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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

كارفاخال يتحدّى برشلونة!
ل ــم ت ـم ـنــع خـ ـس ــارة ري ـ ــال م ــدري ــد أم ــام
ب ــرشـ ـل ــون ــة ف ـ ــي "الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــو" ،3-0
وابتعاده عنه بفارق كبير وصــل إلى
 14نقطة ،مدافع األول داني كارفاخال
من اعتبار أن فريقه ال يزال قادرًا على
االحتفاظ بلقب "الليغا".
وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة
"آس"" :ل ـ ـ ــم ن ـخ ـس ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ،كـ ـم ــا أن
برشلونة لم يفز به .فارق النقاط كبير،
لـكـنـنــا س ـن ـح ــاول الـ ـف ــوز بـمـبــاريــاتـنــا
املتبقية لنرى إذا ما كــان في إمكاننا
الـتـتــويــج بـ ــه" ،وت ــاب ــع "ل ـقــب الـلـيـغــا ال
ُيحسم في كانون األول".
وت ـ ـطـ ــرق كـ ــارفـ ــاخـ ــال إلـ ـ ــى الـ ـخـ ـس ــارة
ال ـث ـق ـي ـلــة أم ـ ــام "الـ ـب ــرس ــا" ع ـلــى مـلـعــب
"س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــاب ـي ــو" ف ــي م ــدري ــد،
ً
قائال" :كانت خسارة مؤملة ،لكننا ريال
مدريد .كان عامنا رائعًا ،وتبقى ستة
أشهر لنهاية املوسم الحالي".
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ذكـ ــرت صـحـيـفــة "إل
موندو" اإلسبانية أن نجم ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،اتهم

رأى كارفاخال أن الريال ال يزال قادرًا على االحتفاظ بلقب «الليغا» (أ ف ب)

من خالل محاميه ،مصلحة الضرائب
بتطبيق معايير مختلفة وأكثر ضررًا
به من التي يتم تطبيقها على منافسه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،نـجــم

برشلونة .وكانت تقارير صحافية قد
أوردت أمــس أن الـضــرائــب اإلسبانية
تعتبر أن رونالدو ارتكب غشًا ضريبيًا
بـشـكــل مـقـصــود وأن ــه يـجــب أن يـكــون

موتكو لم يعد رئيسًا للجنة
المنظمة للمونديال

ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـس ـج ــن ،وخ ـص ــوص ــا أن
هناك أشخاصًا تم سجنهم لتهربهم
من دفع مبالغ أقل بكثير.
وأش ــارت "إل مــونــدو" إل ــى أن محامي
رونالدو تقدم بمذكرة للمحكمة يقارن
فيها بني معاملة الخزانة للبرتغالي
م ــع ت ـلــك ال ـت ــي ي ـتــم ال ـت ـعــامــل ب ـهــا مع
غريمه األرجنتيني.
وق ـ ـ ــال م ـح ــام ـي ــه خ ــوس ـي ــه أن ـطــون ـيــو
شــوكــان" :إن املــوقــف فــي هــذه الحالة
يتناقض مع موقف مصلحة الضرائب
بقضية لها عقود مماثلة تمامًا لعقود
كريستيانو رونــالــدو ،ويتم استخدام
أس ــال ـي ــب تـعـسـفـيــة وم ـب ـت ـك ــرة بـشـكــل
واضح".
ورب ـ ـمـ ــا ي ـ ــرى رون ـ ــال ـ ــدو أن ال ـت ـم ـي ـيــز
هــو بسبب أن ميسي ك ــان مقيمًا في
إس ـب ــان ـي ــا م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ويـمـلــك
الـجـنـسـيــة اإلس ـبــان ـيــة ،وبــالـتــالــي يتم
تـطـبـيــق ع ـل ـيــه م ـعــاي ـيــر أخ ـ ــرى عكس
القادمني للعمل في إسبانيا من دول
أخرى.

