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أرسنال يتخطى بيرنلي ويحقق فوزه الثاني في «البرمييرليغ»
تغلب ن���ادي آرس��ن��ال على نظيره
بيرنلي بنتيجة  ،1-2أمس السبت ،على
ملعب اإلمارات ،في إطار اجلولة الثانية
من عمر الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ث��ن��ائ��ي��ة آرس���ن���ال ح��م��ل��ت توقيع
ألكسندر الك��ازي��ت وأوب��ام��ي��اجن في
الدقيقتني  13و ،64بينما سجل ا َشلي
بارنس هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة
.43
ورف��ع ا َرسنال رصيده إلى  6نقاط
في املركز األول بشكل مؤقت ،بينما
توقف رصيد بيرنلي عند  3نقاط.
احملاولة األول��ى في املباراة جاءت
عن طريق داني سيبايوس ،بعد متريرة
مع نيلسون على ح��دود منطقة جزاء
بيرنلي ،ليسدد الع��ب ري���ال مدريد
السابق ،تصويبة قوية بجوار املرمى
في الدقيقة اخلامسة.
وتألق بوبي حارس بيرنلي ،وأبعد
رأس��ي��ة الك��ازي��ت ف��ي الدقيقة  12إلى
ركلة ركنية ،لينجح من خاللها الكازيت
في تسجيل الهدف األول بالدقيقة ،13
بعدما استحوذ على الكرة وس��دد بني
أقدام احلارس داخل الشباك.
وواص���ل ب��وب��ي تألقه بعدما حرم
املهاجم الشاب نيلسون من تسجيل
ث��ان��ي أه����داف آرس���ن���ال ،ب��ع��دم��ا س��دد
ن��ي��ل��س��ون ت��س��دي��دة ق��وي��ة م��ن داخ��ل
املنطقة ،أبعدها بوبي بعيدة عن مرماه
في الدقيقة .34
وعاد حارس بيرنلي ملواصلة تألقه،
وتصدى لتسديدة جندوزي األرضية
ف��ي الدقيقة  ،41ليبعدها إل��ى ركلة
ركنية .ومتكن ا َشلي بارنس من تعديل
النتيجة في الدقيقة  ،43بعد هجمة
مرتدة سريعة وصلت إلى كريس وود،
ال��ذي م��رر ال��ك��رة إل��ى ماكنيل ،ليمرر
عرضية أرضية ويسكنها بارنس داخل
الشباك بنجاح.
وفي الدقيقة  ،45ألغى حكم اللقاء
هدفًا للجانرز سجله نيلسون ،بداعي
وج���ود تسلل على م��ون��ري��ال ،ليعود
إلى خاصية تقنية الفيديو التي أكدت

فرحة العبي أرسنال بالفوز

صحة حالة التسلل .وحاول أوبامياجن
التسديد من بعيد في الدقيقة  51من
عمر امل���ب���اراة ،إال أن تسديدته مرت
بجوار القائم األيسر ملرمى بيرنلي.

أوبامياجن عاد مجددًا في الدقيقة ،59
واستلم متريرة داخ��ل منطقة اجل��زاء،
ليسدد كرة قوية بالقدم اليمنى ،جنح
احل���ارس ب��وب��ي ف��ي إب��ع��اده��ا ببراعة

ع��ن م��رم��اه ،ورد وي��س��ت��وود برأسية
ف��ي الدقيقة  ،61لكنها علت عارضة
اجل��ان��رز .وم��ن ج��دي��د ،تعملق بوبي
وأنقذ مرماه من فرصة ه��دف ،بعدما

استلم دان��ي سيبايوس الكرة خارج
املنطقة وس��دد على يسار احل��ارس،
ليبعدها بوبي إلى ركلة ركنية .وفي
الدقيقة  ،64جنح أوبامياجن في إضافة

