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للوزارة ان استحدثت مؤخرا ثالثة
أقــضـيـة جــديـدة في احملــافـظـة هي
الـــعـــلم والـــضـــلـــوعـــيــة وآمـــرلي),
واوضـح الـــــهـــــنـــــداوي ان (دائــــرة
ـكـانـيـة في الـتـنـمـيـة االقـلــيـمـيـة وا
ـقدم الـوزارة تولت دراسـة الـطلب ا
من قـــبـل احملـــافـــظـــة فـــوجــدت ان
اســـتـــحــداث الـــنــاحـــيـــة يــنـــســجم
عـاييـر والضـوابط الـتخـطيـطية وا
الـــــتي تـــــشـــــمل عـــــدد الـــــســـــكــــان
والـنـشاطـات االقـتـصاديـة الـسـائدة
واحلـدود والــتــقــسـيــمــات االداريـة
ــقـاطــعـات ـنــاطق الــريــفـيــة - ا وا

والقرى).
ستحدثة تبعد وتابع ان (الناحية ا
ـسـافـة ٦ كيـلـو مـتـرات  عن مـركز
قـــضــاء الـــضــلـــوعــيـــة بــحـــدودهــا

االدارية).
واضـاف الــهــنــداوي ان (الـنــاحــيـة
يــــحــــدهــــا من الــــغــــرب قــــضــــاءي
الضلوعية و اخلالص ومن الشرق
والـشــمـال يــحـدهــا قـضــاءي الـدور
وسـامــراء وجــنـوبــا قــضـاء بــلـد),
وتابع ان  (الناحية اجلديدة تتكون
ـقـاطـعـات 27 الـبـوفـراج و29 من ا
عــــابـــــريــــة وام شـــــعــــيـــــفــــة  و39
الـــــســــديــــرات و 32 الــــضـــــبــــاعي
سطاح و 38 تلول الـشكرو 30 وا
حــيـالــة وجـزر و 40 كـريــة وابـو
رات و39 الـشيخ حـمـامة و 40 ا

محـمد و41 عيـثـة الولـيد و41 ابو
حليچ).

 وأعــلن قـضــاء شط الـعــرب الـتـابع
حملـافـظـة الـبصـرة عن قـرب تـنـفـيذ
مــشــروع يــقــضي بــتــبــلــيط طــريق
يـؤدي إلى نــاحـيــة عـتــبـة تــمـهــيـداً
إلعادة أحـيائهـا بعد أن  الـغاؤها
مـنـذ أن هجـرهـا سـكانـهـا مع بـداية

حرب اخلليج األولى.
ŸËdA  cOHMð

وقال قائممقام القضاء حيدر طعمة
الـــعــــبـــادي فـي تـــصــــريح امس إن
تـد من مركز الـقضاء إلى (طريـقاً 
ـفتـرض تـبلـيطه الـناحـيـة كان من ا
في عام 2012 ولكن وزارة االسكان
واالعمار والبـلديات العـامة تأخرت

شروع). كثيراً في تنفيذ ا
واضاف  أن (الـوزارة بدأت مـؤخراً
بـإعداد جـداول الـكمـيـات استـعداداً
ــشــروع والــذي سـوف لــتــنــفــيــذ ا
يــســـهم إجنـــازه في إعــادة إحـــيــاء
الـناحـيـة التي كـانت مـلـغاة مـنذ أن
هــجـــرهــا ســكــانـــهــا خالل احلــرب
الـثـمـانـيـنـات وحتـولت بـسـاتـيـنـهـا
الـكــثـيـرة إلى أراض جـرداء قـاحـلـة
ــقــذوفـات تــكــثـر فــيــهــا األلـغــام وا
احلـربــيــة الـتي لـم تـنــتـشـل لـغــايـة

اآلن) ,
واوضح العبادي أن (الـقائممـقامية
تـأمل من فـرقــة الـعـبـاس الــقـتـالـيـة

واسـتــمـرارنـا فـي عـمــلـنـا الــرقـابي
والــتـشـــــــريـعي لـتــفـويت الـفـرصـة
ـفـســدين لـلـحــفـاظ عـلى أمن عــلى ا
بـابل واقــتــصـادهــا ومـؤســسـاتــهـا
وجـــمـــيع مـــفـــاصـــلـــهـــا من نـــوايــا
فسدين واننا مـلتزمون امام الله ا
واخلـــيـــرين بـــالـــقـــسم الـــقــانـــوني
والـعهـد الذي قـطـعنـاه خلدمـة بابل

