
قبل أقل من شهرين على إعالن جاريث ساوثجيت مدرب 
منتخب اجنلترا تشكيلته املبدئية املؤلفة من 35 العبا 
خلوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا فإن 
عددا محدودا فقط من الالعبني قد يكون واثقا من قدرته 
على االنضمام للتشكيلة األساسية التي ستخوض بها 

اجنلترا مباراتها االفتتاحية أمام تونس في 18 يونيو.
ويييبييدو هيياري كييني مهاجم توتنهام هوتسبير، حال 
استعادة لياقته،وكايل ووكيير الظهير األمييين ملانشستر 
سيتي ضمن هييؤالء. وبخالفهما فييإن كل مركز هو محل 

منافسة.
ويكشف هييذا األميير عن نقص في »الالعبني املميزين 
عامليا« املتاحني أمييام ساوثجيت ولذلك ستغري فرصة 
االنضمام الجنلترا العديد من الالعبني الذين ينتمون ألندية 

أقل شأنا على املنافسة للعب في كأس العالم.
وتلعب اجنلترا مع مضيفتها هولندا يوم اجلمعة املقبل 
قبل أن تستضيف ايطاليا الثالثاء التالي في مواجهتني 

وديتني قد تكشفان بعض التفاصيل عن الالعبني املرشحني 
خلوض كأس العالم أو تطرحان مزيدا من األسئلة حول 

مستويات الالعبني.
أمييا كبرى املشكالت التي قد يواجهها ساوثجيت في 
الشهور املقبلة فهي االستقرار على اسييم حييارس مرمى 

املنتخب.
وشارك جو هارت، الذي خاض 75 مباراة مع املنتخب، 
في تسع من املباريات العشر التي خاضتها اجنلترا في 

التصفيات وسكنت شباكه ثالثة أهداف فقط.
لكن تييراجييع مستواه مييع فريقه وسييت هييام يونايتد 
يجعله في منافسة مع جاك باتالند حارس ستوك سيتي 
وجييوردان بيكفورد حارس إيفرتون وأيضا مع نيك بوب 

حارس بيرنلي الذي يبدو أيضا بني املرشحني.
وعاد هارت للمشاركة مع فريقه بعد غياب أمام بيرنلي 
في الييدوري هذا الشهر لكن وست هام خسر على أرضه 
-3صفر في مباراة قدم فيها بوب حييارس بيرنلي أداء 

مميزا بخالف هارت. ويحظى باتالند وبيكفورد مبميزات 
إيجابية لكن احلارسني ارتكبا أخطاء خالل مواجهة ستوك 
سيتي أمام إيفرتون في الدوري السبت املاضي كما سكنت 
شباك احلارسني 101 هدف في الدوري هذا املوسم وهو أمر 
ال ميكن أن يتغافل عنه ساوثجيت. ويفضل مارتن كيون 

مدافع اجنلترا السابق االستعانة بحارس سبق جتربته.
وقال لهيئة اإلذاعيية البريطانية )بي.بي.سي( »إذا لم 
يظهر من يقدم أداء أفضل منه فهل ستأخذ قرارا باملخاطرة 

بالدفع بحارس جديد مع الفريق«.

 مخاوف دفاعية
وقبل فترة قصيرة كان جيياري كاهيل قائد تشيلسي 
مرشحا لشغل مركز قلب الدفاع في منتخب اجنلترا وعلى 
األرجييح بجوار جون ستونز من مانشستر سيتي. لكن 
كاهيل لن يلعب في املباراتني الوديتني املقبلتني بعد أن غاب 

عن التشكيلة األساسية لفريقه تشيلسي.
ومييع وجييود ستونز أيضا بني الييبييدالء في سيتي فإن 
جيمس تاركوفسكي مييدافييع بيرنلي وهييياري مجواير 
من ليستر سيتي وألفي ميياوسييون من سييوانييزي سيتي 

سيحاولون إثبات جدارتهم في مباراتي هولندا وإيطاليا.
ورغييم عييدم تأهل إيطاليا وهولندا لكأس العالم فإن 
املواجهتني فرصة جيدة الختبار دفاعات اجنلترا حيث 
يتمتع املنتخبان بقوة هجومية كبيرة رغم األداء املخيب 

خالل التصفيات املؤهلة لكأس العالم.
وقييد يكون ايريك داييير العييب وسييط توتنهام مناسبا 
كييمييدافييع فييي خطة 3-4-3 الييتييي يفضلها ساوثجيت 
وسيكون في منافسة مع جوردان هندرسون العب وسط 
ليفربول للحصول على شارة قيادة اجنلترا أمام هولندا 

