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من حق أي إعالمي أن يـحلم باللقاء برئـيس أو زعيم أو قائد وإجراء حوار معه
ا تـمتلكه من ثروات فمـا بالك إذا كان ذلك هو رئيس " أعـظم " دولة في العالم 
ومـوارد وكـفـاءات وعـلـوم وتكـنـولـوجـيـا وفـنـون وآداب وثـقـافـة وعـمـران. سـيـكون
اإلعالمـي سـعــيــداً بـالــطــبع خــصـوصــاً إذا كــان الـرئــيس أصـالً يـضع الــلــغـة
الدبلـوماسيـة جانباً ويـتحدّث دون حتـفظات بل يـقول ما يخـطر على بـاله ويتّخذ
ــألـوف أحـيـانــاً.  إن فـرصـة هـذا اإلعـالمي سـتـكـون مـواقـفه خــارج الـسـيـاق وا
ذهـبـية ومـثل هـذا الـرئـيس سيـكـون مـطلـوبـاً ومـرغوبـاً من اإلعالمـيـ حتى وإن
عـاداهم واتــخـذ مـواقف ضــدهم ألنه هـو ذاته مــادة إعالمـيــة مـشـوّقــة ومـثـيـرة
وهكـذا غدا الرئيس األمريـكي  دونالد ترامب جنمـاً من جنوم البرامج احلوارية
مـتـصـدّراً اإلعـالم والـصـحـافـة  بل وأخــذ يـدخل عـالم الـكــتب ويـتـصـدّر رفـوف
كـتبات حتى وإنْ لم يـقل شيئـاً يُذكر ألنه سيـعطي لإلعالمي والكـاتب ما يريد ا
. وهو ما ـكن تفسيـره وتأويله خصـوصاً ح يـكون خطابه غـريباً وفاقـعاً وما 
يريـده محاوره من الـرئيس الـذي يتـمنى أن تـنفك عـقدة لسـانه وتتـحرّك قـسمات
ا يُـظهر ما يُبطن فـذلك بالنسبة له وجهه  انـفعاالً غضباً أو فـرحاً  وأن ينفعل 
".  وإذا كان تـرامب أكـثـر احملـفّزين عـلى الـقـراءة إلّا أنه ال هـو "الـصـيد الـسـمـ
يـقـرأ كثـيراً وقـد ورد في أحـد التـقاريـر اإلعالمـية أنه ال يـستـطـيع إكمـال بضـعة
صـفـحات من كـتاب ويـكـتفي أحـيانـاً بـالعـناويـن وبضـعة أسـطـر لكـنه في الوقت
نـفـسه أكـثر مـروّج وجـاذب  يـدفع عـدداً من القـرّاء عـلى الـقـراءة واقتـنـاء الـكتب
خـصـوصاً تـلك الـتي تـتـعلّق به وبـسـيـرته وخفـايـاه ومـفاجـآته في الـبـيت األبيض
وخـارجه وفي الـرئـاسـة ومـا قـبـلـهـا وكـل مـا يـتـعـلق بـتـصـرفـات صـهـره جـاريـد
كوشنـير وابنـته إيفانكـا وزوجته  ميالنيـا التي تبدو أكـثر رصانة وغـموضاً. وقد
صـدرت مــنـذ مــطـلع الـعــام اجلـاري بــضـعـة كــتب مـهــمـة تـتــعـلق به وبــشـخـصه
ومشـاحناته ومالبـساته وما يتـعلق بصـراعاته تلك الـتي تندرج في إطـار مفتوح
بـ االتـهـام وردّه وبـ احلـقـيقـة واألكـاذيب وبـ الـواقع واالفـتـراء. وقـد تـصدّر
ؤلفـيه ايسكـوف وديفيـد كورن موقـعاً مهـماً ومتـقدماً كتاب " الـروليت الـروسي" 
في قائـمة  الكتب التي صدرت منذ مطـلع العام اجلاري وذلك بعد كتاب " النار
ؤلفه مايكل وولف الذي يعتـبر األول حتى اآلن في قائمة الكتب التي والغـضب" 
صـدرت في مـطـلع الـعـام ) 2018 يـنــايـر)  خـصـوصـاً وأنه كـتـاب مـثـيـر تـنـاول
مـعـلـومـات لم تـكـن مـعـروفـة عن الـبـيت األبـيض وحــيـاة الـرئـيس تـرامب من قـبل
