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ــســـتـــشــار االعـالمي لـــرئــيس اكـــد ا
ــقــراطي الـكــردســتـاني احلــزب الـد
كـــفــاح مـــحــمـــود تـــرشــيح مـــســرور
ـنـصب رئـاسـة احلـكـومة الـبـارزاني 
ونيـجـرفـان البـارزاني لـرئاسـة اقـليم
ـنصب. وقال كردسـتان بعـد تفـعيل ا
محـمود لـ (الزمـان) امس ان (احلزب
ـكــتب الـسـيـاسي قـرر في اجــتـمـاع ا
ـــنـــصب رئـــيس تـــرشـــيح مـــســـرور 
احلكـومـة ونيـجـرفان رئـيسـا لالقـليم
ـتحدث ـنصب). وكان ا بعد تـفعيل ا
باسم احلزب محمود محمد قد كشف
عقب إجتماع اللجنة القيادية للحزب
بـرئــاسـة مــسـعـود الــبـارزاني عن ان
(مـرشح احلـزب لـرئـاسـة االقـلـيم هـو
نـيـحيـرفـان ومـسـرور لـشـغل مـنصب
قبلة) واضاف ان رئاسة احلكومـة ا
(احلــزب ســيــبـــدأ مــبــاحــثــاته خالل
ـقـبـلة مع االطـراف واجلـهات االيام ا
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قالت الـهيئـة العـامة لالنـواء اجلوية
والرصد الزلـزالي التابعة الى وزارة
النقل  تلقته (الزمان) امس ان طقس
ــنــاطق كــافــة الــيــوم الــثـالثــاء في ا
سـيـكـون غـائمـا جـزئـيـا كـمـا يـتـشكل
الـضـبـاب صـبـاحـا ويـزول تـدريـجـيا
وحــركــة الـريــاح ســتـكــون شــمـالــيـة
غربية خفـيفة الى معتـدلة السرعة و
مدى الـرؤية  8-6 كيـلو مـترات وفي
الضـباب  1-4 كـيلـو مـتـرا  وحدوث
ــــنـــــاطق عــــواصـف رعــــديـــــة فـي ا
الــوســطى والــشــمـالــيــة وســيــكـون
ـنـطـقـة اجلــنـوبـيـة فـيـمـا غـائــمـا بـا
يشهـد يوم غد األربعـاء طقسـا غائما
مــصـــحــوبــا بــتــســاقط األمــطــار في
نـاطق ذاتهـا) وتابعـت في بيان ان ا
(الـــطــقس ســيــكـــون يــوم اخلــمــيس
ــنــطـــقــة الــوســطى في ــقـــبل في ا ا
اقسـامهـا الشـرقيـة غائـما مـصحـوبا
بتساقط امطار متوسطة الشدة وفي
االقـسام الـغـربيـة يـكون الـطـقس ب
غـــائم جــزئـي وغــائم كـــمــا يــتـــشــكل
الـضـبـاب صـبـاحـا يـزول تـدريـجـيا)
مــوضـحــة ان (الـطــقس سـيــكـون في
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة غـائم مـصـحوب ا
بـتــسـاقط االمـطـار تـكــون مـتـوسـطـة
الــشـدة في اقــسـامــهـا الــشـرقــيـة مع
فرصة حلـدوث عواصف رعديـة فيها
مع تــســاقط الــثــلـوج في اقــســامــهـا
اجلبلـية كـما يتـشكل ضبـاب خفيف
ـنطقة في ح سيكـون الطقس في ا
اجلـنوبـيـة غائـمـا مع تسـاقط امـطار
تكـون متـوسطـة الشـدة في اقسـامها
الشـرقيـة مع حدوث عـواصف رعدية
احـيــانـا ودرجــات احلـرارة مــقـاربـة

لليوم السابق).
ــر فـــيــمـــا تــوقع مـــنــبـئ جــوي ان 
ــــذنب  46 بــــالــــقـــــرب من كــــوكب ا
األرض بـــــتـــــاريخ 16 كـــــانــــون اول

