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رد وزير اخلارجـية إبـراهيم اجلـعفري
عــلى الــتــهــديــدات اإلســرائــيــلــيــة في
تـوجـيه ضـربات إلـى الداخـل العـراقي
بـــحــجـــة وجــود أو وصـــول أســلـــحــة
بـــالــيـــســتــيـــة إيــرانـــيــة الـــيه . وقــال
اجلـعـفـري في تــصـريح صـحـفي امس
تـلك مقومات الـصمود أمام (العراق 
هــذه الـتــحــديــات ودونــهم مــا حـصل
لـداعـش نحن ال نـروج لـلـحـرب ولكن
ـعـنــويـة والـثــقـافـة لـديــنـا من الـقــيم ا
ـكـنهم من أن والشـبـاب واجلنـود ما 
يصونـوا بلدهم ويـجعلـوا األمر يبدوا
ــثل الـقــائل جنــوم الـســمـاء أقـرب كـا
ألــيــهم من أن يــطــأوا أرض الــعــراق).
وكــانـت إســرائـــيل قـــد هــددت بـــشــكل
ضمني بـضرب قـطع عسكـرية إيـرانية
في الـعراق كـمـا فـعـلت مـرات عدة في
سوريا. وقال وزير الـدفاع اإلسرائيلي
أفــيــغـــدور لــيــبــرمـــان خالل مــؤتــمــر
اضي بالقدس في الثالث من الشهر ا
(نـــراقـب كل مـــا يـــحــــدث في ســـوريـــا
بــالـتــأكـيــد وبـالــنــسـبــة لـلــتـهــديـدات
اإليرانـية فـإننـا ال نقـصر أنـفسنـا على
األراضي السورية فحسب). وردا على
سؤال عما إذا كان هـذا يشمل العراق
قال ليـبرمـان (أقول إننـا سنـتعامل مع
أي تــهـديــد إيــراني وال يــهم مــصـدره
حرية إسرائـيل كاملـة ونحتـفظ بحرية
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اإلمـبـراطــوريـة الـفـارسـيــة في نـسـخـة
تحـدة فهدفها عصرية أما الـواليات ا
اللي). وتـقول هو تـكـبـيل يـدي حـكم ا
إن (الــدبـــلــومـــاســيـــ اإليــرانـــيــ ال
يكادون يخفون سـعادتهم العارمة بأن
ـانـيـا الـتـحقت بـريـطانـيـا وفـرنـسـا وأ
بـالصـ وروسـيـا بـهـدف إيـجـاد سبل

لتجاوز العقوبات األمريكية). 
ورأت أن (واجب الـــغـــرب الـــيـــوم هــو
قطع الـرابط بـ روسيـا وإيران وهي
خالفـات ب الـبـلـدين يـنـبـغي حسب
الصحيفة استغاللها بدل االنقسام).

ز التـصـرف). ونشـرت صـحيـفـة التـا
البـريطـانـية امس مـقاال افـتـتاحـيا عن
تـحدة تصـاعد الـتـوتر بـ الواليـات ا
وإيــران قـــالت فــيه إن (طـــبــول حــرب
بـــاردة بـــدأت تـــقـــرع) بــ واشـــنـــطن

وطهران.
وتوقـعت الصحـيفـة (مواجـهة خـطيرة
بـ الـبـلديـن وذلك مع اقـتـراب مـوعد
فــرض واشـــنــطن حـــظــرا كـــامال عــلى

صادرات النفط اإليرانية).
وذكرت أن (ملـيشيـا تدعمـها إيران في
ـدعـومـة من سـوريـا تـنـافس الـقـوات ا
ـتـحـدة من أجل الـسـيـطـرة الـواليـات ا
عــلى احلــدود الــعــراقــيــة الــســوريـة).
ـز أن (مـضــيق هـرمـز واضـافت الـتــا
كن أيضا أن يـصبح نقطـة مواجهة
إذ أن الـبـحـريـة اإليــرانـيـة كـفـيـلـة بـأن
جتـد أسـالــيب لـعــرقـلـة حــركـة نـاقالت
الــنـفط مـن اخلـلــيج إلـى الـغــرب. فــقـد
أجــرت طــهــران مـــنــاورات عــســكــريــة

