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رأى اخلــبـيـر االقــتـصـادي مالذ
ــســانــدة الــدولــيــة االمــ ان ا
لـــلــعـــراق في اعــمـــار مــا دمــره
داعش هــو اعـــتــراف اجملـــتــمع
الـــدولي بـــجـــهـــود مـــكـــافـــحـــة
االرهــاب والــتــضــحـيــات الــتي
قدمتها القوات االمنية في دحر
تـلك الـعـصـابات  فـيـمـا كـشفت
ــــتــــحــــدة عـن تــــمــــويل اال ا
االمـارات مـشــروعـا بـكــلـفـة 50
مـلــيـون دوالر لـتــرمـيم مــسـجـد
ــــوصل . وقـــال الـــنــــوري في ا
االمـــــ لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(احلـرب الـتي خـاضـهـا الـعراق
ضـــد االرهـــاب هي نـــيــابـــة عن
الـعــالم حــيث قــدم الـكــثــيـر من
اضية دة ا التضحيات خالل ا
الي من باالضافة الى نزوح ا
االسر جراء احلرب على داعش
ـعالم فـضال عن دمار عـدد من ا
ـــــنــــاطق االثــــاريــــة فـي تــــلك ا
وســـرقـــة الـــكــــثـــيـــر من االثـــار
ــــتــــحـــافــــهـــا ــــوجـــودات  وا
الــــتــــاريــــخــــيـــة) واضـــاف ان
(الــعـراق وضــمن امـكــانـيـاته ال
ـفرده اعـادة اعـمار يـسـتطـيع 
ـــبــــاني الـــتـي دمـــرت وكـــذلك ا
اعادة النازح في مدة قصيرة
دون وجـود دعم دولي لتـسـهيل
جهـود احلكـومة في اجنـاز تلك

لفات). ا
مــبـيـنـا ان (مــسـانـدة الـدول في
عـالم االثارية بـاني وا اعمـار ا
ـا قـدمه دلـيل عــلى االعـتـراف 
الــعــراق فـي جــهــود مــكــافــحــة

االرهاب).
مــشـــيــدا بـ (مـــبــادرة االمــارات
لــتـمـويل مـشـروع اعـادة تـرمـيم
جــامع الــنــوري الـذي يــعــد من
وصل) عالم احلضارية في ا ا
داعـــيـــا اجملـــتـــمع الـــدولي الى
(مـسانـدة العـراق ودعم خـططه
ـدن في اعــادة احلــيــاة لـتــلـك ا
وتــمـكـ الـنـازحـ من الـعـودة
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خــطـفت قــوة مـســلــحـة عــصـر
امس الــثـالثــاء الـــنــائب االول
ـــبــيــة لــرئــيـس الــلــجـــنــة االو
الــوطــنـــيــة الــعــراقـــيــة بــشــار
مـــــــصـــــــطــــــفـى فـي قـــــــضــــــاء
ـسـيب وذلك عـند عـودته من ا

محافظة كربالء .
ــرافــقــ لــنــائب وذكــر احــد ا
ــبــيـة ان رئــيس الــلــجـنــة االو
(سـيــطـرة وهـمــيـة مــكـونـة من
اشــخـاص عــدة يـرتــدون الـزي
الــعــســـكــري بـــعــضــهـم مــلــثم
وبـــــــــرفــــــــقــــــــة خــــــــمــــــــســــــــة
عــجالت اعـــتــرضت الـــطــريق
واقـتـادت مـصـطفـى وحده الى

جهة مجهولة) .
واكد ان ( نـائب رئيس اللـجنة
ـبـيـة تـوجه الـى مـحـافـظة االو
كــربالء لــتـاديــة واجب الــعـزاء
واثناء عودته  اختطافه بعد
ان  تـــفـــحص وجـــوه ركـــاب
السيارة واختياره بالذات) 
ــــســـيب وقــــال ان ( شـــرطــــة ا
التابعة حملـافظة بابل حضرت

