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إنصات الرجل يتوقف على أسلوب املرأة

لهذه األسباب  ..مازلتِ بال زواج!
هل مازلت تبحثين عن “العريس”؟ هل تقضين عطالتك في مشاهدة المسلسالت التركي آملة أن يرزقك اهلل بشخص كـ “مهند”؟
إذا كان األمر كذلك ،ففيما يلي  10أسباب حول كيفية بقائك بال زواج ،وكيفية التعامل مع تلك األسباب وحلها.
 -تخافين من ارتكابك لنفس الخطأ:

ولكن اعلمي أنه وبعد عش����ر سنوات
أو ما يزي����د ،حينما تبدأ تلك القدرات
في التقلص وربنا اإلختفاء ،سيكون
لديك فكر آخر مختلف.

واحدة من األس����باب لبقائك آنسة هو
الرجل الس����ابق في حياتك ،وس����واء
ارتك����ب هو جرما وق����ام بتركك دون
أنت لعي����ب فيه،
س����بب أو تركتي����ه ِ
فتبق����ى هذه هي محور بائقك آنس����ة
دون زواج ،ألنك ببساطة تخافين من
تكرار نفس التجربة (حالة الرهبة من
اإلرتباط).
 تحبين خصوصيتك:س����بب آخر لبقائك آنسة هو تقديرك
العال����ي لخصوصيتك ،فأنت ال تودين
مش����اركة أمور حياتك مع ش����خص
آخر.
فمنزل����ك هو مملكت����ك الخاصة وأنت
تحبين كل شيء فيه كما هو ،والزواج
يعني المشاركة ،وليس فقط مشاركة
أغراض����ك ،وإنم����ا أيضا مش����اعرك
وخططك المستقبلية وحياتك والكثير
من وقت����ك ،وهو األمر ال����ذي يعني
الكثير كي يتم طلبه من شخص يقدر
خصوصيته.
 ليس لديك وقت لذلك:ها نحن بصدد س����بب آخر وهو عدم
امت��ل�اكك للوقت الكاف����ي كي تمنحيه
إلى الشخص الذي من المفترض أن
يكون نصفك اآلخر.
فأن����ت ال تريدي����ن تلبي����ة احتياجات
ش����خص آخر ،أو رعاية شخص مع

وجود أطفال فيما بعد.
 لديك خطط كبيرة:تتمت����ع دول كمصر وإيطاليا والصين
وفرنسا باألشخاص ممن لديهم خطط
وطموحات كبيرة ،وأن الحب والزواج
بالنسبة لهم يعني أنني سأبقى في تلك
المدينة أو القري����ة الصغيرة ،حالمة
باألماكن التي لم أزورها حول العالم.
وربما تكوني أنت هكذا ،ولقد تأكدي
أنك ستقابلين الشخص الذي سيذهب
مع����ك إلى تل����ك األماك����ن ،ولكن هل
تعتقدين أنه سيتخلى عن وظيفته كي
يقيم معك سنة في الصين مثال؟!

 تحبين أن تكوني صاحبة نفسك:مش����كلتك هي أن تريدين ش����خص ال
يخبرك بعدم ارتداء ش����يء معين أو
تن����اول وجبة معين����ة ،أو يطلب منك
غس����ل المالبس ،وأنت ترين أنك لم
تع����د طفلة على اإلطالق كي يأتي من
يأمرك بفعل هذا أو تجنب ذاك  ...هذه
ببساطة هي مشكلة عنوستك!
 تفضلي����ن اإلحتف����اظ بخصوصياتكالجنسية:
قد تعتقدين أن قدراتك الجنس����ية هي
شيء غالي ونفيث للغاية ،األمر الذي
يصيبك بالغرور ك����ي ال تمنحيه إلى
شخص واحد فقط مدى الحياة.

