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كـمــا حتـاول اإلمــارات مع الـســعـوديـة
ـسـتثـمر ودول أخـرى تـهمـيش قـطر (ا
ــتّـــهـــمــة بـــدعم ـــهم في فـــرنـــســـا) ا ا
مـجـمــوعـات إسالمـيـة مــتـطـرّفـة وعـدم

ا يكفي عن طهران. االبتعاد 
وفي أفريـقيا تـعوّل بـاريس على الدعم
ـــــالي لإلمـــــارات (والــــســـــعــــوديــــة) ا
جملــمـوعــة دول الــســاحل الــتي تــعـمل
ـهدّدة ـنـطقـة ا عـلى ضـمان أمـن هذه ا
من مـجـمـوعـات جـهـادية.وقـبل اإلعالن
عن إلغـاء الزيـارة لفت اإللـيزيه إلى أن
رحـلـة ولي عـهـد أبــوظـبي إلى فـرنـسـا
سـتـشكّـل "منـاسـبـة لـتـعـمـيق الـشـراكة
االسـتـراتــيـجـيـة بـ بـلــديـنـا وتـعـزيـز
الــــتــــعــــاون الــــثــــنــــائي فـي اجملـــاالت
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة والـثـقـافـية
والـتـربـويـة ولـلــتـطـرّق إلى الـقـضـايـا
االقـلـيـمـية بـهـدف الـعـمل مـعاً من أجل
السـلم واالستـقرار في الـشرق األوسط
وأفــــريـــــقــــيــــا". واإلمـــــارات هي أحــــد
شترين األساسي لـلعتاد العسكري ا
الـــفــرنـــسي وحـــلــيـف اســتـــراتـــيــجي
لـبـاريس الـتي تـمــلك قـاعـدة عـسـكـريـة
جوية في أبـوظبي.وانتخـبت اجلمعية
ـتــحــدة اجلــمــعـة 18 الــعــامّــة لأل ا
عـــضــواً جــديـــداً في مــجـــلس حــقــوق
ي بــيـنــهــا خــصــوصـاً اإلنــســان األ
الـبـحرين والـكـاميـرون والـفلـيـب في
انــتـــخــابـــات خــلت مـن أي مــنـــافــســة
وأثـارت انـتـقـادات حـادّة من مـنـظّـمات

حـــقـــوقـــيـــة دولـــيــة رأت فـي فــوز دول
"تــنــتـهك حــقــوق اإلنـســان" تــقـويــضـاً
ـصداقـية اجمللـس.وبعـد انتـهاء والية
ــؤلّف من 47 ثــلـث أعـضــاء اجملــلس ا
عضواً انتخبت اجلـمعيّة العامّة لأل
تّـحدة  18 عضـواً جـديداً لـوالية من ا
في ثـالث ســــــــنـــــــوات (2019-2021) 
انـتــخـابــات كــان يـكــفي لــلـفــوز فـيــهـا
ــطــلــقــة احلــصــول عــلى األغـــلــبــيــة ا
(أصــــــوات  97 دولــــــة مـن أصل 193

دولة أعضاء في اجلمعية العامّة).
لء ولم تـــــتــــرشّح ســــوى  18 دولــــة 
ـقــاعـد الـ 18 الــشـاغــرة عـلــمـاً بـأنّه ا
يـحقّ أليّ دولـة أن تــتـرشّح لــعـضـويـة
اجملـلس الـذي يـتّـخـذ في جـنـيـف مـقرّاً
لـه.ولــلــمـــرة األولى مــنـــذ إنــشــاء هــذا
اجملــلس في  2006 حلــمــايــة حــقــوق
اإلنـسـان في الـعـالـم ونـشـرهـا اتـفّـقت
الــدول األعـــضــاء في كل مـــنــطــقــة من
رشّح لـتخلو مناطـقه على أسمـاء ا

بذلك االنتخابات من أي منافسة.
ونـدّدت مــنـظـمــات حـقـوقــيـة أوروبـيـة
وأمــيــركــيــة وكــنــديــة بــفــوز ستّ دول
بعـضـوية اجملـلس هي البـحرين (165
) والــكــامــيـرون ( 176صــوتـاً) صـوتــاً
والــفـلــيـبـ ( 165صــوتــاً) وإريــتــريـا
( 160صــــوتــــاً) والــــصــــومــــال (170

صوتاً) وبنغالدش ( 178صوتاً).
ـنــظــمــات أنّ هــذه الـدول ورأت هــذه ا
"غـير مـؤهّلـة" لعـضويـة مجلـس حقوق

{ بــــاريس (أ ف ب) - أعــــلن قــــصـــر
اإللــيـزيه مـسـاء اجلـمـعـة أنّ ولي عـهـد
أبــوظــبي الــشــيخ مــحــمـد بـن زايـد آل
نــهـيــان اضـطّـر بــسـبـب "أمـر اســتـجّـد
عـلــيه" أن يــلـغي زيــارة كـان مــقـرّراً أن
يـقـوم بـهـا الـثـالثـاء إلى فـرنـسـا حـيث
كــان ســيـلــتــقــيه الــرئــيـس الـفــرنــسي

