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تــوقـع مــنــبىء جـــوي تــأثــر الــعــراق
ـنـخـفض جـبـهـوي بـارد مـصـحوب
بــأمـــطــار وثــلــوج خـالل الــيــومــيــ
قـبل  فيـما اشـارت هيـئة االنواء ا
اجلـويـة والـرصـد الــزلـزالي الـتـابـعـة
الى وزارة الـنـقل  الى اجـواء غـائـمـة
مــصـحـوبــة بـامــطـار خـفــيـفــة الـيـوم
اخلـمــيس. وكـتـب صـادق عـطــيـة في
صفـحـته على فـيسـبـوك امس (تتـأثر
دول شـمـال افـريـقــيـا  لـيـبـيـا ومـصـر
ـنـخـفض خالل الـيـومـ الـقـادمـ 
جــوي جــبــهـوي مــصــحــوبــا بــكـتــله
نخفض هوائية باردة قطـبية وهذا ا
سـيـتــحـرك لـلـشـرق لــيـؤثـر عـلى بالد
الــشــام والـــعــراق ويــجــلب االمــطــار
وبــعض الـــثــلــوج). بــدورهــا  قــالت
الــهـــيــئــة في بـــيــان امس ان (طــقس
اليوم غائما مصحوبا بأمطار خفيفة
رعدية كما يتـصاعد الغبار في اماكن
مـتــفـرقــة ودرجـات احلــرارة مـقــاربـة
لــلــيـوم الــســابق امــا حـركــة الــريـاح
تـكـون جـنوبـيـة شـرقـيـة مـعـتـدلة الى
نـشـطــة الـسـرعـة). وسـبــبت عـاصـفـة
شـتـويـة في تـسـاقط الـثـلـوج بـكـثـافة
ناطق ازدحـاما بالـسكان على أكثـر ا

دارس ا أدى إلى إغالق ا في كندا 
وإصابة حركة النـقل بالشلل.وتتوقع
هـيـئــة الـبـيـئـة بـكــنـدا تـسـاقط ثـلـوج
يــــتــــراوح ســــمـــكــــهــــا بـــ  15و25
سنتـيمـترا على جـنوب أونـتاريو مع
هبوب رياح قويـة تصل سرعتها إلى
 70 كيـلومـترا في الـساعـة باإلضـافة
إلى احـتـمـال سـقـوط أمـطـار ثـلـجـية.
ـنـاطق وقـالت الـهـيـئـة أنه (من بـ ا
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مـباني ومـواقع اثـرية غـير مـكـتشـفة
تـمـتـد عـلى مـسـاحـة بـطول 100مـتر
وعرض  50 مترا تقريـبا).  مبينا ان
ــشــتــركـــة الــتي  تــضم (الــبــعـــثــة ا
اسـاتـذة من عـدة جامـعـات امـريـكـية
وطلـبة ومخـتصـ دارس لـلتاريخ
الـقـد اضــافـة خملـتـصـ عـراقـيـ
بدأت موسـمها الـتنقيـبي الثالث في
ــحـيـط بـيت ـديــنــة الــسـومــريــة  ا
النـبي ابراهيم اخلـليل عـليه السالم
وأن عــمـلــهــا ســيـســتــمــر الكــثـر من
شــهـرين تــسـتـكــمل خاللـهــا أعـمـال
واسم التنقيب التى أجرتها خالل ا
الـــســابـــقــة وحـــقــقت الـــكــثـــيــر من
االكــتــشــافــات اآلثـــريــة الــهــامــة فى
بـعـد ان تــخـصــصت بـهـذا ــديـنــة  ا
هم حـيث بـاشـرت التـنـقيب ـوقع ا ا
في امــاكن جـديــدة لم تــكـتـشـف بـهـا
مــنـذ انــطالق حـمالت الــتـنــقـيب في
مـديـنة اور االثـريـة قـبل اكـثر من 90

عام) .
كتشـفات االثرية وتوقع ان (تسفـر ا
ـنــطــقـة عـن مـعــلــومـات اثــريـة في ا
توثق الـعصـور واحلقب احلـضارية
التي كانت قـائمة وتـعطي مـعلومات
تـفـصـيـلـيـة عن اجلـانب االجـتـمـاعي
وتفاصيل حياتهم اليومية من مآكل

وملبس). 
وبـ الــنـاصـري ان (عـدد الــبـعـثـات
الـتنـقيـبيـة الـدوليـة حالـيا زاد عن 6
بعـثات من جنـسيـات مختـلفـة تعمل