نطقة في شهر آب). با
 وتــعـــرضت مـــنــشــآت أمـــريــكـــيــة في
الـعـراق إلى هـجـمات بـالـصـواريخ في
البصـرة وبغـداد). ورأت الصحـيفة أن
(هــجــمـــات إيــران بــالـــصــواريخ عــلى
مــواقـع تــنـــظــيم داعـش لــيس مـــجــرد
ا تـنـبيه ـكـافحـة اإلرهـاب وإ عمـلـية 
إلســـرائــــيل وأمـــريـــكــــا بـــأن طـــهـــران
مستعدة لـلهجوم من اجلو). واضافت
أن إيـــــــران تــــــــســـــــعى إلـى (بـــــــنـــــــاء
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رجــحت هــيــئــة االنــواء اجلــويــة والــرصــد
الــزلـزالي الـتــابـعـة لـوزارة الــنـقل ان يـكـون
طــقس الــيــوم االربــعــاء صــحــواً الى غــائم
جــــزئي مع ارتــــفـــاع درجــــات احلـــرارة في
ـنطـقة اجلـنوبـية عن الـيوم الـسابق فـيما ا
ــنــطـقــتــ الــوسـطى تــكــون مـقــاربــة في ا
والـشـمالـيـة. وتراوحت درجـة احلرارة امس
ب  22 الى  41 مـئـويـة. وبحـسب الـنـشرة
الـيومية لألنـواء التي تلقـتها (الزمان) امس
فــإن طــقس الــيــوم االربــعــاء (ســيـكــون في
ـنـطـقـة الـوسـطى صـحواً الـى غائـم جزئي ا
ودرجـات احلــرارة مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق.
الـرياح شـمـاليـة غربـية خـفيـفة الى مـعتـدلة
دى رؤيـة من الـسـرعـة من 10-20 كـم/س 
8-10 كـم) مــوضــحــة ان تــوقــعــات طــقس
ـنطـقة الـشمـاليـة(سيـكون صحـواً مع قطع ا
من الـغيـوم ودرجات احلـرارة مقـاربة لـليوم
الـسابق والريـاح شماليـة غربية خـفيفة الى
دى مـعـتـدلـة الـسـرعـة من 10-20 كـم/س 
رؤيـة من 8-10 كـم) مشـيـرة الى ان (طـقس
ـنطقة اجلنوبيـة سيكون صحواً مع بعض ا
الـغـيـوم ودرجات احلـرارة تـرتـفع عن الـيوم
الـسابق والريـاح شماليـة غربية خـفيفة الى
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شـــهـــدت جــلـــســـة مــجـــلس الـــنــواب
لـــلـــتــصـــويت عـــلى مـــنــصـب رئــيس
اجلــمــهــوريــة امـس مــشــادات حـادة
ـــرشـــحــ واعـــتـــراض عـــلـى احـــد ا
لـلـمـنـصب عـلى عـقـد اجلـلـسـة  فـيـما
ــرشــحــون من غــيــر اعــضــاء شــكــا ا
اجملـــلس مـن مــنـــعـــهم دخـــول قـــاعــة
ـان وعـقـد مـؤتـمـر صحـفي . ولم الـبـر
يـكتمل النصاب اال بعد جهود مضنية
بـذلتهـا رئاسة اجملـلس إذ كان  العدد
الـنـواب احلـاضرين  142 نـائـبـاً فقط
قـبل ان يبـلغ العدد  192 نـائبا لـتبدأ
اجلـلسة الـتي ترأسهـا رئيس اجمللس
مـحمـد احللـبوسي ثم ارتـفع الـنصاب
الى  294  ثـم أرتـفع مــرة ثــانــيـة الى
 297 ثم 300 نـائب ليـبدأ الـتصويت.
وســــــــمـــــــــا االحتــــــــاد الــــــــوطـــــــــني
 بـرهم صـالح كـمرشح الـكـردسـتـاني
ـنـصب في حـ صرح وحـيـد لـشغل ا
الــنـــائب عن ائــتالف الـــفــتح مــحــمــد
جـاسم الغبانان االحتاد سحب تأييده
ــقـراطي لــصــالح  فــيـمــا اعــلن الــد
الـــــكــــردســـــتــــانـي تــــرشـــــيح فــــؤاد
 لـلـمنـصب ينـافسـهمـا عدد من حـس
ــرشـحـ الــكـرد الـتــابـعـ الحـزاب ا

