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اتـهـمت الــنـائـبـة عـن الـتـحـالف
الــكــردســتــاني جنــيــبـة جنــيب
احلـكـومة بـفـرض ضـرائب على
ـواطــنـ لـتــغـطـيــة مـا سـرقه ا
الفاسدون  مشيرة الى جتاهل
مـقــتـرحـات الـكــتل الـســيـاسـيـة
ـــــوازنـــــة بـــــشـــــأن تـــــعـــــديل ا
وتــــخـــفــــيض حــــصــــة اقـــلــــيم
كردسـتان فـيهـا.  واكدت جنيب
لـ (الـــــــــــزمــــــــــان) امـس (رفـض
عدلة جملة وتفصيال وازنة ا ا
كـونـهـا ال تلـبي طـمـوح الـشعب
خللوها من الدرجـات الوظيفية

صلحة جهة معينة). واعدت 
مشيـرة الى ان (اضافة ضرائب
جـــديــدة عـــلى مــحـــال احلالقــة
ومـراكــز الـتـجـمـيل وكـذلك عـلى
ــــبـــاعـــة في مـــراكـــز الـــســـلع ا
الــتـســوق امــر مـخــجل ويــثـقل
ـواطـن بـأعـبــاء جـديـدة كــاهل ا
لـتـغطـيـة مـا سرقه الـفـاسدون)
واضــافـت ان (تــلـك الــضـــرائب
مــعــمــول بـــهــا في دول الــعــالم
مـــقــــابل ان تـــقـــدم تـــلك الـــدول
اخلــدمـــات االســاســيـــة بــشــكل
كـــامل  امـــا فـي الـــعـــراق فـــأن
العملية عكسية التوجد خدمات
مع ذلـك تـــفـــرض الــــضـــرائب)
وكــشـفت جنـيب عـن (تـخـفـيض
احلــكــومــة حـــصــة االقــلــيم في
ـوازنـة احلــالـيـة مــا يـعـد ذلك ا
ـــــــطــــــالـب االكــــــراد جتـــــــاهال 

شروعة). ا
وتابعت (كان االجدر باحلكومة
مـحاسـبة الـفاسـدين واستـعادة
االمــوال مـنــهم بـدال من تــكـبـيل
ـواطـن بـقــيــود جــديـدة).  من ا
جـانــبه رأى  الـنـائب عن حـركـة
تـغيـيـر الـكـردسـتـانـيـة مـسـعود

حـيـدر ان رئـيس الـوزراء حـيدر
العبادي يحاول افتعال بحسب
مـا وصــفه ازمـة جــديـدة تــمـنع
وازنة. وقـال حدير في تمريـر ا
تصـريح امس ان (الـعبـادي قام
بــتـخـفـيض حــصـة اإلقـلـيم  في
ــوازنـة ويــبـدو مـن هـذا االمـر ا
ـشـكالت لـكي ال يـريـد افـتـعـال ا
يـتم تـمـرير الـقـانـون). عـلى حد
تـــعـــبــــيـــره.  في غــــضـــون ذلك
ــالــيــة اســتــغــربت الـــلــجــنــة ا
الـنــيـابـيــة من اضـافــة ضـرائب
ـئـة عـلى الـسلع بـنـسـبة  10بـا
ــبــاعـــة في مــراكــز الــتــســوق ا

والت .  وا
وقـالت عـضــو الـلـجــنـة مـاجـدة
الــتـــمــيـــمي في بـــيــان امس ان
(احلــــكــــومــــة ارســــلـت بــــعض
التـغيـيرات بالـنسـبة لاليرادات
والـــــنــــفـــــقــــات) واضـــــافت ان
ــوازنــة كــانت (االيـــرادات في ا
 90.9 ترليون دينار فاصبحت
بــعــد الـتــعـديل  90.6 تـرلــيـون
ديـنار) الفـتـة الى ان (التـغـيـير
الـثاني هـو في ارتـفاع إجـمالي
الـــــنــــفـــــقـــــات إذ كــــان 103.9
تـرلـيـون ديـنـار فـاصبح 104.1
ترليون دينار) واكدت التميمي
ان (الـــنــفــقــات االســـتــثــمــاريــة
ارتــــفـــعت من  24.4 إلى 24.6
تــرلـيـون ديـنـار كـمـا  واضـيـفت
فــقـرة جملــلس الــوزراء اضـافـة
تـخـصـيـصـات تـرلـيـوني ديـنـار
عـلى احـتيـاطي الـطـوار على
ان يـكون الـصرف لـسد الـنقص
وظف في حساب تعوضيات ا
والنـفقات االسـتثـمارية وشـبكة
مشـيرة احلـمايـة االجتـماعـية) 
الى ان (فــــقـــــرة احملــــافــــظــــات
نـتجـة للـنفط عدلت  اذا زادت ا
ــبـالغ اإليــرادات تـصــرف لـهم ا

