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مـــشــاركــا فـي خــطــة قـــتــله. ويــردف
الــكـــاتب أن مــســؤولــ أمــريــكــيــ
يــشــيــرون عــلى مــدى ثالثــة ايـام أن
مـســــــؤوال بــارزا في الـريــاض لـعب
دورا رئـيـسـيــا في عـمـلـيـة اسـتـدراج
خاشـقــــــجـي للـقنـصلـية الـسعـودية
في اسـطـنـبــول حــــــيث يـعـتـقـد أنه
قـــتـل عـــلى يـــد مـــســـؤولـــ في أمن

الدولة.
ـلك سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيـز ولـكن ا
كــان يـرفض بــصــورة تـامــة اإلشـارة
إلى احـــتــمــال ضـــلــوع أي مــســؤول
سعودي في اختفاء خاشقجي الذي
أصـبح أبـرز أزمـة سـيـاسـة خـارجـية
تــواجه الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد

ترامب.
ويـــــقـــــول تــــــشـــــولـــــوف إن اإلداراة
األمريـكـية قـالت إنـها لن تـتـخلى عن
ولي العـهـد السـعودي الـذي تـعتـمد
تـحدة في جزء بارز عليه الـواليات ا
من ســيــاســتــهــا اخلــارجــيــة ولــكن
ـــتــزايـــدة في الـــداخل الـــضـــغـــوط ا
والغـضب الدولـي يجـبران واشـنطن
على اتخـاذ موقف قوي بـصورة غير

معتادة.
سـؤولـ األمـريـكـي ويـضـيف أن ا

يـشعـرون بـغـضب متـزايـد إزاء عـناد
ا أدى إلى ولي العـهـد السـعـودي 
اخـتيـار عـسيـري لـيـكون من يـتـحمل
الالئـمــة فـيـمـا يـتـعــلق بـخـاشـقـجي.
وعــســيــري لـيس عــلى صــلــة قــرابـة
الكة السعودية ولكنه كان بالعائلة ا
متـحـمسـا للـغايـة لـتدخل الـسعـودية
في اليمن وهو مـا جذب انتباه ولي

العهد.
ويـقـول تشـولـوف إن عـسـيـري تـلقى
ـيـة سـانـدهـرست تـعـلـيـمه في أكـاد
الـعسـكـرية وتـلـقى تدريـبـا عسـكـريا
ـتحـدة ويجـيـد اللـغة في الواليـات ا
اإلجنـــلـــيـــزيـــة وكـــان صـــعـــوده في
الـــقـــوات اجلــويـــة الــســـعـــويــة رغم
تـواضـعـة في قريـة جـنوب اصـوله ا

غرب السعودية.
ز وتقرير وننتقل إلى صحيفـة التا
بـعنـوان "ولي الـعـهد الـسـعـودي أمر
بــقــتـل خــاشـــقــجي حـــســبـــمــا قــال
الــرئـــيـس الــســـابق لـــلـــمـــخـــابــرات

اخلارجية البريطانية".
وتــقــول الـصــحــيــفـة إن ســيــر جـون
ساورز الرئيس السـابق للمخابرات
اخلارجية البريطـانية على يق بأن
جـمال خـاشـقـجي قـتل بـأمر من ولي

الـــذي قــد يــكـــون شــخــصـــا مالئــمــا
لتحمل اللوم.

ـــســــؤولـــ ويـــقــــول الـــكــــاتب إن ا
ـــارســون ضــغــوطــا األمـــريــكــيــ 
متواصلة على ولي الـعهد السعودي
األمـيــر مـحـمــد بن سـلـمــان لـتـوجـيه
فضل أحمد اللوم ألحد جنراالته ا
عسيـري نائب رئـيس اخملابرات في
عارض مقـتل الصـحفي الـسعـودي ا
جمال خاشـقجي وهو إجراء تـعتقد
كـل من إدارة الــــرئــــيـس األمــــريــــكي
ــثل مــخــرجــا دونــالــد تــرامـب أنه 
لــــلـــريــــاض وواشـــنـــطـن من األزمـــة

تصاعدة. ا
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ويـقـول تشـولـوف إن عـسـيـري واحد
من أخــــلص رجــــال األمن لــــدى ولي
الـعــهـد الــسـعـودي وهــو لـواء بـارز
ســــــابـق فـي الــــــقـــــــوات اجلــــــويــــــة
السعودية وكان وجه السعودية في
احلــرب الــيــمن عــلى مــدى عـام قــبل

نقله إلى اخملابرات.
ويـضـيـف أن الـعـسـيـري تــعـهـد إلـيه
مـلكـة حـساسـية وإذا أكثـر أسـرار ا
ــمـلــكـة مــسـؤولــة عن مــقـتل كــانت ا
ـــؤكـــد أنه كــان خـــاشـــقــجي فـــمن ا
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الـعـهـد الـسـعـودي األمـيـر مـحمـد بن
سلمان.