ليون يكتسح أجنيه بسداسية في الدوري الفرنسي
اكتسح ليون ضيفه أجنيه 6-صفر في افتتاح مباريات
املرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم أول من أمس.
وهو الفوز الثاني لليون بعد تغلبه على موناكو بثالثية
نظيفة في املرحلة االفتتاحية ،ليرفع رصيده الى  6نقاط في
الصدارة ،كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على
التوالي.
في املقابل تعرض أجنيه خلسارته االول���ى ،بعد فوزه
املفاجىء على بوردو  1-3في املرحلة االولى.
افتتح ليون ،ثالث الدوري في املوسم املنصرم ،التسجيل
بعد م��رور  11دقيقة من صافرة البداية بفضل اجلزائري
األصل حسام عوار الذي سدد كرة من  20مترا ،قبل أن يضيف
موسى دميبيلي ( 36و )65والهولندي ممفيس ديباي (42
و )49هدفني لكل منهما ،فيما اختتم البديل الشاب البرازيلي
جان لوكاس املهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة .72
وق��ال ع��وار في تصريح لشبكة «كانال بلوس» بعد ان
كان صاحب التمريرتني احلاسمتني لديباي «انه العب رائع
وبالتالي فان االمور تصبح سهلة بالنسبة الي والفريق ككل
في ايجاده من خالل متريرات متقنة .ندرك متاما بانه عندما
يحصل على فرصة يترجمها الى هدف».
وتابع «كنا سعداء مبا قدمناه وحافظنا على تركيزنا حتى
النهاية».
وجنح مدرب ليون البرازيلي سيلفينيو في طرد الشكوك
التي حامت قبل بداية املوسم اجلديد حول قدرة فريقه على
املنافسة بعدما خسر جهود ثالثة من ابرز العبيه وهم نبيل
فقير (ري��ال بيتيس االسباني) ،فيرالن مندي (ري��ال مدريد
االسباني) وتانغي ندومبيلي (توتنهام هوتسبر االنكليزي).

دجيكو بعد جتديد عقده..
روما «منزلي األساسي»

إيدين دجيكو مدد عقده مع روما حتى 2022
البرازيلي جان لوكاس سجل الهدف السادس لفريقه

وع��وض ليون ال��ذي تعاقد مع العبه السابق البرازيلي
جونينيو ليشغل منصب املدير الرياضي رحيل الثالثي،
بالتعاقد مع املدافع الدمناركي يواكيم أندرسن من سمبدوريا
االيطالي في صفقة قياسية في تاريخه بقيمة  30مليون
يورو ،والعب الوسط البرازيلي تياغو منديش من مواطنه

ليل مقابل  26,5مليون ي��ورو ،في ثاني أغلى صفقة في
تاريخه.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءات سانت اتيان مع بريست،
ورينس مع ستراسبورغ ،وحامل لقب الكأس رين مع الفائز
بلقب الدوري باريس سان جرميان.

تيتي :نيمار ينتظر مخرج من «سان جيرمان»
قال مدرب البرازيل ليوناردو باتشي «تيتي»،
أول م��ن أم��س إن «املهاجم نيمار أبلغه بأنه
«هادئ» وأنه «في انتظار» أن يبحث له باريس
سان جيرمان عن مخرج.
وأضاف تيتي في مؤمتر صحافي في ريو دي
جانيرو ،عقب احلديث هاتفيا ً مع الالعب «سألته
عن حالته النفسية في ظل هذا الوضع وقال لي:
أنا هادئ ،أعرف أن هناك أمورا ً جارية واآلن أنا
في انتظار حسم باريس سان جيرمان لألمر».
واستدعى امل��درب املهاجم لوديتي املنتخب
البرازيلي أمام كولومبيا وبيرو ،في الواليات
املتحدة ،رغم أنه ال يلعب مباريات منذ إصابته
مع املنتخب في يونيو املاضي في مباراة ودية
منعته من خوض بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل
.2019
وقال تيتي« :أخبرني أنه سعيد ،ويعمل منذ
فترة وأنه ال يقوم بألعاب تكتيكية ،ولكنه في
حالة جيدة».
ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان
جيرمان ال��ذي انضم إليه في  2017قادماً من
برشلونة مقابل  222مليون ي���ورو ،وهناك
مفاوضات مع النادي اإلسباني من أجل العودة،
ولكنها تبدو في مرحلة صعبة.
وق��ال« :أمتنى أن يرى النور الختيار أفضل
طريق ،ولكني ليس لي احلق ألقول« :أذهب هنا
أو إلى هناك .هو لديه اسمه وفريق وستكون
الكلمة االخيرة له .األمر ال يخصني».
وفي ظل الشكوك بشأن تعافيه من اإلصابة
في الكاحل األمي��ن ،أكد املعد البدني للمنتخب
فابيو ماسيرديجان تدرب املهاجم في امللعب منذ
 15يوليو وأنه في أحوال «مثالية» للعب.
وحت���دث تيتي أي��ض��اً ع��ن الع��ب برشلونة
فليبي كوتينيو ال��ذي يبدو أن��ه قد يرحل عن
الفريق الكاتالوني ودافع عن تواجده في قائمة
املنتخب.