انويل ماكرون. إ
وقـالت الـرئاسـة الـفـرنسـيـة إن باريس
وأبـوظـبي تـعـمالن عـلى حتـديـد مـوعد
جــــديـــدة لـــهـــذه الـــزيـــارة من دون أن
تـوضـح مـاهـيـة السـبـب الـذي اسـتـجدّ
عــلى نـائب رئـيـس اإلمـارات واضـطـره

إللغائها.
ومـــــاكـــــرون الـــــذي زار اإلمـــــارات في
تــشـرين الـثـانـي/نـوفـمـبـر  2017 كان
يـــفــتـــرض أن يــبـــحث خــصـــوصــا في
"القـضايـا االقلـيمـية" مع الـرجل القوي
ـقرّب في اإلمـارات وحـلـيف فـرنـسـا وا
مـن ولي الــعــهـــد الــســعـــودي الــشــيخ

محمد بن سلمان.
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وكــــانت الـــزيــــارة تــــهـــدف بــــحـــسب
الرئـاسـة الـفـرنـسـيـة إلى "الـعـمل مـعاً
من أجل السـلم واالستقـرار في الشرق

األوسط وأفريقيا".
وتــشـارك اإلمـارات مع الــسـعـوديـة في
ـــتــمـــردين احلـــرب في الـــيـــمن ضـــد ا
ـــدعــومـــ من طــهــران احلـــوثــيــ ا

نافس اإلقليمي الكبير للرياض. ا
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هــجـ وفق عـبــد الـرحـمن الـذي
أوضـح أن بـــــــ هــــــــؤالء أفـــــــراد
عــائـالت لــعـــــنـــاصــر قـــتـــلــوا في
صـــفـــوف الـــتـــنــــظـــيم او آخـــرين

انشقوا عنه.
ــــركــــز االعالمـي لــــقـــوات وأكــــد ا
ـوقـراطـيــة في بـيـان سـوريـا الــد
مساء اجلـمعة الهجـوم ضد مخيم
الـــــنـــــازحـــــ مــــشـــــيـــــراً إلى أن
اجلـهاديـ "خـطـــــــفـوا مـجمـوعة
ـدنــيـ واصــطـحــبـوهم إلى من ا
ـنـاطـق" الـتي يـســيـطـرون داخـل ا

عليها.
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واندلعت وفق الـبيان اشـتباكات
"اسـتــــــــــمـرت لـســاعـات طـويـلـة"
في اخملـــــــيم وأســـــــفــــــــــــــرت عن
سـقــوط قــتـلى فـي صـفــوف قـوات
ــوقـــراطــيـــة الــتي ســـوريــا الـــد
اعــتـــبــرت أن الــتــنـظــيـم "اسـتــغل
الـــظــروف اجلـــويــة والـــعــاصـــفــة
الـغــبـاريــة".وأفـاد تــنـظـيـم الـدولـة
االسـالمـــــيـــــة مـن جـــــهـــــتـه عـــــلى
حسـاباته عـلى تطـبيق تـلغرام عن
هـجـمــات عـدة شـنـهــا ضـد مـواقع
ـوقـراطـيـة في قــوات سـوريـا الـد

منطقة هج وبينها اخمليم.

تــقـدمــهـا مــسـتــفـيــداً من عـاصــفـة
نطقة. رملية في ا

ــرصـــد رامي عــبــد وقــال مـــديــر ا
الـــرحــمن لـــوكــالــة فـــرانس بــرس
"يواصـل تنـظيم الـدولة اإلسالمـية
ــضـــادة في مــنــطــقــة هـــجــمــاته ا
هـجـ فـيـمـا تـعـمـل قـوات سـوريا
وقـراطية جاهـدة على صدها الد
بــدعم من الـتـحــالف الـدولي الـذي
يــسـتــهـدف مــواقع الـتــنـظــيم بـ

احل واآلخر".
وأشــــار عــــبــــد الــــرحـــــمن إلى أن
ــســتــمـرة الــعــاصـفــة الــرمــلــيــة ا
"تُـــصــعّـب مــهـــمــة قـــوات ســوريــا
ـوقراطيـة وطائرات الـتحالف الد

الدولي في صد الهجمات".
وتُعـد هج أهم الـبلدات الـواقعة
في هــــذا اجلـــــيب وال تــــزال حتت
ســــيــــطــــرة اجلــــهـــاديــــ بــــرغم
اســــــتــــــعــــــادة قــــــوات ســــــوريـــــا
ـــنــاطق أخــرى ــوقــراطـــيــة  الـــد

محيطة.
ـتـطـرف اجلـمـعة وشنّ الـتـنـظـيم ا
هــجـومــاً ضــد مـخــيم لــلـنــازحـ

تــســـيـــطــر عـــلــيـه قــوات ســـوريــا
نـطقة واقتاد وقـراطية في ا الد
"أكثر من مـئة عائلـة فيه" إلى بلدة
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تتـنـاقل مواقع الـتـواصل االجـتمـاعي وبـعض القـنـوات الفـضـائيـة اخـبارا
وتقـاريـر عن بـعض الـتـوقعـات بـشـأن االسـماء الـتي سـتـشـغل الـتشـكـيـلة
ـهدي خاصة ـكلف بتـشكيهـا عادل عبد ا الوزارية اجلديـدة في حكومة ا
ان بـعـض الـكــتل الـســيــاسـيــة الـتي يــهــمـهــا مـســتـقــبل الــعـراق وشــعـبه
استـشـعـرت خـطر مـافـيـات الـفسـاد الـتي جـثـمت علـى صدور الـعـراقـي