في أمستردام.
ويييرى ساوثجيت في ديلي آلي العب توتنهام أفضل 
العب ميكن أن ينسجم مع هاري كني ولكن في ظل غياب 

كني لإلصابة فييإن جيياك ويلشير وآدم الالنييا من أرسنال 
ميكنهما إثبات جدارتهما إضافة إلييى اليكس اوكسليد 

تشامبرلني وجيسي لينجارد.
وفييي خط الهجوم يبدو ميياركييوس راشييفييورد ورحيم 
ستيرلنج وجيمي فاردي هم أبرز املرشحني للحاق بهاري 
كني ضمن التشكيلة التي ستشارك في روسيا على الرغم 
من أن داني ويلبيك من أرسنال قد يعود إلنهاء املوسم بقوة 

بعد تعافيه من اإلصابة.
وقييد يييتييردد ساوثجيت بعض الييشيييء قبل التوصل 
لتشكيلته املؤلفة من 23 العبا التي سيخوض بها كأس 
العالم لكن هذا ميكن أن يصب في صالح رونالد كومان 
مييدرب هولندا ولويجي دي بياجيو الييذي يييدرب منتخب 
إيطاليا. فبالنسبة لهولندا وإيطاليا فإن مواجهة اجنلترا 
هي اخلطوة األولى على طريق التعافي وإعادة البناء في 
توقيت مناسب قبل التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبييا 
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انضم جنم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدينيو إلى 
صفوف احلزب اجلمهوري البرازيلي ليبدأ جتربته في عالم 

السياسة بعد مسيرة مظفرة مع الساحرة املستديرة.
وبذلك يكون بطل العالم 2002 وأفضل العب في العالم 
لعام 2005، قد انطلق بعد اعتزاله اللعبة في  يناير املاضي 
وبعمر السابعة والثالثني، في عالم السياسة، وقد يكون 

مرشحاً في االنتخابات العامة املقبلة املقررة في/أكتوبر.
وقال رونالدينيو في بيان نشره حزبه الثالثاء »أنا سعيد 
للمشاركة في مشروع يسعى إلى حتقيق األفضل لبلدنا 

ويجلب احلداثة، السعادة والصحة جلميع السكان«.
وأشيييار احلييزب الييذي يضم فييي صفوفه عمدة ريييو دي 
جانيرو مارسيلو كريفيال، أن صانع األلعاب السابق التزم 
»باملساهمة في مشاريع احلزب ومقترحاته على املستويني 

احمللي والفدرالي«.
وذكر مصدر في احلزب لوكالة فرانس برس »في الوقت 

الراهن، لم يتقرر بعد ما إذا كان سيترشح إلى االنتخابات«.
وبعدما استهل مسيرته في بورتو أليغري مسقط رأسه، 
أصبح رونالدينيو جنما في باريس سان جيرمان الفرنسي 
)2001-2003( ثم برشلونة اإلسباني )2008-2003(، 

حيث أحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2006.
كما حمل ألوان ميالن اإليطالي )2008-2011( قبل العودة 
إلى البرازيل مع فالمنغو )2011-2012(، وأتلتيكو مينيرو 

)2012-2014( حيث أحرز كأس ليبرتادوريس 2013.

ساوثجيت يتحدث مع العبي إجنلترا قبل التدريبات

رونالدينيو يدخل عالم السياسة !

رونالدينيو ينضم لصفوف احلزب اجلمهوري البرازيلي

الباب ال يزال مفتوحا للطامحني في اللعب مع »األسود الثالثة«

يسعى ميياركييوس ألونسو إلثييبييات جييدارتييه على 
املستوى الييدولييي بعدما انضم العييب تشيلسي إلى 
تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم التي تواجه أملانيا 

واألرجنتني وديا.
وتلقى الظهير األيسر، الييذي انضم لتشيلسي في 
2016 وشارك في 40 من 49 مباراة هذا املوسم مع 
الفريق اللندني، مكافأة على مستواه الرائع بحصوله 
على مكان في تشكيلة املدرب يولن لوبتيغي املكونة 

من 24 العبا. 
ولم يلعب ألونسو )27 عاما( مطلقا مع منتخب 
إسبانيا األول وكانت آخر مشاركاته الدولية مع فريق 

حتت 19 عاما في 2009. 
وقييال ألونسو للصحفيني الييثييالثيياء: »سيييواء كان 
انضمامي متأخرا أو ال، فأهم شيء هو وجييودي هنا. 
أرّكييز على تقدمي أداء جيد مع تشيلسي، هذه مفاجأة 

رائعة. هييذه هي مكافأة على العمل الييذي قدمته في 
السنوات األخيييييرة... أشعر بيياإلثييارة وأتطلع لهذه 
التجربة. إنها فرصة إلثبات نفسي والتأقلم سريعا 
مع الفريق على أمل العودة إلى املنتخب الوطني في 