الى مــكــان احلــادث واتــخــذت
مــــجــــمـــــوعــــة من االجــــراءات
. ( لــلــعــثــور عــلى اخلــاطــفــ
وادانـت وزارة الــــــــشــــــــبــــــــاب
والريـاضة احلـادث على لـسان
ـــكــتب االعـالمي عــلي مــديــر ا
الـعــطــواني وقــال في اتــصـال
هــــــاتــــــفـي مع (الــــــزمــــــان) ان
(الـوزارة تـدين وتـستـنـكـر هذا
الــــعــــمل االرهـــــابي اجلــــبــــان
وتــــدعــــو الـى اطالق ســــراحه

على الفور)
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قـالت الـشـرطـة الـكـنـديـة امس إن
سائقا صدم بشـكل متعمد حشدا
بـسـيـارة فان بـيـضـاء مـسـتـأجرة
في مــديــنــة تــورونـتــو الــكــنــديـة
االثــنـ فــقـتل عــشـرة أشــخـاص
ــتـد وأصـاب  15عــلى رصــيف 
سـافة  1.6كيـلـومتـر وكـان يعج
ـارة. ورغم أن الـواقـعـة تـشـبه بـا
ـيتـة بسـيارات نـفذها هجـمات 
أنصار لتـنظيم الـدولة اإلسالمية
ـتــحــدة وأوروبـا في الــواليــات ا
فـقــد قـال مــسـؤولــون احتـاديـون
إنــهـا ال تـمــثل خــطـرا أكـبــر عـلى
األمن القـومي. وقـال قـائد شـرطة
تــــورونـــتــــو مـــارك ســــانـــدرز إن
شـتبه به في احلـادث هو أليك (ا
مــيـنــاســيـان ( 25عـامــا) وإنه لم
يــكن مـعــروفـا لــدى الـشــرطـة وال
تــزال دوافــعه مــجــهــولــة). وقـال
خالل مــؤتــمــر صــحــفي في وقت
مــتـأخــر قــرب مـوقـع احلـادث في
دينة (تبدو الشطر الشـرقي من ا
هــذه األعــمـال قــطــعــا مـتــعــمـدة)
مــشـيــرا إلى أن الــســيـارة الــفـان
كـــانت تـــســـيـــر عـــلى األرصـــفــة.
والـواقــعـة الـتي وصــفـهـا رئـيس
الــوزراء جــاســ تــرودو بــأنــهـا
”هــجـــوم مــأســاوي أخــرق “هي
واحـدة من أكـثـر احلـوادث عـنـفـا

في الــتـــاريخ الــكــنــدي احلــديث.
وقــــــــال وزيــــــــر األمـن الــــــــعـــــــام
والـــطــورا رالـف جــوديـل وهــو
يقف بجانب سـاندرز (ال يبدو أن
هــنــاك صـالت بــاألمن الــقــومي).
وذكــر تـــلـــفـــزيـــون جـــلـــوبــال أن
ميـنـاسيـان سيـمـثل أمام مـحكـمة
في تـورونـتــو الـسـاعـة الـعـاشـرة
صباحا بالتوقيت احمللي (1400
بتوقيت جرينتش) يوم الثالثاء.
وســــبب الــــهـــجـــوم صــــدمـــة في
الـشوارع الـهـادئـة للـمـديـنة وهي
مـقـصد سـيـاحي كـبـيـر. وسـجلت
دينة التي يـسكنها  2.8مليون ا
ــة قــتل الــعــام نــســمــة  61جــر
ــاضي. وقــال تــرودو في بــيــان ا
(بـــبـــالـغ احلــزن ســـمـــعـت بـــهــذا
ـأسـاوي األخـرق الذي الـهجـوم ا
وقع فـي تـــورونـــتــــو... يـــجب أن
نشـعر كلـنا باألمـان ونحن نـسير

