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أعــــلــــنـت وزارة الــــعــــمـل والــــشــــؤون
االجـتـمـاعيـة ضـوابـط الشـمـول بـراتب
ادة  19من ـتفـرغ عـلى وفق ا عـ ا ا
قــانـــون هــيـــئــة رعـــايــة ذوي االعـــاقــة
تحدث واالحتياجـات اخلاصة. وقـال ا
بـاسـم الـوزارة عــمــار مــنــعم في بــيـان
ادة 19 امس ان ( الفقـرة الثانـية في ا
من قـــــانـــــون رعـــــايـــــة ذوي االعـــــاقــــة
واالحـتيـاجـات اخلـاصـة نص عـلى  ان
ـتـفــرغ لـيس من مـوظـفي ـعـ ا كـان ا
نح راتبا شهريا يعادل دوائر الدولة 
( ـوظف احلد االدنى في سلم رواتب ا
 واضـاف ان (الـهـيـئـة تــعـتـمـد الـقـرار
الـطـبـي الـصـادر عـن الـلـجــان الـطــبـيـة
ـعـوقـ وحتـديـد اخملـتـصـة بـفــحص ا
ـشـمـولـ مـنهـم بـقـانـون الهـيـئـة من ا
) واوضح مــنـعم ان ــشـمــولـ غـيــر ا
(الـهــيـئـة تــعـتــمـد شــرطـ اســاسـيـ
يثّبتان في قرار اللـجان الطبية هما ان
ـئة تكـون نسـبة الـعجـز للـمعوق 75با
فــمــا فــوق وان يــحـتــوي الــقــرار عــلى
ــعــوق بــحــاجــة الى مــعـ عــبـارة - ا
مــتــفـــرغ)  مــشــيــرا الـى ان (الــلــجــان
ـعوق تابعة عـنية بفحص ا الطبية ا
لوزارة الصحة والبيئة وليست لوزارة
الـعــمل فـضال عن كــونـهــا مـشــكـلـة من
مــخـــتـــصــ في االمـــراض الـــبــدنـــيــة

