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أصر مسعود أوزيل العب وسط أرسنال أنه يشعر 
بالراحة في ناديه احلالي لكنه سيتخذ قريبا قراره 
بشأن متديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية املوسم املقبل 

من الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وقال أرسني فينجر مدرب أرسنال األسبوع املاضي 
إن املفاوضات مع الثنائي أوزيل وأليكسيس سانشيز 

لتمديد التعاقد قد توقفت حتى نهاية املوسم اجلاري.
وقال أوزيل لصحيفة دي فيلت األملانية »هل تعتقد 
أن أرسني فينجر سيبلغ الصحفيني )مبستقبلي( قبل 

إبالغي؟ أنا أعرفه بشكل مختلف.«
وأضاف »أرتبط بعقد حتى 2018 في لندن وأشعر 
براحة كبيرة ج��دا هناك. سنتحدث قريبا ثم نتخذ 

القرار.«

وتراجع أرسنال إلى املركز السادس في ال��دوري 
وخسر أرب��ع م��رات ف��ي آخ��ر س��ت مواجهات ف��ي كل 
املسابقات ومنها 10-2 أم���ام ب��اي��رن ميونيخ في 

مجموع مباراتي دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
ويقر أوزيل )28 عاما( بتراجع أداء أرسنال وقال إن 

فريقه يتمنى إنهاء املوسم اجلاري بقوة.
وأضاف الالعب األملاني »بكل تأكيد عانينا من وقت 
صعب في الفترة األخيرة وال نشعر بالرضا باحتالل 
امل��رك��ز ال��س��ادس. ورغ��م ذل��ك ل��دي ثقة أننا سنعود 

سريعا.«
ويتأخر أرسنال بست نقاط عن ليفربول صاحب 
املركز الرابع وسيستضيف مانشستر سيتي ثالث 

الترتيب يوم األحد املقبل.

 أح��رز ان��دري��ه ش��ورل��ه هدفني وصنع آخر 
ليقود املانيا بطلة العالم لفوز سهل 4-1 على 
أذربيجان األحد واالقتراب من التأهل لنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم العام املقبل في روسيا 
في ظل تفوقها بسبع نقاط على أقرب منافسيها 

في صدارة املجموعة الثالثة.
وسيطر املنتخب االملاني على املباراة بفضل 
ثالثة أهداف من شورله وتوماس مولر وماريو 
جوميز في الشوط األول في باكو بعد أن تعادل 

أصحاب األرض لفترة وجيزة.
وه��ز ش��ورل��ه، ال��ذي لعب للمرة األول��ى في 
التشكيلة األساسية منذ أكتوبر تشرين األول 
2015، الشباك للمرة الثانية في الدقيقة 81 
ليمنح املانيا فوزها اخلامس في خمس مباريات 
ويقودها ل��زي��ادة سجلها اخلالي من الهزائم 
خارج ملعبها في تصفيات كأس العالم إلى 44 

مباراة.
ومتلك املانيا 15 نقطة ويتأهل صاحب املركز 

األول في املجموعة إلى النهائيات مباشرة.
وقال شورله للصحفيني »في بعض اللحظات 
كنا نشعر براحة أكثر مما ينبغي لكن ظهرنا في 
األوق��ات احلاسمة. سجلنا هدفني بعد التعادل 

وحصلنا على النقاط الثالث.«
وحصل اجلناح البالغ عمره 26 عاما، الذي 
فشل في احلصول على مكان أساسي في بروسيا 
دورمتوند هذا املوسم، على فرصة نادرة لدخول 

التشكيلة األساسية الملانيا.
وأض��اف »األم��ر كله يتعلق بالثقة. أشعر 
براحة كبيرة هنا وامل��درب مينحني الثقة التي 

أحتاجها.«
واستفاد شورله من الفرصة التي أتيحت 
له في الدقيقة 19 فوضع الكرة في الشباك من 
مدى قريب بعد عمل جيد في اجلناح من يوناس 

هيكتور.
وأجرى املدرب يواكيم لوف سبعة تغييرات 
على التشكيلة التي فازت -1صفر على اجنلترا 
وديا األسبوع املاضي وشارك يوليان دراكسلر 

وجوميز ومولر منذ البداية.
واه��ت��زت ش��ب��اك امل��ان��ي��ا للمرة األول���ى في 
التصفيات عندما سدد دميتري ن��ازاروف من 
داخ��ل منطقة اجل���زاء ف��ي الدقيقة 30 ليدرك 

التعادل عكس مجريات اللعب.
لكن فرحة أذربيجان لم تدم كثيرا إذ استفاد 
شورله من خطأ دفاعي ليمرر إلى مولر الذي 
راوغ احلارس وسدد داخل املرمى ليعيد التقدم 