كرة السلة

العب سلّة أميركي من السجن إلى منتخب العراق
م ــن دوري ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـس ـجــن ،ف ــال ـع ــودة إلــى
امل ــاع ــب ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ومـ ــن ث ــم العـبــا
لـلـمـنـتـخــب ال ـع ــراق ــي ،ه ــذه ه ــي قصة
الــاعــب األمـيــركــي ديـمــاريــو مايفيلد
الـ ـ ــذي اع ـت ـق ــد بـ ــأن م ـس ـيــرتـ ُـه ف ــي ك ــرة
السلة انتهت مبكرًا عندما أوقــف في
بالده بتهمة التخطيط لعملية سلب،
إال أن درب الــاعــب اتـخــذ مـســارًا غير
متوقع :انضم إلــى نــاد عــراقــي ،ومنح
الجنسية لـلــدفــاع عــن أل ــوان منتخب
بالد الرافدين.
قبل أكـثــر مــن عــامــن ،انـضــم مايفيلد
املـ ـتـ ـح ــدر مـ ــن ج ــورجـ ـي ــا فـ ــي ج ـن ــوب
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى ف ــري ــق ك ــرة
السلة الـتــابــع لـنــادي النفط الـعــراقــي،
فــي مسيرة حملت الــاعــب البالغ من
ال ـع ـمــر  26ع ــام ــا ،إل ــى ن ـيــل الجنسية
العراقية والــدفــاع عــن أل ــوان املنتخب
في التصفيات املؤهلة لبطولة العالم،
وال ـتــي يــأمــل ال ـع ــراق خ ــوض غمارها
للمرة األولى.
ويقول مايفيلد لوكالة "فرانس برس":
"س ــأظ ــل دائ ـم ــا مـمـتـنــا لـلـفــرصــة الـتــي
إلي .لم َ
قدمت ّ
أقابل سوى بالحب منذ
أتيت إلى هنا".
وأوق ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـنـ ـج ــم ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـف ــري ـق ــي

ج ـ ــامـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال كـ ــال ـ ـي ـ ـفـ ــورن ـ ـيـ ــا
وجورجيا في  2013في مسقط رأسه
بتهمة التحضير للمشاركة في عملية
سلب.
ويوضح" :شعرت في ذلك الحني بأنها
النهاية .إال أنني توصلت إلى اقتناع
بأن ّ
علي أن أثق بنفسي "للخروج من
الورطة والعودة إلى اللعب".
واخـتــار مايفيلد "أهــون الشرين"ّ :
أقر
بــذن ـبــه ب ـح ـيــازة س ــاح ح ــرب ــي ،وهــي
ت ـه ـمــة ذات ع ـقــوبــة مـخـفـضــة نسبيًا
اقـتـصــرت عـلــى الـسـجــن ع ـشــرة أشهر
ضـ ـم ــن بـ ــرنـ ــامـ ــج إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي .وب ـع ــد
انقضاء املدة ،عاد مايفيلد إلى مزاولة
رياضته ،وهذه املرة مع فريق جامعة
أنغلو ستايت في والية تكساس.
بـ ـع ــد ت ـج ــرب ـت ــه الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،لـ ــم يـثــر
مــايـفـيـلــد اهـتـمــام أي ن ــاد أمـيــركــي أو
أوروب ــي ،إلــى أن أتــاه عــرض مــن جهة
غير متوقعة :نادي النفط في بغداد.
وي ــوض ــح مــايـفـيـلــد "كـ ــان لـ ـ ّ
ـدي بعض
األصــدقــاء الذين سبق لهم اللعب في
ه ــذا الـ ــدوري (ال ـعــراقــي) قـبــل أن آتــي.
أقنعوني باملجيء إلى هنا .تحادثنا
كثيرًا قبل أن آتي".
ولـ ـي ــس الـ ــاعـ ــب وح ـ ـ ــده سـ ـعـ ـيـ ـدًا ،بــل
ي ـن ـع ـك ــس ذل ـ ـ ــك أي ـ ـضـ ــا ل ـ ـ ــدى زم ــائ ــه

يلعب ديماريو مايفيلد في الدوري العراقي (أ ف ب)

وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن .وي ـ ـقـ ــول م ـ ـ ــدرب فــريــق
ال ـن ـفــط خ ــال ــد ي ـح ـيــى" :ال ـف ـضــل يـعــود
له في فــوز الفريق بلقب ال ــدوري .هو
العب محترف".
ولفت أداء مايفيلد وتأقلمه في العراق
ن ـظ ــر مـ ـس ــؤول ــي ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـس ـلــة
الباحثني عن خوض تجربة أولى في
بطولة العالم سنة .2019
ويــوضــح أم ــن ســر االت ـح ــاد الـعــراقــي
خ ــال ــد ن ـجــم ل ـف ــران ــس ب ــرس أن ن ــادي

النفط تمكن مع مايفيلد "من الحصول
عـلــى لـقــب املـســابـقــة فــي املــوســم ألول
مــرة فــي تــاريـخــه ،مــا دفــع الـنــادي إلى
التمسك به ملوسم ثان".
ويضيف" :طلبنا من مجلس الــوزراء
الـ ـع ــراق ــي امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى جـ ـ ــواز سـفــر
ع ــراق ــي ملــاي ـف ـي ـلــد ل ـض ـمــه إلـ ــى قــائـمــة
امل ـن ـت ـخــب الـ ـع ــراق ــي ،فـ ــوافـ ــق ،وك ــذل ــك
حصلنا على موافقة االتحاد الدولي
للعبة والجهات األميركية".

