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فج��ر فري��ق امليناء مفاج��اأة كبرية بف��وزه يف مباراة 
 الديرب��ي على جاره فري��ق نفط اجلنوب بنتيجة 97 – 

. 92 ، حل�ساب اجلولة التا�سعة من الدوري املمتاز 
الربع االول من املباراة ، التي اقيمت اليوم  يف الب�رصة 
، انته��ى بتقدم املين��اء بنتيجة 29 – 21 . ويف الربع 
الث��اين  قل�ص نفط اجلن��وب النتيجة بتقدمه 19 – 18 
، ويف الرب��ع الثالث قل�ص نف��ط اجلنوب النتيجة اي�سا 
بنتيج��ة 23 – 21 ، ويف الربع االخري انتهت النتيجة 
منا�سف��ة 29 – 29 ليح�سم املين��اء  املواجهة بفارق 

خم�ص نقاط ". 
وق��ال م��درب �سل��ة املين��اء ا�سع��د ع��اوي ان الف��وز 
يف مب��اراة  الي��وم يحم��ل جانبن مهم��ن ، االول هو 
ان مب��اراة الديرب��ي ب��كل االأح��وال تعد مب��اراة مهمة 
ونتيجتها  ثمين��ة دون النظر ملواقع االأندية يف الئحة 
الرتتيب ، وبالتايل تكمن اأهمية هذه املباراة الأنها مع 

 الفريق اجلار نفط اجلنوب ".
وب��ن :" ان االهمي��ة الثاني��ة تاأت��ي م��ن ك��ون فري��ق 
امليناء ،منذ عودته اإىل الدوري املمتاز بكرة ال�سلة  يف 
عام 2013 ، مل يحقق اأي فوز على نفط اجلنوب . وهذا 
ه��و الفوز االأول بعد م�سي �ستة  موا�سم لقوة فريق نفط 
اجلن��وب ، وبالتايل تع��د نتيجة اليوم ممي��زة بالن�سبة 

ل�سلة امليناء ". 

ك�س��ف مدرب ليفرب��ول، االأمل��اين يورغن كلوب، �س��ببا "غري متوقع" �س��يعزز 
حظ��وظ فريق��ه للفوز بلق��ب ال��دوري االإجنليزي املمت��از هذا املو�س��م. وجاء 
ت�رصي��ح كل��وب قبل 24 �س��اعة م��ن املباراة املهم��ة التي �س��تجمع "الريدز" 
باإيفرتون، اليوم االأحد، يف االأ�س��بوع 29 من الربميرليغ. ويف حال فاز اأبناء 
كلوب يف هذا اللقاء وانهزم مان�س�س��رت �س��يتي )املطارد املبا�رص( يف مباراته 
اأم��ام بورمنوث، �سي�س��بح الفارق بينهما 4 نق��اط. وبالرغم من امتلك الفريق 
االأحمر لنجوم كبار مثل حممد �س��اح و�س��اديو م��اين وروبرتو فريمينيو، اإال 

اأن م��درب الن��ادي يرى اأن ما �س��يعزز فر���ص الفوز بذرع 
البطولة هذا املو�سم ال يتعلق بخط الهجوم.

وي��رى كل��وب اأن دف��اع ليفربول �س��يكون "النقطة 
الفا�س��لة" يف ف��وز الفري��ق باللق��ب، حي��ث قال 

"املدافعون يف الكرة املعا�رصة اأمر �رصوري". 
واأ�س��اف "ح��ن ت�س��األ االأطف��ال ال�س��غار عن 
املرك��ز املف�س��ل عنده��م، يجيب��ون دون تردد 

الهج��وم.. لك��ن كرة الق��دم تغريت حيث اأ�س��بح 
الدف��اع اأهم خ��ط يف الفري��ق". وتاب��ع "اإذا اأردت 
الفوز، عليك اأن تكون قويا دفاعيا.. هذا اأمر مهم". 
و�س��اهم املدافع��ان اأن��دي روبرت�س��ون واألك�س��ندر 
اأرنولد بقوة يف الفوز االأخري لفريقهم على واتفورد 

)0-5(، حي��ث كان��ا وراء كل االأهداف امل�س��جلة 
بتمريرات حا�س��مة. ي�سار اإىل اأن ليفربول ميتلك 

اأق��وى خط دفاعي يف ال��دوري االإجنليزي هذا 
املو�سم، اإذ مل ت�ستقبل �سباكه �سوى 15 هدفا 
يف 28 جولة، بينما يحل مطارده مان�س�سرت 

الث��اين  املرك��ز  يف  �س��يتي 
دفاعيا، بعدما ا�ستقبلت 

�سباكه 20 هدفا.