ألبطال العالم في الدقيقة 36.
وأض��اف جوميز، ال��ذي هز الشباك في اخر 
ثالث مباريات في الدوري االملاني، الهدف الثالث 

بضربة رأس مع نهاية الشوط األول.
وفشلت أذربيجان في تهديد مرمى املانيا في 
الشوط الثاني وسيطر أبطال العالم على اللعب 
قبل أن يكمل شورله االنتصار بتسديدة قوية 

من 12 مترا

وواصلت تشيكيا صحوتها بفوزها الكاسح 
على مضيفتها سان مارينو 6-0 على امللعب 

األوملبي في سيرافال.
وحسمت تشيكيا النتيجة في الدقائق ال�25 
األولى بتسجيلها برباعية تناوب على تسجيلها 
انطونني ب��اراك )17 و23( وفالدميير داري��دا 
)19( وت��ي��ودور جبريسيالسي )25(، قبل 
ان يضيف ميكايل كرمنتشيك اخلامس )42( 

األهداف.
وع���ززت تشيكيا تقدمها بهدف واح��د في 
الشوط الثاني حمل توقيع داريدا من ركلة جزاء 

في الدقيقة 76.
وف���ازت أي��رل��ن��دا الشمالية على ضيفتها 
النرويج 2-0 في بلفاست سجلهما جيمي وارد 

)2( وكونور واشنطن )32(.
وه��و ال��ف��وز الثالث أليرلندا الشمالية في 

التصفيات مقابل تعادلني وخ��س��ارة واح��دة 
ف��ان��ف��ردت باملركز الثاني برصيد 10 نقاط 
مستغلة خسارة شريكتها السابقة اذربيجان 
التي تراجعت إل��ى املركز ال��راب��ع، فيما جتمد 
رصيد النرويج عند 3 نقاط من فوز واحدة و4 

هزائم في املركز اخلامس قبل األخير.
فيما منيت سان مارينو باخلسارة اخلامسة 
على التوالي وبقيت في املركز األخير من دون 

رص��ي��د.أم��ا التشيك بحلت ثالثة برصيد 8 
نقاط.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة صاحب املركز 
األول في كل من املجموعات التسع، فيما يلعب 
أفضل ثمانية منتخبات حلت في املركز الثاني 
امللحق الفاصل الذي يتأهل عنه أربعة منتخبات 
ليصبح املجموع العام 13 منتخبا من القارة 

االوروبية اضافة إلى روسيا املضيفة.

شورله تألق وأحرز هدفني للمانشافت

مسعود أوزيل قدم أداءا كبيرا مع أرسنال

أوزيل سيحسم قريبا مستقبله مع أرسنال

املاكينات األملانية تضرب أذربيجان برباعية وتقترب من مونديال روسيا

إقالة بليند من تدريب هولندا 
بعد أحدث انتكاسة

 أقيل داني بليند مدرب هولندا األحد بعد أقل من 24 ساعة على 
الهزمية -2صفر في بلغاريا التي تركت الفريق في املركز الرابع 

باملجموعة األولى في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
وأعلن االحت��اد الهولندي لكرة القدم ال��ق��رار في بيان بعد 

استدعاء بليند الجتماع أزمة.
وأثار املدرب البالغ عمره 55 عاما شكوكا حول مستقبله بعد 
أن تسببت خسارة يوم السبت في صوفيا في زيادة الفارق الذي 
يفصله عن ص��دارة املجموعة إلى ست نقاط بعد انتهاء نصف 

التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
لكن بليند أعرب عن أسفه إزاء القرار في بيان يوم األحد.

وقال »كنا على الطريق الصحيح لكن اخلسارة أمام بلغاريا 
كانت انتكاسة. بذلت قصارى جهدي وأشعر باألسف الشديد ألن 

األمور انتهت بهذه الطريقة.«
ومير املنتخب الهولندي بفترة صعبة منذ غيابه عن بطولة 
اوروب��ا 2016 بعد عامني من إنهاء كأس العالم بالبرازيل في 

املركز الثالث.
وبهذه اخلسارة ستواجه هولندا صعوبة شديدة في انهاء 
التصفيات ضمن أول مركزين في املجموعة األول��ى. وحصد 
املنتخب الهولندي سبع نقاط من خمس مباريات ويحتل املركز 
ال��راب��ع خلف فرنسا املتصدرة )13 نقطة( والسويد )10( 
وبلغاريا )9(. وقال يان بول ديكوسو مدير االحتاد الهولندي 
»نحترم ما مثله داني بالنسبة لنا وللفريق خالل فترة توليه 
املنصب. لكن ألن الفريق ال يحقق النتائج املرجوة وألن مشوارنا 
في تصفيات كأس العالم كان سيئا جدا حتى االن.. شعرنا بأننا 
نحتاج لالنفصال عنه.« وتولى بليند املسؤولية في يوليو متوز 
2015 خلفا جلوس هيدينك بعد بداية هزيلة لتصفيات بطولة 
اوروبا 2016 لكن خسارة هولندا على ملعبها أمام ايسلندا في 

أول مباراة بقيادة بليند فاقمت األمور.
وسيتولى فريد جرمي امل��درب املساعد املسؤولية مؤقتا في 
مواجهة ايطاليا وديا يوم الثالثاء في امستردام بينما بدأ االحتاد 

الهولندي بحثه عن مدرب جديد.