ونهـب ثرواتـهم عـلى مـشـاريع خـدمـيـة و اقتـصـاديـة (حـبـرا على ورق) ..
الي في ظل انـخفـاض اسعـار النفط اوصلت الـبالد الى حاالت الـعجـز ا
دن التي ـاضية وعـقبها سـيطرة داعش عـلى عدد من ا خالل السنوات ا

استنزفت ارواحا وامواال .
طالبة االن ان تكلف عناصر مهنية كفوءة من التكنوقراط بعيدا لذا فأن ا
انات عن التحـزب والتـكتالت الـسياسـية واحملـاصصـة السائـدة في البـر
واحلكـومـات السـابـقة الـتي دفـعت االمور نـحـو عنق الـزجـاجة بـجـوانبـها

االمنية واالقتصادية والتعليمية واخلدمية .
وتلـوح باالفق اسـمـاء يتـفق عـليـها جـمـيع الوطـنيـ اخلـيرين من الـسواد
ــنـاســبـة لـتــسـنم وزارات ـواقع ا االعـظم من انــهم اهل ان يــكـونــوا في ا
سيادية ومؤسـسات فاعلة يحـققون فيهـا نتائج ايجابـية خالل العمل على
ـالي الذي اسـتـشرى في جـسد جتفـيف مسـتـنقـعات الـفـساد االداري وا
الدولة ونخر عظامها والسيما ان من ب تلك االسماء التي نتمنى ظفرها

الية . بحقيبة ا
الوزارة التي تعد احملرك االساس القتصاد البالد وثروات وقوت الشعب
الـيـة الـتي حـققت وراتبـهم هـو الـسـيـد (فيـصل الـهـيـمص) الشـخـصـيـة ا
صرفـي في غضون مدة قصيرة طفرات واجنازات ايجابـية في القطاع ا
كـمــا اسـتـطــاع بـنــاء اواصـر مـتــيـنــة ومـد جــسـور صـداقــة وعالقـات مع

ستوي العربي والدولي ..  شخصيات اقتصادية على ا
وحتـضــرني عن هـذه الــشـخـصــيـة عــبـارة لـســؤال  اثـاره رئــيس حتـريـر
جـريدة (الـزمـان) طـبـعـة الـعـراق الـدكتـور احـمـد عـبـد اجملـيـد وكـأنه يـقرأ
افــكــار الــعــراقــيــ وتـلـك اجلــمــوع الــتي تــخــرج في ســاحــة الــتــحــريـر
واحملافظات للمطالبة بالقضاء على الفساد عقب لقاء موسع مع الهيمص
ـدة وسط بـيـئـة ـالـيـة طـيــلـة هـذه ا عن (سـر عـدم شـغـول مـنــصب وزيـر ا
ـاذا ينوء سـواه من الذين يشـغلون ? و سياسـية ومنـاخ اداري مضطـرب
الـية. وكالة.باعبـاء تظل محط عدم ارتياح وتـراجع.فيما يقع على حقيبة ا
مسافـة قريبـة منهم خـبير بـكفـاءة الهيـمص الذي تعـترف احملافل الـدولية
ــكـــاني قـــبل احملـــلــيـــة بـــعـــلــو مـــؤهالتـه ورفــعـــة حتـــلـــيالته وامـــتـــداده ا
والـزمـاني.اسـرة وفــرعـا واصال وارتـبـاطــا بـالـهـمـوم وتــعـبـيـرا عن الـوالء
واالداء.وبـعــدا عن مــنـطق الــتـنــابــز والسـيــمـا انه رجـل دولـة من الــطـراز

االول).. 
بالفـعل شخـصية مـثل الهـيمص تـتمتع بـقدرات عـالية ومـحط ثقـة اجلميع
تلك وحنكة كبيرة خبرة والتزاما حازما ومنضـبطا متواضعا وبسيـطا 
اسـتـطـاع من خالل هـذه الـصـفـات ان يـتـميـز عـلى اقـرانـه .فـهو الـسـيف
عيته اجملرب الذي اليشق له غبار وشجرة وارفة الظالل على من يعمل 
زايـا في نـفوس ووجـدان  لـيس فقط الكات بـحـيث انعـكـست تـلك ا من ا
ـراجـعـ الـذيـن يـتـعـامـلـون مع هـذه ـصـرف بل حــتى افـواج ا مـوظـفي ا