 اإلستقرار شيء سيء وأنت تعلمينذلك:
هل تتذكري����ن زوجك الس����ابق؟ هل
شعرت بعدم السعادة معه؟ فلعل هذه
من أكثر األسباب لبقائك دون زواج،
وهو أنك تخشين اإلستقرار للخروج
بأقلال الخسائر.
واعلمي أنه ليس هناك إنس����ان كامل
ومثالي على وج����ه األرض ،فجميعا
بش����ر نخطيء ونصيب ،وهنا يصبح
اإلستقرار ش����يء هام وجيد بالنسبة
لنا ،ألنه ببس����اطة يجنبنا الدخول في
عالقات غير صحية.
 مازلت تبحثين عن نفسك:م����ن على وجه األرض يس����تطيع أن
يكون في عالقة في حين عدم تمكنك
من معرفة ذاتك حتى اآلن؟
فأنا أستطيع أن أخبرك أن شخصيتي
اآلن قد اختلفت شكال ومضمونا عما
كانت عليه من قبل ،وأنا حتى ليست
كه����ذه الت����ي كانت من س����نة واحدة
فقط.
ولكن عندما تعثرين على نفسك بحق
وتعلمي����ن حقا ما تريدينه في حياتك،
فيكون قد حان الوقت إليجاد اإلنسان
المناس����ب ال����ذي يش����اركك حيات����ك

وتشعرين معه بالسعادة.
 تخافين أن تصبحي كأصدقائك:هل صادف وأن تحدثت إلى صديقتك
بالهاتف كي تسمعين صياح األطفال
وزوج يرغب في معرفة من المتصل؟
هل تصابين بالخ����وف قتها؟ إذا كان
األمر كذلك فتلك هي مشكلتك.
فاألمر يكمن في عدم رغبتك لتكوين
أسرة وإنجاب أطفال ،أو أنك ببساطة
ال تريدين تكرار نفس مأساة وتجربة
أسرة تعرفينها عن كثب.
 لم تقابلين الشخص المناسب ،وأنتسعيدة بذلك:
أخي����را فإن م����ن أهم أس����باب بقائك
بال زواج هو عدم مقابلة للش����خص
المناس����ب على اإلطالق ،الش����خص
ال����ذي معه س����تنهرين ف����ي األطفال
وتحضرين العشاء وتنظفين المنزل.
لكن فالحقيقة أن هناك س����بعة مليار
شخص في العالم ،دعنا نقول نصفهم
م����ن الرجال ،ومن ثم فمن المؤكد أن
ذلك الش����خص موجود بينهم ،ولكنه
س����تجدينه عندما ترغبين من داخلك
في ذلك ،وعندما تكوني على استعداد
حقا للحب والزواج.
واآلن ،هل لك أن تخبريني لماذا أنت
بال زواج حتى تلك اللحظة؟؟

الرجل بطبيعته ال يحب اإلس���تماع واإلنصات
كثيراً وال يفضل المرأة الثرثارة  ،ولكن هناك
أسباب متعددة لجعل الرجل ينصت إلى المرأة
 ،ذكرها الكات���ب اإلنجليزى ( جون جراى )
فى كتابه  -الرجال من المريخ والنس���اء من
الزهرة  ، -حيث يقول إن أس���لوب المرأة هو
العامل الرئي���س لجعل الرجل ينصت إليها أو
يتركها ويرحل .
وأشار جراى أن الرجل سوف يحترم ماتقوله
المرأة ويس���معها عندما تتحدث بأسلوب ينم
عن افتراضها بأنه يهتم بسماعها ،فإفتراض
أن الرجل مهتماً بس���ماع المرأة يجعله أكثر
إهتمام���اً حتى إن لم يك���ن مهتماً بالموضوع
محل النقاش ،ويعود ذلك إلى إهتمامه بالمرأة
ذاتها  .وأوضح جون جراى أن مسألة إنصات

الرجل للمرأة وإهتمام���ه بها تتوقف بالكامل
على أس���لوبها  ،فإذا كان أسلوبها يعبر عن
ثقته���ا بإهتمام الرجل بحديثها فإن ذلك يجعل
الرج���ل يرغب ف���ى س���ماعها واإلهتمام بما
تقوله  ،مؤكداً أن الثقة بالنفس تجذب إهتمام
الرجل  ،ويجب على الم���رأة أن تتذكر بأنها
قطعة حل���ى والرجل يوفر له���ا المكان الذى
تتألأل فيه .
وأض���اف جون جراى :م���ادام الرجل يحصل
عل���ى التقدي���ر من الم���رأة على مس���اندته
واإلهتمام بها  ،فإن الرجل يس���عد بكونه من
يوفر العون والمساندة فى عالقتهما  ،كما أن
أس���لوب المرأة يعبر إذا تس���تحق اإلهتمام و
الرغبة من قبل الرجل .