ب��ات ميلووكي باك���ص اأول املتاأهل��ن اإىل االأدوار االإق�س��ائية يف 
دوري ك��رة ال�س��لة االأمريك��ي للمحرتفن، بعد ف��وزه 131-120 

على لو�ص اأجنلو�ص ليكرز، اجلمعة.
و�س��جل اإيريك بليد�س��و رمي��ة ثاثية قبل دقيقت��ن و25 ثانية من 
النهاية ليمنح االأف�سلية لباك�ص، الذي انتف�ص قرب النهاية واأحرز 

17 نقطة يف اللقاء. اآخر  15 من بن 
واأحرز بليد�س��و 31 نقطة واأ�س��اف زميله ياني�ص اأنتيتوكومبو 16 
نقطة، وا�س��تحوذ على 15 كرة مرتدة، ليحقق باك�ص فوزه ال�س��ابع 

على التوايل.
و�س��جل ليربون جيم�ص عم��اق ليكرز 31 نقطة، وم��رر 10 كرات 

حا�سمة.
و�س��هد الربع االأخري التعادل �س��ت مراتK ومنح جيم�ص اأول تقدم 
لليكرز 116-118 بعد رمية ثاثية قبل ثاث دقائق و11 ثانية 
م��ن النهاية. لك��ن باك�ص هيمن على اللقاء بع��د ذلك، ليفوز بفارق 

ت�سع نقاط.

غاريث بيل.. كل الطرق تقود إلى "الكارت األحمر"

النوارس يستهل مشواره في دوري ابطال آسيا بمواجهة ذوب آهن االيراني 

يلتقي ن��ادي الزوراء غدا االثنن اأمام نادي ذوب اأهن يف 
"ا�س��تاد فوالذ �س��هر" مبدينة اأ�س��فهان، �سمن مناف�سات 
اأبط��ال  املجموع��ة االأوىل يف دور املجموع��ات ب��دوري 
اأ�س��يا ، والتي ت�س��م اإىل جانبهما كل من الن�رص ال�سعودي 

والو�سل االإماراتي.
وغ��ادرت اجلمع��ة، بعث��ة ن��ادي ال��زوراء اإىل العا�س��مة 
االإيرانية طهران حت�س��رًيا ملواجهة فريق ذوب اأهن �سمن 

مناف�س��ات اجلول��ة االأوىل م��ن دور املجموع��ات ب��دوري 
اأبطال اأ�سيا، االثنن املقبل، يف مدينة اأ�سفهان.

وكان��ت اإدارة الزوراء قد تعاقدت مع الطاقم الفني املوؤلف 
م��ن حكيم �س��اكر مدرًبا وي�س��اعده كل من �س��فاء عدنان 
وحي��در عب��د االأم��ري وعام��ر عبد الوه��اب مدرب��ا حلرا�ص 
املرمى، خلًفا للجهاز الفني امل�س��تقيل ال��ذي يقوده اأيوب 

اأودي�سو.
واعلن مدرب نادي الزوراء، حكيم �ساكر، عن قائمة فريقه 
ملواجه��ة ذوب اآه��ن االي��راين يف اجلول��ة االوىل م��ن دور 

املجمعات بدوري اأبطال اآ�سيا 2019.
و�س��تكون هذه املواجهة ه��ي االوىل للنوار�ص حتت قيادة 
املدرب حكيم �س��اكر، الذي متت ت�س��ميته خلفًا للم�س��تقيل 

ايوب اودي�سو.
عدنان حمد عن ازمة الزوراء: اخ�س��ى م�س��اركة خميبة يف 

دوري اأبطال اآ�سيا
و�س��مت القائم��ة 23 العب��ًا وهم:ج��ال ح�س��ن، �س��امال 
�س��عيد، جنم �س��وان، حمم��د عبدالزهره ، م�س��طفى حممد، 
�س��فاء هادي، احمد حم�س��ن، ح�س��ن اجلويد، احمد جال، 

عاء عبا�ص، حممد ر�س��ا، حيدر احمد، امري �س��باح، علي 
حم�سن، جبار كرمي، احمد جال، عاء كاطع، حيدر حممد، 
عبا�ص قا�س��م، عمر من�س��وري، ح�س��ن حكيم، علي رحيم، 

مهند عبدالرحيم.
وا�س��ند االحتاد اال�سيوي، لكرة القدم، مهمة قيادة املباراة 
اىل طاق��م حتكي��م �س��يني يتاأل��ف م��ن ف��و منك للو�س��ط، 
وامل�س��اعدين هو ومنغ وونغ دك�س��ان و�سن يان هو حكما 
رابع��ًا، وامل���رصف ب�س��ري �س��فيق عبداخللي��ل م��ن لبن��ان، 

والهندي ب�سكار بور�سذمان مقوما للحكام.

