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قرر نادي برشلونة منح الكرواتي إيفان راكيتيتش، مهلة ملدة 
شهرين لرؤية كيف سيكون دوره مع فريق املدرب إرنستو فالفيردي، 
لكن يبدو أن النادي لم يغلق الباب أمام إمكانية رحيله عن ملعب 

كامب نو خالل فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل.
وأنكر النادي الكاتالوني أنــه تصرف بشكل سيئ حني رفض 
بيع راكيتيتش إلى نادي يوفنتوس اإليطالي خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية املاضية، لكن وضع الالعب في »البلوغرانا« منذ مطلع 

املوسم احلالي يدعو للقلق.
وحذر املدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي إدارة ناديه أخيراً 
من أن الكرواتي الدولي، والذي ميتد تعاقده مع النادي الكاتالوني 
حتى 2021، ال يركز بشكل كامل مع الفريق، وأن الالعب يفضل 

بالفعل خيارات أخرى.
وحصل راكيتيتش على وعد من رئيس برشلونة جوسيب ماريا 
بارتوميو، بتحسني عقده وهو ما لم يحدث أبــداً، تفاجئ بتقليص 
دوره في الفريق خالل املوسم احلالي، رغم متسك إدارة ناديه به 

خالل الصيف املاضي.
وقام الالعب بالتعبير عن غضبه لبعض زمالئه املقربني سراً خالل 
األسابيع املاضية، لكنه انفجر أخيراً وخرج بتصريحات علنية نقلتها 
صحيفة آس عربية، قال فيها: »ال أريد أن يكون وجودي في برشلونة 
ملجرد السير على الشاطئ«، وذلك خالل وصوله إلى معسكر منتخب 

كرواتيا أثناء فترة التوقف الدولي في الشهر اجلاري.
ويعد راكيتيتش مثاالً يحتذى به لالعبني، أداؤه في برشلونة 
منذ وصوله إلى ملعب كامب نو في صيف 2014 كان مثالياً، ورمبا 
بسبب ذلك كان ينتظر الالعب مبادرة تقدير من النادي حني عاد في 
صيف 2018، بعد موسم استثنائي مع النادي وأداء مميز مع منتخب 

بالده في مونديال روسيا.
لكن ما حدث من برشلونة بتجاهل تقدير راكيتيتش جعل الالعب 
يفكر في العروض املقدمة له، بداية من عرض نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي، والعرض املقدم من نادي إنتر ميالن، والذي كان 

سيجعله يلعب بجوار عدد من مواطنيه أمثال مارسيلو بروزوفيتش 
وإيفان بيريسيتش وسيمي فيرساليكو، لكن في ذلك الوقت كان 
راكيتيتش العباً ال ميكن االستغناء عنه لدى فالفيردي، الذي طالب 

باستمرار الالعب ومتديد تعاقده مع النادي الكاتالوني.

تأهلت إيطاليا إلى نهائيات بطولة أوروبــا 
2020 لكرة القدم قبل ثالث مباريات من نهاية 
التصفيات بعد فوزها 2 -صفر على ضيفتها 
اليونان في االستاد األوملبي بالعاصمة روما أول 
من أمس. ومنحت ركلة جزاء في الشوط الثاني 
من جورجينيو العــب وســط تشيلسي التقدم 
إليطاليا قبل أن يضاعف فيدريكو برنارديسكي 

النتيجة قبل 12 دقيقة من النهاية.
وانتصر فريق املـــدرب روبــرتــو مانشيني 
في جميع مباريات السبع حتى اآلن ليتصدر 
املجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة وأنهى آمال 
اليونان، صاحبة املركز اخلامس، الضئيلة في 
التأهل. وتلقت فنلندا هزمية ثقيلة 4-1 خارج 
أرضها أمام البوسنة لكنها حافظت على املركز 
الثاني ولها 12 نقطة متقدمة بفارق نقطتني عن 
البوسنة وأرمينيا التي اكتفت بالتعادل 1-1 
خارج أرضها مع ليختنشتاين متذيلة الترتيب 

لتهدر فرصة تقاسم املركز الثاني.
وعانت إيطاليا، التي ارتدى العبوها القميص 
األخضر اجلديد املثير للجدل ألول مرة بدال من 

القميص األزرق املعتاد، خالل الشوط األول حيث 
منع الفريق اليوناني املنظم أصحاب األرض من 
تسديد أي كرة على املرمى رغم االستحواذ على 

الكرة بنسبة 72 باملئة.
وأنهى فريق املدرب مانشيني صمود الضيوف 
عندما ارتطمت تسديدة لورينتسو إنسيني بذراع 
املدافع أندرياس بوخاالكيس بعد مرور ساعة من 
اللعب وأرسل جورجينيو احلارس في االجتاه 

اخلاطئ ليسجل الهدف األول.
وضمنت إيطاليا الفوز عندما ســدد البديل 
برنارديسكي كرة من خارج منطقة اجلــزاء في 