وأهلها).
 واشــار إلى أن مــجــلس مــحــافــظـة
بابل صـوت في جـلسـة استـثنـائية
عـــقـــدهـــا في وقـت ســـابق من امس
األربعاء على انتخاب كرار العبادي
محافظـاً لبابل خلفـاً لصادق مدلول
الــســلـطــاني الــذي فــاز بــعــضــويـة
مـجـلس الـنـواب خالل االنـتـخـابـات

األخيرة.
WOŠU½ À«b×²Ý«

مـن جــــــهــــــة اخــــــرى قـــــررت وزارة
التخطـيط استحداث نـاحية جديدة
تابـعـة حملافـظة صالح الـدين. وقال
ــــتــــحــــدث الـــــرســــمي لــــلــــوزارة ا
عـبــدالــزهـرة الــهـنــداوي في بــيـان
امـس ان (الـــــوزارة وافـــــقـت عـــــلى
اســتــــحــداث نـــاحــيــة الــنــهــرين –
احلـــــردانـــــيـــــة - ضـــــمن قـــــضـــــاء

الضلوعية التابع للمحافظة).
واضـاف ان (هــذه تـعـد أول نـاحـيـة
تُـــســـتـــحــدث فـي احملــافـــظـــة مـــنــذ
اضي وقد سبق ثمانينـات القرن ا
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ــســاهـــمــة في تــخـــلــيص أراضي ا
ـقــذوفـات الـنــاحــيـة من األلــغــام وا
احلـربـيـة لـيـتـمـكـن سـكـان الـنـاحـية
الــنـازحـ مــنـهـا قــبل أكـثـر من 30
عاماً من العـودة وأن الفرقة بادرت
خـالل الـــعـــام احلــالـي بـــتـــطـــهـــيــر
األراضي احملـاذيـة لـلـطـريق الـرابط
ب مركز القضـاء ومنفذ الشالمجة

احلدودي من األلغام).
واشـــــار الى ان (الـــــعـــــوائل الـــــتي
نزحت مـن النـاحيـة  بسـبب احلرب
عـــددهـــا بـــاآلالف ونـــتـــوقع عـــودة
ـــئــات مــنـــهــا في حـــالــة تـــبــلــيط ا
ـــؤدي إلـى الـــنـــاحـــيـــة الــــطـــريق ا
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Y¹bŠ∫ رئيس اجمللس االوربي دونالذ توسك خالل حديثه امام النواب االوربي في ستراسبورغ

االجتماعية االثن اسماء اكثر من
 84الف اسرة الى وزارة التخطيط
تـمـهـيـدا لـشـمـولهـم بـراتب االعـانة

االجتماعية).
WFÐ«— WF œ

واضـاف ان (الـدفـعـةالـرابعـة راعت
ن هم فـوق اولـويــة كـبــار الــسن 
60 عـامــا وبـلغ عـــــددهـم اكـثـر من
 13الـف اســـرة  كــــمــــا  ارســـال
اســـمــاء االســـر الــتـي تــتـــكــون من
خمـسـة افراد مـسـتحـقـ فمـا فوق
للـشمـول وبـلغ عددهم اكـثر من 71

الف اســـرة). واوضـح الـــبـــيــان ان
(اسمـاء الوجـبة الـثالـثة الـبالغ 46
الـف اســــــرة ارســــــلـت االحــــــد الى
التخـطيط وكـانت االولوية لالرامل
ـعـاقـ والـعاجـزين ـطـلـقـات وا وا
وبــذلك تــكــون الــوزارة قـد ارســلت
اســمــاء اكــثــر من  130الف اسـرة
سيتم شـمولها عـلى دفعتـ  ثالثة
ورابـعـة فـضال عـن الـقـيـام بـحـمـلـة
مـسح مـيــداني لـعـشـرة االف اسـرة
قــدمت لــلــشــمــول وتـوقـف الـبــحث

يداني لنفاد التخصيصات). ا
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ارسـلت وزارة الــعـمل اسـمـاء 130
الـف اســـرة لــــوزارة الـــتــــخــــطـــيط
تـمـهـيـدا لـشـمـولهـم بـراتب االعـانة