واوضح الـــنـــاصـــري خالل جـــولـــة
تفقدية في مدينة اور االثرية ولقائه
رئيسـة البعـثة التـنقيـبية االمـريكية
اليـزابـيث ستـون وعددا من اعـضاء
ـدينة البـعثـة العـاملـ في محـيط ا
واقع (نـقوم الـيوم بـجـولة تـفـقديـة 
عمل البعثة التنـقيبية االمريكية في
ـديـنـة السـومـريـة الـعائـدة لـعـصر ا
ايـسن الرسـا في مديـنـة اور االثـرية
وهــو مـــوقع اثــري مــهم جــدا يــضم

الـتي اجـتـاحـتـهـا الـعـاصـفـة تـورنـتو
الــكــبــرى وهـامــيــلــتـون وهــمــا أكــثـر
نـاطق اكـتظـاظـا بالـسـكان في كـندا ا
حـيث يــبـلغ عــدد سـكـانــهـا نـحـو 6.5
مـلـيـون نـسـمـة بـاإلضافـة إلـى أوتاوا
ومونتـريال ومنـاطق أخرى). بدوره 
قال اخلـبيـر جيـرالد تـشيـنج (نوصي
واطـن بـعد اخلـروج ألن األوضاع ا
خطـيرة جـدا). وأغلقـت أكبر اإلدارات

دارس في مناطق التعـليميـة بكنـدا ا
كثـيرة أخرى.وأعـلنت مـتحـدثة باسم
مطـار بـيرسـون الدولـي في تورونـتو
ـــئــــة من الـــرحالت إلـــغـــاء  32 في ا
اجلويـة. وتـستـعد واليـة كـاليـفورنـيا
طـرة هذا األمريـكـية ألشـد عاصـفـة 
ــتـوقع أن تــتــسـبب الــشـتــاء إذ من ا
الـعـاصــفـة (بـيـنـابـل إكـسـبـريس) فى
هطول أمطار يـصل ارتفاعها إلى 20
ســنـتــيـمــتــرا وثـلــوج بـارتــفـاع 2.44
ـا يـثـيـر اخملـاوف من سـيـول مـتـرا 
وانهيارات طـينية بـحسب ما افاد به
خبراء األرصاد اجلوية. واكدت هيئة
األرصـاد الــوطــنـيــة أن (خـلــيج سـان
فـرانــسـيــسـكـو قــد يـتـعــرض ألمـطـار
غـزيـرة وريــاح عـاتـيــة وإلى الـشـمـال
الشـرقي فى جـبـال سيـيـرا نيـفـادا قد
يـصل ارتـفاع الـثـلـوج مـا بـ مـترين
و 2.54مـتــرا). ورأى خـبــيـر الــطـقس
كوري مولـر (يبدو أنـها ستـكون أشد
طـرة نراهـا هـذا الشـتاء). عاصـفـة 
والـعاصـفـة (بـيـنـابل إكـسبـريس) من
بـ عـدة عواصف شـتـويـة شـهـدتـها
ا أدى تحدة من سياتل  الواليات ا
ـــــواصالت إلـى تـــــعـــــطـل حـــــركـــــة ا
وانـــقـــطـــاع الـــكــهـــربـــاء عن مـاليــ
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الــبــريــطــانــيــة تــقــريــراً خــاصــاً
ـديـنــة جـوسي ــراسـلــتـهـا فـي ا
إسنور بـعنوان (داعش قـد يشهد
نهايـة حلم دولـة اخلالفة) وقالت
ان (أبـــو بــكـــر الــبــغـــدادي زعــيم
داعش قد أعـلن من مـنبـر مسـجد
ـوصل عن الــنـوري فـي مـديــنــة ا
قيام دولة اخلالفة في عام 2014
وخـطــبـته قـد أصـابت الــكـثـيـرين
بحالـة من الذهول والـصدمة وما
لبث أن انـضم عشـرات آالف لهذا
الـــتــنـــظـــيم فـــأضــحى عـــنـــوانــاً
ي) واضـافت ان لإلرهــاب الــعـا
(الـقريـة الصـغـيرة فـي الصـحراء
السورية ستشهد نهاية حلم هذه
زعومة ). ونقلت إسنور الدولة ا
عن الـــكــولــونـــيل شــون راين من
الـتـحـالف الـذي تـقـوده الـواليـات
تحـدة قوله ان (العـدو محاصر ا
تــمــامــاً وعـنــاصــره يـتــعــرضـون
لهـجمـات مضادة) وأكد أنه (من
عـركة قد بكـر جداً القـول بأن ا ا
تــنـــتــهـي قــريـــبــاً إال أن الـــقــادة
ــعــركـة احملــلــيــ يــقــولــون إن ا
انتهت) وأشارت  إسنور الى أن
ـئات من مـقاتلي داعش (بعض ا
في قــريـة بـاغــوز عـلى اســتـعـداد
لــلـــتـــفــاوض مع قـــوات ســـوريــا
ـدعومـة من قوات ـقراطـية ا الد
ــر آمن لـهم الـتــحـالف لــتـأمـ 
إلـى آخــر مــعـــاقل الــتــنـــظــيم في
ســــوريـــــا مــــقـــــابل اإلفـــــراج عن
معـتـقلـ أجـانب لديـها) ونـقلت