االولمبي يعسكر في اربيل استعدادا للتصفيات االسيوية

ن�رص جن��م يوفنتو���ص االإيطايل كري�س��تيانو رونالدو 
�س��ورة ل��ه بجان��ب �س��يارة رول��ز روي���ص "ال�س��بح" 
على ح�س��ابه على اإن�س��تغرام وكتب معلقا "مت اإجناز 

العمل".
وب�س��مه �س��يارة رول��ز روي���ص ال�س��بح، الت��ي ت�س��ل 
تكلفته��ا اإىل 436 األ��ف دوالر )330 األ��ف جني��ه( 
ي�س��تكمل كري�س��تيانو رونالدو اأ�سطوله من ال�سيارات 
الفاخ��رة بح�س��ب م��ا ذك��رت �س��حيفة "ذي �س��ن" 

الربيطانية.
وي�س��م اأ�س��طول ال�س��يارات الفاخ��رة والفارهة الذي 

ميتلك��ه الاع��ب، البالغ م��ن العمر 34 عام��ا، طرزا 
وبوغات��ي  مارت��ن  اأ�س��تون  �س��يارات  م��ن  خمتلف��ة 
وبنتل��ي  دبلي��و  اأم  وب��ي  والمبورغين��ي  وف��رياري 
ومر�سيدي�ص ومازيراتي. وي�سل عدد متتبعي الاعب 
الربتغايل على ح�س��ابه يف اإن�س��تغرام اإىل نحو 156 
مليون متابع. وحظيت ال�سورة بحوايل 6.5 ماين 

اإعجاب، بعد 13 �ساعة من ن�رص ال�سورة.
اأما على ح�س��ابه على "تويرت" في�س��ل عدد متابعيه 
اإىل 76.8 مليون متابع، وحظيت ال�سورة باأكرث من 

اإعادة تغريدة. اآالف  اإعجاب و10  األف   126
بينما ي�س��ل عدد متابعيه على ح�س��ابه يف في�سبوك 
اإىل نح��و 122.5 ملي��ون متاب��ع، وحظيت ال�س��ورة 

باإعج��اب 308 اآالف متاب��ع. وكان رونال��دو انتقل 
من ري��ال مدريد مقابل 130 مليون دوالر ال�س��يف 
املا�س��ي، وبات جنم��ا يف يوفنتو�ص، حيث يت�س��در 
قائم��ة هدايف البطول��ة االإيطالية بر�س��يد 19 هدفا 

اأحرزها خال 25 جولة.
واإجم��اال، اأحرز رونال��دو 21 هدفا وقدم 12 متريرة 
حا�س��مة يف 34 مباراة لعبها بقمي�ص فريق ال�سيدة 
العج��وز، الذي يت�س��در ج��دول الدوري م��ن دون اأي 
خ�س��ارة، بعدم��ا ف��از يف 22 مب��اراة من اأ�س��ل 25 
مب��اراة يف الدوري املمتاز. ويتق��دم يوفنتو�ص على 
ناب��ويل، الذي يحتل املرك��ز الثاين، بفارق 13 نقطة 

بعد 25 جولة.

دخ��ل املنتخ��ب االأوملب��ي الي��وم مع�س��كرا 
تدريبي��ا مغلق��ا يف مدين��ة اربيل حت�س��ريا 
لت�سفيات اآ�سيا  التي �ستنطلق ال�سهر اجلاري 

يف اإيران، وي�ستمر ملدة �ستة ايام. 
وقال امل��درب امل�س��اعد للمنتخ��ب االوملبي 
عبا���ص عبيد ان  املنتخب االوملبي و�س��ل اىل 
مدين��ة اربيل و�س��يخو�ص مران��ه االأول اليوم 
وي�س��تمر مع�س��كره حتى  ال�س��اد�ص من ال�س��هر 
اجلاري، ويت�س��من خو�ص ثاث مباريات مع 
اندية دوري اقليم كرد�س��تان،  و�س��يكون حمطة 

مهمة للوقوف على جاهزية الفريق ".