الهدف الثاني آلرسنال ،بعدما استلم
متريرة داني سيبايوس ،وسدد الكرة
من على حدود منطقة اجلزاء على ميني
احل����ارس ب��وب��ي .وس��ن��ح��ت الفرصة

أم��ام البديل توريرا ملضاعفة النتيجة
في الدقيقة  ،90لوال تألق بوبي الذي
منع فريقه من هزمية ثقيلة بعدما أنقذ
العديد من الفرص طوال املباراة.

كشف البوسني إيدين دجيكو ،جنم روم��ا ،سبب اتخاذه
القرار بالبقاء بني ذئاب العاصمة اإليطالية.
وأعلن روما ،أول من أمس متديد عقد دجيكو رسميا لثالث
سنوات.
وعن ذلك ،قال املهاجم املخضرم في تصريحات للموقع
الرسمي لروما« :خالل األسابيع القليلة املاضية ،أدركت مدى
رغبة النادي في بقائي».
وأضاف« :محادثاتي مع إدارة النادي ،العمل الذي قمنا به
مع املدرب ،عالقتي مع زمالئي بالفريق ،وحب اجلماهير لي،
كل هذه األشياء جعلتني أدرك أن روما هو منزلي األساسي».
وختم بقوله« :هنا يوجد كل ما نحتاجه لكي نفوز ،وأنا
سعيد لكوني قادرا على البقاء هنا لفترة أطول».
ومن جانبه ،قال جويدو فينجا ،املدير التنفيذي لروما:
«قبل نهاية املوسم املاضي ،توصلنا لقرار بأن دجيكو سيكون
أحد الركائز ،التي سنبني عليها فريقنا اجلديد».
وواصل« :على مدار األشهر القليلة املاضية لم يتغير أي
شيء ،نحن سعداء بأن دجيكو يدرك أنه إذا أراد الالعبون
الفوز ،فإن روما هو املكان املناسب لذلك».
يشار إلى أن دجيكو كان مرتبطً ا بالرحيل إلنتر ميالن،
هذا الصيف ،في ظل الرغبة امللحة ألنطونيو كونتي ،مدرب
النيراتزوري ،في ضمه.

«فيفا» يوقف مدرب
نيجيريا السابق مدى احلياة

نيمار يرغب في الرحيل من باريس

وق���ال« :ل��ق��د اختير كأفضل ال�لاع��ب�ين في
امللعب في بداية كوبا أمريكا ،من الطبيعي أنه
عندما يغير فريقه ،تكون هناك تذبذات ،ولكنه
سيستعيد مستواه ،أنا على يقني».
وع��ن غياب مارسيلو ،ال��ذي لم يشارك في

بطولة كوبا أمريكا أك��د أن��ه ليس «ل��دي��ه أي
شيء على اإلط�لاق» ضد الظهير األيسر لريال
مدريد ،وأك��د على إعجابه بـ»مهاراته الفنية
االستثنائية».
وقال« :يؤملني تركه خارج القائمة .اآلن أنا

أحتاج ملنح الفرصة ألليكس ساندرو ،ولكننا
نتابع ،نعطي الفرص على أساس أداء الالعب».
وتلعب البرازيل أمام كولومبيا في  6سبتمبر
في ملعب هارد روك في ميامي ،وبعدها بأربعة
أيام أمام بيرو في لوس آجنليس.

قال االحت��اد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس إنه
«ف��رض عقوبة اإلي��ق��اف م��دى احل��ي��اة على م��درب منتخب
نيجيريا السابق ،سامسون ،سياسياً بسبب التالعب في
نتائج مباريات» .وقال «فيفا» في بيان إن «الغرفة القضائية
التابعة للجنة القيم املستقلة وجدت أن سياسيا ً «أدين بسبب
إقراره بتلقي رشى ،فيما يتعلق بالتالعب بنتائج مباريات
وهو انتهاك مليثاق أخالقيات فيفا».
وشارك سياسيا ً ( 51عاماُ) في  51مباراة كمهاجم ضمن
منتخب نيجيريا ثم تولى الحقا ً تدريب عدة منتخبات وطنية
للشباب قبل أن يدرب املنتخب األول في .2016
وتعتبر هذه القضية هي األحدث التي يكشف عنها ضمن
التحقيقات التي يجريها «فيفا» منذ فترة طويلة بشأن أنشطة
السنغافوري ويلسون راج بيرومال ال��ذي وصفه االحتاد
الدولي للعبة بأنه «متالعب معروف بنتائج املباريات» وهو
ما اعترف به بيرومال أكثر من مرة.
وق��ال «فيفا» إنه فرض حظرا ً مدى احلياة على سياسياً
«على ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (إداري���اً أو
ري��اض��ي��اً أو أي أنشطة أخ���رى) على الصعيدين احمللي
والدولي».