ـستـحقة الـسابـقة والـالحقة  ا
كــمـــا تـــمت إضـــافــة ضـــريـــبــة
ـئـة على الـسلع بـيعات 10با ا
ـــوالت ومـــراكــز ـــبــاعـــة في ا ا
الـتـجـمـيل واحلالقـة الـنـسـائـية

والـرجـالـيـة) وتـابـعت  انه (
ـــوازنــة االتـــفــاق عـــلى إدراج ا

للقراءة الثانية)
 فــيــمــا كـــشف رئــيس مــجــلس
الـنواب سـلـيم اجلـبوري عن ان
ــعــدلــة لم تــتــضـمن ــوازنـة ا ا
الـتــعـديـالت الـتي طــالـبت بــهـا
الـــكـــتل الـــســـيـــاســـيـــة . وقــال
اجلـبـوري في تصـريح امس ان

ــــعـــدلــــة الـــتي  ـــوازنـــة ا (ا
ارســالـهـا من قــبل احلـكـومـة لم
تـــتــضـــمن اي من الـــتـــعــديالت
الحـظـات او الـطـلـبـات التي وا
ــثـلـو احملــافـظـات تـقــدم بـهـا 
تضررة او اقليم كردستان او ا
ـــنـــتــــجـــة لــــلـــنـــفـط مـــا عـــدا ا
ـقـتـرحات الـتـعـديالت لـبـعض ا
من قبل صندوق النقد الدولي)
واضـاف ان (احلـكـومـة اضافت
مـبــلغ تـرلــيـوني ديــنـار تــعـطي
الـــصالحـــيـــة جملـــلـس الــوزراء
بتـغطـية النـفقـات الطارئـة لسد
الــنــقص فـي تــخــصــيــصــاتــهـا

كــالــرواتب وشــبــكــة احلــمــايــة
الفتا شـاريع االستـثمـارية)  وا
الى ان (ذلك اثــر بــانــســيــابــيـة
وازنة عمليـة النقاش وتـمرير ا
بــــشـــكل واضح) مـــبــــيـــنـــا ان
ـــــــالـــــــيــــــة لـم تـــــــرفق (وزارة ا
ــصـاريـف الـســيــاديـة لــبــيـان ا
حــصــة كــردســتــان) الفــتـا الى
ــان نــحــو إلــغــاء (تــوجه الــبــر
ـوظـف في اسـتـقطـاع رواتب ا
ــوازنــة احلــالــيــة) مــطــالــبــا ا
ـئة بـ(تخـصـيص نسـبة  20 با
لتغطية استحقاقات احملافظات
ــنـتـجــة الـنـفط ) واضـاف ان ا

(اهـــالي احملـــافـــظـــات احملــررة
يــطــالــبــون بــصــرف الــقــروض
ـتــراكــمـة  كــمـا ان والـرواتـب ا
نـــــواب كـــــردســــتـــــان قـــــدمــــوا
مالحـــظــات كـــثــيــرة عـــلى تــلك

وازنة). ا
 وبشأن اخـر تابع اجلبوري ان
ن ثبت عـليه تـعلـقـة  ـادة ا (ا
الــفــســاد وشُـمل بــالــعــفــو كـان
يـنـبـغي أن تـكـون ضـمن فـقرات
تــعــديل قــانـون االنــتــخــابـات)
كــاشـفـا عن (اقــامـة مـئـة دعـوى
قــضـائـيـة ضـد مـجـلس الـنـواب

