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العراق

المالكي ُيستبعد وحزبه
يختلف على بديله
سقط اسم نوري املالكي من الئحة املرشحني
لرئاسة الحكومة املقبلة ،بعد رفض حلفائه داخل ائتالف
دولة القانون إعادة ترشيحه لوالية ثالثة ،في وقت دخل
فيه «الدولة» منطقة سهل نينوى ،مهددًا بتهجير سكانه
املسيحيني
بغداد ـ ـ مصطفى ناصر
ش � �ي � �ئ ��ًا ف� �ش� �ي� �ئ ��ًا ي� �ض� �م� �ح ��ل وج � � ��ود
األق �ل �ي��ات ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال �ع��راق ،فبعد
انهيار النائبة عن الطائفة اإليزيدية
في البرملان العراقي فيان دخيل يوم
اإلث �ن�ي�ن ،داخ ��ل م�ب�ن��ى ال �ب��رمل��ان أث�ن��اء
حديثها ع��ن معاناة أب�ن��اء طائفتها،
إب� � ��ان دخ� � ��ول «ال � ��دول � ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة»
ملناطقهم وقراهم؛ دخل التنظيم يوم
أمس إلى  15بلدة ذات أغلبية مسيحية
ت�ق��ع ف��ي س�ه��ل ن�ي�ن��وى ،املنطقة التي
سكنها املسيحيون منذ زم��ن بعيد،
ّ
مهجرًا قاطنيه التاريخيني ،ومعلنًا
بدء حملة جديدة لتهجير املسيحيني
م ��ن ال� �ع ��راق ،ب �ع��دم��ا س�ب�ق�ت�ه��ا ج��ول��ة
أولى عام .2006
وق � ��ال ت �ن �ظ �ي��م «ال� ��دول� ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة»
أم� � ��س ،إن � ��ه اس �ت ��ول ��ى ع �ل��ى  15ب �ل��دة
ذات غالبية مسيحية ش��رق��ي مدينة
امل ��وص ��ل ،أه �م �ه��ا ت �ل �ك �ي��ف وق ��رق ��وش
وال� �ح� �م ��دان� �ي ��ة ،ب� �ع ��د خ ��روج� �ه ��ا م��ن
سيطرة قوات البشمركة.
وق� ��ال ش �ه��ود ع �ي��ان «إن اإلره��اب �ي�ين
سيطروا أيضًا على ناحية بعشيقة
ش ��رق امل ��وص ��ل ،ال �ت��ي ال ت��وج��د فيها
سوى عوائل عربية محدودة ،بعدما
ن ��زح ع�ن�ه��ا امل�س�ي�ح�ي��ون واإلي��زي��دي��ة
والشبك».
في السياق نفسه ،أف��اد شهود عيان
أم��س ،بأن «ال��دول��ة» ،سيطر على سد
املوصل .وذكروا أن «إرهابيي الدولة
اإلسالمية سيطروا على السد بعدما
خ ��رج ��ت امل �ن �ط �ق��ة ال� �ت ��ي ت �ض �م��ه ع��ن
سيطرة قوات البشمركة».
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أف� ��اد م �ص��در أم�ن��ي
م �س��ؤول ف��ي محافظة ن�ي�ن��وى أم��س،
ب � ��أن ق� � ��وات ال �ب �ش �م��رك��ة وب �م �س��ان��دة
ال�ط��ائ��رات ال�ج��وي��ة ،أع ��ادت السيطرة
ع�ل��ى ق �ض��اء م�خ�م��ور ال ��ذي ي�ب�ع��د 55
كيلومترًا عن مدينة أربيل.
في غضون ذل��ك ،ن��دد البيت األبيض
ب� � �ش � ��دة أم� � � � ��س ،ب� ��ال � �ه � �ج� ��وم األخ � �ي� ��ر
ل�ـ»ال��دول��ة» في شمال ال�ع��راق ،معتبرًا
أن ال � ��وض � ��ع «ق � ��ري � ��ب م � ��ن ال � �ك ��ارث ��ة
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة» ،ف � ��ي وق� � ��ت ق � ��د ي �ت �خ��ذ
الرئيس األميركي باراك أوباما قرارًا