 —cM  wB  ≠ œ«bGÐ

دعا اخلبـير القانـوني طارق حرب
احلكـومة الى تـعديل قـانون حـجز
نـقـولة وغـير ومصـادرة االمـوال ا
نقولة العـائدة الى اركان النظام ا
ا يـقـلل من االلتـزامات السـابق 
تـرتبـة على كل شـخص مشـمول ا
بـفــقـرات الــقـانــون لـبــدء صـفــحـة
جـديدة  مـشـيـرا الى انه من غـيـر
ــعــقــول وبــعــد مــرور  16عــامـا ا
فـيــمـا يـبــقى هــذا االمـر مــعـلــقـا  
ـــــالــــيــــة دائــــرة وجــــهت وزارة ا
التـقاعـد الـوطنـية بـصـرف مكـافأة
ـنـتـسبـي اجليش نهـايـة اخلـدمـة 
الـســابق شــريــطـة ان ال تــتــجـاوز
احلد االقصى عشـرة مالي دينار
لــلــدفــعــة الــواحــدة . وقــال حــرب
لـ(الـزمــان) امس (عــلى احلـكــومـة
تـعــديل قــانــون حـجــز ومــصـادرة
ا نقولة  نقولة وغير ا االموال ا
يـوسـع من االســتـثــنــاءات ويــقـلل
ـــتــرتـــبــة عـــلى كل االلــتـــزامــات ا
شخص مشمول بفقرات القانون)
ـــعــقــول واضــاف انه (مـن غــيــر ا
وبـعـد مـرور نـحو  16عـاما ال زال
هـذا االمر مـعـلـقـا بل وسـع حاالت
صـادرة وحـجـز حـتى الـعـقارات ا
ــال الــتي اشـــتــراهــا هـــؤالء من ا
اخلاص ولـم تكن تـابـعـة لـلـدولة)
مــؤكـدا (ضــرورة االلــتــفــات لــهـذا
ـهم واعــادة احلـقـوق ـوضــوع ا ا
الصحـابهـا لـبدء صـفـحة جـديدة)
ـا داعـيــا الى (تـعــديل الـقــانـون 
يعيد العقارات الصحابها التي لم
تـكن مــهـداة  واذا كـان الــتــعـديل
خالفا لذلك فيجب ايقافه) وبشأن
صــرف مــكــافــأة نــهــايــة اخلــدمــة
نتسبي اجليش السابق  اوضح
ـوازنة حرب انه (ورد في قـانون ا
ـكـافأة للـعـام اجلديـدة مـنح هذه ا
نـتسـب وبـاتت احكـامة لهـؤالء ا
نـافـذة ويـجـب تـطـبـيــقـهـا من يـوم
نـــشــــر الــــقـــانــــون في اجلــــريـــدة