الزاوية السفلى ملرمى اليونان.
وقال مانشيني لشبكة راي سبورت اإليطالية 
التلفزيونية ”كنا متسرعني في الشوط األول 
وكــان ينبغي أن منــرر الكرة مبزيد من التأني 
لفتح مساحات في دفاع املنافس. لكننا اعتمدنا 

على التمريرات الطويلة وهذا ليس جيدا.
”كنا أكثر هدوءا في الشوط الثاني وحافظنا 

على تركيزنا وحققنا هدفنا“.
وحافظ فــوز إيطاليا، التي فشلت في بلوغ 

نهائيات كــأس العالم 2018، على صدارتها 
للمجموعة ومدد سلسلة انتصاراتها إلى ثماني 
مباريات على التوالي بجميع املسابقات لتصبح 
على بعد فــوز واحــد من رقمها القياسي الذي 
حققته مع املدرب فيتوريو بوتسو ما بني 1938 

و1939.

البوسنة تفوز على فنلندا
وحقق منتخب البوسنة والهرسك فوزاً كبيراً 
على ضيفه منتخب فنلندا بأربعة أهداف مقابل 
هــدف ضمن منافسات املجموعة العاشرة في 
إطار التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبــا »يورو 

.»2020
أقيمت املباراة أول من أمس على ملعب بيلينو 
بولي في مدينة زنيكا البوسنية وافتتح التسجيل 
إيزيت هايروفيتش ألصحاب األرض في الدقيقة 
التاسعة و العشرين، قبل أن يعزز مواطنه العب 
يوفنتوس ميراليم بيا نيتش النتيجة عبر ضربة 
جزاء ليعود بيانيتش و يضيف الهدف الثالث 

للبوسنيني في الدقيقة الثامنة و اخلمسني.
ــني هــود زيتش الهدف الــرابــع في  ــزز أرم وع
الدقيقة الثالثة والسبعني فيما حمل هدف فنلندا 
الوحيد في اللقاء توقيع الالعب جويل بوجان 

بالو.

تعادل ُمخيب ألرمينيا
وأهدرت أرمينيا فرصة حتقيق فوزها الرابع 
فــي خمس مــبــاريــات بتعادلها مــع مضيفتها 
املتواضعة ليشتنشتاين 1-1. تقدمت ارمينيا 
بهدف تيغران بارسيخيان )19( لكنها تلقت 
هدف التعادل عبر يانيك فريك )72(، فرفعت 
رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع البوسنة 
والهرسك، علماً أن بطل ووصيف كل مجموعة 

إلى األدوار النهائية املقررة الصيف املقبل.
وستكون مــبــاراة فنلندا وضيفتها أرمينيا 
الثالثاء في اجلولة الثامنة بالغة األهمية في 
صراع الوصافة، فيما حتل البوسنة والهرسك 

على اليونان.

2020 فرحة العبي إيطاليا بعد التأهل لنهائيات يورو 

سامبدوريا: رانييري 
مدربًا جديدًا بعقد 

ميتد لعامني

ــادي سامبدوريا املنافس فــي دوري الــدرجــة األولــى  أعلن ن
اإليطالي لكرة القدم يوم السبت تعيني كالوديو رانييري، املدرب 
السابق لليستر سيتي وروما، مدربا جديدا للفريق في عقد ميتد ملدة 

عامني حتى يونيو 2021.
وسيتولى رانييري مسؤولية الفريق، الــذي يتذيل ترتيب 
املسابقة عقب خسارته في ست بني أول سبع مباريات، خلفا 

ألوسيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل يوم االثنني املاضي.
وحل اإليطالي رانييري )67 عاما( بديال لدي فرانشيسكو أيضا 
في روما في مارس اذار املاضي حتى نهاية املوسم املاضي وقاد 
الفريق إلنهاء الدوري في املركز السادس متأخرا بفارق ثالث نقاط 

عن آخر املراكز املؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وكان أكبر اجنازات رانييري عندما قاد ليستر سيتي، الذي كان 
خارج دائرة الترشيحات، لنيل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز في 
2016 لكنه أقيل من منصبه في فبراير شباط من العام التالي حيث 

كان الفريق يقبع أعلى منطقة الهبوط.
ودرب اإليطالي كثير الترحال أكثر من 12 فريقا خالل مسيرته 

التي بدأت عام 1987.
وشملت القائمة أندية إيطالية هي يوفنتوس ونابولي وكالياري 
وفيورنتينا وبارما وإنتر ميالن إلى جانب أندية فولهام وتشيلسي 

وليستر سيتي اإلجنليزية.