ونـقـلت الـصـحـيـفـة عن سـاورز قـوله
إلذاعـــــة راديــــو 4لـــــبي بـي سي "كل
األدلـــــة تـــــشــــــيـــــر إلى أن (مــــــقـــــتل
خـاشقـجي) أمـر به ونـفـذه اشـخاص

مقربون من ولي العهد السعودي".
وأضاف "ال أعتـقد أنه كان لـيتصرف
بـهــذا الـشـكـل إذا لم يـكن يـعــتـقـد أن
لديه رخـصـة من واشنـطن لـلتـصرف

بالكيفية التي يريدها".
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وأضاف ساورز "أكن احـتراما كـبيرا
للمخابرات التـركية. إنهم يتصرفون
بـــدقــة واحـــتــرافـــيــة. أعــتـــقــد أن كم
ـعلـومـات الـتي تـقدمـهـا اخملـابرات ا
الـتـركـيـة واضح لـلـغـايـة وأعـتـقـد أن
وجـــود تــســجـــيل أمـــر دامغ ومُــدين
لــلــغــايــة". ونــنــتـــقل إلى صــحــيــفــة
ز وتـقـرير من أنـقرة فايـنـانشـال تـا
لـــلـــورا بــاتـــيل بـــعــنـــوان "إردوغــان
يـــســـعى لـــتـــقـــلـــيم أظـــافـــر األمـــيــر

السعودي في قضية خاشقجي".
وتـقـول الكـاتـبـة إن الـرئـيس الـتركي
رجب طــيب إردوغــان كــان حــذرا في
تـعـلـيـقـاته بـشـأن جـمـال خـاشـقـجي
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وقع خبر تأجيل رحلة العودة من اسطنبول الى بغداد الذي أبلغتنا به اخلطوط
اجلـويـة العـراقـيـة في الـسـاعـة الـثالـثـة صـبـاحـا كالـصـاعـقـة عـلى جـميـع الذين
حزمـوا أمتعتهم للعودة للبالد بضمنـهم عائلتي التي كان أحد أفرادها مريضا
ويـتـوجب ايـصـاله الى الـبـيت  لـقـد أربك تـأجـيل الـرحـلـة جـميـع ما خـطـطت له
ـشـاركـة في فعـالـيـة علـمـيـة تعـقـد في بـيـروت وغيـر قـابـلة لـلـتـأجيل  بـضمـنه ا
فردها بخـاصة وانه يتعـذر السفـر الى بيروت وترك عـائلتي تـواجه مصيرهـا 
في رحلـة الى بغداد لم يـتحدد مـوعدها بـالضبط  فـضال عما يـترتب على ذلك
ـسبق لـتذاكر سـفر من اسـطنبـول الى بغداد من خسـائر مالـية جـراء احلجز ا
ومن بغـداد الى بيـروت وبالـعكس ناهـيك عن االنطـباع الـسيء الذي سـترسمه
اجلهـة التي أكدت لهـا حضوري في فـعاليتـها العلـمية  ولم يـبق لي من فسحة