لـلـمـواطـنــ ولـنـكـون عـلى مـسـتـوى
ــرحـلـة الــتي شـهـدت وتــشـهـد هـذه ا
أحداثاً مهمة وكبيرة  اذ نحتاج إلى
وتابع بعض الـتـعـديالت الداخـلـية) 
أن (احلـزب قـدم مـقـتـرحه هـذا ضـمن
الــتـشــكــيـلــة احلـكــومــيـة اجلــديـدة)
وبــشــأن شـــكل احلــكــومــة اجلــديــدة
وعــدد نــواب رئـــيس احلــكــومــة اكــد
مـحــمـد انه (لم يــتم بـحـث هـذا األمـر
ــشـكـلـة بـعــد والسـيـمـا ان الــلـجـنـة ا
للتـباحث مع األطراف األخـرى مؤلفة
من آزاد بـرواري وهـوشــيـار زيـبـاري
ـيـنـكـي وهـيـمن هـورامي وجـعـفــر إ
وفـــــرست صـــــوفي). يـــــشــــار إلى أن
أيلول احلزب تـصدر انـتخـابات  30 
في كـــردســتــان بــحـــصــوله عــلى 45
انياً وبحـكم ذلك بدأ جولة مقعداً بـر
ـــفـــاوضـــات مـع األطــراف أولى من ا
الــسـيــاســيــة األخـرى وعــلى رأســهـا
االحتاد الوطني الكـردستاني وحركة

. تغيير لتبدأ اجلولة الثانية قريباً

 ÊUJ « YKŁ ‰UHÞ_« œbŽ “ËU& sŽ nAJ «

W uJ(« ∫©ÊU e «® ‡  dO³š
 U½UJ ù« W¾ON²Ð W³ UD

q³I² *« qOł s  …œUH²Ýû

االسـتـقـرار واحلـكم الـشـامل والـعـمل
شترك وبـهذا الغرض نـحن بحاجة ا
إلى مــــنـــــاخ مالئم) الفــــتـــــا الى انه
(قــررنــا خالل االجــتــمـاع الــعــمل مع
األطراف األخرى لـتحـقيق االسـتقرار
ـــعــــيـــشـــيـــة وحتــــســـ األوضـــاع ا

الــســيـــاســيــة في كــردســتــان بــشــأن
تشـكـيل احلكـومـة اجلديـدة لالقـليم)
مـشـيـرا إلى أن (قـيـادة احلـزب قـررت
تشكـيل جلنة لـهذا الشأن) مبـينا ان
(أهداف عمل احلـكومة خالل األعوام
ــقــبـلــة تـتــمــثل بـتــحــقـيق األربــعـة ا

اجلاري وسـيرى بـالعـ اجملردة في
عـمـوم دول الـوطن الـعربـي من جـهة
الـشـرق وقـد يــسـتـمـر ظـهـوره لـعـدة
586 أسابـيع .وسـيبـعـد مسـافة 11
ــــنـــــبئ  350كـم عن االرض.وقـــــال ا
اجلوي التابع للهيئة العامة لالنواء
اجلويـة والـرصد الـزلزالي في وزارة
الـنقل صـادق عـطيـة في مـوقـعه على
ــذنب ســيـرى فــيــسـبــوك امس ان (ا
عـلى شـكل جنم ولهُ ذيل كـمـا يـصـفهُ
كــــبــــار الــــسن مـن االجــــداد واالبـــاء
بـنـجمـة ام ذويل ويـكون  لـونه ازرقا
فاحتـا يتـبـعه سحـابة طـويلـة تتـبعه
عـلى شـكل ذيل طـويل ابـيض يـسبح
في الــســمــاء لــذلك ســمي جنــمـة ام
ذويل وهو في احلقيـقة ليس جنما)
واضـــاف ان (الـــذاكـــرة الــشـــعـــبـــيــة
ــخــاوف من الـــعــراقــيــة  حتــتـــفظ 
ظــهـــور هــذه الــنــجــمــة ومــثل هــذه
الــظـاهــرة الــفـلــكـيــة الـنــادرة تـثــيـر