مناسبات أخرى«. 
ولو شارك ألونسو في مباراته األولى مع إسبانيا، 
فإنه سيتبع خطوات والييده وجييده في املشاركة مع 

املنتخب األول. 
وتلعب إسبانيا في ضيافة أملانيا بطلة العالم 
في دوسييلييدورف بعد غد اجلمعة قبل أن تستضيف 
األرجنتني باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد يوم 

الثالثاء القادم. 
وقيييال ألييونييسييو: »هيياتييان مييبيياراتييان مهمتان في 
االستعداد ملا هو مقبل. إنهما مباراتان رائعتان ضد 

بطل العالم والوصيف وهذا أمر استثنائي ألي العب«.

ألونسو يسعى إلثبات جدارته مع »الروخا«

ماركوس ألونسو

بنيتز: نيوكاسل يجب أن يتغير 
إذا أراد التقدم

قال رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد املنافس في 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم إن النادي عليه إجراء 
تغييرات كبيرة ووضع هيكل واضح خارج امللعب من أجل 
حتسني عروضه داخييل امللعب واملنافسة في مستويات 

أعلى.
وتولى املييدرب اإلسباني تدريب نيوكاسل في 2016 وقاده 
للترقي من الدرجة الثانية املوسم املاضي لكن تذبذب األداء في 
الييدوري املمتاز هذا املوسم وضعه فوق منطقة الهبوط بأربع 

نقاط فقط بعد 30 مباراة.
وألييقييي باللوم فييي متاعب نيوكاسل على ضعف صفقات 
الالعبني اجلدد ووجهت انتقادات إلى مايك آشلي مالك النادي 

بسبب عدم توفير أموال كافية لدعم خطط بنيتز.
وقال بنيتز لصحيفة تاميز »علينا تغيير بعض األمور. جئت 
إلى هنا بهدف املنافسة وتكوين فريق قوي لننافس كل عام. ما 

علينا فعله اآلن إذا جتنبنا الهبوط هو التطور...
»عندما قلت إنني أريد البقاء كنت أرى قدرة هذا الفريق على 
أن يكون ضمن املراكز العشرة األولى أو حتى أفضل من ذلك، لكن 

األمر يتعلق بثبات املستوى. كل شيء يجب أن يكون منظما.
وأضاف »...إذا كنت تريد املنافسة وأن تكون قادرا على الفوز 

بلقب، فأنت بحاجة لوضع خطة.
ويضيف االستحواذ احملتمل على النادي من الشكوك احمليطة 

به.
ويحب جمهور نيوكاسل املييدرب اإلسباني ألنه قاد الفريق 
للصعود واختياره البقاء مع النادي لكن بنيتز قال إن هذا الدعم 

يضيف عبئا على كاهله.
وقال »عندما تعرف أن اجلماهير تقف ضدك سيقل حماسك. 
لكن دعييم اجلماهير مبثل هييذه الطريقة هنا يجعلك تشعر 

باملسؤولية. هذا أمر أفخر به حقا...
»اجلميع يتوقع مني أن أكون على صواب بشكل دائم. لست 
كذلك، بل أبييذل كل ما في وسعي لتجنب الييوقييوع في أخطاء 

وألضمن بقاء الفريق في الدوري املمتاز.
»أشعر بهذا الدعم وهذه املسؤولية. ليس فقط بشأن املباريات 

أو األداء ولكن بشأن أي قرار.
ويلتقي نيوكاسل على أرضييه مع هدرسفيلد تيياون صاحب 

املركز 15 في الدوري في 31 مارس. 
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طالب املدعي العام االسباني أمس األربعاء بسجن 
العب كرة القدم السابق تشابي ألونسو ملدة خمسة 
أعوام وتغرميه أربعة ماليني يورو )4.9 مليون دوالر( 

بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي.
وقييال املدعي العام في بيان إن العب ريييال مدريد 
وبايرن ميونيخ سابقاً ألونسو متهم باالحتيال على 

الدولة االسبانية في حوالي مليوني يورو بني 2010 
و2012.  

وطلب املدعي العام تطبيق العقوبة نفسها على 
إيفان زالدوا أزكويناجا املستشار املالي أللونسو ومدير 

شركة االستشارات إغناسي مايستري كازانوفا.  