صحـفي أقام أسابيع بالـقرب منه وأجرى حـوارات مباشرة وغيـر مباشرة معه
ـؤلـفه والـتـرس اكـسـون الذي ألف وذلك بـعـد كـتـاب سـيـرة ليـونـاردو دافـنـتـشي 
السيـرة الذاتية لسـتيف جونز. كتاب "الـروليت الروسي" يحمل عنـواناً فرعياً هو
" القـصة من الـداخل حلرب بـوتـ على أمـريكـا وانتـخاب دونـالد تـرامب" ولكن
ؤلفه جنيفر منافـساً مهماً لهذا الكـتاب أزاحه من الواجهة حلساب كتـاب جديد 
يـري مديرة االتـصاالت السابـقة في حمـلة هيالري كـلينتـون االنتخـابية والتي با
قـراطية أمـام ترامب والكـتاب بعنـوان "سيدتي رشحـة الد ـة ا تنـاولت فيه هز
الرئـيسة - رسـالة مـفتـوحة من الـنساء الـلواتي سـيدرن الـعالم" ثم صـدر كتاب
ــكـتب ـديــر الــســابق  ــؤلــفه جــيـمـس كـومي  James Comeyا "تــســونــامي" 
التـحقيـقات الفـيدرالي الذي أقـاله ترامب من منـصبه العام  2017وهـو بعنوان:"
A Higher Loyalty Truth,"والء أكــبــر : احلـقــيــقــة واألكــاذيب والــزعــامـة
ـافـيـا ـؤلف الـرئـيس تـرامب بـزعـمـاء ا  . Laies and Leadershipويـشــبّه ا
ـفـتـقر وردّ عـلـيه الـرئيـس بتـغـريـدات غـاضبـة وصـفـته بـ "الـكاذب" و "اخملـادع" ا
لـلذكـاء كمـا اتهّـمه فيـها  بـتسـريب معـلومـات تقـتضي مالحـقتـه باعـتبـاره مديراً
ـكتب التحـقيقـات الفيدرالي الـ  ? FBIفي حـ يصف كومي رئيـسه بأنه "غير
أخالقي" و"مهـووس" بالـسيـطرة الـكـاملـة على من حـوله وباحلـصول عـلى والئهم
ـطـلق.  ويـذكـر كـومي إن تـعـامـله مع تـرامب ذكّـره بـبـدايـات عـمـله عـنـدمـا كـان ا
ـافيا في نـيويورك فهم: "أعـضاء صامـتون يؤيدون يجـري حتقيقـات مع زعماء ا
ارسـون أكاذيب صغيرة زعيم يـفعل ما يروق له ويـعتبرون اجلمـيع أعداء لهم و
ـنـظـمـة فـوق األخالقـيـات وكـبـيـرة ال حـصـر لـهـا  في خـدمــة قـواعـد والء تـضع ا
تـحدة واحلقـيـقة". ومن اسـتـنتـاجات كـتـاب كومي إن الـرئيس الـ  45لـلواليـات ا
ـؤسـسـات األمـريـكـية "مـنفـصل عـن احلقـيـقـة وعن الـقـيم" الـتي تـسـتـنـد إليـهـا ا
يري هذا ويضـيف أن زعامته تـرتكز عـلى الغرور والـوالء له. ووصفت جنـيفر بـا
ـتنّة حلصـولها عـلى أسبوع في الكـتاب بشيء من الدعـابة ح قـالت : أنها 
الصـدارة قبل أن يـأتي مرّة أخرى لـيحطّم أحالمـها وذلك في إشارة إلى إعالن
جـيمس كـومي قبل  11يومـاً فتح الـتـحقـيق حول "الـبريـد االلـيكـتروني" لـهيالري
ـة مدام كلـينـتون وهـو اإلعالن الـذي ساهم حـسب الكـثيـر من احملـلّلـ في هز
كـليـنـتـون وفـوز تـرامب لـلـرئـاسـة. ومـثلـمـا بِـيعَ من كـتـاب "الـنـار والـغـضب" نـحو
مـليـوني نـسخـة حسب الـ  ?CNN فـإن كتـاب كـومي طبع
مـنه  850 ألف نـسـخـة حـسب نـاشـر الـكـتاب مـاكـيالن
ـا دفـعـة أولى ألن تــرامب وسـيـرته تــسـتـهـوي وهــذه ر