زمنية سوى أقل من يوم واحد .
ت نفـسي كثيرا التخاذ قرار خاطئ باحلجز على خطوط ال حتترم مسافريها  
شـكالتـها وال تـبـذل جهـدا لـتوفـير ـواعـيدهـا وال تـبحث عن حـلـول  وال تـلـتزم 
خـدمـات مـريحـة لـزبـائنـهـا  لـعنـت حظي الـعـاثـر  وعضـضت اصـبـعي نـدما 
وهمـست مع نفسي بأن عليك االتعاظ من واقعة مطار السومرين في الناصرية
التي صـرح بها الـسيد احلـمامي وزيـر النقل الـتي رواها بـثقة عـالية بـالنفس 
بيـنما صارت مثار تندر مواقع التواصل االجتماعي  لكن احلمامي ظل يسبح
في خيـاله اجلـامح من دون ان يتـعرض لـلمـساءلـة من رئاسـة الوزراء الـتي بدا
للـجمـيع عدم جـرأتهـا عـلى محـاسبـة وزرائهـا  وتركـهم يـعمـلون عـلى هواهم 
ــا يـنـاقض مـواقــفـهـا احـيــانـا كـمـا رأيـنــا ذلك في بـيـانـات وزارة والـتـصـريح 
اخلـارجـيــة حـيـال بـعض الـقــضـايـا والـوقـائع  .. لم يــكن أمـامي من سـبـيل اال
الــسـفـر الى بــيـروت مع عـائـلــتي  ولـكن عـلـى خـطـوط اجـنــبـيـة   مـســتـسـلـمـا
لـلـخـسائـر احملـتـمل تكـبـدهـا والتي تـصل الى ثالثـة ماليـ ديـنار تـقـريـبا  مع
صـورة ذهـنـية سـوداويـة عـلـقت بـذهني ويـصـعب مـحـوها عـن الطـائـر االخـضر
الـذي حـلم  كـثـيـرون  بالـتـحـلـيق عـلى متـنه في عـقـود سـابـقـة .. من احملزن ان
ـقارنـة عنـد استخـدامك وسـيلة نـقل بريـة او جويـة  او يحط بك تتـبادر فـكرة ا
الرحـال في مدينة أجـنبية  بـ ما عليه بالدك ومـا وصلت اليه بالد اآلخرين 
ولـألسف دائـمـا مـا حتـسم الـنـتـائج حلـسـاب اآلخـرين مع انك لم تـدخـر جـهـدا
خلدمـة بالدك  مقـدما لـها كل مـا يُعـلي رفعـتهـا   ولسـنا بـنادمـ  فاألوطان
لــذلك نـذر الــعــراقــيـون أرواحــهم دفــاعـا عـن الـوطن تــســتــحق أغـلـى األثـمــان 
والـتـصـدي ألعـدائـه الـذين كـانـوا ومـازالـوا يـسـعــون الى تـمـزيـقه ونـهب ثـرواته
ـنــافــذ الـتي من خـاللـهــا يـســتـرجـع عـافــيـته  أفـال يـســتـحق واغـالق جـمــيع ا

العراقيون ان نقدم لهم ما يريحهم ويعزز كرامتهم ب شعوب االرض ? .
ـضـيـفات عـنـد بـاب الـطائـرة بـوجـوه مـشرقـة وابـتـسـامات لـطـيـفة اسـتقـبـلـتـنا ا
افتقـدناها في خطوطنا التي تستقبل ضيوفـها بوجوه عابسة  وكأنها متفضلة
ــسـافــرين الـعــراقـيــ ال يـحــسـنــون الـتــعـامل مع عــلـيــهم  أعــرف ان بـعض ا
ـنع من اعـتمـاد سـيـاقـات الضـيـافـة الـتي يـقتـضـيـها ـضـيفـ  لـكن هـذا ال  ا
العـمل في اخلـطـوط اجلـوية  لـذلك أدعـو ادارة اخلـطـوط الى انتـقـاء مالكـاتـها
ـهـنيـة تـتـناسب مع طـبـيـعة عـمـلـها  واسـتـبـدالهـا بـ مـدة واخرى  بـعـنايـة و
بـاشرة الى أن نـسبة كـبيرة فضال عن تـأهيلـها  عـموما خـلصت مالحـظاتي ا

من العامل في خطوطنا عينوا بالواسطة .
ـشـكـلتي  او تـعـويض مـالي خلسـائـري  لكن ( ومع يأسي مـن ايجـاد حـلول 
راجعـة مكتب خـطوطنـا في بيروت عسى ولـعل ) والفضـول الصحـفي دفعـني 
شـكالت  وجاء اجلواب سـريعا  ثل هـذه ا كـتب  للـتعـرف الى كيفـية ادارة ا
ارسـة العامل كتب ونظافـته وتنظيـمه ومستوى  فقـد أدهشني بداية شـكل ا
ـؤسسـة  استـقـبلـتني فـيه لـلعالقـات الـعامـة التي من شـأنـها حتـس صـورة ا
نـتـهى الـلطف مديـرته الـسـيـدة ( ارهاب حـمـودي ) الـتي كانـت 
والكـياسة  وتفهـمت مشكلتي  وبـحثت عن بدائل تريحني
وتــقــلل من خــســائــري  كـل ذلك أســعــدني  لــكن عــطل
ــتــكــرر لــلــرحالت  واالهــمـال الـطــائــرات والــتــأخــيـر ا
رافق مطار بغـداد  من شأنه نسف الصورة الـواضح 

اجلميلة التي يسعى احلريصون الى حتقيقها .