االجتماعية .
وذكربـيـان للـوزارة تـلقـته (الـزمان)
امس انه ( تـنــفـيـذا لــتـوجـيه وزيـر
الــعــمل مـحــمــد شـيــاع الــسـوداني
وبعـد االعالن عن اطالق الـدفـعـت
تـقدم عبر الثالثـة والرابعة من ا
النافـذة االلكتـرونية في عام 2016
للشمـول اجلديد  ارسـلت احلماية
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عـد عـضــو مـجـلـس مـحـافــظـة بـابل
راضي عـــبــيــد اجلـــبــوري جـــلــســة
اجمللس التي عقـدها امس وانتخب
خاللـهــا كـرار الــعـبــادي مـحــافـظـاً

فاقدة للشرعية. 
وقــال اجلـبــوري إنه (بــعـد رفــضـنـا
الـــقــاطـع آللــيـــة اخــتـــيـــار احملــافظ
وتـأكـيــدنـا عـلى عــدم شـرعـيــة عـقـد
اجلــلـسـات االسـتـثـنـائـيـة ألكـثـر من
مـــرة رغم فـــقــــدانـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة
الـقـانـونـيـة التـي تكـتـسب بـإكـتـمال
النصاب القانوني لعدد احلاضرين
مـن أعـضــاء اجملــلس ومـحــاوالتــنـا
ستـمرة بكسـر النصـاب القانوني ا
بـعـد أن شكـلـنـا فريـقـاً من اخلـيرين
الــــذين اليــــرتــــضــــون ألنــــفــــســــهم
الـتـصـويت حملـافظ فـاقـد لـلـشـرعـية
الـــقــانــونــيـــة ومــخــالـف لــلــشــروط
اخلـاصـة بـاخـتـيـار احملـافظ حـسب
ـعدل قـانون رقم 21 لسـنة 2008 ا
وعـــــــــــدم اهـــــــلــــــــيـــــــتـه االداريـــــــة
واالجـتمـاعـية وبـهـذا نؤكـد الهالي
بــــابل عـــدم اشــــتـــراكـــنــــا في هـــذه
اجللسـة الفاقـدة لالسس القـانونية

والشرعية).  
وأضــاف في بــيــان (جنــدد عــهــدنـا
لــلــشــرفـــاء واخلــيــرين بــحــرصــنــا
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عبد الزهرة الهنداوي

وكــان الــســوداني قــد اعــلن االحــد
ـــــاضي عن اطـالق الــــدفــــعــــتــــ ا
الــثــــــــــالـثــة والــرابـعــة لــلـشــمـول
بـــراتب االعـــــــانــة االجـــتـــمــاعـــيــة
بــــأولـــويـــة كـــبــــار الـــسن واالرامل
ـطــلـقـات والــعـوائل ذات الـدخل وا
احملــدود الـتي يــبــلغ عـدد افــرادهـا

فـــــوق اخلـــــمـــــســـــة ,بـــــعــــد ان 
تـأتية تخـصيص اموال اضـافيـة ا
من وفــرة فــروقــات اســعــار الـنــفط
وفق مـا جـاء بــقـانـون مـوازنـة عـام
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زيد من الـتحول ادهشني  ذات زمان اينع احلب فينـا فانعطـفت احلياة 
عجزات.  وتذكرت ان احلب مصدر ا

ـطـر هـطل بال مـواعـيـد و ـوسم وا اتـذكـر اشـجـار احالمي اثـمـرت قـبل ا
كـنت اســتـلـم بـطــاقـات الــتـهــاني من كل حــدب وصـوب الى حــد اسـراب

الطيـــور والعصافير من حولي باتت تندهش من هول الصدمة. 
والــــــشـعـر ذلـك الـسـيـد الـذي يــحـتـلـني ابــدا مـنـذ نـعــومـة اظـفـاري فـاق
فيضـانه ميـاه دجلـة وغـــــدت الـذاكرة حبـلى بدواوين يـغار الـواحد مـنها
من االخـــر وكـل قـــصـــــــــيـــدة تـــود ان تـــكـــون احـــلـى واجـــمل وارق من

سابقتها. 
واتذكر في تـلك السنـة التي هطل عـلي وجههـا مطرا حـريريا نـاعما انني
اكـثـرت من الـصالة والـدعاء لـتـدوم الـنـعـمـة وتـشـتـعل غـابـة من الـشـموع

داخلي النارة بقايا العتمة و اضاءة دهاليز االمل وطرد اليأس . 
واكـثـرت من قـراءة الـروايـات الـرومـانــسـيـة وغـنـائـيـات الـغـزل و حـوارات
متـد عبر قرون سحيقة في العاشق التي وثقهـا وسجلها تاريخ احلب ا
القدم. كنت في ذلك الزمـان اردد على الدوام قول الشـاعر (ما مر ذكرك
اال وابتسمت له .. كأنك العيد والباقون ايام) النني توحدت وانصهرت و
ذبت في وجه حبيـبتي حـتى تصـور االخرون اننـا واحد ولـيس اثنان وان