الدوري االميركي للمحترفين

بديل شيكاغو يُسقط ميلووكي
ً
رغ ــم مـشــاركـتــه ب ــدي ــا ،ف ــإن اإلسـبــانــي
نيكوال ميروتيتش قاد شيكاغو بولز
إلى الفوز على ميلووكي باكس -115
 106ضمن دوري كرة السلة األميركي
الشمالي للمحترفني.
وس ـ ـجـ ــل مـ ـي ــروتـ ـيـ ـت ــش ،املـ ـ ــولـ ـ ــود فــي
م ــون ـت ـي ـن ـي ـغــرو 24 ،ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـهــا 4
رمـيــات ثالثية مــن أصــل  8وأض ــاف 8
متابعات ليساهم فــي الـفــوز الـحــادي
عشر لفريقه في  33مباراة.
أما أفضل مسجل في صفوف باكس،
فكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
مع  28نقطة.
وس ــاه ــم ج ــاي ج ــاي ب ــاري ــا واألمل ــان ــي
املـخـضــرم دي ــرك نوفيتسكي فــي فــوز
داالس م ــاف ــريـ ـك ــس عـ ـل ــى ت ــورونـ ـت ــو
رابتورز  93-98فسجل األول  20نقطة،
وأضاف الثاني  18نقطة.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن الـ ـف ــوز ،فـ ــإن داالس

29

سجل ميروتيتش  24نقطة،
بينها  4ثالثيات (أ ف ب)

يملك أسوأ سجل في املنطقة الغربية
ب ــرص ـي ــد  10ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات م ـق ــاب ــل 25
هزيمة.وكان كيرك لوري أفضل مسجل

مع  23نقطة في صفوف الخاسر الذي
مـنــي بـهــزيـمـتــه الـثــانـيــة فـقــط فــي آخــر
 14مباراة .وحقق ديترويت بيستونز
فـ ــوزًا عــري ـضــا ع ـلــى إن ــدي ــان ــا بــايـســرز
 83-107بـفـضــل  30نـقـطــة لـتــوبـيــاس
هــاريــس ،بينها  26فــي الـشــوط األول.
وأض ـ ــاف أن ــدري ــه دارم ــون ــد  21نقطة
و 18متابعة ليحقق بيستونز فــوزه
الخامس بآخر ست مباريات.
ل ـكــن العـ ــب ارتـ ـك ــاز بـيـسـتــونــز ريـجــي
جاكسون تـعــرض إلصــابــة فــي كاحله
األي ـ ـمـ ــن خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث ون ـق ــل
بـمـســاعــدة ال ـج ـهــاز الـطـبــي إل ــى غــرف
املالبس للعالج.
في املقابل ،لم يظهر فيكتور أوالديبو
بمستواه املعهود في صفوف إنديانا،
واكتفى بستجيل  13نقطة ،علمًا بأن
م ـعــدلــه هـ ــذا امل ــوس ــم ه ــو  25,3نقطة
فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة .وف ــي املـبــاريــات

األخرى ،فاز لوس أنجلس كليبرز على
ســاكــرام ـن ـتــو كـيـنـغــز  ،95-122وس ــان
أنـطــونـيــو سـبــرز عـلــى بــروكـلــن نتس
 ،97-109وميامي هيت على أورالنــدو
ماجيك  ،89-107ودنـفــر ناغتس على
يــوتــا ج ــاز  ،83-107وفينيكس صنز
على ممفيس غريزليس .97-99
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -داالس مافريكس ،تشارلوت
هـ ــورن ـ ـتـ ــس  -ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس،
أتــانـتــا هــوكــس  -واشـنـطــن ويـ ــزاردز،
ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -بــروكـلــن
نـ ـت ــس ،ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز  -ن ـي ــوي ــورك
نيكس ،مينيسوتا تمبروولفز  -دنفر
نــاغ ـتــس ،أوكــاهــومــا سـيـتــي ثــانــدر -
تورونتو رابتورز ،ساكرامنتو كينغز
 كليفالند كافالييرز ،لــوس أنجلسالي ـكــرز  -ممفيس غــريــزلـيــس ،غــولــدن
ستايت ووريرز  -يوتا جاز.