األطفال البيض أكثر عرضة لإلصابة
بالربو بسبب التلوث

 %35من األطفال غري البدناء يعانون من ارتفاع الكوليسرتول
بوزن معتدل يعانون أيضاً من ارتفاع
كبير فى مس���توى الكوليسترول في
دمائهم.
وتش���ير البيانات إل���ى أن ما يقرب
م���ن  %35م���ن األطفال م���ن غير
البدناء يعانون من ارتفاع مس���توى
الكوليسترول فى الدم طبقاً لما ذكرته
وكالة “أنباء الشرق األوسط”.
وطالب أطباء األطفال أولياء األمور
بتوعية أطفالهم بأهمية االبتعاد عن
اإلفراط في الطعام مع اختيار نوعية
األغذية الصحية ،مع التش���ديد على
ضرورة ممارس���ة الرياضة بانتظام،
مع رف���ع الوعى بأض���رار ومخاطر

أظهرت دراسة طبية أن طفل من بين
ثالث���ة أطفال فى والية “تكس���اس”
األمريكي���ة ممن تراوح���ت أعمارهم
ما بين  11– 9عام���اً ،يعانون من
ارتفاع فى مستوى الكوليسترول في
الدم ،ليصل إلى حدود غير مس���موح
به���ا ،للحد ال���ذي يعرضه���م لزيادة
مخاط���ر اإلصابة باألزم���ات القلبية
والسكتات الدماغية.
وح���ذر الباحث���ون م���ن أن األطفال
البدناء غالباً م���ا يعانون من ارتفاع
ملحوظ في مستوى الكوليسترول في
الدم ،إال أن ما يثير الدهشة أن هناك
الكثي���ر من األطف���ال الذين يتمتعون

إذا كانت زوجتك أماً ألطفال صغار  ..فافعل اآلتي!
إذا كنت تنوي مهاداة زوجتك “األم
لصغ���ار” في عي���د األم ،فقد يكون
األم���ر صعبا عليك ألن���ك ال تعرف
بالضبط ما تحتاجه هي.
فهدفك في المقام األول هو إعطاؤها
هدي���ة فري���دة متمي���زة تعجب بها
كثيرا ،وفي الوقت نفس���ه مختلفة
وخاص���ة عن الورد والش���يكوالتة
التقليديين.
ومن أج���ل ذلك ،إلي���ك دليل كامل
بأفضل الهدايا التي يمكن أن تقدمها
إلى أم ألطفال صغار.
 عش���اء الثنين :األمهات عادة التحص���ل على وق���ت بمفردهن من
أزواجهن ،ومن ثم فهذه هي فرصة
مثالية إلعطائها وقتا خاصا.
ف���إن إعط���اء األم ليل���ة بمفردها
م���ع األب م���ن أجل األش���ياء التي
س���تقدرها كثيرا ،وه���ي تعد هدية
خاصة جدا والس���يما إذا كانت األم
لديها أطفال صغ���ار وال تتمكن من
البقاء وحدها.
ولألسف نرى أن الكثير من األمهات
واآلباء ال يجلس���ون بمفردهم منذ
والدة األطف���ال ،لذا فس���وف تكون
ه���ذه هي فرصة جيدة لألم من أجل
قضاء ليلة حميمية لطيفة.
ومن هن���ا تصبح بحاج���ة عزيزي
الزوج إل���ى الترتيب مع جليس���ة
األطفال ،والحجز بأي من المطاعم
التي تفضلها زوجتك.
 تنظي���ف المنزل :بالنس���بة لكثيرمن األمهات فإن عملهم الرئيس���ي
هو الحرص عل���ى القيام باألعمال
المنزلية بإنتظ���ام ،ومن ثم يصبح
عيد األم هو يوم راحتها من عملها
الشاق.
وفي البداية أن���ت بحاجة إلى خلق
عذر لخروج زوجتك من المنزل ،ثم
تقوم وبمساعدة األطفال على تنظيف
البيت بأكمله وتحضير العش���اء في
انتظار األم حين عودتها.
فهذه تع���د هدية خاصة ألنها تظهر
كم أن���ت تفكر به���ا وتحرص على

راحته���ا ،بل وتبين ك���م أنت مقدر
أيضا لكل شيء تقوم به من أجلكم.
وإذا ل���م يتمكن األطف���ال من القيام
بذلك األمر أن تعجز أنت عن فعله،
فيمك���ن مهاداتها م���ن خالل تعيين
خادمة لمدة ش���هر ،فهذه س���وف
يعطيها فرصة لإلس���ترخاء وقضاء
المزيد من األوقات مع األطفال في
حين أن كل شيء يتم اإلعتناء به.
 ي���وم بإحدى المنتجعات الصحية:تحب الكثي���ر من األمهات أن تكون
مدلل���ة ،ومن هنا يصب���ح المنتجع
الصح���ي هو الطريق���ة التي تظهر
به���ا إلى زوجتك كم أنت تحبها حقا
وتحرص على إسعادها.