خالل الدورة احلالية). 
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اكــد الـعـراق حـاجـته الى نـحـو 88
مـليار دوالر العمار سبع محافظات
تـضررت خالل العمليات العسكرية
ضــد داعش  فــيــمـا تــوقع الــنـائب
جـــاسم مـــحـــمـــد جـــعـــفــر نـــتـــائج
ـانــحـ في ــؤتـمــر ا مــتـواضــعـة 
الـكويت بسـبب الركـود االقتصادي
الــذي يـشـهــده الـعــالم. وقـال وزيـر
الـتـخطـيط سـلـمان اجلـمـيلي خالل
تـرؤسه اجللسة االولى للمؤتمر ان
(اجـــــمــــالـي الــــضـــــرر الــــذي حلق
ـــحــافــظـــات نــيــنـــوى و االنــبــار
وصـالح الــدين و بـــغــداد وبــابل و
ديــالى بــاالضـافــة الى كـركــوك بـلغ
يضـاف لـها نـحو  46 مـلـيـار دوالر
اجــمـالـي االضـرار في قــطـاع االمن
الـذي بـلغ  14 مـلـيـار دوالر وقـيـمـة
وجودات اخلـسائـر التي حلـقت بـا
ــصـارف الــنــقـديــة في الــبـنــوك وا
بـلغت نـحو عشرة مـليارات دوالر)
مـــبــيـــنـــا ان (احــتـــيــاجـــات اعــادة
االعــمــار والـتــعــافي قـدرت بــنــحـو
 88.2 مـــلــيــار دوالر مـــنــهــا 22.9
مـليار دوالر يـحتاجهـا العراق على
ـدى القـصير و 65.4 مـليار دوالر ا
ـتوسط) مـتوقـعا (في دى ا عـلى ا
حـــال اســتــمــرار االقـــتــصــاد غــيــر
ـعـدل مـاقـبل الـنــفـطي في الـنـمـو 
ــئــة  فــان  2014 بــنــســبــة  8 بــا
اخلـسائر التـراكمية لـلناجت احمللي
االجـمالي غيـر النفـطي تقـدر بنحو
 107 مــلــيـارات دوالر) مــؤكــدا ان
(قـــطــاع الــســكـن تــعــرض الضــرار
بــلــغت  16مــلــيــار دوالر مــايـشــكل
ـئـة حـيث يـقـدرعـدد نـسـبـة  35 بــا
ـتضـررة بنـحو ـبـاني السـكنـية ا ا
 147 الـف مبنى سكني) الفـتا الى
ان (االضـرار الـتي حلـقـت بقـطـاعي
الـطـاقة والـنفـط والغـاز هي االعلى
بـ قـطـاعات الـبـنـيـة التـحـتـية اذ
بـلـغت  11 مـلـيار دوالر) مـوضـحا
ان (قـطاع الصـناعة والتـجارة كانا
اكـثر الـقطـاعات االنـتاجـية تـضررا
حـيث بلغ حـجم االضرار فـيه  اكثر
مـن خــمــســة مــلــيــارات دوالر كــمـا
بـلـغت اضـرار قـطـاع الـزراعـة اكـثر
مـن مــلــيــاري دوالر  فــيــمــا احــتل
قــطـاع الـتـعـلــيم احلـجم االكـبـر في
الـضرر بـ القـطاعات االجـتمـاعية
بــتـقــدر بـنــحـو   2.4 مــلــيـار دوالر