في مدننا ومجتمعاتنا)
قرر وقال مـكتب ترودو إنـه من ا
أن يـلــقي كـلــمـة لــوسـائل اإلعالم
الساعة  1225بتوقيت جرينتش
يـوم الـثالثـاء. ووقع هـجوم عـلى
بعد نحو  30كيلومـترا من مكان
اجـتــمـاع وزراء خــارجـيــة الـدول
الـصنـاعـية الـسـبع الكـبـرى الذي
تـســتـضـيـفه تــورونـتـو إال أنه لم
يكـن له أي أثر مـلـحـوظ على أمن

االجتماع.

ناطقهم من خالل اعمار البنى
باني التي تضررت التحتية وا
خـالل احلــــــرب عــــــلـى داعش).
ــتــحـدة إن فــيــمــا قــالت األ ا
اإلمــارات ســـتــمــول مـــشــروعــا
بــتــكــلــفـة  50.4 مــلــيـون دوالر
إلعــادة بــنـاء وتــرمــيم مــســجـد
الـــنــوري الــكــبـــيــر الــذي دمــره

اضي. داعش العام ا
ـكـتب اإلعالمي حلكـومة وقال ا
دبـي عـــلـى مـــوقـع تـــويــــتـــر إن
ــسـجـد (إعـادة بــنـاء وتــرمـيم ا
ـئذنـة سيـكون بـالشـراكة مع وا
ـتـحـدة للـتـربـية مـنـظـمة األ ا
والــعــلم والــثــقــافــة يــونــســكـو
ووزارة الــثـــقـــافـــة الــعـــراقـــيــة
ــركـز الــدولي بــالــتــعـاون مـع ا
لــــــدراســــــة صــــــون وتـــــرمــــــيم
ـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة ايـكروم). ا
بــــدورهــــا  اكــــدت مــــنــــظــــمـــة
ـــــشــــروع يـــــونـــــســـــكـــــو إن (ا
سيستغرق ما ال يقل عن خمس
ســنــوات وســيــتم خالل الــعــام
األول التركـيز على إزالـة الركام
ـنـطــقـة كـمــا سـيـتم إعـادة من ا
بـــنــــاء مـــواقـع أخـــرى مــــنـــهـــا
احلـدائق التـاريخـيـة وستـشمل
اخلـــطــة ايـــضـــا بـــنـــاء نـــصب

تذكاري ومتحف).
 وكـان أبــو بـكــر الـبــغـدادي قـد
ـســجـد اعـلـن من عـلـى مـنــبــر ا
ــزعـومــة الـتي تــمـتـد خالفـته ا
عبر األجزاء التي سـيطر عليها
فـي سـوريــا والــعـراق لــكن  في
األسـابــيع األخـيـرة من احلـمـلـة
العراقية التي دعمتها الواليات
ــتـحـدة لـطــرد االرهـابـيـ من ا
ـوصل قام الـدواعش بتـفجـير ا
ــســجــد وبــحــسب تــقــديــرات ا
ـوصل حتـتـاج احلـكـومـة فـإن ا
إلى ما ال يقل عن مـلياري دوالر
مـسـاعـدات إلعـادة الـبـنـاء وذلك
لـتطـهـير الـشـوارع وإعادة بـناء
ـدمـرة وأشـيـاء أخـرى ـنـازل ا ا
كما شهدت تلك االحداث  نزوح
نــــحـــو  700 ألف شــــخص من

ووجه الـعـطـواني نـداء عـاجال
باسم وزارة الشـباب الى وزير
الـداخـلـيـة بالـتـدخل شـخـصـيا
لــــكـــشف مـالبـــســـات احلـــادث
واطالق مــصــطـــفى والــقــبض
على اجلناة فورا كون احلادث
يــسيء الى صــورة الــريــاضــة
العراقية والى حالة االستقرار
االمـني الـتي يـنــعم بـهـا الـبـلـد