ير ووزير دفاعه سيرغي شويغي في معسكر كوبينكا خارج موسكو Y¹bŠ∫  الرئيس الروسي فالد

{ مـــوســكـــو (أ ف ب) - أكـــد وزيــر
الــدفـاع الــروسي ســيـرغـي شـويــغـو
امس الــســبت مــقــتل قــرابـة 88 الف
ــعـــارضــة مـــســـلح من الـــفــصـــائل ا
قاتـلة في سوريـا خالل السنوات وا
الــثالث مـنــذ تــدخل مـوســكــو لـدعم
القوات احلكومية وفق بيان لوزارة

الدفاع الروسية.
ونقل الـبيـان عن شويغـو قوله خالل
مــنــتــدى فـي ســنــغــافــورة إنه "عــلى
امـتــداد الـعـمــلـيـة  الـقــضـاء عـلى
اكــثــر من 87500 مــســلح وحتــريــر
ـئة من 1411 بلـدة وأكـثر من 95 با

األراضي السورية".
وقــال شـويــغـو "لــقــد تـمت تــصـفــيـة

." سلح معظم ا
ــرصــد الــســوري حلــقـوق ويــفــيــد ا
اإلنسـان ومـقره فـي بريـطـانيـا أن ما
يـقـرب من 365 ألف شــخص قـتــلـوا
خالل الـنــزاع الـذي انـدلـع قـبل سـبع
سـنـوات. تـدخـلت روسـيـا في الـنزاع
في أيـلـول/ســبـتـمـبـر 2015 ووفرت
االسناد اجلوي لنظام الرئيس بشار
األســـد. وقــال شــويـــغــو إن الــقــوات
اجلويـة الروسيـة نفـذت أكثر من 40
ألف مــهــمــة قــصف وأصــابـت نــحـو
 120ألف هــدف لــلـبــنـيــة الـتــحـتــيـة

"اإلرهابية".
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وقــــال وزيــــر الـــدفــــاع إن "الــــقـــوات
ـسـلـحـة الـسـوريـة تـسـيـطـر حـالـيا ا
على األراضي التي يعيش فيها أكثر

ئة من السكان". من 90 با
و دانت موسكو امس السبت توجيه
واشـطن الــتـهـمــة إلى امـرأة روسـيـة
بــالـتـدخل فـي انـتـخــابـات مــنـتـصف
الوالية األميركية قائلة إن االتهامات
"اخــتــلــقت" بــهــدف فــرض مـزيــد من

العقوبات على روسيا.

بـجـنـوب سـوريـا لـقـاء فـديـة وإفراج
الـنظـام الـسـوري عن مـعـتـقالت لديه

يطالب بهن التنظيم.
ـرصد الـسوري حلـقوق وقال مـدير ا
اإلنـسـان رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالة
فــــرانـس بــــرس إنه "جــــرى اإلفــــراج
خالل الـــلــيل عن 6 مــخــتــطــفــ من
ســـكــان ريف الــســويـــداء الــشــمــالي

الشـرقي" هم سيـدتان وأربـعة أطـفال
مـــشـــيــرا إلـى أنــهـــا "أول دفـــعــة من
اخملـتـطـفـ الـ 27احملــتـجــزين وهم

18 طفال و9 مواطنات".
وأضــــاف أن ذلك جـــرى فـي ســـيـــاق

"أولى خــطــوات تــنــفـيــذ صــفــقـة" 
الـتوصل إلـيـهـا مع النـظـام الـسوري

وحليفه الروسي.

تطرف في 25 تموز وشن التنظـيم ا
سلسلة هـجمات متزامـنة على مدينة
الـسويـداء وريـفـها الـشـرقي أسـفرت
عن مقـتل أكثر من 260 شخـصاً في
اعـــتـــداء هـــو األكــثـــر دمـــويـــة الــذي
يسـتهـدف األقليـة الدرزيـة منـذ بداية
النـزاع في سـوريا. وخـطف الـتنـظيم
ثالثــــ شـــخــــصـــاً. ومــــنــــذ خـــطف

اضي دون كن احلديث عن ا اضـي والضمير  احـدهما يكمـل اآلخر  فال  ا
وجود ضـمير حي   فالـضمير هـو صدى االنسان  بـغض النظر عن أي شيء
ـرئيـة  فـالـصادق مع نـفـسه يجـد صـدى هذا رئـيـة وغيـر ا آخـر هـو صـورته ا
الصـدق في مسيرته وسلوكه  ماضيا وحاضراً  فتراه يضع ضميره فوق أي
اضي واحلاضر  ظـلت يقظة  اعتـبار ... ان ضمائـر العراقيـ االصالء في ا
ؤامرات الـتي حيكت وحتـاك في ظلمـة الليل  او هـزيعه االخير او حيـة  ازاء ا
في وهج النـهار ضد وطـنهم  حـتى بات االمر مـلحوظـا ان جتد الضـحكة تـعلو
الـشـفـاه هـازئـة عـنـد كل تـصـريح او حـديث من كـارهـي الـعـراق وطـنـا وتـاريـخا
الــذين وضــعــوا ضــمــائــرهم ( ان كــانت لــهم ضــمــائــر) عــلى رفــــوف اخلــسـة