القرّاء فما بالك إذا كتب مذكراته غداً?.
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مرّت الـسنـة االولى متـفوقـا على اقـراني بـتقـدير جـيد جـدا في تخـصص العـلوم
كسب اضاف لي مـقبوليـة جديدة لدى (الـبشرى) و جعل السـياسية  ان هـذا ا
ـدى امـالي تـنـتــعش  اجـواء الـعالقــة اخـذت جتـنح نـحــو الـتـقـارب اكــبـر عـلى ا
االوسع  ما عـاد االمر خاضعـا للمزاجـيات و فراغ الوقت بل من شـدة التقارب
اصـبـحـنــا جنـد الـوقت من الـال وقت كي نـتـواصل اكــثـر  شـعـرت بــقـوة كـبـيـرة
امـتلـكـها فـما عـادت البـشـرى رافضـة لي او غيـر مكـتـرثة  لـقد حـطمتُ حـصون
قالعهـا و جتذرتُ في اعـماق مـشاعرهـا  همتْ في احـد االيام مـعلـنة عن حـبها
لي  بتلك الـكلمة البسـيطة قد ملكتُ الـدنيا و من فيها  شـعرت بقيمة وجودي و
الغاية من خَلقي  انا لم اولد من جديد بل ولدت منذ حينها . كنت نعم على قيد
ـرء حـتى يـكـون حـيـا  الـعـيش لـكـني لــست عـلى قـيـد احلـيـاة  و مـا ان يُــحب ا
وقعـها كـان عليّ شـديـدا  بعـد االقرار و االعـتراف هـذا  اخـذت عالقتـنا تـاخذ
بعدا اخـر مختلفاً  انه منعطف غـيّر مسير حياتنا معـاً  تقاربنا اكثر فاكـــــــثر
وصـرت اعرف عنها كل شي او هكـذا كنت اظن و هي كل شي قد عرفت عني 
كانت من اسـرة معروفة عـلى مستوى الـعاصمة بـيروت  و انا اخبـرتها مذ ذاك
احل انـني من اسرة فقيرة و ال امتلك غيـر الطموح و االرتقاء بحالي من خالل
اجلـد و االجـتـهـاد سـعـيت جـاهـدا ألن تــكـون عـلى بـيّـنـة من امـرهـا بـخـصـوص
ــادي كي ال تـاخـد االمــور مـآالت اخـرى  كـانـت تـغـيب عــني كـثـيـراً  وضـعي ا
ا بعد العصر  فغدا عذرهـا كان الدوام في البنك  رغم ان الغياب يطول حتى 
ـسـاء  جـادلـتـهـا كـثـيـرا بـشـأن هـذا االمـر لـكـنـهـا لم تـكن تـواصـلـنـا فـقط عـنـد ا
لـتـخـبــرني غـيـر ذلك و مــا لي حـيـلـة غــيـر انـهـاء اجلــدال عـلى مـضض  سـارت
رحلـة الثانية  و في احـد االيام و انا اتصفح الشـهور بسرعة و اصـبحت في ا
الفـيس و اذا بي اجد مـنشـورا على صـفحـتـها تـقول فـيه انه قد تـمت خطـبتـها !
ـاذا ! و اين انا كـنت في حـيـرة من امـري  واقع هـذا ام حـلم ! مـتى و كـيف و 