وب��ن :" ان املنتخ��ب االوملبي �س��يغادر بعد انتهاء 
مع�س��كر اربيل اىل الدوحة للدخول مبع�س��كر  تدريبي 
خارج��ي ي�س��تمر حت��ى الثام��ن ع���رص م��ن ال�س��هر 
اجلاري ، �س��يخو�ص من خاله ع��ددا من  املباريات 
التجريبي��ة، عل��ى ان يغ��ادر املنتخ��ب م��ن الدوحة 
اىل طه��ران ب�س��كل مبا���رص للدخول يف  الت�س��فيات 

اال�سيوية ".
وا�ساف عبيد :" ان اجلهاز الفني للمنتخب االوملبي 
ي�س��عى للوق��وف عل��ى جاهزي��ة الفري��ق واختي��ار 
 القائمة النهائية التي �س��تغادر اىل اإيران وامل�ساركة 

يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ص اآ�سيا   2020 ". 
ي�س��ار اىل اأن املنتخ��ب االأوملب��ي العراقي يلعب يف 
الت�س��فيات االأ�س��يوية �س��من املجموعة الثالثة  اإىل 

يعي���ص النج��م الويل��زي غاريث بي��ل مهاجم نادي 
ري��ال مدريد مو�س��مًا �س��عبًا م��ع فريق العا�س��مة 
االإ�س��بانية، بع��د اأن اأجل�س��ه امل��درب االأرجنتين��ي 
�سانتياغو �س��والري على مقاعد البدالء يف املو�سم 
احلايل، مما جعل جناح توتنهام االإنكليزي ال�سابق 

يفكر بالرحيل.
وانتقل غاريث بيل من �سفوف توتنهام االإنكليزي 
اإىل ري��ال مدري��د يف �س��يف ع��ام 2013، مقاب��ل 
100 ملي��ون ي��ورو، بعدما لع��ب يف 146 مباراة 
�س��جل فيها 42 هدف��ًا، لكنه عانى م��ع امللكي من 
االإ�س��ابات وتذبذب م�س��تواه، لكن االأخبار القادمة 
من العا�س��مة االإ�سبانية لن تعجب جماهري الفريق 

اللندين.
وك�س��فت �س��حيفة "م��ريور" الربيطاني��ة، اأن اإدارة 
ن��ادي اأر�س��نال االإنكلي��زي جته��ز عر�س��ًا للنج��م 
الويل��زي غاري��ث بي��ل، حت��ى ينتق��ل اإىل �س��فوف 
املدفعجية يف مو�س��م االنتقاالت ال�سيفية املقبلة، 

بعدم��ا اأبدى مهاج��م ريال مدري��د رغبته بالرحيل 
عن الفريق، ب�س��بب جلو�س��ه على مقاعد البدالء يف 
املو�س��م احل��ايل. ونقل��ت ال�س��حيفة عن الفرن�س��ي 
روبرت برييز اأ�س��طورة نادي اأر�س��نال قوله: "اأعتقد 
اأن هن��اك فر�س��ة جي��دة اأم��ام غاري��ث بي��ل حتى 
يلع��ب يف �س��فوف املدفعجية يف املو�س��م املقبل، 
وعل��ى اإدارة الفريق التحرك ب�رصعة، الأنه ميرُّ بوقٍت 
ع�س��يب للغاي��ة يف امللع��ب وخارج��ه، و�س��عادته 

�ستكون بالعودة اإىل الدوري االإنكليزي املمتاز".
واأ�س��اف: "اأن��ا اأ�س��جع الويل��زي غاري��ث بيل على 
القدوم اإىل نادي اأر�س��نال، حيث �سيجد اأبواب ملعب 
االإمارات مفتوحة اأمامه، ولكنني اأعلم اأن م�س��جعي 
توتنه��ام ل��ن يكون��وا �س��عداء اإن ح�س��ل االأم��ر يف 

ال�سيف املقبل".
وبع��د تراج��ع اأداء النجم الويل��زي، غاريث بيل، يف 
الف��رتة االأخ��رية مع نادي ري��ال مدريد االإ�س��باين، 

يبدو اأنه يعي�ص اآخر اأيامه مع الفريق امللكي.
وك�س��فت م�س��ادر مقربة م��ن رئي�ص ري��ال مدريد، 
فلورنتين��و بريي��ز، اأن ال�س��رب عل��ى بي��ل "اأو�س��ك 