والنـفـسـية لـيـتـسنـى تشـخـيص جـميع
حاالت العوق واالحتـياجات اخلاصة)
واضـــاف مــــنـــعم ان (حــــاالت الـــعـــوق
ـتفـرغ تتـمثل ـع ا شـمولـة براتب ا ا
بــالــلــذيـن  يــعــانـــون من ضــرر احلــبل
الـشـوكي وســلس الـسـبـيــلـ - فـقـدان
-  واصـابات عـمـرت السـيطـرة عـلى ا
الرأس كالشـلل الشقي والـشلل الثالثي
او الـــربــــاعي واصــــابـــات االعــــصـــاب
ـتــمــثـلــة بــشـلـل الـطــرفــ فـضال عن ا
ـعــوق بـحـكم االصـابـات الــتي جتـعل ا
شلول كفاقد العين او من هو بحكم ا
ــزدوج وتـــقــصــر الــكــفـــيف والــبـــتــر ا
الطـرفـ السـفـليـ الشـديـد واالختالل
العـقـلي بـكل انواعه كـالـتـوحد الـشـديد
ـزمـن والـذهان الـنـاجت عن او الـذهان ا
الصـدع وانفـصام الـشـخصـية اجلـنون
وتـدهـور الـقـابـلـيـات الـذهـنـيـة الـشـديد
ـر واخلـرف واخلـرف بـانـواعه الــزهـا
ــبـكــر واالعــاقـات الـوعــائي واخلــرف ا
الـعـصـبـيـة كــاخـتالل الـتـوازن الـشـديـد
واالمراض الـعـصـبـيـة كـافـة واالمراض
اخلبيثة والـعجز الكـلوي الشديد حتت
-الديـلزة). ومن جـانب اخـر تابع مـنعم
ان ( هــــيــــئـــــة رعــــايــــة ذوي االعــــاقــــة
واالحــتــيــاجـات اخلــاصــة فـي الـوزارة
اصدرت   5400 بطاقـة ذكية - مـاستر
ــتـفــرغــ ضـمن كـارد - لــلــمـعــيــنـ ا
ستـفيدين من محافـظة بغـداد و دعت ا
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كـشف احملــلل الـسـيـاسي حـيـدر
ـــــوســـــوي عن ان الـــــضـــــاغط ا
االمــريــكي ال يــتــمـكـن من فـرض
ـنـتــهـيـة واليـة رئــيس الـوزراء ا
حيدر العبادي لـوالية ثانية بعد
رجعية احداث البصرة وبيان ا
الـــديـــنـــيــــة الـــذي رفـــضت فـــيه
تـأيـيـدهـا  الي اسم تـعاقـب على
اضية الدولة خالل السـنوات ا
مـــؤكــدا ان احلــراك الــســيــاسي
مـسـتــمـر نـحــو اخـتــيـار مـرشح
تسـوية يـحظى بـتوافق امـريكي
ـــــــوســــــوي ايــــــرانـي. وقــــــال ا
لـ(الزمان) امس ان ( هناك حركا
سياسيـا مستمرا  يـحدث بعيدا
عن االضــــواء بــــ الــــكـــتـل قـــد
يــــصـــار الى االعـالن عن بـــعض
ــرشــحــة االســمــاء الــفــعــلــيــة ا
ـــنـــصب رئــــيس الـــوزراء لـــكن
ـشــكــلــة لــيـسـت فـقـط في هـذا ا
ـــا في مـــنـــصــبي ــنـــصب وا ا
ـان واجلمـهـورية رئـاستي الـبـر
الــلــذين لم يــحـســمـا حــتى هـذه
الـلــحـظـة) مــبـيـنــا ان (تـرشـيح
ان تسعة اشخاص لرئاسة البر
هـي مــحـاولــة ضــغط وظــنــا من
رشحـ احلصول االشخـاص ا
عـــلى مـــنـــاصب في تـــشــكـــيـــلــة
احلـــكــــومـــة اجلــــديـــدة) واكـــد
ـــوســـوي ان (فـــرصـــة رئـــيس ا
ـنـتـهـيـة واليـته حـيـدر الـوزراء ا
الــعــبـادي قــد تــقــلــصت كــثــيـرا
بـــغـض الـــنـــظــــر عن االحـــاديث
سـتمـرة لزيارتـه الى واشنطن ا
ـــقــبـــلــة والســـيــمــا ان االيــام ا
الضاغـط االمريكي ال يـتمكن من
فــرضه بــعـــد احــداث الــبــصــرة
ـرجـعيـة الـديـنـيـة الذي وبـيـان ا
رفض تـــأيــــيـــدهـــا  الي مـــرشح
السـمـاء تــعـاقـبت عـلى الـدولـة)

مـــتـــوقــــعـــا (ســـيـــر االمـــور الى
اخـتـيـار مـرشح تـسـويـة خـاصة
اذا مـا تــقـاربت كـتـلـتـا سـائـرون
والـفــتح واعــلن عـن مـوقــفــهــمـا
برغم ان الوضع بينهما ما يزال
واقف االقـلـيمـية هـشا بـسـبب ا
والدولـية لـكن في نهـاية االمر ال
ـــــضي فـي تــــشـــــكــــيل ـــــكن ا
احلــــكــــومــــة بــــدون الـــفــــتح او
سـائرون) الفـتا الى ان (جـلـسة
ان الـتي شهـدت جداال ب البـر
الــــعــــبـــادي واحملــــافظ اســــعـــد
الـعـيـداني كـانت سـقـطـة مـدويـة
واخلـــطـــأ االخــــر الـــذي قـــام به
الــــعــــبــــادي هــــو الـــذهــــاب الى
الـــبـــصـــرة فـي وقت مـــتـــأخـــر)
ــــــــوســــــــوي ان (كال وتــــــــابـع ا
نصب رئيس الكتلت ال تفكر 
الوزراء النه يكون عادة محفوفا
قـابل تـسـلم بعض بـاخملاطـر بـا
ـــهـــمــة) احلـــقـــاب الـــوزاريـــة ا
مشيـرا الى ان (مرشح التـسوية
الذي سـيطـرح بالـتوافق مـا ب
ــا يـــحــظى بـــتــوافق الــكـــتل ر
امـريكي ايـراني كـشـرط اساسي
عــلى اعـتــبـار ان هـنــاك صـراعـا
واضــــحـــا بــــ الـــدولــــتـــ في
مـوضــوع تــشـكــيل احلــكــومـة).
واستـمـرت اجتـماعـات العـبادي
في مــحـــافــظــة الــبـــصــرة الــتي
وصـلـهـا امس االول مع الـلـجـنة
الــوزاريـة اخلــاصـة بـاحملــافـظـة
شـكلة لوضع احلـلول الـعاجلـة 
ـــيـــاه وبـــقــــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات ا
واحـتـيـاجـات اهـالي احملـافـظـة.
وصــدر عـن االجــتـمــاع بــحــسب
ـكـتب الـعــبـادي (تـكـلـيف بــيـان 
شركـة الفـارس العامـة بتـصنيع
ــيـاه وحــدات ضـخ وتـصــفــيــة ا
وتــــأهــــيـل مــــحـــــطــــة ار زيــــرو
وصــيــانــتــهــا فـضـال عن صـرف
مـخــصــصــات طــعــام وســاعـات