ــالــيــة الــرســمــيــة وعـــلى وزارة ا
تــخـــصــيص االمـــوال الى هـــيــئــة
كـافأة النها حق التقاعـد لصرف ا
اقــره الــقــانــون) مــشــيــرا الى ان
(الــوزارة مـــلـــزمــة بـــتـــخـــصــيص
ن حتـققـت فيه االموال لـصـرفـهـا 
ــــنح). وقــــرر مــــجــــلس شــــروط ا
ـوافـقة عـلى الـوزراء امس االول ا
مــشــروع قــانـــون الــتــعــديل االول
لـقـانـون حـجـز ومـصـادرة االموال
ــنـقــولـة الركـان ـنــقـولـة وغــيـر ا ا
الــنـــظــام الــســـابق. وقــال مـــكــتب
رئـيس الـوزراء فـي بـيـان امس إن
(اجملـلس عــقــد جـلــسـتـه بـرئــاسـة
ـهــدي وبـحث الـعـديـد عـادل عـبـدا
ـوافـقـة من الـقـرارات من بـيـنـهـا ا
على اجـراء التـعديل االول لـقانون
ـنقـولة حجـز ومـصادرة االمـوال ا
لــســنـة ـنــقــولــة رقم  72  وغــيــر ا
2017) واضـــــــاف ان (اجملـــــــلس
نـاقش ايــضـا تـأهــيل مـوقـع طـمـر
البـوعـيـثة بـحـضـور اميـنـة بـغداد
ومـعـاجلـة الـتـلوث فـي نـهـر دجـلة
ـواضـيع الــتي اولـتـهـا وهـو من ا
احلكومة اهـتماما مـنذ تشكـيلها)
مـــشــــيـــرا الـى انه (قـــرر شــــمـــول
ـتـوقـفـة ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة ا ا
وخملتـلف الـقـطـاعات االقـتـصـادية
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طــمــأن وزيــر الــدفــاع األمــريــكي
وكــــالــــة بـــــاتــــريك شــــانــــاهــــان
ــســؤولــ الــعــراقــيــ بــشــأن ا
مصـيـر قواته فـي العـراق . وقال
شــانـاهــان في تــصـريح امس ان
(رئــيس الــوزراء الــعـراقـي عـادل
ــهــدي ابـلــغــني بــحــاجـة عــبــد ا
الــعــراق لـلــحــفــاظ عـلـى عالقـات
قـــــويـــــة مـع كل مـن واشـــــنـــــطن
وطـهـران) وقـال ان (لــلـحــكـومـة
وجـهـة نـظـر وللـكـتل الـسـيـاسـية
وجـــهــــة اخـــرى ولــــكن احــــتـــرم
وتـــــابع ـــــان)  قـــــرارات الـــــبـــــر
شـــانــاهــان في لـــقــاء (أوضــحت
تـمـامـا أنـنـا نـعـتـرف بـسـيـادتـهم
وتركـيزهم عـلى االستـقالل وأننا
موجودون هنـاك بناء على دعوة
احلــكـــومــة) الفــتـــا الى (وجــود
نـشاط في مـجـلـسهم الـتـشـريعي
والـنـقـاشـات تـتـنـاول مـا إذا كان
يـــجب احلــد من عـــديــد الــقــوات
األمـريــكـيــة في الـعـراق). واردف
ان (مـــــــــوضـــــــــوع الـــــــــقـــــــــوات
وتصريـحات ترامب بـشأن إيران
لم يـتم بحـثـها خالل مـحـادثاتـنا
ــــهــــدي). والــــتــــقى مع عــــبـــــد ا
شــانـــاهــان بــقـــادة عــســـكــريــ
أمـريـكـيـ خالل زيـارته لـلـعـراق
للوقـوف على مسـتجدات احلرب
ضــد داعش فـي ظل الــعــمــلــيـات
اجلــاريـــة في ســوريــا ضــد اخــر
مـــــعــــاقل داعـش. وكــــان رئــــيس
اجلـمهـوريـة برهم صـالح قـد اكد
ان وجـود القـوات األمـريـكـية في
وجب اتـفاق مع بغداد العراق 
ــهــمــة مــحــددة هـي مــكــافــحـة و
اإلرهــاب وإن عــلى األمــريــكــيــ
االلــــتـــزام بـــذلـك. وأثـــار تـــرامب
غـضـب الـسـيـاسـيــ الـعـراقـيـ
عــنــدمـا قــال إن (وجــود الــقـوات
االمـريـكــيـة في الـعـراق ضـروري
ــراقــبـــة إيــران) فــيـــمــا افــادت
تـقــاريـر بـأن الـقــوات االمـريـكـيـة
عــــلى وشك انـــهــــاء حـــلم داعش
وطـوي صـفـحــته في مـديـنـة ديـر
الـزور الـســوريـة بـعـد مـحـاصـرة
عــنــاصــره في امــتــار مــعـدودة .
ونشرت صحيفـة الديلي تلغراف
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دعـــــا مـــــحـــــافظ ذي قـــــار يـــــحـــــيى
الناصري وزارة الثقافـة والسياحة
واالثار الى دعم الـبعثـات التـنقيـبية
الدولية العاملة في احملافظة واقامة
دورات تـدريبـية لـلمـنـقبـ احمللـي
وتـعـزيـز احلـمـايـة لـلـمـواقع االثـريـة
ــا يـضـمن عـدم تـعــرضـهـا العـمـال
الــنـــبش الــعـــشــوائي والـــســرقــات.