ؤسسة الرصينة .  ا
تحـاصص هدي الـكتل السـياسيـة وا قـترح الذي فـاجأ به عبـد ا وما ا
الـتي كــانت تــتـأمل احلــصـول عــلى وزارت فـيــهـا (خــبـزة كــمـا يــصـفــهـا
البـعض) بـفتـح موقع الـكـتروني يـسـمح لـلعـراقـي الـتـرشح الى الوزارت
ـقراطيـة حد النـخاع من ان يـشارك الكـفاءات بـضربة حظ يعد خـطوة د
ـهـنـية ن يـجد في نـفـسه الـقدرة ا سـؤولـيـات  في صنـع القـرار وتـسـنم ا
دون ان يـفـرض من احلـزب (س) او الـكـتـلـة (ص ) او مـدعـومـا من دولـة

اقليمية او شخصيات متنفذة . 
ـكن وصـفـها ـقـراطـيـة كـما نـعـرفـعـها وهـي حقـاً  هـكذا هـو مـفـهـوم الد
بادرة جتسد (بالفضاء الـوطني) عمال وفعال قوال وتـطبيقا خـاصة وان ا
من ان جــمـــيع الــعـــراقــيــ مـــتــســاوون فـي احلــقــوق والـــواجــبــات دون

محاصصة .
ناصب الـتي لم تعد مقبولة من وستكون اخلطوة االولى لتـجاوز طائفية ا
ن يـحـاول الـتقـرب مـنـها مـسـتـقبال الشـارع وان الـعـودة اليـهـا مـخاطـرة 
ـمارسـة وجـدواها في اخـتـيار .وبرغم الـتـشكـيك بـجديـة ا
ـهـدي الـوزراء لـكن هـي دعـوة لـلـســيـد عـادل عــبـد ا
الـية ليكون (امـيناً على لترشيح الـهيمص حلقـيبة ا
ـقبلة ويبقى خزائن العراق) خالل االربع سنوات ا

(لكل مجتهد نصيب). 
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{ دبـي, (أ ف ب) - رفـــــــــــــــــــضـت
علومات السعودية امس الـسبت ا
الــتي تـتــداولـهــا وسـائل إعالم عن
أوامــر صــدرت بــقـــتل الــصــحــافي
الـسـعـودي جمـال خـاشـقـجي الذي
فُــقــد أثـره بــعـد دخــوله قــنــصـلــيـة
بالده في اسطـنبـول في الثاني من
الشـهر اجلـاري عادة أنـها "أكاذيب
ومزاعم ال أساس لها من الصحة".
ويـزور وفد سـعـودي تركـيـا الجراء
محـادثات حـول هذه الـقضـية التي
كن أن تهدد العالقات الهشة ب
البلدين وقد تترك تداعيات خطيرة
ملـكة بالغرب أيضا عـلى عالقات ا
وجــهــود ولي الــعــهــد الــســعــودي
االمـيـر مـحـمــد بن سـلـمـان الدخـال

اصالحات في البالد.
وتـأتـي قـضـيـة اختـفـاء الـصـحـافي
كــاتب مـقـاالت الـرأي فـي صـحـيـفـة
واشنطن بـوست والذي كان يـنتقد
ســــلـــطــــات بـالده في وقـت غــــيـــر
مـناسب لـلـرياض الـتي تـستـضيف
مـؤتـمـرا إقـتـصـاديـا كـبـيـرا من 23
الى  25 تـــشـــرين االول/اكـــتـــوبــر
اجلاري حيث بدأت عدة مؤسسات

تعلن الغاء مشاركتها به.

وأعــلن وزيـر الـداخـلـيـة الـسـعـودي
األمـيـر عـبـد الــعـزيـز بن سـعـود بن
نـايف بـحـسب ما نـقـلت عـنه وكـالة
األنباء الـسعودية الـرسمية (واس)
ّ تـــداوله فـــجـــر الـــســـبت إنّ "مـــا 
بــوجـود أوامـر بـقـتـله (خـاشـقـجي)
هي أكـاذيـب ومـزاعم ال أسـاس لـهـا
مـلـكة من الـصـحـة جتاه حـكـومـة ا
ـتـمـسّـكــة بـثـوابـتـهـا وتـقـالـيـدهـا ا
ـــراعــيـــة لـألنـــظـــمـــة واألعــراف وا

واثيق الدولية". وا
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وأعــــرب الـــوزيـــر الـــســـعـــودي عن
ا يتم ملـكة واستنـكارها  "شجب ا
تـــداوله فـي بــعض وســـائل اإلعالم
من اتـهــامــات زائـفــة وتـهــجّم عـلى
مـلكة العـربية الـسعوديـة حكومة ا
وشعـبًا عـلى خلفـية قـضية اخـتفاء
ـــــواطن الـــــســـــعـــــودي جـــــمـــــال ا

خاشقجي".
ونــقــلت واس عن الــوزيــر "حــرص
ـــمــلـــكــة الــتّـــام عــلـى مــصـــلــحــة ا
مــواطـنــيــهــا في الــداخل واخلـارج
وحرصهـا بشكل خاص عـلى تبيان
احلقيقة كاملة في موضوع اختفاء