ق���م بإعطاء زوجتك قس���يمة هدية
لقض���اء ي���وم بإح���دى المنتجعات
الصحية أو مراك���ز التجميل ،وإذا
كان���ت بنات���ك ناضجات ،فس���وف
تصبح فرصة هائلة لكي تشعر األم
بالتدليل م���ع فتياتها ،وإذا لم يكن،
فيمكنها قضاء ذل���ك اليوم بصحبة
أعز صديقتها.
واعل���م أن الكثير م���ن المنتجعات
الصحي���ة لديها برام���ج خاصة في
عيد األم ،ل���ذا فتأكد من الس���ؤال
بش���أن بذلك ،أو يمكنك حجز بعض
المعالجات األخرى كتنظيف الوجه
أو حمل حمام بخار أو مغربي.
فالنساء تحب أن تكون هناك فرصة

لإلسترخاء بل وقضاء األوقات مع
النساء المقربات منهن.
 يوم للتس���وق :عادة ما تتس���وقاألمهات لش���خص آخر وهم نادرا
ما ينفقون األموال على أنفس���هم،
لذا فعيد األم ه���و الفرصة المثالية
للسماح لألم بأن تكون أنانية!
اعطيه���ا قس���يمة هداي���ا ألي من
المراكز التجارية المحلية أو المتجر
المفضل لديها بداخ���ل المركز ،ثم
اس���مح لها بالتجول مع فتياتها أو
صديقتها المفضلة لقضاء يوم كامل
في التسوق.
وعندم���ا تق���وم بإعط���اء زوجتك
قس���يمة الهدايا ،البد وأن تخبرها
بأن تنفق كل ش���يء على نفس���ها،
وهذه هي هدية عظيمة ألن األم لن
تقوم بش���راء شيء يتعلق بعيد األم
فقط وينتهي بإنتهائه ،بل ستحرص
على شراء الكثير من المالبس التي
ستستمتع بها في كل يوم.
وإذا كانت زوجتك ليست من هواة
المالب���س ،فيمكن���ك تخصيص تلك
القس���يمة ألي شيء آخر تحبه هي
وتفضله.
 عق���د األمهات :ع���ادة ما تكونالمجوهرات هدي���ة مملة أو لك أن
تقول تقليدية غي���ر مفاجئة ،ولكن
فعقد األمهات هي استثناء القاعدة.
يعد عق���د األمه���ات ه���ي الهدية
المناس���بة لعيد األم ،ألنه س���وف
يكون الشيء الذي سترتديه األم في
كل وقت يذكرها بأحب األش���خاص
إلى قلبها”.
فهو يأتي في كل األشكال واألحجام
ومختلف أن���واع البالتين والذهب
الفض���ة ،والبد وأن يش���تمل على
جوهرة من كل من أطفالها.
وفي بع���ض األحيان يش���تمل ذلك
العقد عل���ى صبي صغي���ر أو فتاة
صغيرة للداللة على كل طفل ،وعلى
أي ح���ال فه���ي هدي���ة خاصة جدا
وتح���ب كل أم أن تحصل عليها من
زوجها أو أطفالها.

ارتفاع مس���توى الكوليس���ترول فى
الدم.
وكان عدد من الدراسات السابقة قد
أش���ارت إلى أن  %70م���ن األطفال
الذي���ن يعان���ون من الكوليس���ترول
المرتف���ع فى ال���دم يس���تمرون فى
المعاناة من ه���ذا االرتفاع ،حتى مع
بلوغهم مرحلة البلوغ.
يذكر أن أمراض القلب نادرة الحدوث
بين األطف���ال ،إال أن األبحاث الطبية
الحديثة تشير إلى تزايد فرص وقوع
األطفال فريس���ة لإلصاب���ة بتصلب
الش���رايين نتيج���ة زيادة مس���توى
الكوليسترول فى الدم.