عــمل اضــافـــيــة لــلــعــامــلــ في
احملــــــــطــــــــة ذاتـــــــــهــــــــا  ووقف
الـــتــجـــاوزات احلــاصـــلـــة عــلى
ـيــاه وكـذلك خــطــوط وشـبــكــة ا
ـوارد تــكــلـيف شــركــات وزارة ا
ائية بانشاء خط انبوبي ناقل ا
لقـناة الـبدعـة وخط انبـوبي ثان
ــائـيـة ـوارد ا بــالـتــعـاون بــ ا
والنفط لـتعزيـز تأم مـياه خام
لــقـضــاء شط الـعــرب من شـمـال
الــقــرنـة والــتــسـريع بــاجـراءات
تـعـي الـعـاطلـ في الـبـصرة).
بـــدوره  اكـــد الــــعـــبــــادي عـــدم
مــغــادرة احملــافــظــة دون اجنـاز
ـــشــاريع . وقــال فـي تــصــريح ا
ــكن ان تــكــون مــتــلــفــز انـه (ال
هـــنـــاك خـــدمـــات من دون امن).
ونــفى مـكــتـبه االعالمـي االنـبـاء

ـتـفــرغ الى مـراجـعــتـهـا ـعــ ا راتب ا
واقــســامــهــا فـي احملــافــظــات لــغــرض
اسـتــكـمــال اجـراءات اصــدار الـبــطـاقـة
الـــذكـــيـــة) واشـــار الى ان ( الـــدفـــعـــة
االولى تضـمنت اصدار   5400 بطاقة
ذكيـة لـلـمـستـفـيـدين في بـغـداد على ان
يـــتم اســــتـــكـــمـــال االصــــدار لـــبـــقـــيـــة
ـســتــفـيــدين ضــمن ودفــعـات  الحــقـة ا
سـواء اكانـت في بـغـداد او احملـافـظات
وان  الـهـيـئـة و بـالـتـعـاون مع مـصـرف
الـــرافـــديـن اصـــدرت الـــدفــــعـــة  االولى
ـتـفرغ ـعـ ا للـمـسـتـفيـدين من راتب ا
ـتــسـلـمـ لـلـمــدنـيـ والــعـسـكــريـ ا
ـتفرغ الذين قاموا ع ا سابقا راتب ا
بـتــحـديث بــيـانــاتــهم الـشــخـصــيـة في
الـهـيـئــة واقـسـامـهــا في احملـافـظـات )
مـوضحـا ان( الـهـيـئـة اعـتـمـدت تـأيـيدا
خاصا مـتوفـرا لديهـا مجـانا يـثبت فيه
سـتحـقاته من راتب سـتفـيد تـسلـمه  ا
ـسـتـفـيد ـتـفـرغ وان بـإمـكـان ا ـع ا ا
مـراجـعـة اي مـنـفـذ من مـنـافـذ مـصـرف
الــــرافــــديـن  تــــســــلـم راتــــبـه من خالل
البـطاقة الـذكيـة). من  جانب اخـر اعلن
الـوزيــر مـحــمــد شـيــاع الــسـوداني عن
بـني على اطالق البـرنامج الـتدريـبي ا
الـكـفــاءة في ست مـحــافـظـات تــمـهـيـدا
لـتـنـفيـذه فـي ثـمانـي مـحـافظـات ضـمن
قـبلة عـلى وفق استـراتيـجية رحلـة ا ا
تضـمـنت  35بـرنـامـجاً و 70مـشـروعاً