الرعب ألنـها من وجـهة نـظر االجداد
نــــــذيـــــر حــــــصــــــول كـــــوارث مــــــثل
الفـيـضانـات وغزو اجلـراد واندالع
حروب وكان  اجدادنا يـسمون العام
الـــذي يـــظــهـــر فــيـه هــذا الـــنــوع من
ـــــذنــــبــــات بـ (عـــــام ام ذويل) ومن ا
وجـــهــة نــظــرهم فــهــو يــهــدد حــيــاة
اطفـالنا  الن له قـوى سحـرية فـتاكة
تــســبب مــوت االطـفــال او الــتــسـبب
ــــرضـــــهم ..وفي اعــــوام ظــــهــــوره
انــتـشــرت الـتــعـلــيـمــات من الـنــسـاء
ذوات اخلـــبـــرة والـــبـــاع  الـــطـــويل
ـنازل  بـتـجـنب الـنـوم في سـطـوح ا
او تــلـطــيخ جــبـاه االطــفــال بـالــلـون
ا) وتابع عطية االحمر الخافتها ر
ان (عددا من  العلماء الفلكي يرون
ــنــاخ ان الـــنــجــوم ال تــؤثـــر عــلى ا
ومــايـحــدث مــاهـو اال مــجــرد عالمـة
تتركها بعض الظـواهر الفلكية ويتم
تداولها بـ الناس كـحدث مترابط).
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كـشف رئيس كـتـلـة بيـارق اخلـير
ـانـيـة مـحــمـد اخلـالـدي عن الـبــر
اســتـمــرار اخلالفــات بـ الــكـتل
الــســـيـــاســيـــة بـــشــأن اخـــتـــيــار
ــتــبــقــيـة ــرشــحــ لــلـوزارت ا ا
ضــمـن كــابــيــنــة رئــيس الــوزراء
ــهـدي  فـيــمـا جـدد عـادل عــبـد ا
زعــيم الـتــيــار الـصــدري مـقــتـدى
الـــصــدر دعـــوته الخــتـــيــار قــادة
مـــعــارك الـــتـــحــريـــر ضــد داعش
ــنـاصب االمـنـيـة . وقـال لـشـغل ا
اخلـــالــــدي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الـسـيـر الــذاتـيـة لـلـمـرشـحـ لم
ان تـأت حـتى الـلـحـظـة الى الـبـر
بسبب اسـتمرار اخلالفـات بشأن
) واضــــاف انه (في ـــرشـــحــ ا
ـرشــحـ حـال وصــول اسـمــاء ا
ـــتـــبـــقـــيـــة ـــنــــاصب ا لـــشـــغل ا
ـان حــ ذلك يــتــســتــطــيع الــبــر

عرضهم للتصويت). 
وأكـدت كـتـلـة عـطـاء الـنـيـابـية أن
ـــهــدي ســـيــعـــرض فــالح عـــبــد ا
الـفــيـاض كـمــرشح لـتـولي وزارة
الداخـلـية فـي جلـسـة اليـوم.وقال
رئيس الـكتـلة حـيدر الـفوادي في
ـــهــدي بـــيـــان امـس  إن (عـــبـــد ا
ســـيــعــرض الــفـــيــاض مــرشــحــاً
ـان لـوزارة الــداخـلـيـة عــلى الـبـر
إلكمـال كابيـنته احلـكوميـة اليوم
الثالثاء) ولفت إلى أن (األجواء
ــان تــشـــيــر بـــشــكل داخـل الــبـــر
واضح عــزم الــكـتل الــســيـاســيـة
عــلـى اخــتــيــار الــفــيــاض وزيــراً

للداخلية). 
واعــلن مــصــدر عن مــقـتــرح حلل
ـهـدي. وقال أزمـة حـكومـة عـبـد ا
ـــصـــدر في تـــصـــريح امس  ان ا
(القوى الـسيـاسية جتـري حراكاً
مكثفاً للـتوصل إلى صيغة اتفاق
تُـمـكّن من اخـتيـار ثـمـانـية وزراء
ـهدي مـتبـقـ في حـكـومة عـبـد ا
ـــان وذلـك خالل جـــلــــســـة الـــبـــر
اخملـــصــــصــــة لـــهــــذا الــــهـــدف)
واضاف ان (بـعض القـوى قدمت
مقترحـات كحلولٍ وسط لـلتقريب
ـتـصارعـة أبـرزها ب األطـراف ا