في االونة االخيرة.
وتـــابع الــعـــطــواني ان (وزارة
الــشـــبــاب والــريـــاضــة ســوف
تـتـدخل لـلـحـفـاظ على سـالمته
وتــعـمـل بـقــوة الطالق سـراحه
كــونــهــا الــواجـهــة الــرســمــيـة
لــلــريــاضــة وان الــنــائب االول
ـــبــيــة لــرئــيـس الــلــجـــنــة االو
شخصـية رياضيـة معروفة في

الوسط الرياضي).
 يذكر ان مصطفى من مواليد
 1957 في مـــحــافـــظـــة دهــوك
وقـد شــغل مـنــاصب ريـاضــيـة
عدة حيث تولى رئاسة اللجنة
دة كمـا يشغل حاليا بية  االو
ركزي منصب رئيس االحتاد ا

للمالكمة.

بشار مصطفى 
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تـأهل فـريق الـقـوة اجلـويـة بـكرة
الــقــدم أمس الــثالثــاء الى الـدور
الـثـاني من بـطـولـة كـأس االحتاد
االســــــيــــــوي كــــــأفــــــضـل ثــــــاني
للمجموعات بعد فوزه على فريق
الــسـويق الــعــمـاني بــهــدفـ من
واجهة السادسة دون رد ضمن ا
 الـتـي جـمـعت  الــفـريــقـ عـلى
ملـعب كـربالء الدولي سـيـما بـعد
ه فــريق الـزوراء في تـعــادل غـر
ذات اجلـولـة امـام فـريق اجلـيش
الـــســوري بــهـــدف لــكل مـــنــهــمــا
ومـنحه بـطـاقـة العـبـور بأريـحـية
كــامــلـة . وســجل مــهــاجم الــقـوة
اجلــــويـــة امـــجــــد راضي هـــدفي
الـلــقـاء في الـدقــيـقـتـ  37 و45
ـبـاراة لـيـهـدي فـريـقه من عـمـر ا
فـوزاً مــهـمــاً حـسم  الــتـأهل الى
ـنـطـقـة الـغـربـيـة نـصف نـهـائي ا
لـكـأس االحتــاد االسـيـوي وبـهـذا
الفوز رفع الصـقور رصيدهم الى

ركز الثاني . النقطة  12 في ا
وفي ذات اجملـمــوعـة تــربع نـادي
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وصل الـذين كـان يـبلغ سـكـان ا
عـددهـم نـحـو مـلـيـوني شـخص
ديـنة  في قبل الـسيـطرة عـلى ا

. 2014
اضي وعقد العراق في شباط ا
ـانحـة نـظـمته مـؤتـمـرا للـدول ا
ــشــاركــة عـدد الــكـويـت وذلك 
الـــدول الــعــربــيــة واالجــنــبــيــة
ية من وشركات اسـتثماريـة عا
اجل اعـــــادة اعــــمـــــار الــــبـــــنى
الــتـــحــتــيــة الـــتي دمــرت خالل
ـعــارك ضــد داعش والســيــمـا ا

في نــيـنـوى  حــيث قــررت تـلك
الدول في ختام اجتماعها الذي
اسـتـمــر يـومـ تــقـد قـروض
ومنـح للعـراق للـشروع بـعمـلية
اعـادة البـنـاء وتهـيـئة الـظروف
ـالئــمـــة لــعــودة االنـــســانـــيــة ا
الــنـــازحـــ الى ديـــارهم جــراء

عارك . ا
من جـــهــة اخــرى عـــدت عــضــو
مــجـلس مـحـافـظـة ديـالى جنـاة
ــصـروفـة الــطـائي أن األمـوال ا
في احملــافـــظــة عـــلى احلــمالت