عل��ى النفاد" واأنه قرر و�س��ع نهاية م�س��رية النجم 
الويل��زي داخ��ل الفري��ق االأبي���ص، بع��د 6 موا�س��م 

ق�س��اها يف �س��فوفه. لكنه اأ�س��ار يف الوقت نف�سه، 
اإىل اأن��ه م��ن املمكن اأن يغ��ري رئي�ص الن��ادي راأيه، 

يف حال تقدمي بيل نهاية املو�س��م ب�سكل ا�ستثنائي 
مثلم��ا ح��دث يف ال�س��نوات املا�س��ية. وحت��ى االآن 
ف��اإن بيزي��ز قد اأ�س��در حكمه ب���رصورة رحيل بيل. 
واأ�سافت امل�سادر، التي نقلت عنها �سحيفة "اآ�ص" 
االإ�س��بانية، اأن برييز لن يعود عن قراره مرة اأخرى 
ب�س��بب عدم ان�س��باط الويلزي يف الف��رتة االأخرية، 
مم��ا جعل االأزمة تتفاقم. وكانت اإدارة برييز تعتقد 
اأن رحي��ل كري�س��تيانو رونال��دو �سيف�س��ح الطري��ق 
اأم��ام غاري��ث بيل من اأج��ل قيادة هج��وم امللكي، 
بالرغم من �سخ�س��يته االنطوائية، باالإ�سافة لعدم 
حتدثه االإ�س��بانية بطاقة. ومل يقف االأمر عند عدم 
تطوير بيل الأدائه فقط، بل و�س��ل اإىل معدالت اأ�سواأ 
مقارنة باملوا�س��م املا�س��ية. و�س��جل الويلزي هذا 
املو�س��م 13 هدفا فقط، وفقد اللعب ب�س��كل اأ�سا�سي 
من��ذ تويل �س��والري مهم��ة تدريب "امللك��ي"، بدال 
م��ن جول��ن لوبيتيغي، واأ�س��بح الاع��ب اخلام�ص 
ع�رص يف قائمة امل�س��تخدمن داخ��ل قائمة املدرب 
االأرجنتين��ي مبعدل 1.097 دقيق��ة. وحاول ريال 
 2017 �س��يف  يف  بي��ل  ع��ن  اال�س��تغناء  مدري��د 

باالنتقال اإىل مان�س�س��رت يونايتد م��ن اأجل التعاقد 
مع الفرن�سي مبابي، ولكن الويلزي رف�ص هذا االأمر 
ومنع و�س��ول النجم الفرن�س��ي اإىل ملعب �سانتياغو 
برنابيو. ويف ال�س��يف املا�سي قرر النادي امللكي 
ع��دم بيع بيل ب�س��بب رحي��ل رونال��دو، رغم اقرتاح 
املدرب الفرن�س��ي زين الدين زيدان ب�رصورة بيعه، 
لك��ن االأم��ر تغ��ري حاليا وق��رر "املرينغ��ي" اإغاق 
الب��اب اأمام العبه لتجنب جتديد عقده، خا�س��ة اأنه 
يح�س��ل على 13 مليون يورو �س��نويا. ي�سار اإىل اأن 
ثم��ن بيع بيل، لن يق��ل باأي حال م��ن االأحوال عن 
100 مليون يورو. يذكر اأن بيل و�س��ل اإىل مدريد 
م��ن  باملئ��ة   58 و�س��ارك يف   2013 �س��يف  يف 
مباري��ات الفري��ق، ولكن النتيجة االأ�س��واأ كانت يف 
عدد دقائ��ق اللعب. ووفقا لاإح�س��ائيات لعب بيل 
47 باملئ��ة، وجنح يف ت�س��جل 101 هدف، وكان 
اأف�سل مو�سم يف عام 2014-2013 عندما �سجل 
22 هدف��ا، ولكن انقلبت الطاولة االآن، وقرر برييز 
اأن اأي��ام الويل��زي اأ�س��بحت معدودة داخ��ل النادي 

امللكي، اإال يف حال حالت "معجزة" دون ذلك.

سلة الميناء تهزم 
نفط الجنوب في مباراة 

ماراثونية

ال صالح وال ماني.. مدرب ليفربول 
يعلن "األمر الفاصل" للتتويج

باكس أول المتأهلين لألدوار 
اإلقصائية في "إن بي إيه"

مقابل 436 ألف دوالر.. رونالدو ينجز العمل مع "الشبح"
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