احالمنا و مشاعرنا و مشاريعنا في احلياة موحدة . 
واذكـر ذات صبـاح انـهـا قـدمت بـحـزمـة شـموع بـنـفـسـجـيـة تـرددت كيف
اشعلـها بـعود ثـقاب ام بـتنهـدات صدري ودفء يـدي وحرارة قـلبي الذي
رقص حينها طربا وبقيت تلك الشموع اشهرا تشتعل حبا دون نار كلما

حدقت فيها او حركتها من مكان الى اخر على مائدة الطعام.
قال تـنقلت شيئا فشـيئا من الشأن السياسي وشعرت انني ح اكتب ا
ا اثار اعجاب واندهاش االجتماعي الى شأن احلب وهمومه وشجونه 
النــهم تـعــودوا مــني عــلى مــدى ســنــوات ســيـوال من اصــدقـائـي في آن 
ـواقع االلكـترونـية لكن قـاالت السيـاسيـة التي ازدانت بـها الـصحف وا ا
ما لم يـعرفـوه حيـنـها ان عـاصفـة احلب هي الـسبب والـعلـة وح عـرفوا

بعد ح زال العجب . 
ما الهدايـا فغدت جزءا ال يـتجزأ من حيـاتي اليوميـة فكنت مغـرما باهداء
عطـرة للصديقات واالصدقاء احللوى والشاالت و القمـصان والشموع ا
البس الخـتــيـار هـدايـا من حـولي وصــرت اتـصل عـلى الــدوام بـبـائــعـة ا

جديدة حتى صارت البائعة االنيقة تلك صديقة مقربة .. 
وذلك ما حفزني الكتشـاف ان احلب والهدية امران مـتالزمان ال يفترقان
كن ان حتب احدا دون ان تهـديه شمعـا او شاال او كتابـا او قطعة فال 

حلوى بعد ان تكون قد اهديته قطعة من قلبك . 
وفي خضم تلك االيام الـتي كانت تمـر بلمح البـصر لم اكن اشعر ان في
احلـياة ثـمـة الم وحـزن وثـمـة جـراح و مـآسي ونـكـبـات و ثـمـة انـكـسارات
بـقـدر بيـادر االفـراح . حـتى اطـل يـوم شعـرت فـيه ان صـرح احلـب هوى

وتهدمت اركانه وتساقطت اوتاده هكذا على ح غرة ..
وتـزامـنت مــعي اوجـاع اجلـســد مع مـحـنـة الــقـلب ودخـولي بــكل حـيـاتي
اخملمـلـيـة الول مـرة الى غـرفـة الـعنـايـة واالنـعـاش وكـان ذلك واحلق يـقال

اكبر مفاجأة مرعبة في حياتي .
 ومر بي زمن جـديد غـادرني فيه الـكثـير من االحـبة و ودعـني الكـثير من
ـا صــافـحـتــني بـحــرارة دب فـيـهــا الـبـرد االصـدقـاء و االيــادي الـتي طــا
ـمتدة و الى والصـقيع والـكثيـر منـها لم يـعد يـتعـرف على تـقاسـيم يدي ا
صـافحـة احلمـيمـة التي اجـيدهـا انا طـوال عمـري احلافل بـالشـعر لغـة ا

وباحلب . 
واالغــــرب ان الـتي حـرضت في كل مـعــالم اجلـمـال لـتـبـدو لـلـعـيـان ذات
ــسك واحلـنـاء زمـان واعـشـــــــبت داخـلي مــزارع ريـحــان و عـمـرتــني بـا
اومأت بـالــــــــوداع في حلـظة كـنت اتوقع مـنهـا فصال جـديدا من احلب

راكمة حصاد احلياة بشوق ولهفة .  واالمل والعطاء 
ذات زمــــــان وذات حب وذات مـطـر وذات شـعـر احتــفـني بـحـقـبـة حـيـاة
طـر احلـزن عـلى قـلـبي فـاننـي افتح بالـغـة الـرقـة واجلـــــــمـال واالن اذ 
نافـذة اخـرى تـبـقـــــــى مشـرعـة لالمل لـعل بـدايـة اخرى
تـــــــهل و يــحل مــجــدد عــلي الــســـــــــالم واالمــان
(فال يـأس مع احلـــــــــــــيـاة وال حـيـاة مع الـيـأس)
كــمــا قــال الـــكــاتـــــــــب الــروائي الـــكــبــيــر جنــيب

محفوظ.