وقـطاع الـصحـة بـنـحو  2.3 مـليار
دوالر). مـن جــــانـــــبه قـــــال مــــديــــر
ـــنــاطق صـــنــدوق اعـــادة إعــمــار ا
ـتـضررة من الـعمـليـات اإلرهابـية ا
ــؤتـمـر مــصـطــفى الـهــيـتي خالل ا
(بــدأنــا بـبــعض اخلـطــوات إلعـادة
اإلعـمار لكن لم نستطع إجناز اكثر
ـا يـحـتـاج الـيه ـئـة  من واحـد بـا
الــــعـــراق) واضــــاف ان (الـــعـــراق
ــــــســــــاعـــــدات بــــــحــــــاجــــــة الـى ا
واالســتــثــمـارات إلعــادة اخلــدمـات
والــبـنى الــتـحــتـيـة)  مــشــيـرا الى
(وجـود 2 5 مـلـيـون نـازح بـحـاجة
للمساعدة وتضرر  138 ألف منزل
ودمــار أكـثـر من نـصف هـذا الـعـدد
جـراء احلرب ضـد داعش). بدروه 
تحدث باسم رئيس الوزراء اعلن ا
ســعـد احلــديــثي عن طـرح الــعـراق
رؤيــة مــتــكــونــة من ثالثــة مــحـاور
ـدن واستقـطاب الـشركات العـمار ا
االســتـثـمـاريـة . واكـد احلـديـثي ان
(اعـمار العراق يعد فرصة اساسية
لـتاكيـد التزام اجملتـمع الدولي بعد
حتــقـــيق الــنــصــر عــلى اإلرهــاب)
ـــــؤتـــــمــــر واضـــــاف ان (وقـــــائع ا
ســــتـــخـــصـص جلـــهـــود حتــــقـــيق
االسـتقرار والتنمية في اجملتمعات
ــدن احملــررة وكـذلك احملــلــيـة في ا
ـستثمرين بهدف لـلشركات وكبار ا
عـقد شراكة استثـمارية ب القطاع
اخلــــاص الـــعــــراقي والــــشـــركـــات
ــهــتــمــة بـاالســتــثــمـار ــيـة ا الــعــا
لـــتــحـــفــيـــز ســوق الـــعــمل) واكـــد
احلـديثي ان (العراق سيطرح رؤية
تــفـصـيـلــيـة بـصــدد إعـادة اإلعـمـار

مــتـضـمـنـة ثـالثـة أجـزاء هي حـجم
الــــدمــــار الـــذي حــــدث في وكــــذلك
ـبالغ بـرنـامج الـبـناء والـتـاهـيل وا
تـطلبـات اللوجـستية ـقدرة له وا ا
الـالزمــــة لــــذلـك بــــاإلضـــــافــــة إلى
ـتـاحة في الـفـرص االسـتـثـمـاريـة ا
الــقــطـاعــات اخملــتــلـفــة). من جــهـة
اخـرى تعهدت مـنظمات دولـية غير
ية حـكومـية وجـمعيـات إغاثـية عـا
بــتــقــد مــبــلغ قــيــمــته 330.130
مـــلـــيــون دوالر كـــبــرامـج إغــاثـــيــة
وتـنمـوية للـعراق. وقـال بيان امس
ــيــة وكـويــتــيـة ان (جــمــعــيـات عــا
بلغ تعهدت بتقد الدعم للعراق 
يـــــصـل الى  330.130 كـــــبـــــرامج
اغـاثية وتنمويـة للشعب العراقي).
الى ذلك توقع االم العام لالحتاد
االسـالمي لتـركـمـان الـعـراق جاسم
مــحــمــد جــعـفــر اخلــروج بــنــتـائج
مـــتــواضـــعــة  مـن مــؤتـــمــر الــدول
ـانحة . وقال البياتي في تصريح ا
ـقــتـرح حـصـوله ـبـلغ ا امـس ان (ا
مـن تـلك الــدول العـادة اعــمـاره هـو
مـئة مليار دوالر) الفـتا الى ان(هذا
مـبلغ كـبيـر يصـعب احلصـول عليه
ـيا). فـي ظـرف اقـتـصـادي راكـد عـا
وبـــدأت اعـــمـــال اجلـــلـــســـة االولى
لـلـمؤتـمر الـدولي امس االثنـ ب
اجلـــانــبـــ الــعـــراقي والــكـــويــتي
ــنـاقـشــة اخلـطــة الـتي وضـعــتـهـا
احلـكــومـة الـعـراقـيـة العـادة اعـمـار
ــدن فـــضال عن دعــوة الــشــركــات ا
االسـتثماريـة الى العمل في العراق
مـن اجل االستفادة من تلك الفرص

بهدف حتقيق التنمية. 