واطن جمال خاشقجي". ا

ويـأتي ذلك بعـدما أوردت صـحيـفة
واشـــــــنـــــــطن بـــــــوسـت نــــــقـال عن
مــــســــؤولــــ أتــــراك بـــنــــاء عــــلى
تـــــســـــجـــــيالت مـن داخل مـــــبـــــنى
القـنصـليـة بان خـاشقـجي تعرض

للتعذيب وقتل داخل القنصلية.
وفقد أثر الصحافي السعودي بعد
دخـــــوله قـــــنـــــصــــلـــــيـــــة بالده في
اســـــطـــــنــــــبـــــول في  2تـــــشـــــرين
االول/اكــــتـــوبـــر احلــــالي التـــمـــام
معامالت إدارية اسـتعداداً لزواجه
مـن خـطــيــبــته الــتــركـيــة خــديــجـة
جــنـكــيـز. وبــعـد أربــعـة أيــام أعـلن
مـســؤولــون أتــراك لـوســائل اعالم
مـــحـــلـــيــــة انه قـــتل داخـل مـــبـــنى

القنصلية.
أوفـدت الـسـعـودية فـريق عـمل الى
تـركـيـا لم تعـرف هـويـات أعـضائه
سـيـجـري محـادثـات مع مـسـؤول
أتراك في نهاية االسبوع في انقرة
بــحــسب مـــا أورد االعالم الــتــركي

الرسمي.
ورحـبت الـريــاض بـتـشــكـيل فـريق
ــشـتــرك بـ الــسـعــوديـة الــعـمل ا
وتــركـــيــا. ونــقــلت وكــالــة االنــبــاء
الـسـعـوديـة الـرسـمـيـة اجلـمـعة عن

مصدر سعودي مسؤول إنه يرحب
ب"جتـــــاوب" تــــركـــــيـــــا "مع طـــــلب
الــســعـوديــة "تــشــكـيـل فـريـق عـمل
مـــشــتــرك يـــجــمع اخملـــتــصــ في
الــبـلـديـن الـشــقـيـقــ لـلــكـشف عن
ـــــواطن مـالبــــســـــات اخــــتـــــفــــاء ا

السعودي جمال خاشقجي".
كمـا نوه وزير الـداخليـة السعودي
الـسـبت بـحـسب واس بـ"الـتـعاون
مع األشــقـــاء في تــركـــيــا من خالل
شـتركـة وغيـرها جلـنة الـتحـقـيق ا
من القنوات الرسمية" مشدّداً على
"دور وســــــــائـل اإلعـالم فـي نـــــــــقل
احلـــقــائـق وعــدم الـــتـــأثـــيــر عـــلى
مــســارات الــتــحـقــيـق واإلجـراءات

العدلية".
وأوردت صــحــيـــفــتــان تـــركــيــتــان
"ميلييت" و"سوزجو" ان خاشقجي
كـان يـضع عـنـد دخـوله القـنـصـلـية
ساعـة ذكيـة موصولـة بهـاتف نقال
أعــطـــاه خلـــطـــيــبـــته الـــتي كـــانت

تنتظره في اخلارج.
وذكرت صحـيفة "مـيلييت" الـتركية
أن ضــبــاطــا أتــراك اطــلـعــوا عــلى
تــســجـيـالت صـوتــيــة مــرســلـة من
ـكن سـماع الـسـاعـة الذكـيـة وأنه 
"اجلــــــــــــدال والــــــــــــصـــــــــــراخ" فـي
الــتـــســجــيالت. وقــالت صــحــيــفــة
ـكن فـقط االسـتـماع سـوزجـو إنّه 

إلى "بعض األحاديث".
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وأثـارت قـضيـة اخـتـفاء خـاشـقجي
قـلـقـا واسـعـا في اخلـارج ال سـيـمـا

لدى حلفاء الرياض.
تـأتي تـطـورات هذه الـقـضـية فـيـما
تـنـظم الريـاض مـؤتمـرا اقـتصـاديا
كـــبــــيـــرا حتـت عـــنــــوان "مـــبـــادرة
مـستـقبل االسـتـثمـار" للـعام 2018
تـــــــــــــشــــــــــــريـن من  23 الى  25 
االول/اجلــــاري وأطــــلــــقت عــــلــــيه
تــسـمــيــة "دافـوس في الــصــحـراء"
ي ـنتدى االقتصادي العا تيمنا با
في دافوس.فيما تتزايد التساؤالت
حـــول مــصــيــر خـــاشــقــجي قــررت
مؤسسات كبـرى في مجال االعمال
وأخــرى إعالمــيــة االنــســحــاب من
ــــؤتــــمــــر.لــــكن وزيــــر اخلــــزانـــة ا
االمـيــركي سـتــيف مــنـوتــشـ أكـد

الـســبت عــلى هــامش اجــتـمــاعـات
صندوق النقـد الدولي السنوية في
بـالي بـانـدونـيــسـيـا انه سـيـحـضـر
االجــتــمــاع مع مــتــابــعــة تــطـورات

التحقيق.
وقـــال "بــالـــطــبع أود ان أعـــبــر عن
قــلـــقي إزاء مــصـــيـــر خــاشـــقــجي"
ــعـرفــة نــتـائج مــضــيـفــا "نــتـطــلع 
الــتـحـقـيق". لـكـنه أضـاف "اجلـواب
في الــــــوقـت الـــــراهـن هـــــو انــــــني
ساشارك" مـوضحا "لـكن اذا ظهرت
ــقــبل مــعــلـــومــات في االســبــوع ا