ـلك سلـمـان وولي عـهده االمـير صالح وسهل خـاشـقجي اسـتـفبـلـهمـا ا
محمد االثن معبرين لنجل وشقيق جمال خاشقجي عن تعاطفهما مع

ذوي الصحفي القتيل!
ـواساة جديـدة طريـقة الـعزاء هـذه فالـعرف مـتفق عـلى ان يذهب مـقدم ا
ـعـزي لــيـسـمع دعــاء الـصـبـر ـكــان ا ُــعـزى  ـكـان الــعـزاء ال ان يـأتي ا

لك! كان قصرا مثل قصر ا والسلوان ولو كان ا
فبعـد تبـدل رواية الـدولة الـسعوديـة عن صحـة مقـتل وظروف قـتل جمال
بدأت الـتـغـطيـة االعالمـيـة بأخـبـار تهـدئـة مـنهـا اعـفـاءات طالت مـسـؤول
" مشتبه بهم"! شبوه ستشارية واخملابرات واعتقاالت  كبارا في ا

ثم اتصاالت هـاتفـية مع عـائلـة القتـيل بال جسـد فمـواساة ولكن دون ان
يذهب االمير بنفسـه لبيت خاشقجي بل بالـعكس ولي الدم يصل مكتب

لك ليرد عليه وعلى ابنه بالشكر والدعاء بطول العمر وبقاء االمر!. ا
لك سلمان غريب ان يكون هذا سلوك احد السديري السبعة واقصد ا
وهو الـعـارف بـطـبيـعـة الـعالقات الـتي حتـكم الـتـصرف فـي مثل مـنـاسـبة
كهـذه السيـما وفـعل القـتل ومهـما حـجمت اضـاءته فثـمة ظل لـولي العـهد
فيـه والقـرائن كـثـيرة عـلـيه فـاالمـير الـشـاب الـواسع الـصالحيـات كـثـير
ـثل ايـضـا الـفـرع الذي سـيـكـمل سـاللـة الـسلـطـة حـيث ان الـسـلـطـات 
التـوريث االفـقي بـ االخوة تـغـير لـيـكون عـمـوديـا لسـلـمان حـتى بـوجود

االمير احمد"٧٦ سنة" كشقيق اوحد.
لك الوالـد حلضور الـعزاء لكان قـيل" يقتل لو ان االميـر ذهب نيابـة عن ا

شي في اجلنازة" السيما انها مختفية! و
ـا تكون فعلة ثلـها لتلقي مـشاعر االلم فلر لكن احضار العـائلة او من 

تتطلب مثال جديدا عن القسوة كأن يقال اقتلك واحضرك!.
في قـصص الــتـاريخ االسالمي شيء مــشـابه حلــوار الـعـزاء هــذا وبـطـله
:" لو يـزيـد االمـوي الـذي قـال معـلـقـا عـلى ذبـح احلـسـ

ا ذبحته"! كنت اعلم 
طـبــعـا خــاشـقــجي لــيس حـســيــنـا وال قــاتـله يــزيـد
فـصالح وسـهل خـاشـقـجي لم يـكـونـا اسـيـرين في

واقعة القنصلية!.
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نـقـلت وكالـة اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية
لألنـبـاء (إرنـا) عن الـرئيـس اإليراني
حـسن روحـانـي قـوله امس األربـعـاء
إن الـــســــعـــوديــــة لم تـــكـن لـــتــــقـــتل
الـصـحـفي الــبـارز جـمـال خـاشـقـجي

دون حماية أمريكية.
وقـــال الـــرئــيـس األمــريـــكي دونـــالــد
تــرامب يـوم الــثالثـاء إن الــسـلــطـات
السـعوديـة دبرت ”أسوأ تـستـر على
ـــقـــتل اإلطالق “فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق 
خــاشـقــجي هــذا الـشــهــر وتـعــهـدت
ـتـحـدة بـإلغـاء تـأشـيرات الـواليات ا
دخـــول بـــعـض من يــــعـــتـــقــــد أنـــهم

مسؤولون عن احلادث.
من جهة اخرى طالب رئيس اجمللس
االوروبـي دونـــــــالــــــد تـــــــوسـك امس
األربـــعــــاء بـــتــــوضــــيح مالبــــســـات
ثـير للصدمـة) للصحافي (االغتيال ا
الـســعـودي جــمـال خـاشــقـجي داخل
القـنصلـية الـسعوديـة في اسطـنبول