كـوبـيـتش احـتـرام خـيـارات عـبـد
ـهــدي بـتـرشــيح الـشــخـصـيـات ا
ـنـاسـبـة لـلـوزارات.وقـال مكـتب ا
احلــلـــبــوسي فـي بــيــان امس ان
(اللـقاء شـدد على ضـرورة التزام
الــقــوى الــســيــاســيــة اخملــتــلــفـة
ـرجـعـيــة الـديـنـيـة من بـطــمـوح ا
خالل احـــتـــرام خــيـــارات رئــيس
الـوزراء بـتـرشــيح الـشـخـصـيـات
ــنــاســـبــة إلكــمـــال الــكــابـــيــنــة ا
احلكـوميـة). ودعا رئـيس حتالف
االصالح واالعـمار عـمـار احلـكيم
الى اهـمـيـة اسـتـكـمـال الـكـابـيـنـة
احلـكـومـيـة وتـقـد وزراء اكـفـاء

ونزيه .
ــــكـــتــــبه امس ان وذكــــر بــــيـــان 
(احلـــكـــيـم ابـــحث مع ســـفـــيـــري
ـــتـــحـــدة وروســـيـــا الــــواليـــات ا
دوغالس ســيــلـيــمـان ومــاكــسـيم
مـــاكـــســـيـــمـــوف كـل عـــلى حـــدة
مستجدات الوضع السياسي في
ــنــطــقـة) داعـيــا الى الــعـراق وا
(اهــمــيــة اســتــكـمــال الــكــابــيــنـة
احلــكــومــيـة وتــعــزيــز الــعالقـات
الثنائية ب العراق ودول العالم
وسـبـل تـعــزيـزهــا وتـقـد وزراء
اكـفـاء ونـزيـهـ واصـحـاب قـدرة
عــــــلى االدارة). وبــــــشـــــأن اخـــــر
ي اسـتـذكـر احلـكـيم الـيـوم العـا
لألشــخــاصِ ذوي اإلعــاقــة.ونــقل
الـبـيـان عن احلـكـيم قـوله (الزلـنـا
نؤمن بأنهم طاقات معطلة وآمال
مؤجـلة) حاثـا احلكـومة على ان
بـادرة احدى أهم فقرات (تكونَ ا
البرنامج احلكومي ألنها تتعامل
مع شــريـحــةٍ مـهــمـةٍ وكـبــيـرة في
ــنـــا من اجملـــتـــمعِ والســـيــــمـــا أنـَّ
الـبـلـدان الـتي تـرتـفعُ بـهـا نـسـبةُ
األشـخـاص ذوي اإلعــاقـة بـسـبب
احلــروب واألعـمــال اإلرهــابــيـة).
ويــصـادف في الــثــالث من شــهـر
كــانـــون االول في كل عـــام ذكــرى
ي لذوي االحـتياجات اليوم الـعا
اخلاصة وقـد خصص هـذا اليوم
تحدة منذ من قبل منظمة اال ا
عــــام  1992 بـــــهـــــدف دعم ذوي
االحـتـيــاجـات اخلـاصـة وضـمـان

حقوقهم. 
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الــــطـــلـب من الــــكـــتـل تـــغــــيــــيـــر
ــعــتـــرض عــلــيه مــرشــحــيـــهــا ا
والــدعـوة لــبـاقـي الـكــتل االخـرى
ــوافـقــة عـلى الــبـدالء اجلـدد) بـا
وشـدد إئـتالف الـوطـنـية عـلى ان
مــرشـحـه لـتــســلم مــنـصب وزارة
الــــدفـــاع هـــو فـــيـــصل  اجلـــربـــا
وسيتم تـمريره بـالترضـية. وقال
عـضـو االئتالف مـحـمـد الـبـديري
في تـــصـــريح امـس ان (اجلـــربــا
اتخـذ االجراءات الـقانـونيـة وهو
وجه ضده) مبـينا دفع بالتـهم ا
انه (مــرشـحـنــا لـلـدفــاع سـيـكـون
مـرشح تـرضـيـة).  ووجه الـصـدر
هدي دعاه فيها رسالة إلى عبد ا
إلى عدم االنصيـاع إلى ما يجري
خـــلـف الـــكـــوالـــيس من تـــقـــاسم
ــــنـــــاصب. وقــــال الــــصــــدر في ا
رســالــته ان (الــقـادة الــشــجــعـان
الــــــــــذيـن حـــــــــرروا األراضـي من
سيـطـرة داعش هم األولى بـشغل
حــقـيــبـتي الــدفـاع والــداخـلــيـة)
ــهـــدي الى (عــدم داعـــيــا عـــبـــد ا
ـــا يــــجـــري خـــلف االنـــصـــيـــاع 
ـناصب). الكـواليس من تـقاسم ا
ـان ــؤمـل ان يــعــقــد الــبــر ومن ا
جـلـســته الـيـوم لـلــتـصـويت عـلى
تبقية وكذلك مرشحي الوزارت ا
وازنة باالضافة مناقشة قانـون ا