تشابي ألونسو مهددا بالسجن

دعييت صحيفة رومانيستا اإليييطييالييييية الثالثاء 
برشلونة لتخفيض قيمة تذاكر املباريات ألنه »أكبر 
من مجرد ناد لكرة القدم« وذلك قبل مواجهة روما في 

ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ونشرت الصحيفة ومقرها روما نسخة من خطاب 
مفتوح أرسلته إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس 
نييادي برشلونة اعترضت فيه على أسعار التذاكر 
املخصصة ملشجعي روما املتوجهني ملشاهدة املباراة 
في نو كامب في الرابع من إبريل نيسان املقبل والتي 

يتوقع أن تبدأ من 90 يورو )110.3 دوالرات(.
وأفاد اخلطاب الذي نشر باإليطالية والقطالونية 
»إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن تشجيع فرق 
كييرة الييقييدم سيصبح نوعا ميين الرفاهية لكثير من 

اجلماهير.
»لقد أظهرمت صورة رائعة داخل وخييارج امللعب. 

ونحن ندعو برشلونة أن يكرر هذا مرة أخرى ألنه أكبر 
من مجرد ناد لكرة القدم. نحن على ثقة وأمل في أن 
النادي سيضع ما قلناه نصب عينيه وستكون هذه هي 

أفضل »لعبة« أداها النادي على اإلطالق«.
وانييدلييعييت حييرب أسييعييار بييني مانشستر يونايتد 
وأشبيلية فييي وقييت سابق هييذا الييعييام بشأن تذاكر 
مواجهتي دور الستة عشر بينهما في دوري أبطال 
أوروبا بعدما باع اشبيلية تذاكر مباراة الذهاب التي 
أقيمت في اسبانيا ملشجعي الفريق االجنليزي مببلغ 
يتراوح بني 89 و133 جنيها استرلينيا )125 إلى 

186 دوالرا(.
ورد مانشستر يونايتد بتعويض جماهيره التي 
اشترت تذاكر مباراة الذهاب حيث أعاد اليها 35 جنيها 
استرلينيا وفييرض على جماهير اشبيلية دفع نفس 

املبلغ في مباراة العودة في أولد ترافورد. 

صحيفة إيطالية حتث برشلونة على خفض 
أسعار تذاكر مباراة روما

أثار مهاجم سابق ملنتخب مالطا املزيد من اجلدل، 
بشأن اإلدعاءات حول التخدير احملتمل لالعبي منتخب 
مالطا بني شوطي املباراة أمام إسبانيا في تصفيات 

كأس أمم أوروبا 1983.
وقييبييل نحو )35 عييامييا(، تييعييرض منتخب مالطا 
لهزمية ساحقة أمام إسبانيا 1-12، حيث كان منتخب 
»املاتادور« في حاجة للفوز بفارق 11 هدفا للتأهل إلى 

كأس أوروبا على حساب هولندا.
وخرجت اإلدعاءات في هذا الصدد للمرة األولى عبر 

برنامج في التليفزيون اإلسباني، األحد.
وخالل البرنامج، قال املدرب السابق ملنتخب مالطا، 
فيكتور سكيري، أنه يعتقد أن أمييرا مريبا حدث بني 
شوطي املباراة: »رجل صغير يرتدي زي أبيض جاء 
وهو يحمل صينية كبيرة عليها قطع من الليمون، وبدأ 

جميع الالعبني في تذوق الليمون«.
وحتدث الالعب السابق إميانويل فابري، للبرنامج 
التليفزيوني عن الشوط الثاني للمباراة: »شعرنا 

بتعب شديد، كنا في حالة إنهاك تام«.

العبو مالطا يتهمون إسبانيا بتخديرهم

ارتفعت قيمة جييوائييز مسابقتي فيييردي الييرجييال 
والسيدات ضمن بطولة روالن غاروس الفرنسية إلى 
2.2 مليون يورو بزيادة وصلت إلى أكثر من مئة ألف 

يورو عن نسخة 2017.
سينال الفائز والفائزة في فردي الرجال والسيدات 
ضمن بطولة روالن غاروس الفرنسية، ثاني البطوالت 
األربع الكبرى في كرة املضرب، 2،2 مليون يورو، أي 
أكثر مبئة ألف يورو من نسخة 2017، لترتفع قيمة 
جوائز الييدورة إلى 39،197 مليون يورو، بحسب ما 

أعلن الثالثاء مدير الدورة غي فورجيه.
وقال الالعب السابق فورجيه في باريس »ستبلغ 
قيمة اجلييوائييز حتييديييدا 39،197 مليون يييورو هذه 
السنة. بلغت نسبة الزيادة %10 تقريبا ملسابقتي 

الفردي مقارنة مع العام املاضي«.
وعلى غرار العام املاضي، أراد املنظمون التركيز 
على األدوار التمهيدية واملبكرة بحسب فورجيه. 
وسينال اخلاسر في الدور األول 40 ألف يورو أي أكثر 

بي5 آالف يورو من 2017. 

زيادة قيمة جوائز بطولة روالن غاروس