من كل هذا ! بتلك الفترة كانت بيننا مشكلة فلم نعد نتواصل  ...
بيشا ?

نعم 
متى تمت خطوبتك ?!!

قبل ايام مضت 
و اين انا من كل هذا ?!!

اُجبرت على القبول  فوالدتي ارغمتني على ذلك !!
بعـد صد و رد لم اقتـنع بالـكالم  هذا لعب  لـهو و ضـحك !  ال استطـيع تقبل
ـنطـقيـة  فال انت من النـوع الذي يـرضخ المآلءات هذا االدعـاء النه مفـرغ من ا
رأة و يـطبق على ـجتمع تـكتم فـيه ا االخرين حـتى لو كـانت والدتك  و ال انت 
صوتـها فتتـزوج رغما عـنها زواجا تـقليـديا  انت لست في الـنجف ( حيث انا )
كي اصدق مـا يجـري  مجـتمـعك البـيروتي يـنأى بـنفـسه عن طرق ارتـباط كـهذا
كان ذلك في اثـناء ادائي المتحانـات نصف السنة  بـتلك الليلـة لم استطع النوم
حـتى قـدوم وقت االمـتـحـان  جفـوني من كـثـرة الـبـكاء طـوال سـاعـات ذاك الـليل
الـطـويـل قـد تـورمت  حــتى ان احـد الـزمـالء عن هـذا االمـر قــد اسـتـفــهم لـكـني
امـتـنـعت  كـانت اسـوأ فـتــرة امـتـحـانـات اخـوضـهـا بــسـبـبك  عـنـدمـا عـدتُ من
االمتـحان بـعـثتُ لك برسـالة انْ تـريـثي في االمر قـدر االمكـان حـتى االنتـهاء من
امتـحاناتي و بعدها لـكل حادث حديث و جرى لي ما طـلبت  انتهيتُ من اداءها
و لـكن بـخيـبة امل كـبـيرة  شـغـلي الشـاغل كان الـبـشرى و فـقدانـهـا . البـشرى
حـبــيـبـتي انـا ال اقــوى عـلى فـراقـك  رجـاءً اعـدلي عن هــذا االمـر و قـاومي قـدر
اسـتطـاعـتك  لن يـتم االقـتران ان انـتْ رفضتْ  اين حـبك لي و اين س اذهب 
الم نَعُـد بعـضنـا اال نفـترق ?! الم تـقولي لي انـني حبك االوحـد !? الم نتـفق على
تـقريـر مـصيـرنا بـيـننـا بعـيدا عن الـكل ايـا كان !? لم اعـدك باجلـنـة لكن اجلـحيم
مــعي اهــون  اعــلــمي ان حــبـنــا اعــظم ... غــادرنــا بــعض عــلى الم االفــتـراق و
االغتـراب فكالنا قد غادرته نـفسه  وعدتهـا بان حبنـا سيتعـاظم و يقوى عضده
و ان قادمـنا افـضل من اي خـيار اخـر في االرتبـاط بالـغيـر و الوقـوف بوجه من
يخالف ذلك انه اجلهاد االكبر   االمر على ذلك و انتهت بالرفض  هكذا نعم
ببـساطة !! نعم اخشى انه كـيد نساء و مجـرد ادعاء الظهار مدى احلب و الوالء
 لكن ال بـاس رغم خسارتي الكبيرة على مستوى اداء االمتحانات انذاك  التي
كـسب كان اعـظم  مكـسبي حب انتـهت بالـتقـدير جـيد بتـراجع مؤسف  لـكن ا
احلياة ( البشرى )  فما قيمة ما نحصل عليه ما دامنا عند احلصول موتى !
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{ دمشق- ا ف ب: سقط  ما ال يقل
عن  40 قـتــيال بـيـنـهم مـدنـيـون في
سلـسلة تـفجـيرات انتـحارية نـفذها
تـنظـيم داعش في مـدينـة السـويداء
وريـفـهـا في جـنـوب سـوريـا قبل أن
نطـقة وفق ما يشن هـجوما عـلى ا
ـــرصـــد الـــســـوري حلـــقــوق أفـــاد ا

اإلنسان.
ـــرصـــد رامي عـــبــد وقـــال مـــديـــر ا
الرحـمن إن ب الـقتلى  26 مقاتال
مواليا لقـوات النظام على األقل من
دون أن يـــتــمـــكن مـن حتــديـــد عــدد

دنـي مشيرا إلى إصابة القتلى ا
أكـــــثــــر من  30 بــــجـــــروح. وكــــان
ــرصـــد أفـــاد في وقت ســـابق عن ا
مـــقــتل  32 شـــخــصـــا إال أنه رجح

ارتفاع احلصيلة.
وأشـــار عـــبـــد الــرحـــمن أن (ثـالثــة
تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت
مـديــنـة الــسـويـداء وحــدهـا فــيـمـا
وقعت التـفجيـرات األخرى في قرى
فـي ريــفـــهــا الــشـــرقي والــشـــمــالي
الشرقي قبل أن يـشن تنظيم داعش

هجوما ضد تلك القرى).