سآخذها بالتأكيد باالعتبار".
من جـــهـــتـــهـــا اعـــتـــبـــرت مـــديــرة
صـنـدوق الـنـقـد الـدولي كـريـسـتـ
الغـارد الـسـبت ان قـضــيـة اخـتـفـاء
الــصــحـــافي الــســعــودي "مــروعــة"
لكـنهـا ال تزال تـعتـزم احلضور الى

ؤتمر. السعودية للمشاركة في ا
وقـالت الغــارد في بـالي إن "حـقـوق
االنسـان وحرية االعالم هـما أمران
أسـاسـيـان لـقـد  الـتـداول بـأمـور
مـروعـة لكن يـجب أن أتـابع أعـمال
صـــنـــدوق الـــنــــقـــد الـــدولي في كل
أنـحـاء الـعـالم".وتـابـعت "ح أزور
دولة مـا أقول عـلى الدوام مـا أفكر
ـــرحــلـــة ال أنــوي به" وفي "هـــذه ا
ا تغيير خططي مع التنبه الشديد 
يــــــرد في االيــــــام الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة
قبلة".وكانت بلـومبرغ وصحيفتا ا
ــز" و"نــيــويـورك "فــايــنــنــشـال تــا
ز" قـررت االنسـحـاب من مهـمة تـا
ؤتمر وسط التساؤالت عن رعاية ا

مصير الصحافي السعودي.
وقـال الــرئـيس الـتــنـفـيــذي لـشـركـة
اوبــــــر خلــــــدمــــــات الـــــــنــــــقل دارا
خــوسـروشـاهي أنـه لن يـشـارك في
ؤتمر "إال بـعد أن تظهـر مجموعة ا
مختلـفة تمامـا من احلقائق" مؤكداً

أنه "منزعج للغاية من التقارير".
كمـا أعلن رجـل األعمال الـبريـطاني
ريـــتـــشـــارد بـــرانـــســـون مـــؤسس
مـــجـــمـــوعـــة فــــيـــرجـــ أنه عـــلق
شاريع سياحية اتصاالت ترتبط 
في مـــنــــطـــقــــة الـــبــــحـــر األحــــمـــر
بـــالـــســعـــوديـــة بــســـبب اخـــتـــفــاء
خاشـقـجي.الى ذلك اعتـبرت مـديرة
صـنـدوق الـنـقـد الـدولي كـريـسـتـ

الغـــارد امس الــســـبت ان قـــضــيــة
اختفاء الصحافي السعودي جمال
خـاشـقجي "مـروعـة" لـكنـهـا ال تزال
تـعـتــزم احلـضـور الى الــسـعـوديـة
لـلـمـشـاركـة فـي مـؤتـمـر اقـتـصـادي

يعقد في الرياض هذا الشهر.
وقالت الغـارد في بالي حـيث تـعقد
اجـتمـاعـات صنـدوق الـنقـد الدولي
إن "حقـوق االنسـان وحرية االعالم

هـــمــا أمـــران أســاســيـــان لــقــد 
الـتـداول بأمـور مـروعـة لـكن يجب
أن أتــابع أعــمــال صـنــدوق الــنــقـد

الدولي في كل أنحاء العالم".
وتابـعت "حـ أزور دولة مـا أقول
على الـدوام مـا أفكـر به" وفي "هذه
رحلة ال أنوي تغيير خططي مع ا
ـا يـرد في االيـام الـتـنــبه الـشـديــد 
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ويأتي تصـريح الغارد بعـدما أعلن
وزيــر اخلـزانــة االمــيــركي ســتـيف
مـــنـــوتــشـــ أيــضـــا في بـــالي انه
شاركـة في مؤتمر "مبادرة يعتزم ا
مـستـقبل االسـتـثمـار" للـعام 2018
في الريـاض مع متـابعـة التـحقيق
في قــضـــيــة خـــاشــقـــجي.ويـــعــقــد
ـؤتـمـر في الـعـاصـمـة الـسـعـودية ا
تـــــــــــــشــــــــــــريـن من  23 الى  25 
االول/اكـتــوبـر ويــطـلق عــلـيه اسم
"دافــوس فـي الــصــحــراء" تــيــمــنــا
ي في ـنـتـدى االقـتـصـادي الـعـا بـا
دافـوس.لــكن مـؤسـسـات كـبـرى في
مــجـال االعــمــال وأخــرى إعالمــيـة
ــؤتـمـر ـشــاركـة في ا قـررت عــدم ا
عــلى خــلـفــيــة قـضــيـة الــصــحـافي
خــاشـقــجي.وتـتــزايــد الـتــسـاؤالت
حـــول مــصــيـــر خــاشــقـــجي كــاتب
مــــقــــاالت الــــرأي في صــــحــــيــــفـــة
"واشــــنـــطن بــــوست" والـــذي كـــان
يـنـتــقـد سـلـطــات بالده حـيث فـقـد
أثــــره مـــنـــذ دخــــوله قـــنــــصـــلـــيـــة
الــسـعــوديــة في اسـطــنــبـول في 2

تشرين االول/أكتوبر.
ـعلـومات ونـفت الريـاض السـبت ا
الــتي تـتــداولـهــا وسـائل إعالم عن
أوامــر صــدرت بــقـــتل الــصــحــافي
الـسـعـودي مـعـتـبـرة أنـهـا "أكـاذيب
ومزاعم ال أساس لها من الصحة".