(الــشــراكــة بــ الــعــراق وفــرنــسـا
ـزيد من مـهـمة جـدا وعـلـيـنـا بـذل ا
ـشتركة صالح ا اجلهود لـتفعـيل ا
شتـركة). فيما ومواجهة اخملـاطر ا
شروع اكد لودريان التزام بالده  
ـوصـل. كـاشـفـا عن بـنـاء جــامـعـة ا
ــــانـــويل عـن زيـــارة لــــلـــرئــــيس إ
مــاكـرون إلى بــغــداد خالل الـفــتـرة
ـقـبلـة.واضـاف ان (فـرنـسـا تـعول ا
على دور العـراق في حلحـلة األزمة
في سـوريــة والـتـعـاون مـع فـرنـسـا

بهذا اخلصوص). 
من جانـبه أعرب لـودريان عن (دعم
بالده للـعـراق وفي كافـة اجملاالت).
وفي خـــتـــام زيـــارته إلـى الـــعــراق
يــــتـــوجه لــــودريـــان إلى الــــكـــويت
ــؤتــمــر الــدولي لــلــمـــشــاركــة في ا
إلعــادة إعــمــار الــعــراق واجــتــمـاع
الـتحـالف الـدولي بـحضـور نـظـيره
األميركي ريكس تيلرسون.فيما أكد
نـائب رئـيس مـجـلس الـوزراء وزير
اخلـارجـيـة الـكـويـتي صـبـاح خـالـد
احلــمـــد الــصــبــاح ان اســتــضــافــة
ؤتمر اعادة اعمار العراق الكويت 
الـذي يـتـضــمن االجـتـمـاع الـوزراي
لدول الـتـحـالف الـدولي ضد داعش
ان الـكويت بـأهمـية دعم يعـكس ا
العـراق. وقال الـصبـاح في كلـمة له
ـؤتــمـر الــصـحـفي الــذي عـقـد في ا
ركز اإلعالمي على هامش افتتاح ا
ــؤتـمـر يـعـد لـلـمــؤتـمـر امس  ان (ا
تـرجــمـة لــتـوجـيــهـات أمــيـر الـبالد
بـالعـمل عـلى دعم الـعـراق الـشـقيق
والــوقـوف الـى جـانــبه عــبــر دعـوة
الــدول الـــشـــقـــيـــقـــة والـــصـــديـــقــة
ـنـظــمـات الـدولــيـة ذات الـعالقـة وا
ــنـــظـــمـــات غـــيــر احلـــكـــومـــيــة وا
ومــــؤســـســـات الـــقـــطـــاع اخلـــاص
لالجتماع في الكويت لدعم األشقاء
ـــؤتـــمــر في الـــعـــراق). وبــ ان (ا
ستعـقد جـلساته الـرئيـسية في 14
شــبــاط الســـتــعــراض أوجه الــدعم
ه لــلــمــشــاريع الــذي ســيــتم تــقــد
التنموية واالسـتثمارية في العراق
شاركة أكثر من  74جهة من دول
ومـــؤســـســــات مـــالـــيــــة ونـــقـــديـــة

متخصصة).

الثنائيـة ب بغداد وباريس وسبل
ــا يــحــقق مــصــالح تــعــزيــزهــا و
الـبـلدين الـصـديـقـ بـاإلضـافة إلى
التأكيد عـلى أهمية مشـاركة فرنسا
في إعـادة إعــمـار الـبـنى الــتـحـتـيـة
لـلـمدن الـعـراقـيـة. وقـال بـيان امس
ان (الوزيـرين بـحثـا أبـرز القـضـايا
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة واجلــهــود
ـبـذولـة في تـخـفـيف حـدة الـتـوتر ا
ـنـطـقة) واألزمـات الـتي تمـر بـهـا ا
وأكـد اجلــعـفـري أن (الــعـراق حـقق
انـتــصـارات كــبـيـرة فـي حـربه ضـد
اإلرهــاب والـيــوم يــواصل جــهـوده
دن )  مشيرا إلى أن إلعادة بناء ا
(احلكومـة مسـتمرة بـبذل جـهودها
من أجل عــودة الــعــوائل الــنــازحـة
ــــنــــاطـق ســــكــــنــــاهـم وتــــوفــــيــــر
ـسـتــلـزمـات الــضـروريـة لـهم وان ا
العـراق لن يـنـسى الـدول الصـديـقة
الــتي وقــفـت إلى جــانــبه ودعــمــته
إنـــســانــيـــا وعــســكــريـــا وخــدمــيــا
ــســاهـمــتـهــا في مــجـال ويــتـطــلع 
إعــمــار الــبــنى الــتــحــتــيــة لــلــمـدن
الـــعــــراقـــيـــة)  مـــشــــددا  عـــلى أن