ب �ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ات ج ��وي ��ة أو إل �ق��اء
مساعدات إنسانية.
وك ��ان ��ت ص �ح �ي �ف��ة ن� �ي ��وي ��ورك ت��اي�م��ز
أك��دت أم��س ،أن أوب��ام��ا ي��درس إمكان
توجيه ضربات جوية أو إلقاء مواد
غ��ذائ �ي��ة أو أدوي� ��ة ب��واس �ط��ة م�ظ�لات،
بهدف إغاثة عشرات آالف العراقيني
املهددين باملوت على أي��دي مسلحي
«الدولة».
ُ
وق��ال م�س��ؤول أميركي راف�ض��ا كشف
ه��وي �ت��ه ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة إن ه� �ن ��اك ق� ��رارًا
«وش� �ي� �ك ��ًا ،ك ��ل ذل� ��ك ق ��د ي �ت��م ب�س��رع��ة
كبيرة».
ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � ��وق � � ��ت ،وع� � �ل � ��ى ص �ع �ي��د
س �ي��اس��ي ،أط��اح��ت ط�ب�خ��ة س�ي��اس�ي��ة
عراقية آخر آمال رئيس الوزراء نوري
املالكي ،واتضحت معاملها أمس ،إثر
انسحاب غير معلن ألكبر حليف له،
وزع �ي��م ك�ت�ل��ة منظمة ب��در املنضوية
تحت ائ�ت�لاف دول��ة ال�ق��ان��ون بزعامة

سيطر «الدولة»
على  15بلدة مسيحية
في سهل نينوى

امل��ال �ك��ي ،لينتهي ج��دل اس�ت�م��ر نحو
شهر نتيجة إصرار األخير على تولي
املنصب.
لكن لم تكتمل هذه الطبخة على الرغم
م��ن اس �ت��دع��اء رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان سليم
ال �ج �ب��وري ،رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ف��ؤاد
م �ع �ص��وم ل �ح �ض��ور ج�ل�س��ة ال �ب��رمل��ان،
واس �ت �ك �م��ال االج �ت �م ��اع ��ات امل�ض�ن�ي��ة
ل�ل�ت�ح��ال��ف ال��وط �ن��ي ،ب�ع��دم��ا انسحب
املالكي منها إث��ر م�ش��ادة كالمية مع
أبرز حلفائه ،األمني العام ملنظمة بدر
هادي العامري.
واق �ت��رب ال�ت�ح��ال��ف ال��وط�ن��ي م��ن ف��رط

اعترض العامري على إصرار املالكي على الترشح لرئاسة الوزراء (أ ف ب)