. سياسية او مستقل
 وكــان عـدد الـنـواب احلـاضـرين 145
نـائبا فقط االمر الذي دعا احللبوسي
الـى تـوجـيـه الـنــواب كـاظم الــشـمـري
وصــبــاح الــســاعـدي ومــحــمــد تــمـيم
لـلـعـمل عـلى اقـنـاع الـنـواب بـالـدخول
الـى اجلـــلــــســـة وضــــرورة االلـــتـــزام
بــالـتــوقـيــتـات الــدسـتــوريـة. وافـادت
مصادر بأن اغلب نواب حتالف البناء
لم يـحضروا الى القـاعة باالضافة الى
غـــــــــيــــــــــاب اعـــــــــضـــــــــاء احلـــــــــزب
ـقــراطي.وارجـأ اجملــلس  مـسـاء الــد
اول امـس الــتــصــويت الى يــوم امس
لـعدم اكـتمال الـنصاب. وكـانت رئاسة
مـــجــلس الــنــواب قـــد قــررت تــاجــيل
قرر عـقدها في الواحدة من اجلـلسة ا
بـعد ظهـر امس الى الرابعـة والنصف
ثم جـرى تأجـيلهـا  نصف ساعـة لعدم

اكـتمـال النـصاب وكانت هـناك خـشية
مـن ان يـضــطــر اجملــلس الـى تـأجــيل
اجلــلــســة مــا يــعــني حــصــول خـرق
دســتـوري اال ان الــنــائب عن الـبــنـاء
احــــــمـــــد االســــــدي اكـــــد االلــــــتـــــزام
بــالـتـوقــيـتــات الـدسـتــوريـة وقـال ان
اجلـــلــســة ســـتــشــهـــد انــتـــــــــــخــاب

الرئيس.
 بـدوره دعا احلـلبـوسي رؤساء الـكتل
ـوضـوع ـنــاقـشــة ا الجــتـمــاع عـاجل 
واجنـــاح عـــقـــد اجلـــلـــســـة غـــيــر ان
االجـتماع انتهى من دون االتفاق على

مرشح رئاسي واحد. 
قراطي الـكردستاني وعـقد حزبـا الد
واالحتـاد الوطني اجـتماعـا اخيراً في
ـان بـغـية حل خـالفاتـهـما مـبـنى الـبر
لــــكن االجــــتــــمــــاع انــــتــــهى من دون
الــتـوصل التــفـاق عـلى تــقـد مـرشح
واحــد  فــقــد اصــر كل مــنــهــمـا عــلى
مـرشـحه إذ يـرى االحتـاد الـوطني ان
ـنـصب من استـحقـاقه وفق اتفـاقات ا
ـرشـحه بـرهم ســابـقـة وواصل دعـمه 
ـقـراطي عـلى صـالـح فـيـمـا اصـر الـد
احـقـيته لـلمـنصب بـسـبب تقـدمه على
االحتـــاد الــوطــنـي في االنــتـــخــابــات
الــنـيــابـيــة الـعــام وافـاد مــصـدر بـأن
ـقـراطي رفـض مـقتـرحـاً لـالحتاد الـد
الـوطني بإستبدال رئـاسة اجلمهورية