اعالن
م���ن  /محكمة ق���وى االمن الداخل���ي للمنطقة
الخامسة بالبصرة
رقم االخطار 2014 /113 /
الى  /المتهم الغائب  /الشرطي جهاد عباس عبد
فرحان المنسوب الى شرطة البصرة
لم���ا كنت متهما وفق الم���ادة  5 /ق .ع .د رقم
 14لس���نة  2008لغيابك ع���ن مقر عملك من
تاري���خ  2012 /7 /3ولحد االن وبما ان محل
اختفائك مجهول اقتض���ى تبليغك بهذا االعالن
على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي
للمنطقة الخامس���ة بالبص���رة خالل مدة ثالثون
يوما م���ن تاريخ تعليق ه���ذا االعالن في محل
اقامت���ك وتجيب ع���ن التهم���ة الموجهة ضدك
وعند عدم حضورك س���وف تج���ري محاكمتك
غيابيا وتحجز اموالك المنقولة والغير المنقولة
ويطلب م���ن الموظفين العموميين القاء القبض
عليك اينما وجدت وتس���ليمك الى اقرب سلطة
حكومية والزام االهليين الذين
************
دائرة رعاية القاصرين
العدد 462 :
اعالن
تعلن مديرة رعاي���ة القاصرين في البصرة عن
ايج���ار البس���تان تسلس���ل  152مقاطعة /49
محيلة والعائد للغائب فاروق نجم الدين النقيب
البالغة مساحته  1دونم فعلى الراغبين بااليجار
مراجعة هذه المديرية بعد مرور عشرة ايام على
تاريخ النش���ر في الصحف المحلية اعتبارا من
اليوم التالي للنشر مستصحبين معهم التأمينات
القانونية البالغة  %20من بدل االيجار السنوي
وسوف تجري المزايدة في ديوان هذه المديرية
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في الموعد
المحدد اعاله ويتحمل من ترسو عليه المزايدة
اجور نشر االعالن والداللية .
مدير رعاية القاصرين في البصرة
المواصفات :
بستان يسقى سيحا يحتوي على اشجار النخيل
المثمرة وغير المثمرة وهو بحالة وس���ط البدل
المقدر  100.000دينار للدونم الواحد
*************
فقدان
فقدت الوثيقة المدرس���ية الصادرة من اعدادية
المهدي عج بأس���م الطالب مس���لم جبار نومي
فعلى من يعثر عليها تسليمها لمصدرها .

كش���فت دراسة طبية أن األطفال البيض هم أكثر عرضة لإلصابة باألزمات الربوية الناجمة عن
كثرة التعرض لمصادر التلوث بالمقارنة بأقرانهم من األطفال السود.
وكان الباحثون قد عكفوا على دراس���ة نحو ً 783
طفال تراوحت أعمارهم ما بين عام إلى 16
عاماً ،طبقاً لما نشرته وكالة “أنباء الشرق األوسط”.
وأشارت المتابعة الرتفاع معدالت اإلصابة بنسبة  %58بين األطفال من البيض بالمقارنة بنحو
 %32بين األطفال من السود.
وتبين الدراس���ة أن األطفال البيض يتعرضون لمستويات عالية من السموم ،وأوضحت أن هذه
الجزيئات الصغيرة لديها إمكانات أكبر ليتم استنشاقها إلى الرئتين.