ع � �ق ��ده ب� �ع ��د اس� �ت� �ب� �ع ��اد امل ��ال� �ك ��ي م��ن
ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ،ل � ��وال ب �ق��اء
ممثلني عن حزب الدعوة في االجتماع
ل �ت��رط �ي��ب األج� � � ��واء وم ��واك� �ب ��ة م �س��ار
امل�ف��اوض��ات ،التي أفضت إل��ى اقتناع
ممثلي ح ��زب ال��دع��وة ف��ي االج�ت�م��اع
بطرح مرشح بديل عن املالكي.
ونتيجة «عدم نضج القرار النهائي»
ل��دى ح��زب ال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة بشأن
ال� � �ب � ��دي � ��ل ،ت� ��أج� ��ل االج� � �ت� � �م � ��اع ب �ض��ع
ساعات ،ليجري االتفاق على خليفة
املالكي ،بعد بروز مرشح جديد.
وكشفت م�ص��ادر م��ن داخ��ل التحالف
ال��وط �ن��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ع ��ن «ح �ص��ول
خالف داخل حزب الدعوة اإلسالمية
ب �ش��أن امل��رش��ح امل �ق �ت��رح س�ل�ف��ًا ط��ارق
نجم ،بعد خروج املالكي من االجتماع،
وط��رح النائب االول لرئيس البرملان
ح� �ي ��در ً ال� �ع� �ب ��ادي ك �م��رش��ح ج ��دي ��د»،
مضيفة أن «كتلتي األح ��رار التابعة
ل�ل�ت�ي��ار ال �ص��دري ،وامل��واط��ن التابعة
للمجلس األعلى اإلس�لام��ي ،ما زالتا
ملتزمتني بترشيح عادل عبد املهدي
لرئاسة الوزراء».
وك� � ��ان اج� �ت� �م ��اع ال �ت �ح��ال��ف ال��وط �ن��ي
ص�ب��اح أم��س ،ق��د شهد ح�ض��ور ق��ادة
ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة وم�م�ث�ل��ي ال �ق��وائ��م
امل �ن �ض ��وي ��ة ف� ��ي ال� �ت� �ح ��ال ��ف ،أب ��رزه ��م
رئ� � �ي � ��س ال � � � � � � ��وزراء ن � � � ��وري امل� ��ال � �ك� ��ي،
وزع�ي��م التحالف اب��راه�ي��م الجعفري،
ورئ �ي��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى اإلس�لام��ي
عمار الحكيم ،واألم�ي�ن ال�ع��ام ملنظمة
ب ��در ه ��ادي ال �ع��ام��ري ،ورئ �ي��س كتلة
مستقلون املنضوية في ائتالف دولة
القانون حسني الشهرستاني.
وق��ال��ت م �ص��ادر م��ن داخ ��ل ال�ت�ح��ال��ف
ال��وط �ن��ي ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» ،إن ال �ع��ام��ري
ال� ��ذي ائ �ت �ل��ف م ��ع دول� ��ة ال �ق��ان��ون في
االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ،وح�ص��ل على
 40مقعدًا ف��ي ع�م��وم ال �ع��راق ،ك��ان قد
اع� �ت ��رض ع �ل��ى إص� � ��رار امل��ال �ك��ي على
ال �ت��رش��ح ل�ل�م�ن�ص��ب ،و«م �خ��ال �ف��ة رأي
امل��رج�ع�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال�ن�ج��ف ،التي
طلبت من املالكي التنازل».
وب�ي�ن��ت امل �ص��ادر أن «امل��ال�ك��ي وأث�ن��اء
ح��دي�ث��ه ،أص��ر على حقه ف��ي الترشح
ملنصب رئيس الوزراء ،األمر الذي دعا
ال �ع��ام��ري إل ��ى م�ق��اط�ع�ت��ه ،ومطالبته
ب��ال �ت �ن��ازل وال ��رض ��وخ مل�ط�ل��ب امل��رج��ع
الديني األعلى السيد السيستاني».
في غضون ذلك ،علمت «األخبار» من
م�ص��ادر ف��ي ال �ح��وزة العلمية ،إج��راء
ن �ج��ل امل ��رج ��ع األع� �ل ��ى ال �س �ي��د محمد
رض� � ��ا ال �س �ي �س �ت ��ان ��ي ،ات � �ص� ��اال ل�ي�ل��ة
الخميس مع كل من ه��ادي العامري،
وح � �س �ي�ن ال� �ش� �ه ��رس� �ت ��ان ��ي ،وال �س �ي��د
ع �م ��ار ال �ح �ك �ي��م ،وك �ب �ي��ر م �س �ت �ش��اري
املالكي الشيخ عبد الحليم الزهيري،
وط��ال�ب�ه��م بحسم مرشحهم لرئاسة
املصادر
ال ��وزراء ي��وم أم��س .وأش��ارت ّ
إل ��ى أن «ال�س�ي��د ال�س�ي�س�ت��ان��ي كلفهم
شرعًا تسمية املرشح يوم الخميس».
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ّ ��د م � �ت � �ص� ��ل ،ك� � � ��ان م��ن
املفترض أن يكلف رئيس الجمهورية
ف� ��ؤاد م �ع �ص��وم ف ��ي ج�ل�س��ة ال �ب��رمل��ان،
أم� ��س ،ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة األك� �ب ��ر ،وأن
ي�ن�ه��ي ال �خ�ل�اف ال ��دائ ��ر ف��ي األوس ��اط
ال�س�ي��اس�ي��ة ب �ش��أن ال �ح��ق ال��دس�ت��وري
ف��ي ت�س�م�ي�ت�ه��ا ،ب�ع��دم��ا أع �ل��ن امل��ال�ك��ي
رئيس ائ�ت�لاف دول��ة ال�ق��ان��ون ،الكتلة
النيابية األكبر ،إمكانية انسالخه من
التحالف الوطني.
وب� �ح� �ل ��ول أم � ��س ال �خ �م �ي ��س ،ان �ت �ه��ت
امل�ه�ل��ة ال��دس �ت��وري��ة امل �ح ��ددة لرئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ف � � ��ؤاد م� �ع� �ص ��وم ألداء
مهمته األول��ى بعد تسلمه املنصب،
ال �ق��اض �ي��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
األك �ب��ر ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ف��ي غضون
ثالثني يومًا.