االنــتـــخــابـــيــة تـــكــفي إلعـــمــار
ـــنـــاطـق احملـــررة في ديـــالى ا
رشح مشيرةً إلى أن بعض ا
انــفــقــوا أمــواالً "طــائــلــة" عــلى
حــمالتـهم االنـتــخـابـيـة. وقـالت
الــطــائي في تــصـريح امس  إن
رشح انفقوا أمواالً (بعض ا
طـــــائــــــلـــــة عـــــلـى حـــــمـالتـــــهم
االنتـخابـية رغم أنـهم مـوظفون
حـكـومـيـون رواتـبـهم مـحـدودة
وبـــعــضــهم أقـــام مــهــرجــانــات
انـتخـابيـة وزعت فيـها دوالرات

جلذب الـناخـب الـيهم من باب
الــهــدايـا) وأضــافت أن (تـدفق
األمـوال فـي االنـتــخــابـات غــيـر
مـسـبـوق وانـهــا كـافـيـة إلعـمـار
ــنـاطق احملـررة ألنــهـا لـيـست ا
الي بـل وصلت إلى مـبـالغ بـا
ـلـيـارات من الـدنـانـيـر حــاجـز ا
والـدعـايـة االنـتـخـابـيـة لم تـنـته
بــعــد) عـــلى حــد تـــعــبـــيــرهــا 
مــتـســائـلــةً (مــاهـو الــسـر وراء
تـــــدفـق األمــــوال عـــــلـى هــــوالء

.(? رشح ا
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ثالً باحملكمة انتخب العراق 
االحتـاديـة الــعـلـيــا عـضـواً من
ــكـتب بــ ثالثـة اعــضـاء في ا
الـــتـــنــفـــيـــذي الحتـــاد احملــاكم
واجملالس الدسـتورية الـعربية

. كون من  15 عضواً ا
ــــتـــحــــدث الــــرســـمي  وقـــال ا
لـلـمحـكـمـة إياس الـسـاموك في
بيان تلـقته ( الزمان ) أمس ان
( انـتـخـاب الـعـراق جـاء  خالل
اجــتــمــاع اجلــمــعــيــة الــعــامـة
لالحتاد التي عقـدت اجتماعها
العـاشر في الـقاهـرة للـمدة 22
إلى 24 من نـيـسـان اجلـاري )
واضاف ان (وفد العراق شارك
في هـــذه االجــتــمـــاعــات وقــدم
خاللــــهـــــا الــــقــــاضـي مــــدحت

احملــــمــــود رئـــيـس احملــــكــــمـــة
االحتـــاديــــة الـــعـــلــــيـــا دراســـة
اسـتعـراضيـة لـعدد من االحـكام
والـــقـــرارات الـــتـي اصـــدرتـــهــا
احملـــكــمــة فـي مــجــال حـــمــايــة
احلقوق واحلريات الـــسياسية
والـدينـيـة والثـقـافيـة وقد القت
الـــــــتــــــقــــــديـــــــر الــــــعــــــالـي من

.( شــــارك ا
 واوضـح الــــــــــــســــــــــــامــــــــــــوك
ـــســتـــشـــار االمــ الـــعــام أن(ا
لالحتاد اثنى على دور احملكمة
واقف  في معاجلة الكثير من ا

وفق الدستور).
 وتــابع  أن ( احملـمــود وعـضـو
احملـــكـــمـــة الـــقـــاضي اكـــرم طه
الـــتــقـــيـــا بـــرؤســـاء واعـــضــاء
احملـاكم واجملـالس الـدسـتـورية
الـــــعــــــربــــــيـــــة عــــــلى هــــــامش

االجـــــــتــــــمــــــاعـــــــات و خالل
الـلــقـاءات  تـبـادل اخلـبـرات في
تطبيق الدساتير وكانت مثمرة
لـــصــالح الـــعــراق وتـــعــزز من
الــتـــعــاون الــعـــربي في اجملــال

الدستوري).