عزز املنتخب اإلجنليزي لكرة القدم صدارته 
للمجموعة السادسة بالتصفيات األوروبية 
املؤهلة ملونديال روسيا 2018، بتغلبه على 
منتخب ليتوانيا 2-0، األح���د، ف��ي اجلولة 

اخلامسة من التصفيات.
وأنهى املنتخب اإلجنليزي الشوط األول 
متقدما بهدف سجله جيرمني ديفو في الدقيقة 
22، وفي الشوط الثاني، أضاف جيمي فاردي 
الهدف الثاني للمنتخب اإلجنليزي في الدقيقة 

.66
وب��ه��ذا ال��ف��وز، رف��ع املنتخب اإلجنليزي 
رصيده إل��ى 13 نقطة في ص��دارة الترتيب، 
وح��اف��ظ على سجله خاليا م��ن ال��ه��زائ��م في 
التصفيات، إذ يعد هذا الفوز هو الرابع له في 

التصفيات مقابل التعادل في مباراة واحدة.
في املقابل، توقف رصيد منتخب ليتوانيا 
عند خمس نقاط في املركز الرابع، إذ تعد هذه 
اخلسارة هي الثانية له في التصفيات مقابل 

الفوز في مباراة والتعادل في مباراتني.
ويلتقي املنتخب اإلجنليزي م��ع مضيفه 
اإلسكتلندي في 10 يونيو املقبل، في اجلولة 
ال��س��ادس��ة م��ن التصفيات، فيما يستضيف 
منتخب ليتوانيا نظيره السلوفاكي في اجلولة 

ذاتها. 
وأش��ار م��درب إجنلترا غاريث ساوثغيت، 
إل��ى رغبته في قيادة فريق يجبر املشجعني 
على الوقوف على حافة املقاعد، لكن بعد األداء 
أمام ليتوانيا يبدو أنه سيحتاج لبعض الوقت 

لتنفيذ ذلك.
وقال ساوثغيت للصحافيني: »عند التقدم 
لألمام نكون في حاجة لتمرير الكرة بشكل 

أسرع قليال«.

وأض��اف: »منلك العبني بوسعهم الظهور 
بشكل أفضل.. هناك أوقات يعلم فيها املرء أنه 
سيفوز باملباراة، ورمبا ال يصل إلى املستوى 

الذي قدمناه أمام أملانيا«.
وواص��ل ساوثغيت: »لن أمدح األداء الذي 

قدمناه لكن بصفة عامة حققنا املطلوب«.

جيرمني ديفو
ويأمل جيرمني ديفو أن يساعده تسجيل 
هدف أمام ليتوانيا في عودته لتشكيلة منتخب 
اجنلترا بتصفيات كأس العالم 2018 لكرة 
القدم على بدء فصل جديد في مسيرته على 

املستوى الدولي.
وسجل ديفو 14 هدفا في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز ه��ذا املوسم مع سندرالند ال��ذي يقبع 
في أسفل جدول الترتيب طوال املوسم تقريبا 
وأظهر أم��ام ليتوانيا أن��ه لم يفقد دقته أمام 

املرمى.
وستكون امل��ب��اراة املقبلة إلجنلترا أم��ام 
أسكتلندا في يونيو املقبل وإذا حافظ ديفو على 
لياقته فمن املرجح أن يدخل تشكيلة جاريث 
ساوثجيت وأملح املدرب كذلك إلى أن مشاركة 

هذا الالعب بكأس العالم 2018 ممكنة.
وق��ال ديفو، ال��ذي ش��ارك مع إجنلترا ألول 
م��رة في 2004 ولكنه غ��اب عن ك��أس العالم 
2014 بعد انضمامه لفريق تورونتو بالدوري 
األمريكي، »بالطبع علي العودة إلى فريقي 

واحلرص على إنهاء املوسم بقوة.«
وأضاف »سأحافظ على تواضعي وسأرى 

ماذا سيحدث.«
وت��اب��ع »ول��ك��ن م��ن اجليد ال��ع��ودة. الفوز 

باملباراة ك��ان مهما وانتصرنا. من الصعب 
وصف شعوري بالعودة إلى املنتخب.«

وت��أت��ي ص��ح��وة دي��ف��و ف��ي وق���ت مثالي 
لساوثجيت بعدما بدت أيام القائد وين روني 
على الصعيد الدولي معدودة وفي ظل عدم 