ّقدم نائب رئيس الحكومة الروسية فيتالي
موتكو استقالته من رئاسة اللجنة املحلية
املنظمة لكأس العالم لكرة القدم  2018في
روسيا .ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن
موتكو قوله إن "(مدير اللجنة املنظمة أليكسي)
سوروكني سيكون رئيسًا" لها ،مضيفًا:
ّ
"سأركز على عملي داخل الحكومة" ،وذلك في
أعقاب هذه الخطوة التي تأتي بعد يومني من
تعليقه مهماته كرئيس لالتحاد الروسي لكرة
القدم .وكان موتكو الذي وجهت إليه أصابع
االتهام في تقرير املحقق الكندي ريتشارد
ماكالرين وكشف وجود تنشط ممنهج في
روسيا ،قد أعلن االثنني تعليق مهماته في
رئاسة اتحاد الكرة لستة أشهر على األكثر،
للدفاع عن استبعاده عن األلعاب األوملبية ورفع
قضيته إلى محكمة التحكيم الرياضي.
إال أنه أشار في حينه إلى أنه سيواصل مهماته
في رئاسة اللجنة املنظمة ،طاملا يحظى بثقة
الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وفي تصريحاته أمس ،قال موتكو" :ال يزال
هناك الكثير من العمل الذي ّ
يتعي القيام به،
لكنني واثق تمامًا بأن كل شيء سيكون جاهزًا
في الوقت املناسب".

هيتسفيلد واثق بـ «المانشافت»

رأى املدرب األملاني الشهير أوتمار هيتسفيلد أن
منتخب بالده يمتلك القدرة على الدفاع عن لقبه
في مونديال روسيا .2018
وقال املدرب املعتزل لوكالة األنباء األملانية إن
منتخب "املاكينات" لديه وفرة من النجوم الشبان
أصحاب املواهب الذين يتمتعون بالنضج
ً
الكبير .وسبق لهيتسفيلد أن قاد كال من بايرن
ميونيخ وبوروسيا دورتموند للفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا .ولعب نوير دورًا بارزًا في
فوز "املانشافت" بلقب كأس العالم  2014في
البرازيل ،لكن هيتسفيلد ال يشعر بالقلق على
"املانشافت" من احتمال غيابه عن مونديال
روسيا إذا لم يتعاف من إصابته في الوقت
املناسب .وقال هيتسفيلد" :هذا لن ُيقلق يواكيم
لوف ،لدينا العديد من البدائل .نوير أفضل
حارس مرمى في العالم ،ولكن الحراس اآلخرين
مثل مارك أندري تير شتيغن متميزون أيضًا".

جيرو خارج الخدمة
لحوالى  3أسابيع

أعلن الفرنسي أرسني فينغر ،مدرب أرسنال
اإلنكليزي لكرة القدم ،أن مهاجمه ومواطنه
أوليفييه جيرو سيغيب عن املالعب حتى
منتصف كانون الثاني إلصابته بتمزق في
العضلة الخلفية .وكان جيرو قد تعرض
لإلصابة خالل فوز أرسنال على وست هام
 0-1في ربع نهائي مسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية املحترفة في  19كانون األول الحالي،
ومن املتوقع أن يعود لخوض املباراة ضد
كريستال باالس في  20كانون الثاني .وكشف
فينغر أن مدافعه اإلسباني ناتشو مونريال
والعب وسطه الويلزي آرون رامسي ،سيغيبان
عن املباريات املقبلة ،إذ سيبتعد األول نحو
عشرة أيام ،بينما يعود الثاني في النصف األول
من الشهر املقبل.

توريه يعود عن اعتزاله الدولي

تراجع يايا توريه العب وسط مانشستر
سيتي متصدر الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم عن قراره اعتزال اللعب دوليًا ،مبديًا
رغبته في املساعدة على ظهور الجيل املقبل
من العبي ساحل العاج.
واعتزل توريه ( 34عامًا) في أيلول 2016
بعدما خاض أكثر من  100مباراة دولية.
وقال توريه عبر صفحته في "تويتر"" :أحب
بالدي ،وأنا متاح لكي يتم اختياري ضمن
تشكيلة املنتخب الوطني .أريد مساعدة الجيل
املقبل واستغالل كل خبراتي لكي يشعر
مواطنو ساحل العاج كافة بالفخر".