والعمالة!
ـآسي التي لـقـد تـميـز الـعـراقي بضـمـيره الـنـبـيل  منـذ امـد طـويل  ورغم كل ا
يعـيش في ظلهـا  فالضمـير عنـده هو اخملاطب وهو جـوهر االشيـاء والظواهر..
اضي الـتليد  يجـعل الضميـر يستنيـر بالفهم  فـما أكثر الـذين يخطئون عن وا
تنـعون عن اخلطـأ  وقد ادرك العـرقيون عرفـة  جهل لـكنهم ان اسـتناروا بـا

ذلك  اليس هم اول من علم البشرية الكتابة ?
ان الـضـمـيـر األخالقي وازع داخـلـي وسـلـطـة داخلـيـة تـراقـب أعـمـال اإلنـسان
اخلـارجـيـة فـتحـكم لـهـا أو عـلـيـهـا  وهـو مركـز الـتـوجـيه االسـاس  وهـو صـنو
اضي الـصادق  ومـعهـما تـترافق  الـكلـمة  الـصادقـة واالصيـلة  كونـها اهم ا
ارسهـا  وعظمة مـحتواها قـادرة عن التعبـير عن احلالة عنـاصر عبقـرية  من 
ستـوى االجتـماعي لهـذا الشخص كـان  وا االنسـانية خـارج حدود الـزمان وا

او ذاك...
تـرى كم نــحن بـحـاجـة الـى اصـحـاب ضـمــائـر  ومـاض نـقي   فـي الـسـيـاسـة
والتـنمية واالعالم والتـربية  وفي كل اوجه النشـاط االنساني  يعبرون عن ألق
ولوعـة االنسـان في الوطن  دون النـظر الى لـونه وطائـفته واثنـيته..  فـاألشجار
ـقطـوعـة ألتـنبت اغـصـانا  ,حـتى لو كـانت راسـخـة   فأمـا تـنزاح امـام حـركة ا
بـذور الـقـمح الـبـسيـطـة الـتي تـخـتـرق بـعـضهـا اكـوام الـتـراب فـوقـها  ,ثم تـغـدو

سنابل ..او تبقى هرمة بائسة .
وال شك  ان االنسـان يبدأ مسيرته في صياغة تاريخه الشخصي الذي يصبح
الحقـا  مـاضـيه   في إطـار عالقته مـع اآلخرين واعـيـاً لـذاته  كـيانـا مـسـتقال
ـسـيـرة   الـتـي يـنـبـغي ان تـكـون تـربـطه عـالقـة أسـاسـيـة مع اآلخــرين وهـذه ا
ضـمن وعي لــلـذات هـو الـضــمـيـر. ومن طــبـيـعـة الــضـمـيــر أنه يـؤسس عالقـات
الـشـخص مع اآلخـرين فـيـرتب أولـويات حـاجـاته ويـوازن بـينـهـا وبـ حـاجات
اآلخـرين ويـحـيـا في احـتـرام مـتـبـادل مـعـهم. وبـتـعـبـيـر آخـر الـضـمـيـر صورة

اإلنسان  وماضيه.
عرفة السليمة جتعل الضمير يستنير بالفهم   مهم جدا  فالتـأكيد  على ان ا
ـتـنـعون عن ـعـرفـة   فـمـا أكـثـر الذيـن يخـطـئـون عن جـهل  فـإن اسـتـناروا بـا
اخلـطـأ.. عـنـد ذاك يـكـون مـاضـيـهم نـقـيـا .. واذا مـات الـضـمـيـر
يُصبِح كل شيء مباحا : كالم الزور  اخليانة  القتل أو
ـوت الــسـكــوت عن االنــحـرافــات والــهـمــجــيـة  وحــ 
الضـمير يصبح طـعم الدم لذيذاً عنـد الذين ال يهمهم ما

ستقبل  الذي يصبح الحقا ماضيا! يشير اليهم ا
اضي .. وما اخطر شهادات ا
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تــــوفي في الـــعـــاصـــمـــة االردنـــيـــة
ـــقــر فـــجــر  اجلـــمـــعــة ا عــمـــان
العـراقي   عالء الـدين الـقـيسي عن