ــضي قُـــدمــاً في طــمـــوحــاً ســيـــؤدي ا
تــنــفـــيــذهــا الـى ارســاء بــنـى حتــتــيــة
هني مؤسسـاتيـة للتـدريب والتـعلـيم ا
والـتـقـني في الـعـراق.وقـال الـسـوداني
في بـــيـــان امس ان (اســـتــراتـــيـــجـــيــة
ـهني والـتقني في التدريب والـتعـليم ا
الــــعـــراق   2023-2014 تــــضــــمــــنت
ـهــنـيـة ـعــايـيــر ا بـرنــامـجـ العــداد ا
ناهج الـتدريـبية وتـطبيـقها وتطويـر ا
جتريبياً وفق احدث االنظمة التدريبية
الــذي يـــطــلـق عــلـــيه نـــظــام الـــتــدريب
ـبني عـلى الـكـفـاءة لذلك ) والتـعـلـيم ا
واضــــاف (وضــــمن بـــــرنــــامج اصالح
ـهني والـتقني في التدريب والـتعـليم ا
الــعـــراق الــذي تـــنــفــذه الـــيــونـــســكــو
وبــتـمــويل مـن االحتــاد االوروبي فــقـد
شـــرعـت وزارتـــا الــــعــــمل والــــشـــؤون
االجـتــمـاعــيـة الـفــيـدرالــيـة وفي اقــلـيم
كـردســتـان بــتـشــكـيل فــريق عــمل فـني
مشترك بـاشراف اليـونسكو لـتطوير 3
مناهج تـدريبـية على مـهن مطـلوبة في
ـبـني سـوق الـعـمـل بـنـظـام الــتـدريب ا
على الكفاءة وتـطبيقهـا جتريبياً في 8

ركز واالقليم). مراكز تدريبية في ا
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تــــوافـق ديـــوان الــــوقـف الـــســــني
ــرجــعــيــة الــديــنـيــة في ومــكــتب ا
الـنـجف عـلى ان  غـرة شـهـر مـحرم
والـسـنـة الهـجـرية 1440 اجلـديدة
ـوافق  11من كـان امـس الثـالثاء ا

ايلول اجلاري .
وقــال  الـــنــاطق الــرســمي لــلــوقف
الـسـني قيس نـوري في بـيان امس
ان (الــديـوان اعـلن ان الـثالثـاء 11
أيـلول اجلاري هو غرة شهر محرم
احلــرام وبـدايـة الــسـنـة الــهـجـريـة
اجلـــــديــــدة 1440 مـن الــــهـــــجــــرة
ـصـطـفى مـحـمد الـنـبـويـة لـلـنـبي ا
صـــلى الـــله عــلـــيه واله وصـــحــبه
ـرجع وســلم).فـيــمـا أعـلن مــكـتب ا
الــديــنـي  عــلي الــســيــســتــاني في
الــــــــنــــــــجـف عـن  أن (يــــــــوم امس
الـثالثاء هو األول من شهر احملرم
احلـــرام لـــعــام 1440 لـــلــهـــجــرة)
واضــــاف انه (ســـيـــكـــون يـــوم 20
أيـلـول اجلاري  الـعـاشر من مـحرم
احلـــرام ذكــرى عــاشــوراء).وكــانت
االمـانة الـعامـة جمللـس الوزراء  قد
اعــلــنت تــعــطــيل الــدوام الــرسـمي
ـنـاسـبـة االول من لـيـوم الـثالثـاء 
مـــحـــرم احلــرام وبـــدايـــة الــســـنــة
الــهــجـريــة اجلـديــدة .وقـال  بــيـان