وتـسـيـطـر الـقـوات احلـكـومـيـة على
كامل محافظـة السويداء في جنوب
سـوريــا فــيــمـا يــتــواجــد مـقــاتــلـو
ــتــطــرف في مــنــطــقــة الــتــنــظــيم ا
صــحـراويـة عـنـد أطـراف احملـافـظـة
الشمالية الشرقية يشنون منها ب
احلـ واآلخـر هـجـمـات ضـد قـوات

النظام.
إال أن هــذا الــهــجــوم بــتــفــجــيــرات
انتحارية يُعد وفق عبد الرحمن من
أكبـر الهجـمات التي يـشنهـا تنظيم
داعش في سوريا منـذ أشهر بعدما

فقـد غالـبية مـناطق سـيطرته فـيها.
ـنـطـقـة وأوضـح عـبـد الـرحـمن أن ا
ستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة ا
من مدينة السويداء. مشيرا إلى أن
ـــتـــطــرف تـــمـــكن من الـــتــنـــظـــيم ا
الــســـــــــيـطــرة عـلـى ثالث قـرى من
أصل ســــــبــــــعــــــة شـن هــــــجــــــومه
ضـــدهـم.وأكــــدت وكـــالــــة األنــــبـــاء
الـسـورية الـرسـميـة (سـانا) سـقوط
قـــــتـــــلـى وجـــــرحى فـي مـــــديـــــنـــــة

السويداء. 
كــمــا أفــاد الــتــلــفــزيــون الــســوري

الـرسـمي عن قـتلـى وجرحـــــــى في
الـهـجـمات عـلــــى الـقـرى في شـمال

شرق السويداء. 
ونــــقل الــــتــــلــــفـــزيــــون الــــرســــمي
الـــســــــــــــوري أن (وحـــدات مـــــــن
اجلـــــــــــيش الــــعـــــربي الــــســــوري
تـــســتــهــدف نــقـــاط تــنــظــيم داعش
االرهــــــابي فـي الـــــريـف لـــــشــــــرقي
لــلـــمــحـــافــظـــة (...) وتــتـــعــامل مع
الــهــجـــوم).وتــســتـــهــدف طــائــرات
حـــربـــيـــة ال يـــعـــرف مـــا إذا كـــانت
ســـوريــــة أو روســـيــــة وفق عــــبـــد

واقع الـتي يـتـقدم فـيـها الـرحـمن ا
نطقة. اجلهاديون في ا

وال يــزال فــصــيل مــبــايع لــتــنـظــيم
داعش يـسـيـطـر عـلى جـيـب صـغـير
في جــنــوب غــرب مــحــافــظــة درعــا
احملاذيـة للـسويداء ويـتعـرض منذ
أيــام لـقـصف عـنــيف من الـطـائـرات
احلــربـيـة الـروسـيـة والـسـوريـة في
مـــســعـى من قــوات لـــنــظـــام لــطــرد
اجلهادي بعـدما استعادت اجلزء
األكــــبــــر مـن مــــحــــافــــظــــتي درعــــا

والقنيطرة في اجلنوب السوري.

دنية واجلوازات واالقامة صالح الدين مديرية االحوال ا
دعي (مـحمد فـايق حنون) الـدعوى القضـائية اضـافة اللقب اقام ا
وجعـله (السلـيمـاني) بدال من (فـراغ) فمن لديه اعـتراض مـراجعة
ـديـرية خالل (١٥) يومـا مـن تاريـخ نـشر االعـالن وبـعكـسه هـذه ا
ادة (٢٢) من قانون البطاقة سيـتم النظر في الدعوى وفق احكام ا

الوطنيةرقم  ٣ لسنة ٢٠١٦.            
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                                                 هيثم فاضل الغرباوي
دنية واجلوازات                                            مدير االحوال ا

                                                  واالقامة العامة

π± Ø≤∞±∏ Ø≥∂ WL d*« WB UM*«

©wÝUÝ …cO³½® WO1uIð WŠ«dł  U eK²

ÊöŽ«
فــــــــــــــقــــــــــــــدت مـــــــــــــنــي هــــــــــــــويـــــــــــــة
ـركـزي ويــاج  الـصـادران  من الــبـنك ا
الـعـراقـــــــي بـاسم (دانـيـة يــحـيى كـاظم)
فــمن يـــعـــــــــثــر عــلــيـــهـــــــــمــا الــرجــاء

تسليهما الى جهة االصدار.. 
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حتية طيبة
نود اعالمــكم بانـه تــــــم تـمديـد تاريـــــــخ
ــنــاقـصـــة اعـاله الى يـوم ٧ / ٨ / ٢٠١٨ ا

بدالً من تاريخ ٢٩/ ٧ / ٢٠١٨.