عمر ناهز الـ 75عاماً.
وفــارق الــقـيــسي احلــيــاة في احـد
مـســتـشـفـيـات الــعـاصـمـة االردنـيـة

رض. بعد صراع مع ا
ويــعــد الــقــيــسي من ابــرز مــقــرئي
الــقـرآن الــكـــــــــــــــر في الــعـراق
مــنــذ عــــــقــد الــســبـعــيــنـات وذاع
صـــيــته  في الــثــمـــانــيــنــات ومــثل

ΔdI*« …U Ë

w OI « s¹b « ¡öŽ

عمار منعم

WOCI « WODGð q «uð WO½UD¹d³ « n×B «

محمد بن سلمان

الـعـراق في احملــافل الـدولـيـة الـتي
ـــســـابــقـــات الـــتــجـــويــد عــنـــيت 

والترتيل.
وشـــارك في جلـــان وزارة االوقـــاف
مـنـذ مـطـلع الـثـمـانـيـنـات في جلـنة
خط الــقــرآن الــكــر حــ تــكـفــلت
ـصـحف الـشريف الـدولة  طـبـاعة ا
ــانــيــا عــام 1981 وانـتــخب في ا
الراحل  بـاإلجماع رئـيسـاً للـرابطة
ـــيـــة اإلسـالمـــيـــة لــــلـــقـــراء الـــعــــا
واجملـــوديـن في مــــالـــيــــزيــــا عـــام

.2009

وقال نـائب وزيـر اخلـارجيـة سـيرغي
ريابكوف في بيان "نفهم أن واشنطن
تختلق ذريعة بهدف فرض عقوباتها

سيئة السمعة مجدداً على بلدنا".
وأضاف أنه بعـد االتهـامات السـابقة
تعلـقة باالنتـخابات الرئـاسية لعام ا
2016 الـتي فـاز بـهـا دونـالد تـرامب
"يــحــاولــون في واشــنــطن اآلن لــعب
نـــفـس الـــورقــة مـع اقـــتـــراب مـــوعــد
االنتـخابـات األمـيركـية" في الـسادس
من تــشــرين الــثــاني/نـوفــمــبــر حـ
يـصـوت األمـيـركـيـون في انـتـخـابـات
الـــكـــونـــغــرس في مـــنـــتـــصف واليــة

الرئيس اجلديد.
ووجـــهت وزارة الــعـــدل األمــيـــركــيــة
اجلمعة االتهام الى ايلينا اليكسيفنا
خــوسـيــانــوفـا (44 عــامـا) بــتــمـويل
حـمـلـة دعــايـة عـبـر مـواقع الـتـواصل
االجــتـمــاعي لـلــتـأثــيـر في مــجـريـات
االنـتــخـابـات الـتـشـريــعـيـة واحملـلـيـة
قبـلة. لـتكون أول شـخص يتهم في ا
حـاولـة الـتدخل ـتـحـدة  الـواليات ا

في هذه االنتخابات احلاسمة.
ديرة واتُهمت الروسية بأنها كانت ا
ـاليـة في عـملـيـة نفـذت انـطالقا من ا
ســـان بــطـــرســبـــورغ ومــولـــهــا رجل
االعـمـال إيـفـغـيـني بـريـغوجـ وفق

بيان وزارة العدل األميركية.
واتهم ريـابكـوف "بعض الـسيـاسي
" بــشن "حـمــلـة تــشـهــيـر األمــيـركــيـ
مــعــيـــبــة" مـن أجل تــســـجــيـل تــقــدم
سيـاسي و"في الـوقت نفـسه الـضغط

على روسيا".
وحــذرت مــوسـكــو واشــنــطن من أنه
"من خالل إبــداء الــعــداء" فــإنـهــا "لن

حتصل سوى على رد أقوى".
وأفرج تنظـيم داعش عن ستة رهائن
من ب 27 درزيـاً خـطـفـهم في تـمـوز
خالل هجـوم في مـحافـظـة السـويداء

الرهـائن قـام التـنـظيم اجلـهادي في
اخلـــــامـس من آب بــــــإعـــــدام شـــــاب
جــامــعي (19 عــامـــاً) بــقـــطع رأسه
وأعـلن بـعـد أيـام وفـاة سـيـدة مـسـنّة
(65 عــامــاً) من بــ الــرهــائن جــراء
مـشـاكل صـحـيـة ثم أعـلن في مـطـلع
تــــشـــــرين األول إعـــــدام شــــابـــــة في

اخلامسة والعشرين من العمر.
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كالم أبيض