امـس ان (اجلــــــبــــــوري بــــــحـث مع
دن لودريـان مـسألـة اعـادة اعمـار ا
دمرة  وضـمان استـقراره العراق ا
ـة الـعـسـكـريـة لـتنـظـيم بـعـد الـهـز
داعش اضافة الى تـعزيـز العالقات
الــثــنــائــيــة بــ اجلــانـبــ وســبل
تــطــويــرهــا) واضــاف الــبــيــان ان
(اجلــانــبـ نــاقــشــا مـلــفــات عـودة
ـانـية الـنازحـ واالنـتخـابـات الـبر
نـاطـق احملررة) ـقـبـلـة وإعـمـار ا ا
وأكد اجلبـوري أن (العـراق متوجه
ـستـوي اإلقـليمي لالنفـتاح على ا
والدولي وفق رؤية جـديدة لإلعداد
ــرحـلــة الـبــنـاء واإلعــمـار من أجل
تــدشــ مــرحـلــة االســتــقــرار الـتي
تـــســـتــدعي عـــودته كـــطـــرف فــاعل
ومــؤثــر في الــســيـاســة الــدولــيـة)
داعــــــيــــــا إلى (إيـالء مـــــلـف عـــــادة
ـــنـــاطـــقـــهم احملـــررة الــــنـــازحـــ 
االهــتــمــام األكــبــر من خالل إعــادة
ـــدمــــرة بـــفـــعل إعـــمـــار مـــدنــــهم ا

اإلرهاب).
كما بـحث وزير اخلـارجيـة إبراهيم
اجلـعــفـري مع  لـودريــان الـعالقـات
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بــحث  رئـــيس اجلــمــهــوريــة فــؤاد
مـــعـــصــوم مـع  وزيــر اخلـــارجـــيــة
الفرنسي  جان إيف لودريان  سبل
تــــوســــيع وتـــعــــزيـــز آفــــاق واطـــر
التعاون بـ البلدين في مـرحلة ما
بعـد انـتصـار الـعراق عـلى االرهاب
ال سـيـمـا في اجملـاالت االقـتـصـادية
يـة واعادة واالستـثمـارية واالكـاد
ــواقع االثــريـة فــضال عن تــرمــيم ا
ـعـلـومـاتي الـتـعـاون الـعـسـكـري وا
بـ الــبـلـدين .وقــال بـيـان امس ان
(معصوم رحب خالل الـلقاء بزيارة
ــانـــويل  الـــرئـــيس الـــفـــرنــسـي ا
ـقـبــلـة لـلـعــراق مـشـيـدا مـاكــرون ا
ـسـانـدة بـاهـمـيـة مـواقف فـرنـسـا ا
لــلـــعــراق في  حــربه ضـــد تــنــظــيم
داعش االرهابي ودعمهـا العسكري
واالنسـاني فـضال عن جهـودها في
حشد دعم اجملتمع الدولي) مؤكدا
(ثقة العـراق بخبـرات وقدرات كافة
ـتــطــورة لـلــمـســاهــمـة في الــدول ا
اعــادة الــبــنــاء واالعــمــار وتــأهــيل
الـبــنى الــتـحـتــيـة واخلــدمـات وفي
مــقــدمــتـهــا الــدول الــصــديــقـة) في
كن اشارة الى اهمية الدور الذي 
ـيـدان ان تـلـعـبه فـرنـسـا في هـذا ا
اسة مشددا على ( حاجـة العراق ا
لــلـخــبــرات الـفــرنــسـيــة في مــجـال
واقع االثـرية والـتراثـية ). ترمـيم ا
من جــانــبه جــدد  لـودريــان الــتـزام
بـالده بــــدعم الــــشــــعـب الــــعــــراقي
واحــتــرام وحــدته وســيــادته ودعم
ـقـراطي مـؤكـدا( رغـبة نـظـامه الـد
واســتــعــداد بالده لــتــوســيع آفــاق
ـيـادين الـتـعــاون مـعه في جـمــيع ا
واهــتــمــام احلــكــومــة الــفــرنــســيـة
ساهـمة في اعادة اعـمار العراق با
وبـــدعم الـــتــقـــدم واالزهــار لـــكــافــة
مكـونـاته).فيـمـا أكد رئـيس مـجلس
النـواب سلـيم اجلبـوري أن العراق
ـسـتـوي مـتـوجه لالنـفـتـاح عـلى ا
اإلقــلـيــمي والــدولي عــادا  مـؤتــمـر
الــــكـــويت الـــدولـي إلعـــادة إعـــمـــار
الــعــراق الـبــدايــة نــحــو عـراق أمن
ومستقر. وقال بيان تلقته (الزمان)
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بـتسيدة وال اروع من صالح سديـر من خارج منطقة اجلـزاء غير ان الفرحة
بـاراة بعـد ثالث دقائق بـاحتسـابه ضربـة جزاء مـشكوك في افـسدها حـكم ا
رمى صحتتها للجزيرة تقدم لها احملترف السوري ماردكيان ووضعها في ا
بـاراة الثانية فـرط الزوراء بفوز كان في مـحرزا هدف التعـادل الثاني. وفي ا
ضـيفه الـعهد الـلبـناني بـتسجـيل هدف الـتعادل مـتناول ايـديه حيـنما سـمح 
ـباراة التي جرت على مـلعب مدينة كـميل شمعون الـرياضية في بيروت في ا
امس االثـنـ حلـسـاب اجلـولـة األولى من مـنـافـسـات اجملـمـوعـة الـثـانـيـة في