برئاسة حكومة االقليم. 
وشـهدت اجللسة مـشادة كالمية حادة
بـ الـنـواب الـكـرد في قـاعـة اجمللس
كـمــا قـرر أربـعـة مـرشـحـ لـلـمـنـصب
ــنـافــسـة وهم عــبـد االنــسـحــاب من ا
الـكــر عـبـطـان وسـلـيم هـمـزة وعـمـر
الـبرزجني وعـبد اللـطيف رشـيد. وعد
ــرشح لــلـمــنـصب ســردار عـبــد الـله ا
اجلـلسة باطلة. وقـال انه سيطعن بها
امـام احملكـمة االحتـادية الـعلـيا. وقال
ـرشـحون لـلمـنصب من غـير الـنواب ا
انـهم مـنـعـوا مـن الدخـول الـى الـقـاعة
ــنـعـهم من عـقـد وابــدوا امـتـعـاضـهم 
ركز مـؤتمر صحفي بـدعوى ان قاعة ا
انية مخصص للنواب. االعالمـي البر
ـــقــراطي وقـــال رئـــيس احلــزب الـــد
ـتـبـعة مـسـعـود الـبارزانـي ان اآلليـة ا
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 تـأهل فـريق  الـقـوة اجلويـة بـكرة
ـباراة الـقـدم أمس الـثـالثاء  إلـى ا
الـنــهـائـيـة بـعـد فـوزه عـلى ضـيـفه
اجلــزيــرة األردني بــثـالثــة اهـداف
ــبـاراة مــقــابل هــدف واحــد  فـي ا
الــتـي جــرت عــلى مــلــعب  كــربالء
الــدولي  وذلك في نـهـائـي مـنـطـقـة
غــرب آســيــا ضــمن كــأس االحتـاد
اآلســـــيــــوي 2018.  وســـــجـل من
كـتـيـبة الـصـقـور الالعبـ حـمادي
أحــــمـــد فـي الـــدقــــيـــقـــة  48 و57
وقـاسم مـاجد في الـدقيـقة  89 في
حـــ أحــرز مـــحــمــد طـــنــوس في
الــــدقـــيـــقـــة  86 هـــدف اجلـــزيـــرة
االردني.وكانت مباراة الذهاب ب
الــفــريــقــ انــتــهت بــفــوز الــقــوة
اجلــويــة بــهــدف من دون رد الــتي

جـرت  على ملعب  عمان الدولي في
 فـتأهل الـقوة اجلـوية بـعدمـا تفوق
بــواقع اربـعــة اهـداف مــقـابل هـدف
واحـد  في مجموع مباراتي الذهاب
واإليـاب.ويتـقابل الـقوة اجلـوية في
ــتــأهل من الــنــهــائـي مع الــفــريق ا
ــنـاطـق الـذي يــجــمع بـ نــهــائي ا
فــريـقـي الـتــ عـســيـر الــتـركــمـاني
وفـــــريق  25 نـــــيــــســــان الــــكــــوري

الشمالي. 
ـواجـهة الـرابـعـة ب وكـانت هـذه ا
الـفـريـقـ في الـبـطـولـة هـذا الـعـام
حـيث لعـبا مع بـعض في اجملـموعة
األولـى خالل دور اجملــــــمــــــوعـــــات
وشــــهـــدت مـــبــــاراتي الـــفــــريـــقـــ

الـسـابـقتـ الـتـعـادل بنـتـيـجة 2-2
فـي الــدوحــة ثم الــتــعــادل مــجــدداً
بــــنـــتــــيـــجـــة 1- 1فـي اربـــد.وكـــان
اجلـــزيـــرة تـــصــدر فـي الــدور األول