ولـكــنه عـبـر الــسـمـاح بـســلـسـلـة من
التسريبات أشعل التغطية اإلعالمية
بـــشـــأن مـــزاعم مـــقــــتل الـــصـــحـــفي

السعودي.
وتضـيف أن مزاعم عـملـية الـقتل في
قـلب اســطـنـبـول أحــدثت صـدمـة في
العالم وقوضت الرواية البديلة التي
قــدمــتــهــا الــريــاض ومــؤيــدوهــا في

ملكة وقادتها. محاولة حلماية ا
ويـقــول مـحـلـلــون إن هـدف الـرئـيس
التركي من هذه التسـريبات الكاشفة
هـو إضـعـاف ولي الـعـهـد الـسـعودي
وتـــقــلـــيم أظــافـــره ولــكـــنه بــدال من
ا مـحـاولـة ذلك بـصـورة مـبـاشـرة 
قـد يضـر بـاالقـتصـاد الـتـركي الهش
ـتـحدة سعـى إلى إجبـار الـواليات ا
احلليف الغربي األهم للرياض على

وقف التركي. مؤازرة ا
وتــقـول بـيــتل إن كـيــفـيـة اســتـخـدام
إردوغان لـبطـاقـات الضـغط التي في
حــوزته لـم يــتــضح حــتى اآلن فــقــد
يـــطــــلب خــــدمــــات أو تـــنــــازالت من
واشنطن أو الـرياض في مـقابل عدم
ـلـمـوسـة خـاصـة عـدم نـشـر األدلـة ا
الـكشف عن تـسـجيل مـزعـوم للـحـظة

مقتل خاشقجي.

مـــشـــيـــرا الى (االعـالن عن الـــدفـــعـــة
ـشــمـولـ الـتـكــمـيـلــيـة من اســمـاء ا
بـالــبـطـاقــة الـذكــيـة ضــمن مـحــافـظـة
بـــغـــداد الــــذين اخـــتــــاروا مـــصـــرف
الية الرافدين الستالم مستحقاتهم ا

قبلة). خالل الدفعات ا
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واضـــــاف ان (الـــــهـــــيـــــئـــــة تـــــدعـــــو
ن تـظـهـر ـسـتـفـيـديـن من الـراتب  ا
اسـماؤهـم ضمـن الدفـعـة الـتـكـمـيـلـية
ركـز الـعراقي— الى مراجـعـة بنـايـة ا
الكـوري في الوزارة من دون احلـاجة
ـعـاق مـســتـصـحـبـ الى مـراجـعــة ا
ـدنـية لـلمـع معـهم هويـة االحوال ا
ـراجـعة عاق) ,وتابع مـنـعم ان (ا وا
تـكــون لـلــمـســتـفــيـدين الــعـســكـريـ
ـسـتـلـمـ مـسـبـقـا راتب ـدنـيـ ا وا
صرف في نحهم تأييداً الى ا ع  ا
بــــغـــداد)  ,مــــنــــوهــــاً الى ان (عــــدد
ــشـمــولـ بــالـدفــعـة ـســتـفــيـدين ا ا
التـكمـيلـية 816 اسمـاً يتم اسـتقـبال

.( 300 مستفيد يومياً
ــنـــاشـــدات عـن احلــاالت  وبـــشـــأن ا
االنسـانـيـة لـلمـشـردين والـيـتامى من
فـاقـدين الــرعـايـة االجــتـمـاعــيـة الـتي
تــســتــجـــيب لــهـــا الــوزارة بــرغم من
انتقال صـالحية الدور االيـوائية الى
احملافظات ,اوضح منعم ان (الوزارة
يـداني يتولى شكلت فـريقـا للرصـد ا
اجراء زيارات الى احلاالت االنسانية
الــتـي يـــتم رصـــدهــا امـــا عن طـــريق

عـدية وقادران عـلى اعالة االمراض ا
الصـغيـر وتربـيـته وان يتـوفر فـيهـما

حسن النية).
مــشــيــرا الى ان (مــحــكــمــة االحــداث
تصـدر قـرارها بـالـضم بصـفـة مؤقـتة
ـدة جتـريـبــيـة امـدهـا ســتـة اشـهـر و
قابلة للتمديـد وترسل احملكمة باحثا
اجــتــمــاعــيــا الى دار الــزوجــ مــرة
واحــدة في كـل شــهــر لـــلــتـــحــقق من
رغبتهما في ضم الصغير ورعايتهما
له ويقـدم عن ذلك تـقـريـر مـفصال الى