البطل األوملبي 
األميركي كونور دواير 

يعتزل السباحة

ــر إنــه قــرر اعتزال  قــال البطل األوملــبــي األميركي كونور دواي
السباحة بعد إيقافه ملدة 20 شهراً بسبب املنشطات مما يحرمه من 

التنافس في أوملبياد طوكيو العام املقبل.
وأعلنت الوكالة األميركية ملكافحة املنشطات في بيان أن محكمة 
التحكيم األميركية صدقت على العقوبة ضد دواير بعد اكتشاف 
مادة محظورة في عينات تخصه عند الكشف عن املنشطات خارج 

املنافسات خالل شهري نوفمبر وديسمبر املاضيني.
وأوضــح دوايــر )30 عــامــاً( أنــه كــان يحصل على عــالج بناء 
ــه يحتوي على هرمون  ــم يـــدرك أن على توصية مــن طبيب ول

التستوستيرون.
وقــال السباح األميركي في بيان »أكــد الطبيب لي أن اللجنة 
األوملبية األميركية أقــرت هذا العالج قبل أن أوافــق على تناوله 

وبدون هذا التأكيد ملا قبلت هذا العالج الضروري«.
وأضاف »بغض النظر عن احلكم قررت االعتزال للتفرغ الحتراف 
أمور أخرى. كان شرف لي متثيل بالدي مع زمالئي وبدعم املدربني 

وعائلتي وأصدقائي«.
بدأت العقوبة من يوم 21 ديسمبر العام املاضي.

بايلز تعادل الرقم
 القياسي مليداليات بطولة 

العالم في اجلمباز
عادلت بطلة اجلمباز األميركية سيمون بايلز عدد امليداليات 
احملرزة في بطولة العالم، بتتويجها السبت في مسابقة الوثب في 
مدينة شتوتغارت األملانية، قبل تسعة اشهر من األلعاب األوملبية 
في طوكيو. وبإحرازها امليدالية الثالثة والعشرين في مسيرتها، 
عادلت بايلز )22 عاماً و142 سنتم( الرقم القياسي لألسطورة 

البيالروسي فيتالي شيربو في تسعينيات القرن املاضي.
وسيكون مبقدور بايلز، التي رفعت رصيدها إلى 17 ذهبية )رقم 
قياسي(، حتطيم رقم شيربو سريعاً عندما تخوض في وقت الحق 
السبت نهائي العارضتني غير املتماثلتني، ثم العارضة واملسابقة 
األرضية األحد. وكانت بايلز أصبحت اخلميس أول العبة حترز 
ذهبية املسابقة العامة خمس مــرات في بطولة العالم. وحده 

الياباني كوهي أوتشيمورا أحرز 6 ذهبيات عاملية لدى الرجال.
وأمضت بايلز، حاملة أربــع ذهبيات أوملبية، أولــى سنوات 
طفولتها في الرعاية البديلة بسبب معاناة والدتها من تعاطي 

املخدرات قبل أن تتبناها جدتها )والدة امها(.
وفي أغسطس املاضي، أعلنت شرطة كليفالند في والية اوهايو 
إلقاء القبض على شقيقها واتهامه في قضية اطالق النار الذي حصل 

ليلة رأس السنة الفائتة ما أدى إلى وفاة ثالثة أشخاص.
وفي يناير 2018، كشفت بايلز أنها كانت إحدى ضحايا الري 
نصار، الطبيب السابق لفريق اجلمباز األميركي األوملبي والذي 
اتهم باالعتداء اجلنسي على مئات الفتيات والنساء على مدى 20 

عاماً.

راكيتيتش

يناير في  برشلونة  ع  يوَدّ راكيتيتش.. 

انتهت مواجهة كولومبيا وتشيلي الودية 
بالتعادل السلبي بني املنتخبني في املواجهة 
التي أقيمت أول من أمس في مدينة أليكانتي 

اإلسبانية.
وأقيمت املباراة في إطار استعداد املنتخبني 
النطالق تصفيات أميركا اجلنوبية املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر 

عام 2022.
وستنطلق تصفيات أمــيــركــا اجلنوبية 
املونديالية في الثالث والعشرين من مارس 

القادم.
وسيواجه املنتخب التشيلي نظيره الغيني 
يوم الثالثاء القادم ودياً أيضاً، بينما ستلتقي 

كولومبيا مع اجلزائر في اليوم ذاته.
تعادل تونس والكاميرون

وفي إطار املباريات الدولية الودية تعادل 
املنتخب التونسي مــع ضيفه الكاميروني 
بدون أهداف في مباراة أقيمت بامللعب األوملبي 

برادس.
وشــهــدت املــبــاراة إضــاعــة مهاجم نسور 
قرطاج طه ياسني اخلنيسي لركلة جــزاء في 

الدقيقة 58.
ويستعد املنتخب التونسي ملواجهة ليبيا 
في احلادي عشر من الشهر القادم في انطالق 
ــأس أمم  ــى نهائيات ك التصفيات املؤهلة إل

لقطة من املباراةإفريقيا »الكاميرون 2021«  

اليونان محطة  من   2020 يورو  لنهائيات  العبور  بطاقة  حتجز  إيطاليا 

وديًا وتشيلي  كولومبيا  تعادل 

كالوديو رانييري يوقع على عقود تدريبه لفريق سامبدوريا

البطل األوملبي األميركي كونور