الــســعــوديــة واالمــارات والـكــويت
والـبـحـرين وقـطـر وسـلـطـنـة عـمان
وكـل الـــعــالـم ويـــتـــضــمـن الـــعــام
الــهـجـرى اجلـديـد والـذى يـصـادف
ــيالدى عــام 2018 فـى الــتــاريـخ ا
الـــســنــة الــهــجــريــة اجلــديــدة 12
شـهـرا مـبـاركـا تـبـدأ بـشـهـر احملرم
ومــنــهــا شــهــر رمــضــان  2019 و
يــكـون أول أيـام الــسـنـة الــهـجـريـة
اجلـديـدة إجـازة رسمـيـة فى مـعظم
الـــدول الـــعـــربـــيـــة واإلسـالمـــيــة).
ويـعود السّبب في تـسمية التّاريخ
الــهــجـريّ بــهــذا االسم إلى هــجـرة
الــرّسـول صــلى الــله عـلــيه وسـلم
والـــتــقـــو الــهـــجــري هـــو ســجل
تــــاريـــخي يـــســــتـــخـــدمـه الـــعـــالم
اإلسـالمي; لألغـــراض الـــديـــنـــيـــة
حـيث تـسـتـخـدم الـعـديـد من بـلدان
الـــعـــالم الـــتـــقــو الـــغـــريـــغــوري
ـدنيـة وتتـكوّن الـسنة لـألغراض ا
الهجرية من  12 شهراً حيث يبدأ
كـل شــهـر هــجــري مع بــدايــة وقت
الـقـمـر اجلـديـد وتـتـنـاوب األشـهـر
ب  29و 30 يــومــاً بــاســتــثــنــاء
شـهـر ذي احلـجـة وهـو آخـر شـهر
فـي الـــتــــاريخ الــــهــــجـــري حــــيث
تـختـلف عدد أيـامه في دورة قدرها
 30 ســنـة لــلــحـفــاظ عـلى تــنـاسب
ــو الــقــمـر الــتــقــو مع مــراحـل 

احلقيقية.

الـــتي حتـــدثـت عن مـــحـــاصـــرة
الـعـبـادي ووفـده الـوزاري داخل
احــدى الـفــنــادق في احملـافــظـة.
وقـــرر رئـــيس قـــائـــمـــة إئـــتالف
الــــنـــصـــر في نــــيـــنـــوى خـــالـــد
ــنــصب الــعــبــيــدي الــتــرشــيح 
رئـيس مـجلس الـنـواب كـمرشح
تـسويـة حلـسم اخلالفـات. وذكر
كتب إالعالمي لرئيس القائمة ا
في بـــــــــيــــــــان امـس ان (قــــــــرار
ــنـصب الـعــبـيـدي بــالـتــرشـيح 
ــان جــاء نــتــيــجـة رئــيس الــبــر
ضـغـوطا سـيـاسيـة وقـعت عـليه
مـن اجل تــــــرشـــــيـح نـــــفــــــسه).
وبــتـــرشــيح الــعــبـــيــدي نــفــسه
لـــلـــمـــنـــصب فـــقـــد ارتـــفـع عــدد
ان مرشحي منـصب رئيس البر
الـى تـســعــة اشــخــاص.  وشـدد

رئـيس الـتـحـالف الـوطـني عـمار
احلــكـــيم عـــلى ضـــرورة انـــهــاء
ازمـــات الــشــعب  وفـق بــرنــامج
ــكــتـبه ان واقــعي. وذكــر بــيـان 
(احلــــكـــيـم بــــحث مع  وفــــدً من
اخلـارجـيـة الـنـرويـجـية الـوضع
الـســيـاسي مــحـلــيـاً وإقــلـيــمـيـاً
ودولـــيـــا ومـــســتـــجـــداتِ إعالن
عـنـيـة بتـشـكيل الـكـتلـة األكـبـر ا
قـبلة). وأكـد احلكيم احلكـومة ا
(حـاجــةَ الـعـراق حلـكـومـة قـويـة
قــادرة عــلى حتــقــيق تــطــلــعـاتِ
الشعب وإنهاءِ أزماته). الى ذلك
نــاقش رئـــيس حــكــومـــة اقــلــيم
كردسـتـان نيـجيـرفان الـبارزاني
مع نـــائب الـــرئـــيس االمـــريـــكي
مــايك بــنس تــطــورات تــشــكــيل
احلــــكـــــومـــــة.وقــــال بـــــيــــان ان