احملكمة).
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وبـحـثت هـيـئـــة رعـايـة الـطـفـولـة مع
ـتحدة للـطفولـــة سبل منظمة اال ا
ـــشـــتـــرك بــ وآلـــيــات الـــتـــعـــاون ا
اجلـانـبــ فـيــمـا يـتــعـلق بــدعم عـمل
دنية جلنة اصـدار هويات االحـوال ا

شردين.  لليتامى وا
وقـالت مــديـر مــكـتب رئــيس الـهــيـئـة
عبـير مهـدي اجللـبي خالل االجـتماع
ان (الوزيـر مـحـمـد شـيـاع الـسوداني
يـتـابع بــاسـتـمــرار ويـولي اهــتـمـامـا
كـبـيـرا لـعـمل جلـنـة اصـدار الـهـويات

شردين). دنية لليتامى وا ا
مـشــيـرة الـى ان (عـمل الــلــجـنــة آخـذ
بـــالـــتـــوسع من خالل الـــتـــعـــاون مع
ـدني لـلـوصـول مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
نـاطق الـتي توجـد فـيهـا اعداد الى ا
تـلكـون هويات من االطفال الـذين ال

دنية).  االحوال ا

واطنون ناشدات التي يتقدم بها ا ا
واجلـــهــــات االعالمــــيــــة او مـــا يــــتم
رصـــدهــــا عـــبــــر مـــواقع الــــتـــواصل

االجتماعي).
مبيـنا ان (مـسؤوليـة الدور االيـوائية
انتقلت الى احملافظات اال ان الوزارة
ـنـاشـدات من تـسـتـمـر بـتلـبـيـة تـلك ا
منطـلق انساني) ,واضاف ان (دائرة
رعـايــة ذوي االحـتــيــاجـات اخلــاصـة
تـتـولى االشــراف ورسم الـســيـاسـات
لــلــدور االيــوائـــيــة بــالــتـــنــســيق مع

احملافظات).
وتابع ان (جـميع احلـاالت االنسـانية
تـسـتـجـيب لـهـا الـوزارة سـواء كـانت
في بغـداد او احملـافـظات) ,الفتـا الى
ــيـــداني اجــرى ان (فــريق الـــرصــد ا
نــحـو 125 زيــارة مــيـدانــيــة لـالسـر
تعففـة في بغداد واحملافـظات منها ا
65 زيـــارة في خــــطـــوة تــــهـــدف الى
ايــصــال رســالــة انـــســانــيــة تــشــعــر
ـعنـية واطـن بـاهـتمـام اجلهـات ا ا

بتقد اخلدمات لهم).
وعن آلــيـة ضـم الـيــتــيم او مــجــهـول
الـنـسب الـى الـعـائـلــة  اكـد ان (عـلى
الزوج الراغب بضم طفل يتيم او
مجـهـول الـنسب الـيـهـما تـقـد طلب
مشترك الى محكمة االحداث للضم).
 موضحـا ان (احملكمة قـبل ان تصدر
قرارهـا بـالـضم تـتـحق من ان طـالبي
الـضم عــراقـيـان ومــعـروفــان بـحـسن
ــــان من عالء الدين القيسيالــــســــيــــرة وعــــاقالن وســــا
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اعــلــنت هــيــئــة رعــايــة ذوي االعــاقـة
واالحــتــيــاجــات اخلــاصــة في وزارة
الـعــمل والــشــؤون االجـتــمــاعــيـة عن
اطالق دفــعـة تــكــمــيـلــيــة من اســمـاء
شمـول بالـبطاقـة الذكيـة اخلاصة ا

تفرغ .  ع ا با
ـتـحـدث بــاسم الـوزارة عـمـار وقـال ا
منـعم في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (الـهــيــئــة اسـتــكــمــلت االجـراءات
ــنح الـــبــطــاقــة الــذكــيــة اخلــاصــة 
ـتـفـرغ ــعـ ا لـلـمـشــمـولـ بـراتب ا
واعـلـنت عن االســمـاء عـبـر مــوقـعـهـا

االلكتروني).
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مـا زالت قـضـيـة اخـتـفـاء  الـصـحـفي
الـسـعودي جـمـال خـاشـقـجي تـطغى
علـى اهتـمام الـصـحافـة البـريـطانـية
الصادرة امس السبت حيث هيمنت
الــقــضــيــة عــلى تــغــطــيــة الــصــحف

بصفحاتها اخملتلفة.
ونبدأ من صحيفة الغارديان وتقرير
ارتـن تشـولوف مـراسل الـصـحيـفة
لــشــؤون الــشــرق األوسط بــعــنـوان
(كــبش الــفــداء)رجل االســتــخــبـارات