في محافظة ذي قار التي تضم اكثر
من  1200مـــوقع اثـــري مــهم يـــعــود
تــاريـخ مــعـــظــمــهـــا الى الـــعــصــور
احلضاريـة االولى  مشيرا الى ان "
االســتــقـــرار االمــني في احملـــافــظــة
وكــــذلك الــــقـــــيــــمــــة احلــــضــــاريــــة
والــتـاريــخـيـة لــلـمـواقـع االثـريـة في
احملـافـظـة وفـر لـهـا الـظـروف االمـنة
الئـمـة لـلـعـمل جـعل من واالجـواء ا
ذي قـار قـبـلـة لـلـبـعـثـات الـتـنـقـيـبـية

الدولية).
 ودعـــــا مـــــحــــــافظ ذي قـــــار (وزارة
الــثـقــافـة والـســيـاحــة واالثـار لـدعم
الـبعـثـات التـنـقيـبـية واقـامة دورات
تدريـبيـة للـمنـقبـ احمللـي وزيادة
ـكــلـفــة بـتــامـ اعـداد الــعـنــاصــر ا
ــا احلــمــايــة لــلـــمــواقع االثــاريــة 
يضمن عدم تعرضـها العمال النبش
الــعــشـــوائي والــســـرقــات). وتــضم
مــحــافــظـــة ذي قــار اكــثــر من 1200
مــوقع آثــاري يـعــود مـعــظـمــهـا إلى
عـصـر فـجـر الـسالالت واحلـضارات
الــســومـريــة واألكــديــة والــبــابــلــيـة
واألخمـينيـة والفـرثية والـساسـانية
والعـصر اإلسالمي وتـعد من أغنى
ــواقع اآلثــاريـة ــدن الــعـراقــيــة بـا ا
همة إذ تضم بـيت النبي إبراهيم ا
(ع) وزقـورة أور الـتـاريـخـية فـضال
لـكـية وقـصر شـولكي ـقبـرة ا عن ا
ومعبد (دب الل ماخ) الذي يعد أقدم

محكمة في التاريخ.

عن مـصـور فـوتـوغـرافي إيـطـالي
يـعـمل في اخلـطـوط األمـاميـة مع
ـقـراطيـة قوله قوات سـوريـا الد
إن (داعش لن يسـتـسلم بـسهـولة
فــإنــهـم ســيــتـســلــلــون وراء تــلك
الــقــوات وســيــنــفــذون هــجــمـات
انتحارية)  مضيفـاً (أنهم نفذوا
 10 عــــمــــلــــيــــات وهـم فــــقط في
مـسـاحـة ال تـتـعـدى  800 مـترا).
وكــشــفـت امــراتــان فــرنــســيــتـان
خــرجــتـــا من مـــنــاطق ســـيــطــرة
داعش في شـــرق ســـوريــا عن ان
الـــعــديـــد من األجــانـب مــا زالــوا
مـــحــــتــــجـــزين هــــنــــاك . وقـــالت
احداهن في تـصريح امس انـهما
ـهربـ لقـاء تأم ال  ( دفعـتا ا
ـتبـقـية ـنطـقـة ا خـروجهـمـا من ا
حتت ســــيـــطـــرة داعـش في ريف
ديــر الــزور الـــشــرقي إلى مــواقع
ــقــراطــيـة ) قــوات ســوريــا الـد
الفتة الى (وقـوع مجـازر في بلدة
الــــبـــاغـــوز الــــتي مـــا زال داعش
يسيطر على أجزاء منها بينما ال
عـارك شيئا يجد الـعالقـون ب ا
يــأكــلــونه) مــؤكــدة انه (ال يــزال
هــنــاك الــعـديــد من الــفـرنــســيـ
ـهـاجـرين وآخـرون يـحـاولـون وا
اخلـــروج لـــكن داعش ال يـــســـمح
بــذلك ويـســمح فــقط لـلــعـراقــيـ
وتابعت والسوريـ باخلروج)  
ان (داعش ليـست دولـة اسالمـية
بل دولــــة عــــراقــــيـــة) عــــلـى حـــد