وقف (اجلانـب بـحثا هـاتفـيا ا
الـكـردي من تـشـكـيل احلـكـومة).
ــــرجع في غـــــضــــون ذلـك رأى ا
الــديـــني جـــواد اخلــالـــصي انه
لــيس لألمــريـــكــان مــشــروع في
ـــــا هــــو الـــــشـــــرق األوسـط وإ
مــشــروع صــهــيــوني  تــتــبــنــاه
واشـنـطن وتـسـيـر عـلى نـهـجه .
ونقل بيـان تلقـته (الزمان) امس
عن اخلالصي قوله خالل احلفل
ي الـذي اقــامه مـلــتـقى الــتـكــر
الــفـكـر الـعـامـلي لـتـكـر الـعـالم
الـفـقيه عـبـد الـرؤوف فـضل الله
في لـبـنـان انه (لـيس لألمـريـكان
مـــشــروعـــا في الـــشــرق األوسط
ـشـروع الصـهـيوني ـا هو ا وإ
الذي تتبناه أمريكا وتسير على

نهجه). 
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علي السيستاني 
سـابـق لألمـانـة  انه (تـقـرر تعـطـيل
ـوافق الــدوام الـرســمي الـثالثــاء ا
احلــادي عـشـر  من ايـلـول اجلـاري
ـــنــاســبــة االول من شــهــر مــحــرم
احلـــرام لــلـــعــام 1440 الـــهـــجــري
اجلــديـد).فــيـمــا اكـدت احلــسـابـات
الــفــلــكــيــة ان آخــر أيــام شــهـر ذى
احلـجة  وأخر أيام السنة الهجرية
 1439كـــان االثــنــ الـــعــاشــر من
ايـلول وعـليه فـان أول أيام الـسنة
الـهـجـريـة اجلـديـدة  1440وبـدايـة
شــهــر احملــرم هــو امس الــثـالثـاء.
وقـــال بــيـــان ان (مــوعـــد أول أيــام
الــسـنـة الـهـجـريـة اجلـديـدة 1440
اليـــ فى فـــلــــكـــيـــا هـــو ســـؤال ا
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ـعـتـاد في تـمويل ـنـظـمـة بـاللـوم عـلى الـنـقص ا وألـقت ا
تحدة والبرامج اإلنسانية األخرى. برامج األ ا

ــزيـــد من األطــراف لـــكــنـــهـــا أشــارت أيـــضــا إلـى أن ا
ــسـاعــدات اإلنـســانـيـة ـتـحــاربـة تــمـنـع عـمــدا تـدفق ا ا
ـتحدة نظـمة إنه وفـقاً لبـيانات األ ا الطـارئة. وتقـول ا
اضي رُفض فيها كان هناك  1460حالة خالل العام ا
ـسـاعدات اإلنـسـانيـة في مـناطـق النـزاع وهو وصول ا

ضعف عدد احلاالت منذ عام .2012
ويعـود السبب وراء هـذا االرتفاع إلى القـتال في جنوب

السودان واليمن ومالي وسوريا.
ـنظـمة أنـقذوا وقال كـيفن واتـكـينـز الرئـيس الـتنـفيـذي 
األطـفـال إن (اسـتـخـدام الـتــجـويع كـسالح في احلـرب

أصبح الوضع الطبيعي اجلديد).
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حـذرت مـنـظـمة خـيـريـة تـطـلق علـى نفـسـهـا اسم أنـقذوا
األطـفـال من أن أكـثـر من نـصف مـلـيـون طـفل دون سن
اخلامـسة سـيمـوتون جـوعا هـذا العـام في البـلدان التي

تعاني من نزاعات.
ـراسل الـصـحـفـي جـيـمس النـديل إن (الـوضع وقـال ا
ـنـظـمـة إن نـحـو أربـعـة ماليـ سيء لـلـغـايـة إذ تـقـول ا
ونصـف ملـيـون طـفل دون سن اخلـامـسـة يـعـيـشون في
منـاطق نـزاع سـيحـتـاجـون إلى عالج هـذا العـام بـسبب

سوء التغذية احلاد).
لـكـن مـعـظـم هـؤالء األطـفــال لن يـحــصـلـوا عــلى الـعالج
ـنـظـمـة إن أكـثـر من نـصـف مـلـيون الـالزم ولـذا تقـول ا