اعتـذر باد ذي بـدء بـسبب ذكـري قـانون اصـول احملاكـمـات في احللـقة
رافعات السابقة والصحيح قانون ا

حتدثـنا عن واقع الـتملك وأهـميـته ولنـفتـرض اخيـرا اننـا توصـلنا الى ان
ـشـمول العـقـار جاء لـلـمـشمـول هـدية من الـرئـيس صـدام حسـ لـكون ا
عضـو فرع مـثال اي جـاءته بسـبب مـنصـبه احلـزبي وهذا اسـوأ احلاالت

في القانون .. فهل نصادر الدار ??
ـتـواضع ان نـتــصـرف بـشـفـافـيـة وتـأن حـيـال يـنـبـغي عـلـيــنـا بـتـقـديـري ا
ـة) هو وضـوع بـعد ان نـعي ان هـذا االجـراء الذي عـده الـقـانون (جـر ا
ة وال عـقوبـة اال بنص  وجب الـدستـور النـافذ ((ال جـر ـة  ليس بـجر
ة...)) وال عقـوبـة اال عـلى الـفـعل الـذي يـعده الـقـانـون وقت اقـتـرافه جـر
فـكـيف به ان كـان مـن لـدن رئـيس الـسـلــطـة الـتـشـريـعــيـة (مـجـلس قـيـادة
الثـورة) ورئـيس اجلـمـهـورية فـي حيـنـهـا ? والـسبـب الثـاني الـذي يـقـودنا
ـة هـو انـه مـورس بـشـدة خالل الــنـظـام الـقـائم لـلـتـفــكـيـر بـأنه لــيس جـر
ــالـكي ومـا زال .. امـا األمـر وخـصـوصـا خالل  واليــتي الـسـيـد نـوري ا
الثـالث بهـذا االجتاه فـهو ان الـكـثيـر من االمالك احملجـوزة اليـوم ألركان
النظـام السابق هي مـغتصـبة بـطريقـة غير قـانونيـة من لدن اركان الـنظام
ـال هو القـائم  ويحق لـلمـدع ان يـطالـبوكم بـأخالئهـا خصـوصا وأن ا
كن اضافة نقطة في عهدتكم كونه محـجوزاً لديكم في الوقت احلاضـر 
ـئـة من هدايـا الـعـقارات كـانت عـلى  شكل مهـمـة اخرى وهي ان  99 با
قطعـة ارض قام الذات بـبنـائها عـلى نفقـته اخلاصـة فهل يجـوز مصادرة

العقار كله (تعسفا) !!?? . 
نقـطـة اخـيرة وهـي ان الهـدايـا كـان معـظـمـها جـمـاعـيا ومن بـاب الـتـكر
كحمـلة الشـهادات الـعليـا وبشكل جـماعي او مـثال تكر مـوظفي منـظمة
الطاقـة الذريـة وكان بـينهم عـضو فـرع مصادفـة فهل نـصادر مـلك عضو

الفرع وهو جاءه كونه احد موظفي الطاقة الذرية ?? 
ـوجب الـقـانون مـن عدم ـدعي  أألهم من كل ذلك هـو ان نـدقق شـمـول ا
) بيـنما ال رافقـ شموله فـمثال هـناك من ورد اسـمه وكتب ازاءه (هـيئـة ا
توجد هيئة بهـذا االسم بل يوجد مكتب صغيـر  وأذا دققنا القانون جند
صـادرة اخيرا رافـق غيـر مشـمولـ مطـلقـا باحلـجز اصال قـبل ا ان ا
وقـبل ان اســتـودعــكم بـحــفظ الـله اعــتـرف امــامـكم بــأن مـعــظم من كـنت
اطمـئنـهم على مـصيـر امالكهم مـستـندا عـلى مهـنئـتكم وقـدسيـة مهمـتكم
بعد الله  والـتي تعدهـا السماء اقـدس من مهمـة رجال الدين وألن احلكم

والعدل هي من اسماء الله احلسنى ..
عـهودة (القضاء مسـيس) فأجيبهم انه ان كان  كانوا يجيبـون بالعبارة ا
تواضع القضـاء مسيـسا فـالتسـييس لم يـصل قضاة الـبداءة بـتقديـري ا
وسأثبت لكم ذلك . السياسة التي قال عنها شاعرنا النواب (عهر فدول)
رغم انـهـا (ام الـعـلـوم) ان دخـلت مـجـاالت مـحـددة تـخـربهـا وتـخـرب هي
ـسـلـحـة بعـدهـا فـكـيف ان كـانت وأولـهـا الـقـضاء ومـن ثم تـأتي الـقـوات ا
ذاهب اصال سياسـتنـا في العـراق قد دخلـتهـا االديان وا
ومن ثم فــأن دخــولــهــا الــقــضــاء يــعــني ان ضــيــاع
القـضـاء سـيـكون مـؤكـدا وبـضيـاعه يـضـيع الـعراق
وأنتم سـيداتي وسـادتي اهله وصـمام امانـه وفقكم

الله وأدامكم ويحيا العدل ليحيا العراق.