ــنـطـقـة تــرتـيب اجملـمــوعـة األولى 
غـرب آسـيـا بـرصـيد  14 نـقـطة من
سـت مـبـاريــات مـقـابل  12 نــقـطـة
لـــلــقــوة اجلــويــة و 7 لـــلــمــالــكــيــة
الـــبـــحــريـــني وال شيء لـــلـــســويق
الـعـماني ثم تـغـلب في قبل نـهائي
مــنـطـقـة غـرب آســيـا عـلى مـواطـنه
الـفيـصلي بواقع 2 - 1فـي مجموع
مــــبـــاراتي الــــذهـــاب واإليـــاب. في
ـقـابل حـصل الـقـوة اجلـويـة على ا
ـركز الـثاني في اجملـموعة األولى ا
بــــرصــــيـــد   12 نــــقــــطــــة من ست
مــبـاريــات بـفــارق نـقــطـتــ خـلف
اجلـزيرة حيث تأهل كأفضل فريق
ـــركــز الــثــاني ثم يـــحــصل عــلى ا
تــغـلب في قـبل نــهـائي غـرب آسـيـا
عـلى الـعـهـد الـلـبـنـاني بـواقع 2-5
فـي مــجـــمـــوع مــبـــاراتي الـــذهــاب

واإلياب.
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قـتل ثــمـانـيــة افـراد من عـائــلـة واحـدة اثـر
حــريق شبّ في مـنــزلـهم بـســبب اشـتـعـال

شاحن موبايل.
وقال نـاشـطـون إن (ثـمانـيـة امـاراتـي من
عـائلة واحـدة قتـلوا امس بـحريق شبّ في
ـنــطــقــة بـنـي يـاس في مــنــزلــهم الــكـائـن 
العـاصمـة اإلماراتيـة أبوظـبي إثر اشـتعال
شـاحن مـوبـايل). وأوضـحـوا أن (احلادث
وقع فـي سـاعــة مــبـكــرة من صــبـاح امس
فـيـمـا يـرجح أن الـضـحـايـا كـانـوا نـائـمـ

أثناء احلريق). 
ووفـقــا لـصـحــيـفـة اإلمــارات الـيـوم تـداول
ـسـتـخـدمــون مـقـطـعـا صـوتــيـا مـنـسـوبـا ا
نزل بديوي الـكثيري شرح فيه لصـاحب ا

تفاصيل الواقعة. 
وقال (تـوفي  ثمـانيـة أشخـاص في منـزلنا
منـهم اثنتان من بناتي ومات أخوي وابنته
وأختي وثـالثة من عيـالهـا عيال مـحمد بن
رامس الــله يـرحـمــهم والـعــزاء لـلــجـمـيع).
وأفـادت مــصـادر مـقـربـة من الــعـائـلـة بـأن
(احلـريق ناجـم عن انفـجـار شـاحن هاتف
ـنـزل جنم مـحــمـول في غـرفـة اسـتــقـبـال ا
عـنه دخان كثـيف وحريق تسـبب في مقتل
الـضــحـايــا فـيـمــا يـبــقى اربـعــة من أفـراد
ـركـزة) ولم يـصـدر الـعـائـلـة في الـعـنـايـة ا

بعد أي تأكيد رسمي لهذه األنباء.
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بـدئية  5.9 الـثالثاء إن زلـزاال بلـغت قوتـه ا
درجـة وقع قـرب جزيـرة فـلوريس في جـنوب
إنـدونيـسيـا وذلك بعـد أربعـة أيام من زلزال
دمر الذي قتل  1234 شخصا سـوالويسي ا
ـسح اجليـولوجي عـلى األقل.وكـانت هيـئة ا
قــد اعـلـنت في بـادىء االمــر انـشـدة الـزلـزال
تـــــصل إلى   6.2 درجـــــة قــــبـل ان تــــعــــود
وتــخـضـهـا الى   5.9 درجــة. ووقع الـزلـزال
على بعد  250 كـيلومترا جنوب غربي إندي
عـلى جزيـرة فلـوريس.ولم تـصدر علـى الفور
حتـذيـرات من موجـات مد تـسـونامي كـما لم
تــرد أنــبــاء عن ســقــوط ضــحــايــا أو وقــوع
ـــسح أضـــرار مـــاديـــة. واعـــلــنـت هـــيــئـــة ا
اجلـيولـوجي األمريـكيـة امس الثالثـاء ايضاً
إن زلـزاال بلـغت قوتـه ست درجات هـز ايضاً
ـنـطقـة الـواقعـة قـبالـة بـورت فيال عـاصـمة ا