تعبيرها. 
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ــــوازنــــة ــــدرجــــة في جــــداول ا ا
االسـتـثـمـاريــة بـقـرار اجملـلس رقم
لــســنـة  2018 كــمــا صـوت  342 
عـــلى زيـــادة رأس مـــال الـــشـــركــة
ـوانئ الـعراق) مبـيـنا ان العـامة 
(اجلـسـلـة شــهـدت اقـرار اتــفـاقـيـة
انـيا في التـعاون بـ العـراق و ا
مـــجـــال نـــقـل احملـــكـــوم عـــلـــيـــهم
بـعقـوبـات سـالـبـة لـلـحـريـة وكذلك
اهداء عجالت سـونار الى مـديرية
شـرطــة االنــبــار دون ثـمن) الفــتـا
الى ان (اجمللس صوت ايضا على
ـــواطـــنــة أم قـــصي من  تــكـــر ا
محـافظـة صالح الدين الـتي قامت
بـإيـواء  58 طـالــبــاً من مـعــســكـر
سبـايـكر وحـمايـتـهم ومسـاعـدتهم
وتابع عـلى الـعـودة الى اسـرهم) 
البيان ان (االجـتماع تـطرق بشكل
شروع النـظام الداخلي تفصيـلي 
جمللس الـوزراء ووافق عـلى كـثـير
من فقـراته علـى ان يتم اكـماله في
قبلة). الى ذلك  وجهت اجللسة ا
ــالـــيـــة دائـــرة الــتـــقـــاعــد وزارة ا
الـوطـنـيـة بـصـرف مـكـافـأة نـهـايـة
نـتسبي اجلـيش السابق اخلدمة 
.  ونـصـت وثـيــقــة حتــمل تــوقـيع
وجهة الى الوزير فؤاد حسـ وا
ادة 36 الهيئة ان (نـظرا الحكام ا
وازنـة لـلـعام اجلـاري تـلـتزم من ا
الـهــيـئــة بــصـرف مــكـافــأة نـهــايـة
نـتسبي اجلـيش السابق اخلدمة 
وعلى ان ال يتـجاوز احلد االقصى
مبـلغ عشـرة ماليـ دينـار لـلدفـعة
الواحدة اسوة بـاجليش احلالي).
ـشـمـولـ وكـان جـمع غـفـيــر من ا
بقرار صرف مكافأة نهاية اخلدمة
من الــعــسـكــريــ الــســابــقــ قـد
احـتــفـلـوا فـي مـبـنـى الـقـشــلـة في
ـاضـيـة وقـدموا بـغـداد اجلـمـعـة ا
شـهــادة تــمــيــز وتـقــديــر لــلــنـائب
الـــســــابق وثـــاب شــــاكـــر وعـــدوا
جـهـوده في اصـدار الـقـرار مـوقـفا
وطــــنـــــيــــا يـــــســــتـــــحق االشــــادة

والتوثيق.
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مجـريات اللـقاء والسيمـا في الشوط الـثاني بعد ان
انـهى الـربع االول مـتـقـدما  15-17 نـقـطـة والـشوط
االول بــنـتــيــجـة  34-49 نـقــطــة وواصل تــســجـيل
باراة النقاط لينتهي الربع الثالث  56-75 نقطة وا
بفارق  17 نقطة على حساب الكهرباء الذي اصبح
ركـز اخلامس حتت قـيادة رصـيده  23 نـقطـة في ا
درب ماجدة نعمة. واختير احملترف االمريكي في ا
ــاريـــا افــضل العـب في الــلـــقــاء فــريق الـــنــفـط د
واحملـترف االمـريـكي سـيـدرك في الـكـهـربـاء افضل

مسجل باحرازه  30 نقطة.
عدسة (الزمان) قحطان سليم
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مـتاز بكرة انتـزع فريق النـفط حامل لـقب الدوري ا
ركز الثاني عقب فوزه على فريق الكهرباء السلة ا
باراة التي اقيمت امس بنتيجة  79-96 نـقطة في ا
ــغــلـــقــة لاللــعــاب االربــعـــاء عــلى قــاعــة الـــشــعب ا
ـرحـلة الريـاضـيـة حلـسـاب اجلولـة الـسـادسـة من ا
الـثانية. ورفع الـنفط رصيده الى  30 نـقطة مـتقدما
بفارق االهداف عن الكرخ من  16 مـباراة لكليهما

فيـما يقف فـريق الشـرطة في الصـدارة برصيد 32
نـقــطـة ولـكن من  17 مـبـاراة. وفــرض فـريق الـنـفط
ــدرب خــالـد يــحـيى ســيـطــرته عـلى الـذي يــقـوده ا
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