الى ملفات اخرى. 
ــان مـــحــمــد واكـــد رئــيس الـــبــر
ـثل األمـ الـعام احلـلبـوسي و
ــتــحــدة في الــعــراق يــان لأل ا
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دعــا اخلــبـــيــر االقــتــصــادي مالذ
االمـــ احلــكـــومـــة الى تـــهــيـــئــة
االمـكانـات الالزمـة وتـوفيـر بـيـئة
ستقبل لالستفادة سليمة جليل ا
ستقبل القريب. من قدراتهم في ا
وقــال االمــ لـ(الـزمــان) امس ان
ـقــبـلـة اعـداد (عـلى احلــكـومـات ا
بــــرامج ورصــــد امــــوال لـــبــــنـــاء
ـدارس وتـهـيـئـة مـراكـز صـحـية ا
من اجـل بـــنـــاء قـــدرات االطـــفـــال
لـالســــتـــفــــادة مـن قــــدراتــــهم في
ـسـتـقبـل القـريب) واضاف انه ا
(البـــــــد مـن االســــــــتـــــــفــــــــادة من
ـقـدمـة من وزارة االحـصـائـيــات ا
التـخطيط  اذا تعمل عـلى توفير
بـيانـات دقـيقـة تـسـاعد احلـكـومة
عــــلـى اعــــداد دراســــات وبــــرامج
وخــــطط تـــســــتـــهــــدف االطـــفـــال
ـرون بهـا بهدف راحل التي  وا
تـنـمـيـة قـدراتـهم واالسـتـفـادة من
طــاقـتــهم في مــرحــلـة الــشــبـاب).
واعلـنت الوزارة عن ان الـنشـطاء
اقـتــصــاديـا يــتـجــاوز عـددهم 15
مليـون نسمـة وهم النسـبة االكبر
بــ الــســكــان في الــعــراق.وقــال
ــــتـــحــــدث الـــرســـمـي لـــلـــوزارة ا
عـبـدالـزهــرة الـهـنـداوي في بـيـان
امس إن (االطـفـال في الـعراق من
عمـر يوم إلى  14 سنـة يـشكـلون
الـشــريـحــة االكـبــر بـ الــشـرائح
الــعــمـــريــة لــلــســكــان اذ جتــاوز
عـددهم 15 مــلــيــون بـــنــحــو 50
الف نــســمــة وفــقــا لــلــتــقــديــرات
الـسـكــانـيـة الـتـي اعـدهـا اجلـهـاز
ــركــزي لإلحــصــاء خالل الــعـام ا
اجلـاري) واشـار الـى ان (الـفــئـة
الـــعـــمـــريـــة من يـــوم إلى خـــمس
سـنــوات تـشــكل الـعــدد االكـبـر اذ

يبلغ عددهم خمسة مالي و594
الف نسـمة  تـليـها الـفئة مـن عمر
خـمس الى تـسع  سـنـوات اذ بـلغ
عددهم 5 مالي و 200 الف كما
تشكل الفئـة العمرية من  10 الى
 14 سنة الفئة االقل ب االطفال
اذ بـــلغ عـــددهم  4 مالي و600
الف نـسـمة) مـبيـنـا ان (شـريـحة
الــشـــبــاب مـن عــمــر  15 الى 39
رتـبة الـثانـية من سنـة  جاءت بـا
حـيث احلــجم الـســكـاني  اذ بـلغ
عـددهم 15 مـلــيــونـا و 240 الف
نــسـمــة وقـد احــتـلت الــشـريــحـة
الــعـــمـــريــة من 15الى  19ســـنــة
ـســاحـة االكـبــر بـعـدد جتـاوز 4 ا
مالي بقليل  جاءت بعدها الفئة
العـمـرية  20 الى 24 سنـة بـعدد
ثالثـة مالي و 530 الف نـســمـة
و تـقـاربـت الـفـئـات الــعـمـريـة 25
الى  29 بــعـدد مــلــيــونـ و840
الف نـسـمـة والـفـئـة الـعـمـريـة من
30الى  34 سـنـة بـعـدد مـلـيـون
و 560 الـف نــــســــمــــة والــــفــــئـــة
الـعــمـريـة من  35 الى  39 سـنـة
بــــعـــدد مــــلـــيــــونـــ و 250 الف
نسـمة)  ولفت الـهـنداوي إلى ان