دى مـعـتـدلـة الـسـرعـة من 10-20 كـم/س 
رؤيـة من 8-10 كـم). من جهـة اخـرى اعـلنت
الـسـلـطـات اإلنـدونـيـسـية امـس الثـالثاء عن
ارتـــفـــاع عـــدد ضـــحـــايـــا كـــارثـــة الـــزلــزال
والــتـسـونــامي في جـزيــرة سـوالويـسي إلى
 1234 قــتــيال بــيــنــمــا كــانـت احلــصــيــلـة
ـتـحدث الـسـابـقـة تـبلغ  844 قـتـيال. وقـال ا
بـاسم وكالة إدارة الكوارث بوروو نوغروهو
انـه (حتى الـسـاعة  13,00 كـان عـدد القـتلى
يـــبــلغ  1234) . مـن جــهــة أخـــرى أطــلــقت
ـسـيل الـشـرطـة عـيـارات حتـذيـريـة والـغـاز ا
لــلـدمـوع لــلـتـصـدي حملــاوالت األهـالي نـهب
ـديـنـة الـسـاحـلـيـة الـتي ـتـاجــر في بـالـو ا ا
اجـتـاحـتـهـا أمواج الـتـسـونـامي عـقب زلزال
بـــلـــغت شـــدته  7,5 درجـــات.وتـــقــول األ
ـتحـدة إن نحـو مئـتي ألف شخص بـحاجة ا
ـساعدة عاجـلة بينـهم اآلف األطفال.ويعرقل
ـعـدات الـثـقـيـلـة جـهـود اإلنـقـاذ عـدم تـوفـر ا
وانـقطاع طرق الـنقل وحجم الـدمار وامتناع
احلـكـومـة اإلندونـيـسـيـة عن قبـول مـسـاعدة
أجـنبـية.ويـقود اجلـيش اإلندونـيسـي جهود
اإلنـقاذ لكن بـعد موافـقة متـرددة من الرئيس
جـوكو ويدودو نشرت منظمات غير حكومية
فــرقــا عــلـى األرض في بــالــو.الى ذلك قــالت
ـسح اجلـيـولـوجي األمـريـكـية امس هـيـئـة ا

جـزيرة فانـواتو في احمليط الـهادي. ولم ترد
تــقــاريــر بــوقــوع أضــرار أو ســقــوط قـتــلى
وجـرحى جـراء الـزلـزال الـذي وقع عـلى بـعد
 45 كـيـلـومـترا غـربي بـورت فـيال عـلى عمق

عشرة كيلومترات. 
ركز الـوطني األمريكي لألعـاصير قد وكـان ا
حــذر اول امـس االثــنــ نت أن الــعــاصــفــة
ــداريـة لـيــسـلي قـد اشــتـدت بـيـنــمـا كـانت ا
حتـــوم فـــوق وسط احملــيـط األطــلـــسي ومن
ـركز ـتـوقع أن تـتحـول إلى إعـصار.وقـال ا ا
ومـقـره مـيـامي إن (الـعاصـفـة تـقع عـلى بـعد
نــحـو  1025 كــيـلــومــتـرا شــرقي بـيــرمـودا
بــريــاح بـلــغت قــوتــهـا  95 كــيــلـومــتـرا في

الساعة). 
وأضــاف أن (الــعـــاصــفــة ســتــكــتــسب قــوة

تدريجية خالل ثماني وأربع ساعة).