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخلي للمنطقة الخامسة
رقم القضية 2013 /880 /
اس���م المحكمة  :محكمة قوى االم���ن الداخلي
الخامسة بالبصرة
اس���م المتهم ورتبته ووحدته  :الشرطي عالء
عبد الحسين انور لفتة  /مديرية شرطة محافظة
البصرة
رقم الدعوى وتاريخها 2013 /1259 :
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008 /3 /17 :
تاريخ الحكم 2013 /8 /13 :
المادة القانونية  /5 :ق .ع .د رقم  14لس���نة
2008
حكم���ت محكمة قوى االمن الداخلي الخامس���ة
بأسم الشعب على المدان الغائب الشرطي عالء
عبد الحسين انور لفتة بأسم الشعب بما يلي :
 -1بالحبس لمدة س���تة اش���هر وفق المادة /5
ق .ع .د رقم  14لسنة  2008بداللة المادتين
 /61اوال و  /69اوال من ق .أ .د رقم  17لسنة
 2008لغيابه عن مق���ر عمله من تاريخ /17
 2008 /3ولحد االن
 -2اعط���اء الموظفي���ن العموميي���ن صالحية
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في
حقه استنادا الحكام المادة  69ثانيا من ق .أ .د
رقم  17لسنة 2008
 -3الزام المواطنين االخب���ار عن محل اختفاء
المحكوم اعاله استنادا الحكام المادة  /69ثالثا
من ق .أ .د رقم  17لسنة 2008
 -4حجز امواله المنقولة وغير المنقولة استنادا
الحكام الم���ادة  /69رابعا من ق .أ .د رقم 17
لسنة 2008
 -5اخراجه من الخدمة استنادا للمادة  /42اوال
ق .ع .د رقم  14لسنة 2008
 -6تحديد اتعاب محاماة للمحامي المنتدب ماجد
هادي جخيم مبلغ قدره خمس���ة وعشرون الف
دينار تصرف ل���ه بعد اكتس���اب الحكم الدرجة
القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام
الم���ادة  61اوال م���ن ق .أ .د قابال لالعتراض
وافهم علنا في  2013 / /م .
عميد الشرطة الحقوقي
رئيس المحكمة
*************
فقدان
فقدت هوية الطالب صادق قاسم حنون الصادرة
من معهد التدريب النفطي بصرة قس���م التصفية
 اختصاص التش���غيل والسيطرة فعلى من يعثرعليها تسليمها لمصدرها .

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة بداءة البصرة
العدد  /1904 /ب2013 /
م /اعالن
ال���ى المدعى علي���ه  /محمد مغام���س جوهر
اصدرت قرارها المرقم  /1904ب 2013 /في
 2013 /12 /30حكم���ا غيابيا يقضي بالزامك
بالتكاف���ل والتضامن مبلغ ق���دره 3000000
ثالثة مليون دينار الى المدعي مدير عام مصرف
الرافدين اضاف���ة لوظيفته ونتيجة اصدار ورقة
التبليغ لغرض تبليغك بهذا القرار فقد ظهر من
ش���رح القائم بالتبليغ بانك مجهول محل االقامة
 .عليه تقرر نش���ر اعالن تبليغ���ك بصحيفتين
محليتين يوميتين ول���ك حق الطعن بهذا القرار
خالل المدة القانونية اال س���وف يكتسب القرار
الدرجة القطعية .
القاضي
*************
اعالن
م���ن  /محكمة ق���وى االمن الداخل���ي للمنطقة
الخامسة بالبصرة
رقم االخطار 2014 /411 /
الى  /المتهم الغائ���ب  /ر .ع علي صبيح خلف
المنسوب الى شرطة البصرة
لم���ا كنت متهما وفق الم���ادة  5 /ق .ع .د رقم
 14لس���نة  2008لغيابك ع���ن مقر عملك من
تاري���خ  2012 /6 /5ولحد االن وبما ان محل
اختفائك مجهول اقتض���ى تبليغك بهذا االعالن
على ان تحضر امام محكمة قوى االمن الداخلي
للمنطقة الخامس���ة بالبص���رة خالل مدة ثالثون
يوما م���ن تاريخ تعليق ه���ذا االعالن في محل
اقامت���ك وتجيب ع���ن التهم���ة الموجهة ضدك
وعند عدم حضورك س���وف تج���ري محاكمتك
غيابيا وتحجز اموالك المنقولة والغير المنقولة
ويطلب م���ن الموظفين العموميين القاء القبض
عليك اينما وجدت وتس���ليمك الى اقرب سلطة
حكومية والزام االهليي���ن الذين يعلمون بمحل
اختفائك باخبار الجهات المختصة استنادا للمادة
 /69اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول
المحاكمات الجزائي���ة لقوى االمن الداخلي رقم
 17لسنة . 2008
رئيس المحكمةيعلمون بمح���ل اختفائك باخبار
الجه���ات المختصة اس���تنادا للم���ادة  /69اوال
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول المحاكمات
الجزائي���ة لقوى االمن الداخلي رقم  17لس���نة
. 2008
رئيس المحكمة
***********
فقدان
فقدت الهوية الصادرة من الكلية التقنية االدارية
بأسم اسراء حافظ عبد اهلل فعلى من يعثر عليها
تسليمها لمصدرها .