يهـدف تـقد اخلـدمـة للـمـصلـحة
الـعـامـة). عـلى صـعـيـد اخر حـمل
رئــيس هـــيــئــة حــقــوق االنــســان
بحكـومة كردسـتان ضيـاء بطرس
وزارة الـــــــداخـــــــلــــــيـــــــة واالعالم
مسـؤوليـة ما يـنشـر من فيـديوات

تسقيطية للمرشحات. 
وأفاد مـصـدر في مـحافـظـة اربيل
بـأن الشـخص الـذي قـتل بـهـجوم
ــفــوضــيــة مــســلـح هــو عــضــو 
االنــتــخــابــات في االقــلــيم. وقــال
ــــصـــدر فـي تـــصــــريح امس إن ا
(مــســـلــحــ مــجـــهــولــ شــنــوا
هــجــومــا مــســلــحــا عــلى عــضــو
مفوضية االنتـخابات واالستفتاء
في االقلـيم  فـارس محـمـد ما أدى
وأضاف الى مـقـتـله عـلى الـفور) 
الكــات أن (مـــحــمـــد كـــان أحـــد ا
الــــبـــارزة فـي صـــفــــوف االحتـــاد
الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــانـي الــذي
يــــــــتـــــــــزعــــــــمـه الـــــــــراحـل جالل

الطالباني). 

من قبل اهـالي السـليـمانـية جتاه
القائمة) وبشأن اخر اشاد رشيد
بـ(دور حـكـومــة اقـلـيـم كـردسـتـان
واجــهـزتــهـا االمــنـيــة في تـوفــيـر
قرات الـقائمة). احلماية الالزمـة 
واجـرى  وفـد من مـديـريـة كـمـارك
اإلقليم مباحـثات مع بغداد بشأن
تـوحــيـد الــرسـوم الــكـمـركــيـة في
ــنــافـذ احلــدوديــة. وقــال مــديـر ا
كــمــارك كــردسـتــان ســامــال عــبـد
الـرحـمن تــصـريح امس إن (وفـداً
من مديـرية كـمارك إالقـليم يـجري
ـعنية في مباحثـات مع اجلهات ا
احلــكــومــيـة االحتــاديــة بــبــغـداد
بهـدف توحـيد الـرسوم والـتعـرفة
ـنـافذ) الفتـا الى الـكمـركـيـة في ا
انه (كــــانـت هـــنــــاك خالفــــات في
حتــــديـــد الـــرســـوم والــــتـــعـــرفـــة
وجودة في نافذ ا الكمركية في ا
ــنــافــذ الـعــراقــيـة  كــردســتـان وا
األخــرى) وتـــابع  أن (تـــوحـــيـــد
الــتــعـرفــة الــكــمـركــيــة والــرسـوم

تــــــأتـي في اطــــــار بــــــرنـــــامــــــجه
االنــــتـــخــــابي. واكـــد رشــــيـــد في
ـقـرر ان يـزور تـصـريح انـه (من ا
رئـيـس قـائـمــة الـنــصـر الــعـبـادي
احملـــافـــظـــة غــدا) الفــتـــا الى ان
(الزيارة تـأتي في اطار الـبرنامج
االنــتـخــابي) واوضح رشــيـد ان
(هـنـاك اقبـاال وانـفـتـاحـا مـلـحوظ