ابراهيم اجلعفري
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اصـبح  بـرهم صـالح رابع رئـيس جـمـهـوريـة في العـراق مـنـذ نـيـسان 2003  بـحصـوله عـلى اغـلـبـيـة اعـضاء
مـجـلس الـنــواب الـبـالغ عـددهم امس 300 نـائب في اجلـولـة الـثــانـيـة  في انـتـخـابـات حــاسـمـة تـنـافس فـيـهـا
19مـرشحا بعـد انسحاب 4 اخـرين وحصل صالح على  165 صـوتا في اجلولة االولى فـيما حـصل منافسه

فؤاد حس على 89 صوتا وسروة عبد الواحد 18 صوتا.
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نـعـت وزارة الــثـقــافــة مــديــر عـام
دائـرة الــفــنــون الـدكــتــور شــفـيق
ــهـدي فــجــر امس الــثالثــاء عن ا
عمـر نـاهز  62عامـا. ولـد الـفـنان
ـهـدي في مــحـافـظـة الــديـوانـيـة ا
عام 1956. وحصـل عـلى شـهادة
الـدكــتـوراه فــلـســفـة فـي الـفن من

جامعة بغداد عام  1996. 
وكـان والــده كــاتب عـدل عــمل في
مـحــافـظــات عــديـدة اهــمـهــا مـدن
ــرتـبـة ـهــدي مـرشح  الـوسط وا
االستاذيـة (البـروفيسـور) بعد ان
نـال مـرتــبـة اســتـاذ مـســاعـد عـام
ـيـدان  1997. وشـغــلـته دوائــر ا
ـسـرحي والــثـقـافي والــوظـيـفي ا
في مــؤســـســات وزارة الــثـــقــافــة
فـعــمل مــديــرا عـامــا لــدار ثـقــافـة
الــطــفل عــام  2003 ثم اخــتــيــر
ـسـرح مـديـراً عـامـا لـلـسـيـنـمـا وا
ؤسسة عام  2008لتاهيل هـذه ا
الــعــريـقــة الــتـي عـانـت احلــرمـان
ــــهـــمـــتـه حـــسـب كـــبـــار وجنح 
ـــســرح ومــتـــخـــصــصي الـــفن وا

تبق من روادهم .  وا
ودخل دار الـــثــــقـــافـــة والــــنـــشـــر

الكـرديـة الـتابـعـة لـوزارة الثـقـافة
مديـرا عـاما لـهـا بعـد اقـصائه من
سرح اثر إدارة دائرة السينما وا
انـية عـلى خشـبة ـثلـة أ عرض 
سرح الوطني وحـسبها اخرون ا
انها مكيدة لتـكميم صوته العالي

في نهج احلرية والثقافة. 
وفي الــعـام  2013عـنــدمــا كـانت
بغـداد عـاصـمـة للـثـقـافة الـعـربـية
ـهـدي إلى احملـكـمـة  تـرافق قُـدم ا
معها امر الوزارة بسحب يده من
الوظـيفـة وتـوجيه عـقوبـة االنذار
مع صـــدور بـــيـــان رســـمي ضـــده
اني لوقوفه مع عرض مسرحي أ
ـسرح الـوطني قُدم عـلى خشـبة ا
وفـيه نـداء واضح لـلـحـرية وعـلى
اثــرهـــا امـــتــدت االحـــتــجـــاجــات
واالعتصـامات الـثقـافيـة تضـامنا
مـــعه في بـــغـــداد و الـــعـــديـــد من
احملـافـظـات وابــرزهـا االحـتـجـاج
ـتنبي على الذي ظهر في شارع ا
امـــتـــداد اســـابـــيـع اضـــافـــة إلى
ـثـقـف فـي عدد من احتـجـاجـات 
الــدول الــعــربــيـــة تــعــاطف مــعه
الشـارع العـراقي في قـضـيته بـيد
ان اخــرين اعـــتــبـــروهــا ســـابــقــة
لــــلـــعــــراق ضــــحـى من اجــــلــــهـــا