الـطـرفـ وقـد ارتـفـعت حـصـيـلـة
قــــتالهـــا إلى  176عــــنـــصـــراً من
ــوقـــراطــيــة قـــوات ســوريـــا الــد
و 325 مـن تـــــنـــــظـــــيـم الـــــدولـــــة
االسـالمـيـة.ومُـني الــتـنـظـيم خالل

ـــاضـــيــــ بـــهـــزائم الـــعــــامـــ ا
مــتالحــقــة في ســوريــا ولـم يــعـد
يـــســـيـــطـــر ســوى عـــلـى جـــيــوب
مـحدودة في أقـصى مـحـافظـة دير
الزور وفي البادية شرق حمص.

وكـــان الــتـــنــظـــيم أســر خالل أول
هــجـوم مــضــاد له األربــعــاء وفق
ـــرصـــد  35عـــنـــصـــراً من تـــلك ا
الـقــوات.ومـنـذ بــدء الـهــجـوم قـبل
شــهـر تــدور مـعــارك عـنــيـفــة بـ
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{ بــيــروت (أ ف ب) - تــتــصــدى
وقـراطـية مـنذ قـوات سوريـا الـد
أيــام لـهــجـمــات مـضــادة يـشــنـهـا
تـــنــظـــيم داعش ضـــد مــواقـــعــهــا
انـطالقــاً من آخـر جــيب يـســيـطـر
عـــلــيه فـي مــحــافـــظــة ديــر الــزور
واســـتـــهـــدف أحـــدهـــا مـــخـــيـــمــاً
ـرصـد لــلـنـازحـ وفـق مـا أفـاد ا

السوري حلقوق اإلنسان.
ـسـتـمـرة مـنـذ ـعـارك ا وأسـفـرت ا
ــرصــد عن األربــعـــاء بــحــسـب ا
مــــقـــتل  37عـــنــــصـــراً من قـــوات
وقراطية كما قُتل 58 سوريا الد
جــهــاديــاً غــالــبــيــتــهم فـي غـارات
لــــلــــتـــحــــالف الــــدولـي بـــقــــيـــادة

واشنطن.
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وتــــــــــشـن قــــــــــوات ســــــــــوريــــــــــا
ـوقــراطـيـة وهـي عـبـارة عن الــد
إئـتالف لـفـصـائل كـرديـة وعـربـية
منـذ شهـر هجـوماً ضـد آخر جيب
يـتــحــصن فـيه الــتــنـظــيم في ديـر
الــزور في شـرق الــبالد بـدعم من

التحالف الدولي.
إال أن الـتنـظـيم بدأ األربـعـاء بشن
هجمات مضـادة ضد تلك القوات
ـرصـد وتــمـكن من عــرقـلـة وفـق ا
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اإلنـسـان بـسـبب سـجلّـهـا عـلى صـعـيد
االنتـهاكات حـقوق االنـسان وتاريـخها
ـتـحـدة عـلى في الـتـصـويت في األ ا
قـــرارات تـــتــعـــلق بـــحـــمــايـــة حـــقــوق

اإلنسان.
W¹bł  U UN²½«

وقالت منظـمة "هيومن رايتس ووتش"
في بـيـان إنّه "بـتفـضـيـلهـا دوالً تـرتكب
انــتــهــاكــات جــدّيــة حلــقــوق اإلنــسـان
ـــرشـــحــ ـــهــا عـــدداً من ا وبـــتــقـــد
قاعـد فإن اجملموعات مساوياً لـعدد ا
اإلقلـيميـة تخـاطر بتـقويض مصـداقية

اجمللس وفعاليته".

وتــوزّعت الـدول الـ 18الــتي انــضّـمت
إلـى اجملـلس كـالـتـالي: خـمـسـة مـقـاعد
ألفـريقيـا (بوركـينـا فاسـو الكـاميرون
إريـتريـا الصـومـال وتوغـو) وخمـسة
ـنـطقـة آسـيا واحملـيط الـهاد مـقـاعد 
(الـبـحـرين بـنــغالدش فـيـجي الـهـنـد
) ومـقعدان ألوروبا الشرقية والفليب
(بـلـغـاريـا وتـشــيـكـيـا) وثالثـة مـقـاعـد
ألمـيـركـا الالتـيــنـيـة-الـبـحـر الـكـاريـبي
(األرجــــــنـــــــتــــــ الــــــبـــــــاهــــــامــــــاس
واألوروغواي) وثـالثة مـقاعـد ألوروبا
الــغـربــيــة والـدول األخــرى (الــنـمــسـا

ارك وإيطاليا). الد
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