◄ وفيات ►
ن� � �ق � ��اب � ��ة ال� � �ف� � �ن � ��ان �ي��ن امل � �ح � �ت� ��رف �ي�ن
وصندوق تعاضد نقابة الفنانني
في لبنان
أوالد شقيقه املرحوم عبدالله:
كاتيا أرملة إيلي قازان وأوالدها
جو كيلو
غ �س��ان زوج� �ت ��ه ك��ري �س �ت �ي��ان ت��وم��ا
وعائلتهما
ان � �ي � �ت� ��ا زوج � � � � ��ة ش � � � � ��ارل م� �ن� �ص ��ور
وعائلتهما
شقيقته ب��رت أرم �ل��ة ن�ق��وال ج��ورج
سطل وأوالدها:
ج � � � � � ��ورج زوج � � � �ت� � � ��ه ري� � � � ��ن خ� � � ��وري
وعائلتهما
عادل وأوالده
رلى زوجة روي حداد وعائلتهما
وعموم عائالت كيلو ،سطل ،قازان،
ت� ��وم� ��ا ،م� �ن� �ص ��ور ،خ� � � ��وري ،ح� ��داد
وأن �س �ب��اؤه��م ف��ي ال��وط��ن وامل�ه�ج��ر
ي �ن �ع��ون إل �ي �ك��م ب �م��زي��د م ��ن ال �ح��زن
واألس��ى فقيدهم الغالي املأسوف
عليه املرحوم
املخرج
ألبير يوسف كيلو
رئيس صندوق تعاضد نقابة
الفنانني
ال� ��راق� ��د ع �ل��ى رج� � ��اء ال �ق �ي��ام��ة ي��وم
الخميس الواقع فيه  7آب 2014
ي �ح �ت �ف��ل ب ��ال� �ص�ل�اة ل� ��راح� ��ة ن�ف�س��ه
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  8آب ف��ي م�ط��ران�ي��ة ال��روم
امللكيني الكاثوليك ،طريق الشام،
ت�ج��اه ال�ط�ب�ي��ة ،ث��م ي ��وارى ف��ي ث��رى
مدافن العائلة في الربوة.
ت �ق �ب��ل ال � �ت � �ع� ��ازي ي� � ��وم ال� ��دف� ��ن ف��ي
مطرانية الروم امللكيني الكاثوليك،
ط��ري��ق ال �ش��ام اب� �ت � ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة
الحادية عشرة قبل الظهر.
وي� ��وم� ��ي ال �س �ب ��ت واألح � � ��د  9و10
ال� � � �ج � � ��اري ف� � ��ي ص� � ��ال� � ��ون ك �ن �ي �س��ة
س � �ي ��دة ال� �ع� �ط ��اي ��ا ف� ��ي األش ��رف� �ي ��ة،
ش��ارع بيضون من الحادية عشرة
صباحًا ولغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
وي � ��وم � ��ي االث� � �ن �ي��ن وال� � �ث �ل��اث � ��اء 11
و 12ال �ج ��اري ف��ي ن�ق��اب��ة ال�ف�ن��ان�ين
ً
ابتداء من
املحترفني في سن الفيل
ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة ص�ب��اح��ًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السادسة
ال ��رج ��اء إب � ��دال األك��ال �ي��ل ب��ال�ت�ب��رع
للكنيسة.