كأس االحتاد اآلسيوي 2018 .
وتـقـدم الـزوراء في الـدقـيـقـة الـرابـعـة عن طـريق صـفـاء هـادي قـبل أن يـدرك

العهد التعادل عن طريق الغاني عيسى ياكوبو 67.
ـباراة بـعشـرة العبـ عقب طـرد صاحب الـهدف في الـدقيـقة وأكـمل العـهد ا
 83نـتـيـجـة حـصـوله عـلـى اإلنـذار الـثـاني. واضـاع الـعـهـد ضـربـة جـزاء في

الدقيقة 16 اذ تمكن جالل حسن من التصدي لركلة نور منصور.

s Š wB  ≠ œ«bGÐ
اسـتـهل فـريق الـقـوة اجلويـة رحـلـة الـدفـاع عن لـقب كـاس االحتـاد االسـيوي
ـثلـهـما في الـلـقاء بـكرة الـقـدم بالـتـعادل مـع فريق اجلـزيـرة االردني بهـدفـ 
 على ملعب سعود بن عبد الرحمن في الدوحة ضمن الذي اقيم امس االثن

اجلولة االولى من اجملموعة االولى.
ـباراة احـداثا غـريبـة تمـثلت بـطرد احلـارس االسـاسيـ للـجوية وشـهدت ا
اليزي نـاجور امير في فـهد طالب واجلزيـرة عبد الـله زعبي من قبل احلـكم ا
الـنصف االول من الـشوط االول العـاقتـهمـا اخر العب داخل مـنطـقة اجلزاء

كان في طريقه الى هز الشباك .
وافـتتح التـسجيل كابـ اجلوية حـمادي احمـد من عالمة اجلزاء في الـدقيقة
 16وعـادل النتـيجة لـلجـزيرة من نقـطة اجلزاءمـوسى تعـمري في الدقـيقة 26
وحـاول الـفريـقـان كـسـر حاجـز حـيث كـان اجلـوية هـو االفـضل والسـيـما في
الـشوط الـثاني حـتى حانت الـدقيـقة  84 الـتي اعلـنت تقـدم اجلويـة من جديد

W∫ مشاركون في احدى جلسات مؤتمر الكويت العمار العراق Kł
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