(الفئات الـعمرية الـداخلة ب 40
سنة إلى  59 سنة شكلت احلجم
الثالث ب سكان العراق  اذ بلغ
عــــددهم خـــمــــســـة مالي و650
الـف نـــســـمـــة و تـــشـــكل الـــفـــئـــة
الــعـــمــريــة من 40 الى 44 ســنــة
العدد االكبر اذ جتـاوزت مليون

بقـلـيل  تلـيـها الـفئـة الـعمـرية 45
الى  49 ســـنـــة بــعـــدد  مـــلـــيــون
و 520 الف نـــســـمــة  ثـم الــفـــئــة
العـمـرية 55 الى  59 سنـة بـعدد
جتاوز مليـون بقليل  فـيما كانت
الفـئـة العـمـرية 50 الى  54 سنة
هـي االقل بــــ هـــــذه الــــكــــتــــلــــة
السكانية) وتابع ان (عدد سكان
هـــــذه الــــفـــــئــــة بـــــلغ   992 الف
نــســمـة) واوضح الــهــنـداوي ان
(الفـئات الـعـمريـة االخرى من 60
ســنـة فــمــا فـوق  كــانت هي االقل
ب الشـرائح العمـرية اذ بلغ عدد
ســكـــانــهــا  مـــلــيــون و 899 الف
نسـمة مـنـهم  ملـيون و 189 الف
نـسـمة ضـمن الـفـئـة الـعـمـرية 60
الى 69 سـنـة و471 الف نـســمـة
ضمن الـفـئة الـعمـرية  70 الى79
ســنــة وكـــان عــدد ســكــان الــفــئــة
العـمرية  80 سنة فـما فوق 237
الف نـــســــمـــة فـــقط) مـــؤكـــدا ان
عـطياته (اجملتمع الـعراقي وفـقا 
وغرافيـة يعد مجتـمعا شابا الد
ونـشـطا اقـتـصـاديـا  الن الـنـسـبة
االكــبـــر من ســـكــانه  15 الى 69
سنة هي ضمن السـكان النشط
اقــتــصـــاديــا كــمــا وان مــجــمــوع
السكـان الكلي لـلعراق جتاوز 38
مــلـيـون نــسـمــة بـقــلـيل و يــشـكل
الذكـور الـعـدد االكـبر  19ملـيـونا
و 261 الـف نــــســــمــــة امــــا عـــدد
االناث فقد بلغ  18 مليونا و863

الف نسمة). 
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وصل وزيـر اخلارجية اللبناني جبران
بــاســيل إلى بــغــداد امس االثــنـ في
زيـارة رسمـيـة لبـحث مـلفـات مـشتـركة
ا بـ البـلدين وسـبل تطـوير الـعالقة 
يـخـدم مصـالح الـشـعـب . وقـال بـيان
ــرافق له امس ان (بــاســـيل والــوفــد ا
وصل إلى بــغــداد فـي زيــارة رســمــيـة
لـبـحث العالقـات الـثـنائـيـة ب الـبـلدين
شترك ـناقشة ملفـات ذات االهتمام ا
وسـبل تطوير الـعالقات على االصعدة
ــا يـخــدم مـصــالح الــشـعــبـ كـافــة 
ــؤمل ان يــلــتـقي ). ومن ا الــشـقــيــقــ
ـسـؤولــ الـعـراقـيـ بـاسـيل بــكـبـار ا
شـتركة لـبحث مـلفات ذات االهـتمـام ا
واواصـر تـقـويـة الـعالقـة بـ الـبلـدين.
والـتـقى وزيــر اخلـارجـيـة مـحـمـد عـلي
احلـكيم السفير األمريكيِ لدى العراق
دوغالس ســـيــلـــيــمـــان . وأفــاد بـــيــان
لـــلــخـــارجـــيـــة امس أنه (جـــرى خالل
الـلــقـاء بــحث ســبل تـعــزيـز الــعالقـات
الـثـنـائـيـة بــ الـبـلـدين والـتـأكـيـد عـلى
ـشتـركة في صـالح ا أهـمـية حتـقيـق ا