وجود هدافني بارزين في ال��دوري باستثناء 
هاري كني املصاب وجيمي فاردي العب ليستر 

سيتي.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان ديفو 
خيارا واقعيا لنهائيات ك��أس العالم العام 

املقبل، عندما سيكون في 35 من عمره، منح 
ساوثجيت الالعب السابق لوست هام يونايتد 

وتوتنهام هوتسبير الكثير من األمل.
وقال ساوثجيت »يجب علينا أن نقيم حالة 
الالعبني في كل مرة جنتمع فيها. ال أعرف ما 

إذا كان ينبغي أن يكون هناك ترتيب الختيار 
ال��الع��ب��ني على أس��اس��ه ألن ال��الع��ب��ني الذين 
يقدمون أداء جيدا يستحقون تلك الفرصة. 
ي��ج��ب أن ت��ك��ون ه��ن��اك منافسة لالنضمام 

للتشكيلة.«

إجنلترا تهزم ليتوانيا وتعزز صدارتها للمجموعة السادسة في تصفيات املونديال

جيرمني ديفو يأمل في املشاركة بنهائيات كأس العالم مع األسود الثالثة

تأمل العناصر البديلة باملنتخب اإليطالي لكرة 
القدم في املشاركة مع الفريق، خالل لقائه الودي 
أمام مضيفه منتخب هولندا غدا الثالثاء على ملعب 

»أمستردام أرينا«.
واستعان م��درب منتخب إيطاليا جيامبييرو 
فينتورا، بالعبيه األساسيني خالل فوز فريقه 0-2 
على ضيفه منتخب ألبانيا في التصفيات األوروبية 
املؤهلة لبطولة كأس العالم، فيما بات من املرجح 
أن يعتمد على بعض العبيه الشبان خالل مواجهة 

هولندا.
وعقب انتهاء جولة الذهاب بتصفيات املونديال، 

يحتل املنتخب اإلي��ط��ال��ي امل��رك��ز الثاني برصيد 
13 نقطة، بفارق األه��داف خلف منتخب إسبانيا 
املتصدر، وذلك قبل مواجهة املنتخبني في 2 سبتمبر 
املقبل بإسبانيا، والتي رمبا ستحدد املنتخب الفائز 

بصدارة املجموعة.
ويبدو الصراع محتدما بني كال املنتخبني لنيل 
الصدارة من أجل حجز بطاقة التأهل للمونديال 
مباشرة، من دون احلاجة خلوض امللحق الفاصل 
للصعود، ال���ذي ي��ج��رى ب��ني أف��ض��ل 8 منتخبات 
حاصلة على امل��رك��ز الثاني ف��ي املجموعات ال�9 

بالتصفيات.

العناصر الواعدة في املنتخب اإليطالي 
تتطلع للمشاركة أمام هولندا
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يقول جيسي لينغارد جناح مانشستر يونايتد إن 
»قلبه معلق مبلعب أولد ترافورد« وإن مفاوضات ال 
ت��زال جارية بشأن متديد وج��وده في النادي ملا بعد 

انتهاء عقده في نهاية املوسم املقبل.
ورغ��م بدايته القوية للموسم أخفق لينغارد في 
تعزيز مكانه في التشكيلة األساسية لفريق املدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو حيث لعب أساسيا عشر 

مرات فقط في كل املسابقات.
ويعلم لينغارد، ال��ذي يرتبط بنادي مانشستر 
يونايتد منذ ك��ان في السابعة من عمره، ان هناك 
منافسة شرسة على مركزه في الفريق األول لكنه أكد 

عزمه االستفادة من الفرص التي سيحصل عليها.

وأبلغ الالعب الدولي االجنليزي البالغ من العمر 24 
عاما وسائل اعالم بريطانية »عقدي مستمر مع النادي 
وهناك مفاوضات جارية االن لتمديده .. قلبي معلق 

مبانشستر يونايتد.
»هناك منافسة شرسة على الوجود في الفريق األول 
لكنها من األشياء اجليدة ملصلحة املجموعة. »يتعني 
عليك القتال من أجل مكان في التشكيلة وهو ما يجعلك 
تتدرب بكل قوة. متى حصلت على فرصة فان عليك أن 
تقاتل من أجل إثبات جدارتك.« ويستضيف يونايتد، 
الذي يحتل املركز اخلامس في الدوري املمتاز، وست 
بروميتش البيون الثامن يوم السبت املقبل ويواجه 

إيفرتون السابع بعدها بثالثة أيام. 
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