طفل سيموتون.
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ـــبـــيـــة قـــدم رئـــيس الـــلـــجـــنـــة األو
اجلزائرية مصـطفى بيراف اعتذاره
لــلــســفــيــر الــعـراقـي بــاجلـزائــر عن
ســـلـــوك جــمـــاهـــيــر نـــادي االحتــاد
باراة اجلزائـري لكـرة القـدم أثنـاء ا
مع نــادي الـقــوة اجلــويــة الــعـراقي

ضمن منافسات البطولة العربية.
وجــاء االعـتــذار في بــيـان لــلــهـيــئـة
الـريـاضـيـة  أن (بـيـراف أعرب خالل
اتصال هاتفي بالسفير العراقي عن
تــــضــــامن احلــــركــــة الـــريــــاضــــيـــة
ــبـيـة اجلـزائــريـة مع األشـقـاء واألو

.( العراقي
ـا وصـفه وأعـرب بـيـراف عن أسـفه 
بـــالــتـــصــرف غــيــر الـالئق من قــبل
بـعض اجلـمـاهـير خالل الـلـقـاء بـعد
ان أثار سلوك بعض مشجعي نادي
ــلـــعب عــمــر االحتــاد اجلـــزائــري 
حــمـادي بـاجلـزائـر الـعـاصـمـة أمس
ـــاضي اســـتـــيــاء اجلـــانب األحـــد ا
العراقي حيث كان البعض يرددون
هــتـافــات تــمـجــد الــرئـيـس االسـبق

. صدام حس

والتي ضيفتها العاصمة اجلزائرية
ومـا شـابـهـا من إسـاءات لـلـجـمـهور
اجلـزائــري اجتـاه الــعـراق وشــعـبه
أدت إلى انـسحـاب الفـريق الـعراقي

باراة). من ا
وأضـــاف (إذ يــعـــبـــر احتـــادنــا عن
ـــا حـــصل تـــابع اســـفـه الـــشــديـــد 
مــســعـود اتــصــاالته الــهـاتــفــيـة مع
مـســؤولي االحتـاد الـعـربي ورفـضه
ـا حـصل مـن إسـاءة لـلـفـريق الــتـام 
العراقي منتظرا وصول الفريق إلى
بـــغــداد وتــقـــد اعــتـــراض شــديــد
اللهجـة معززا بالـوثائق واإلثباتات
ـا حــصل بــانـتــظـار قــرار االحتـاد
الــعـــربي بــرفض أي إســـاءة حتــمل
عــنـــوان الــهـــتــافــات الـــعــنـــصــريــة
والـطـائــفـيــة الـتي تــفـرق وال جتـمع

جماهيرنا العربية).
واكـد مــسـعــود انه ( في حـالــة عـدم
اتخاذ االحتاد العربي قرارا منصفا
يــعــيـد لــلــكـرة الــعــراقـيــة وجــودهـا
واحـترامـها فـانه سيـقدم اسـتقـالته
كـنـائب لـرئـيس االحتـاد الـعـربي مع
انــســـحــاب الـــفــرق الـــعــراقـــيــة من

شاركة فيها). ا

فضالً عن انسحاب األندية العراقية
من الـبــطـولــة الـعــربـيــة في حـال لم
يـتـخـذ االحتـاد الـعـربي قـراراً يـعـيد

احترام الكرة العراقية.
وقــــال بـــيــــان صـــحـــفـي صـــادر عن
االحتــــاد امس أن (االحتـــــاد تــــابع
األحـداث الـتي رافـقت مـبـاراة الـقوة
اجلوية واحتاد العاصمة اجلزائري

وانـــســـحـب الـــفـــريق الـــعـــراقي من
ـبـاراة وسـط تـلك الــهـتـافــات كـمـا ا
استـدعى العراق الـسفيـر اجلزائري

في بغداد احتجاجا على احلادثة.
ومن جـــانـــبه لـــوح رئــيـس االحتــاد
الـعـراقـي لـكـرة الــقـدم عــبـد اخلـالق
مـســعـود بــاالسـتـقــالـة من مــنـصـبه
كــنــائب لـــرئــيس االحتــاد الــعــربي
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