"أيا كان منفذه".
W UŽ W Kł

وقال توسك أمام الـنواب االوروبي
اجملـتــمـعـ خـالل جـلـســة عـامـة في
ســتــراسـبــورغ "االهــتــمـام االوروبي
الوحـيـد هو كـشف كل تـفاصـيل هذه

نفذ". القضية أيا كان ا
ة رهيبة الى حد وأضاف "إنها جر
أن أي أثر لـلـنفـاق سـيجـعلـنـا نشـعر
بـالـعـار" داعــيـا الـنـواب االوروبـيـ
الى احلرص عـلى أن "تمـتنع أوروبا
ؤسـسات" عن والدول االعـضـاء أو ا

أي موقف مبهم في هذه القضية.
وتابع "لـيس من مهـامي أن أقول من
يريد حـمايـة مصالح من هـنا" بدون

زيد من التفاصيل. إعطاء ا
عـامـا) وقـتل جــمـال خــاشـقـجي (59 
كــاتب مــقــاالت الــرأي في صــحــيــفـة
واشــــنــــطن بــــوست في 2 تــــشــــرين
االول/اكتـوبر في قـنصلـية بالده في
اســطــنــبـــول الــتي دخــلـــهــا التــمــام
معـامالت اداريـة تمـهـيدا لـزواجه ما
أثار موجة تنديد واسعة في العالم.
وبـعـد 17 يـومـاً من اإلنــكـار أعـلـنت
الـريـاض الـسـبت أنّ خـاشقـجي قُـتل
من طــريق اخلــطـأ في قــنــصـلــيـتــهـا
خالل "شجار" مؤكـدة أن ولي العهد
األمير محـمد بن سلـمان لم يكن على
ـــــا حــــصل. وشّـــــكــــكت دول عــــلم 

لــلـــعـــام الـــثـــاني إلى اســـتـــقـــطــاب
استثمارات جديدة.

لــكن قـضـيــة الـصــحـافي الــسـعـودي
ــنـتــدى الـذي تــطــغى عـلـى أعـمــال ا
يــسـتــمــر حـتـى اخلـمــيس. وأعــلـنت
شـخـصـيــات سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة
وإعالمــيــة عــديــدة مــقــاطــعــته عــلى

خلفية قضية خاشقجي.
ÎUDš o¹dÞ

وبــعـد 17 يــومــاً من اإلنــكــار أكّـدت
الـريـاض الـسـبت أنّ خـاشقـجي قُـتل
من طــريق اخلــطـأ في قــنــصـلــيـتــهـا
خـالل "شـــجـــار" مع عـــنـــاصـــر أتـــوا
للتفاوض مع الصحافي حول عودته
ملكة مشدّدة أن ولي العهد لم الى ا
ـا حــصل. وشّـكـكت يـكن عــلى عـلم 
دول ومـــنــظـــمــات عــدة فـي الــروايــة

السعودية.
وحضر ولي العـهد جانـبا من أعمال
ـؤتـمـر الـثالثـاء. وظـهـر مـبـتـسـمـا ا
والتقط الصور مع احلاضرين الذين
صـفّـقوا واقـفـ لـدى دخـوله الـقـاعة

الفخمة في فندق "ريتز كارلتون".
ــنـظــمــون جــهـودا كــبــيـرة ويــبــذل ا
ـــنــتـــدى عــلـى أنه مــؤتـــمــر إلبـــراز ا
استـثمـاري ناجح والـتأكـيد على أن
أعمـاله وأهدافـه لم تتـأثّر بـتداعـيات
قضية الصحافي. فأُعلن عن اتفاقات
ومـــذكـــرات تـــفـــاهـم بـــ الـــريـــاض
ـية بـأكثر من  50مليار وشركـات عا
دوالر وأضيف متـحدثون الى قوائم
ـشـاركـ في اجلـلـسـات مـعـظمـهم ا
قـادة دول عـربـيـة وإفـريـقـيـة حـلـيـفـة

للرياض.
ومـن بـــــ هــــؤالء رئـــــيـس الــــوزراء
اللـبنـاني سـعد احلـريري وولي عـهد
البـحـرين األميـر سـلمـان بن حـمد آل
رجح أن يحضرا خليفة اللذين من ا
اجلــلــسـة نــفــسـهــا مع ولي الــعــهـد
ـــلك عـــبـــدالـــله والـــعـــاهـل األردني ا
الــثـــاني الـــذي حـــضـــر جـــانــبـــا من
ـؤتــمـر الـثالثـاء الـى جـانب االمـيـر ا
محمد لكنه لم يتحدث رغم أن اسمه