اجملاالت اخملتلفة).
ودعـا احلكـيم  واشنـطن إلى (الـتعاون
لـــتــــفـــعـــيـل بـــنـــود اتـــفــــاقـــيـــة اإلطـــار
بـرمة ب البلدين). من الـستراتيجي ا
جـانبه  سـيلـيمـان (اهتمـام بالده بدفع
مـسـار الـعالقــات الـثـنـائـيـة والـتـشـاور
الـــدائـم بـــشــــأن تـــطــــورات األوضـــاع
اإلقـلــيــمــيـة والــقــضــايـا الــدولــيـة ذات

شترك).  االهتمام ا
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اقتـنصـا النقـاط الثالث بـتسـجيـلهـما هـدفي الفوز في
الــدقــيـــقــتــ  33و35 . حــقـق فــريـق  الــنـــجف اول
انــتـصــار له في الـدوري عــلى حــسـاب نــفط مـيــسـان
بـهـدف حـمل تـوقـيع طـاهـر حـمـيـد بـالـدقـيـقـة  45 في
ــبــاراة الــتـي جــرت عــلى مـــلــعب الــنـــجف الــدولي ا
واصــبح رصـيــد الــنـجف ســبع نــقـاط وبــقى رصــيـد
ة اخلـاسر عند  17 نـقطة وتـعرض اربيل الى الـهز
امــام الـــســمـــاوة في الـــلــقـــاء الـــذي جــرى في ارض
االخـير ولم تـمض سوى دقـيقـت حـتى وضع سراج
قـدمة باحـرازه الهدف الـوحيد الدين صـباح فريـقه با
الـذي رفع رصيـد الفـائز الى  11 نـقطـة واربيل بقى
عـند رصيده  13نـقطة. وحسم الـتعادل االيجابي -2
 2 مبـاراة الطلبـة أمام نفط الوسط والـتي اقيمت على
ملـعب الكرخ. وتقـدم الطلبـة عن طريق طيف عماد في
الـدقــيـقـة  14غـيـر ان نـفط الـوسط سـجل هـدفـ عن
طريـق حس جمال وصالح سـدير في الدقيقت 44
ـبـاراة انـفــاسـهـا تـدخل امـجـد و 74وقـبـل ان تـلـفظ ا
كلـف ليـحـرز هدف الـتـعـادل الذي رفع رصـيـد االنيق

الى النقطة 12 بينما بلغ نفط الوسط النقطة 14 .
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اعــتـلى فـريـق الـقـوة اجلــويـة صـدارة تــرتـيب الـدوري
ـمـتـاز بـكـرة الـقـدم عـقب تـغـلـبه امس االثـنـ عـلى ا
باراة التي جرت امانـة بغداد بهدف دون مـقابل في ا
على مـلعب بغداد في اطار منافسات اجلولة العاشرة
ـرحـلـة االولى ورفع فـريق اجلـويـة رصـيـده الى من ا
 22 نقـطة فيما تـوقف رصيد فريق امانـة بغداد عند
ـركز الثـالث عشـر. وجاء هدف النـقطـة التاسـعة في ا
الفوز الوحيد في الدقيقة اخلامسة عن طريق الهداف
امــجـد راضي. وعـاد الــشـرطــة الى مـركـز الــوصـافـة
بـرصـيـد  21 نـقـطـة بـعـد تـفـوقه عـلى فـريق احلـسـ
بهـدف دون رد احرزهـما عالء عبـد الزهرة مـن نقطة
اجلـزاء واحلسن ديالو في الـدقيقت  30  و 32 في
اللـقـاء الذي جـرى عـلى ملـعب الشـعب الـدولي وبقى
رصيـد اخلـاسر عـنـد سـبع نقـاط. وعـاد الكـهـرباء من
يـناء ملـعب الفـيـحاء بـالبـصـرة بانـتصـار ثمـ عـلى ا
نافسات بهـدف مقابل هدف واحد فـي اول فوز له با
ـيـناء رافعـا رصـيده الـى سبع نـقـاط وجتمـد رصـيد ا
عــنــد  12نــقــطــة وتــقــدم اصــحــاب الــدار بــواســطـة
احملـــتــرف ايــدن لــكـن ســجــاد رعــد ومـــراد مــحــمــد
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