ـــنــــصـــبـه الـــوظــــيــــفي. وآخـــر
مناصبه مـدير عام لدائـرة الفنون
الـــعـــامـــة بــــعـــد ان نـــادى كـــبـــار
تشكيليي العراق بوجوب اشغاله

نصب.  لهذا ا
ويقام مجلس الفاحتة على روحه
الـطـاهــرة في جـامع وقــاعـة عـمـر
اخملــتــار في مــنـــطــقــة الــيــرمــوك
(االربــعـــة شــوارع) من الـــســاعــة
اخلـامــســة عــصـرا الـى الـثــامــنـة
ـدة ثـالثـة ايام ابـتـداء من مـساء 

يوم امس.

هدي شفيق ا
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النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة لـيـست
مقبولة على اإلطالق.

 ودعـا ائتالف سائـرون في بيان امس
ـدد  مــجــلس الــنــواب إلـى احــتــرام ا
الــدسـتـوريــة النـتــخـابـات الــرئـاسـات
الـــثالث ولـــفت إلـى عــدم إمـــكـــانـــيــة
تـــشــكـــيل حـــكـــومــة تـــلـــبي مـــطــالب
واحــتـــيــاجــات الــعــراقــيــ في حــال
ــنـاكــفـات اســتــمـرار الــتــجـاذبــات وا
الــسـيــاسـيــة.وأعـلــنت كـتــلـة تــغـيــيـر
الــنــيــابــيــة عن انــهــاء مــقــاطــعــتــهــا
لـــلــجـــلـــســات بـــهـــدف اداء الــيـــمــ
الـدسـتـوريـة.وقـال الـنـائب عن الـكـتـلة
هــوشـــيــار عــبــد الــلـه خالل مــؤتــمــر
صــحــفي امـس ان (كــتــلــة الــتــغــيــيـر
قــاطــعت جــلــســات مــجــلـس الــنـواب
بـسبب تـزوير االنـتخابـات) مبـينا ان
ـــقــاطــعــة وعــادت (الــكـــتــلــة انــهت ا
ان بهـدف اداء القسم الدستوري لـلبر
لـنوابهـا).من جهة اخـرى غادر رئيس
ـنـتـهـيـة واليـته) فـؤاد اجلـمـهـوريـة (ا
مـعصوم امس الى الـسليمانـية لبحث
تــشــكــيل احلــكــومــة بــحــسـب بــيـان
رئـاسي قال ان الزيارة تهدف (الجراء
ـشـاورات الـســيـاسـيـة ســلـسـلـة مـن ا
ــسـتــجــدات عـلى ــتــعـلــقــة بـاخــر ا ا
الـصــعـيـد الـسـيـاسي واجلـهـود الـتي
تـبذل لـتشـكيل احلـكومـة اجلديدة وال
ســيـمـا بـعـد انـتــخـاب رئـيس مـجـلس
ـان). في الــنــواب ونـائــبــيه في الــبــر
غــضــون ذلك الــتـقـى رئـيس حــكــومـة
إقـليم كـردستـان نيجـيرفـان البارزاني
ــرافق له في بـغـداد والــوفـد الـرفـيع ا
ــنـصـب رئـيـس الـوزراء ـرشـح   مـع ا

هدي . عادل عبد ا
 وقـال بيان حلكومة االقليم انه (جرى
خالل الـلقاء الـتباحـث بشأن األوضاع
في الـــعــراق ومــســتــقــبل الــعــمــلــيــة
الـــســيــاســـيــة في الـــبالد واجلــهــود
ــبـذولــة النـتـخــاب رئـيـسـي مـجـلس ا
الــوزراء واجلـمـهــوريـة) مـضــيـفـاً ان
(اجلـــانــبــ اكــدا أهـــمــيــة ان تــكــون
الـعــمـلـيـة الـسـيـاســيـة صـحـيـة تـلـبي
مـطـالب واحـتيـاجـات جـميع مـكـونات

الشعب العراقي).