. تحدث كان مدرجا على الئحة ا
واكـتـفى الـعـاهل األردني بـاجلـلـوس
في الــقــاعــة الى جــانب ولي الــعــهـد
لنحو  15دقيقـة قبل أن يغـادرا معا
لياردير السعودي األمير يرافقهما ا
الـولــيـد بن طالل الـذي كــان احـتـجـز
اضي مع أمراء لثالثة أشهـر العام ا

آخرين في الفندق نفسه على خلفية
قـضايـا فـساد في إطـار حـملـة قـادها
ولي العـهد. وخـرج بعـد تسـوية دفع
وجبـها مالي الـدوالرات بحسب

تقارير صحافية.
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ــنـــظــمــ إبــعــاد ورغـم مــحــاوالت ا
ـــؤتــــمـــر عن جتــــاذبـــات قــــضـــيـــة ا
خـــاشــــقـــجي أقــــرّ وزيـــر الــــطـــاقـــة
ـــعــدنـــيــة والــصـــنــاعـــة والـــثــروة ا
ـنـتدى الـسعـودي خـالـد الفـالح في ا

بأن السعودية "تمر.. في أزمة".
وكـان خــاشـقـجي يـكــتب مـقـاالت في
صحيفة "واشنطن بوست" االميركية
يـنـتـقــد فـيـهـا سـيـاسـات ولي الـعـهـد
الذي يتولى منـاصب قيادية عدة في
ـــمـــلـــكــة. وعـــاش الـــصــحـــافي في ا
ـتـحـدة مـنذ  2017خـوفا الـواليات ا
من تـعــرضه لـلــتـوقـيـف في بـلـده في
مرحلة شهدت اعـتقال عشرات رجال
الــــــــديـن والـــــــكــــــــتّــــــــاب واألمـــــــراء

والسياسـي والناشـطات في حقوق
رأة. ا

وخالل مشـاركته في الـنسـخة االولى
اضي تعـهد األمير للمـنتدى العـام ا
مــحــمــد بـاالنــفــتـاح والــقــضــاء عـلى
ملـكة احملافـظة مطـلقا التشـدّّد في ا
حـمـلـة تـغـيـيـرات اجـتـمـاعـيـة شمـلت

السماح للنساء بقيادة السيارات.
ويرى مـحـللـون أن قضـيـة خاشـقجي
أضـــــرّت بـــــصـــــورة ولـي الـــــعـــــهـــــد
كـإصالحي وتسـبـبت بـأزمـة عالقات
عــامـة كـبـرى بــالـنـســبـة لـلــسـعـوديـة
الــســاعــيــة الى تــنــويع اقــتــصــادهـا
ـــــرتـــــهن لـــــلــــنـــــفط عـــــبـــــر جــــذب ا

االستثمارات الدولية.
ومـــســــاء الــــثـالثـــاء دان الــــرئــــيس
األمـيــركي دونـالــد تـرامب مــا وصـفه
ة بأنه "أسوأ عـمليـة تستـر" في جر
قتل الصحـافي معتبـرا أنها "إخفاق

تام".
ــــتــــحــــدثــــة بــــاسم وزارة وذكـــرت ا

ومــــنـــــظــــمـــــات عــــدة فـي الــــروايــــة
السعودية.

لـــكن الــرئـــيس الـــتــركي رجـب طــيب
إردوغـــــان وصـف الــــــثالثــــــاء قــــــتل
ــة وحـشــيـة" خــاشـقــجي بــانه "جـر
مـشـيــرا إلى أنه  "الـتـخــطـيط لـهـا"
على مدى عدة أيـام ونفذها فريق من

"15 عنصرا".
الى ذلك حتدث ولي العهد السعودي
األمـير مـحـمد بن سـلـمان في مـنـتدى
الـرياض االقـتـصـادي امس األربـعاء
في أول تــصـريـحـات عــلـنـيــة له مـنـذ
مـقـتـل الـصـحـافي الــسـعـودي جـمـال
خـــاشـــقـــجي فـي قـــنـــصـــلـــيـــة بالده
بـاسـطــنـبـول قـبل ثـالثـة أسـابـيع في
ملكة الساعية جلذب قضية أدخلت ا