الى ان (احلكومـة ماضـية بحـملة
االعمار والبنـاء وتقد اخلدمات
). من جـهة اخـرى اكد للـمواطـن
ـكـتب االعالمي ـتـحـدث بـأسم ا ا
لرئيس الوزراء سعد احلديثي ان
زيــارة الــعـــبــادي الى مــحــافــظــة
الــســـلــيــمــانــيـــة خالل الــيــومــ
ـســؤولـ ــقـبــلـ هي لــلـقــاء ا ا
االكــراد واالطالع عـــلى االوضــاع
فـيــمـا ـعــيـشــيـة لــلـمــواطـنـ   ا
تــبــحث بــغــداد واربــيل تــوحــيــد
ـنــافـذ الــرسـوم الــكــمـركــيـة فـي ا
احلــدوديــة خــدمــة لــلــمــصــلــحــة
الـــــعـــــامـــــة . وقـــــال احلـــــديـــــثي
لـ(الــــــــزمـــــــان) امـس ان (زيـــــــارة
الـعــبـادي الى الــسـلــيـمــانـيـة هي
ضـمن بـرنـامج زيـارة احملـافـظات
ــــســــؤولــــ االخــــرى لــــلــــقــــاء ا
عـيشية واالطالع على االوضاع ا
). بـدوره قـال رئـيس لـلـمــواطـنـ
قـــائــمــة الـــنــصــر في احملـــافــظــة
ابراهيم رشـيد ان زيارة الـعبادي
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وجه مجـلس الـوزراء في جلـسته
الـــتي عــقـــدهــا بـــرئــاســـة حــيــدر
الــعـــبــادي بــاالســـراع في تــوزيع
مستحقات الفالح فيما صوت
عــــــلى قــــــرضي مــــــشـــــروع مـــــاء
البصـرة.وقال الـعبادي في كـلمته
ؤتمر االسبوعي امس إن خالل ا
(اجمللـس وافق على مـنـاقـلة 500
مـلـيـار ديــنـار خملـصـصـات وزارة
التجـارة من اجل دفع مستـحقات
) واضـاف ان (اجلـلـسة الفالح
شـهــدت الـتــصـويت عــلى قـرضي
وبـشـأن مـشــروع مـاء الــبـصـرة) 
اخـر دعــا الــعـبــادي الى (جـلــسـة
ــفـوضـيـة واجملـلس طـارئـة بـ ا
لــبـحث مــعـوقــات تــوزيع بـطــاقـة
ـــــراكــــز الـــــنـــــاخب فـي بـــــعض ا
االنــتــخــابــيــة) مــؤكــدا ( اتــبــاع
إجراءات حتـقـيق جنـائـية لـكشف
تـورطـ بالـفسـاد) فـيمـا اشار ا
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اجلـزيـرة األردنـي عـلى الـصـدارة
وحـصـد بـطــاقـة الـتـأهل إلى قـبل
نـهـائي مـنطـقـة غـرب آسـيـا بـعد
ـالكـية فوزه خـارج مـلعـبه عـلى ا
الـبـحريـني بـهـدفـ مـقـابل هدف
ــبــاراة الــتي جــرت واحــد  في ا
 عــلى مــلــعـب مــديــنــة خـــلــيــفــة
ــنــامــة ضــمن الــريــاضــيــة في ا
اجلـولـة الـسـادسـة واألخـيـرة من

مـنـافـسـات اجملـمـوعـة األولى في
كأس االحتاد اآلسيوي .2018
وسـجل اهـداف الــلـقـاء من فـريق
اجلــــزيـــــرة الالعـــــبــــ مـــــوسى
الـتــعـمــري في الـدقـيــقـيـة 21 من
ضـربـة جــزاء) والـسـوري مـرديك
مرديـكيـان في الدقـيقة 56 بيـنما
أحـــرز ولـــيـــد الــطـــيب 38 هــدف
ـباراة الـكـية ا الـكـية. وأكـمل ا ا

بـعـشـرة العــبـ عـقب طـرد سـيـد
علي عـيـسى في الدقـيـقة الـثانـية
من الـوقت بـدل الـضـائع لـلـشـوط
الــثــاني نــتــيــجــة حـصــوله عــلى
اإلنـذار الثـاني وتـصـدر اجلـزيرة
تــرتــيب اجملــمــوعــة بــرصــيــد14
(نقـطـة من ست مـباريـات مـقابل
12 نـــقــطــة لــلـــقــوة اجلــويــة و7

للمالكية وال شيء للسويق.