ص ��اح ��ب ال �غ �ب �ط��ة غ ��ري �غ ��وري ��وس
الثالث لحام بطريرك انطاكية
وس � ��ائ � ��ر امل� � �ش � ��رق واالس � �ك � �ن ��دري ��ة
وأورشليم مع مصف األساقفة
أع �ض ��اء امل �ج �م��ع امل �ق ��دس لكنيسة
الروم امللكيني الكاثوليك
مع أبرشيته السابقة في البرازيل
إخوته عائلة املرحوم شكيب مطر
عائلة املرحوم حسيب مطر
أرم� � � �ل � � ��ة امل� � � ��رح� � � ��وم ن � �س � �ي� ��ب م �ط��ر
وعائلتها
أخ� ��وات� ��ه ع��ائ �ل��ة امل ��رح ��وم ��ة ك��ام�ل��ة
أرملة املرحوم خليل يعقوب صادر
ل �ي��زا أرم �ل��ة امل ��رح ��وم أدي� ��ب ش��دي��د
وعائلتها
م� � �ل� � �ك � ��ة أرم� � � � �ل � � � ��ة امل� � � � ��رح� � � � ��وم ن� � ��ور
الحصروني وعائلتها
وع� �م ��وم ع ��ائ�ل�ات آل م �ط ��ر ،ع �ت��ال،
ص� � � ��ادر ،ح � �س� ��ون ،ح� � � ��داد ،ش ��دي ��د،
ح �ص��رون��ي ،س�ل�ام��ة ،ص �ق��ر ،ح�ت��ي،
ل��وي��س ،ق�ن��دل�ف��ت ،خ�ي��رال�ل��ه ،عتمه،
م�ج��دالن��ي ،أب��و س�ل�ي�م��ان ،ش�م��اس،
ف��رح��ات ،الجميل ،ال��زاي��ك ،سكوت،
دي� � � � ��اب ،ش� �ل� �ح ��ط ،ش� �ع� �ي ��ا ،ع� �ي ��اد،
صايغ ،الديك
أول �ي �ف��ر وأن �س �ب ��اؤه ��م ف ��ي ال��وط��ن
واملهجر ينعون إليكم
املثلث الرحمة سيادة املطران
إسبيريدون بشارة مطر املوقر
مطران البرازيل األسبق
ال � ��راق � ��د ع� �ل ��ى رج � � ��اء ال� �ق �ي ��ام ��ة ف��ي
ال �ب ��رازي ��ل ي ��وم ال �ج �م �ع��ة  25ت�م��وز
2014
وقد تمت مراسم الدفن يوم السبت
الواقع في  26تموز 2014
ي �ق��ام ق� ��داس وج �ن��از ل��راح��ة نفسه
ال �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م��ن
صباح يوم األح��د  10آب  2014في
ك��ات��درائ�ي��ة ال�ن�ب��ي ال �ي��اس (ب�ي��روت
وسط املدينة)
وسيقام ق��داس ل��ذك��راه ف��ي الرعية
في البرازيل يوم األحد  24آب 2014
فليكن ذكره مؤبدًا

إلعالناتكم في صفحة
المبوب والوفيات
ّ

03/662991

من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