االستثمارات في أزمة دولية.
ولم يــتـضح مــا إذا كــان ولي الـعــهـد
ســيـــتــطــرق لـــهــذه الـــقــضــيـــة لــكن
ـرتقـبـة تأتي غـداة بدء تصـريـحاته ا
واشـنـطن إجـراءات إلـغـاء تـأشـيـرات
ـتـورط في الـدخـول للـسـعـوديـ ا
هــذه الــقـضــيـة ومــطــالـبــة الــرئـيس
عاقبة التركي رجب طيب اردوغـان 
"الــــذيـن أعــــطـــــوا األوامـــــر" بــــقـــــتل

الصحافي.
وكـان ولي الـعـهـد الـنـافذ (33 عـاما)
تـنـاول الـقـضـيـة بشـكـل مقـتـضب في
مـقـابـلـة مع وكـالـة "بـلـومـبـرغ" بـعـيـد
االعالن عن فقـدان أثـر خاشـقجي في
الــثــانـي من تــشــرين األول/اكــتــوبــر
ـاضـي لـكـنه لم يــتـحـدث عــلـنـا عن ا

القضية.
وقــال مـــنــظـــمـــو مــنـــتــدى "مـــبــادرة
ــنـعــقـد في مــسـتــقـبل االســتـثــمـار" ا
الريـاض أن ولي العـهد سـيشارك في
إحدى جـلـسات الـيـوم الثـاني. وكُتب
ؤتمر على في تغريدة على حـساب ا
تويـتر "يـزداد الـيوم حـماسـةً وتمـيّزًا
حـــيث ســيـــتــرأس صــاحب الـــســمــو
لـكي ولي الـعـهد األمـير مـحـمد بن ا

." تّحدث سلمان قائمة ا
وقالت وسـائل إعالم سعـودية بـينـها
مـــوقع "ســـبق" اإللـــكــتـــروني أن ولي
الــعـهــد ســيـعــلن خالل اجلــلــسـة عن

"صفقة" كبيرة.
ـملـكة من خالل استـضافة وتسعى ا
ـــنـــتـــدى الـــذي أطـــلـق عـــلـــيه اسم ا
"دافـــوس في الـــصـــحـــراء" تـــيـــمـــنــا
ي نتـدى دافوس االقتـصادي العا

اخلارجيـة هيذر نـويرت أن واشنطن
ســتـبــدأ إجــراءات إلـغــاء تـأشــيـرات
دخول  21سعوديا يشـتبه بتورطهم
ـــة وتــأشـــيـــراتـــهـم إمــا فـي اجلـــر
ســـتــلــغى أو لن يـــكــونــوا مــؤهــلــ
لـــلـــحـــصــــول عـــلى تــــأشـــيـــرات في

ستقبل. ا
وبـــحــسب الــســلــطــات األمــيــركــيــة
ينتـمي هؤالء الى "أجهـزة اخملابرات
ــلـكي ووزارة اخلـارجـيـة والـقـصـر ا

ووزارات سعودية أخرى".
ــمـلـكـة أعــلـنت تـوقـيف 18 وكـانت ا
سعوديا على ذمة الـقضية وتعهدّت
قصّر كائنا من كان" في حاسبة "ا
مقـتل خاشـقـجي. جاء ذلك بـعد وقت
قـصيـر من مـطـالـبة الـرئـيس الـتركي
ـحـاسـبـة "كل رجب طـيب إردوغـان 
الذين لـعبوا دورا (في الـعمـلية) من
ـنـفـذين الى الـذين أعـطـوا األوامـر" ا
بقتل الصـحافي الذي لم يـتم العثور

على جثته بعد.

وتـخــلــيص أراضــيــهــا من األلــغـام
قذوفات احلربية). وا

يـذكـر ان مجـلس احملـافـظـة قرر 28
أيــلـول من 2016 إعــادة الــنــاحــيـة
التـابعـة إدارياً الى الـقضـاء بعد أن
 الغاؤها منذ أن هـجرها سكانها
ودمــرت بـــنــســـبــة تـــصل الى 100
ـئة  بـسبب حـرب اخلليج األولى با
الــتي دارت رحى بــعض مــعــاركــهـا
قـرب النـاحـية كـمـا أوصى اجمللس
بــبـنــاء مــدرسـة ابــتــدائـيــة ومــركـز
صـحي ومركـز شـرطـة في النـاحـية
ـشـاريع لم تـنفـذ لـغـاية إال أن تـلك ا

اآلن).
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