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الــــواضح أن الــــنـــــظــــام اجلــــنــــائي
الـســعـودي مـا زال مـعــطال وجـائـرا
ويـبـدو أن األمــر يـزداد سـوءا. يـبـدو
أن شـعـار +رؤيـة الـسـعـوديـة + الذي
رفعه مـحمد بن سـلمـان ينطـبق أكثر
ـا عــلى مـدة االعــتـقــال بـدون تــهم 
يــصف الــعـام الــذي ســيـتــحــقق فـيه

برنامجه اإلصالحي".
وأعـلن األميـر مـحـمد بن سـلـمـان اثر
تـــــعــــيــــيــــنـه ولــــيــــاً لــــلـــــعــــهــــد في
حــزيــران/يــونــيــو 2017 عن خــطــة
"رؤية 2030 االصالحية الهادفة الى
حتــديث الـــقــوانــ والــتــخــلص من
االعـتـمـاد عـلى الـنفـط وهي تـتضـمن
مـشـاريع خصـخـصـة جـزء من شـركة
رأة أرامكـو الـعمالقـة وتـعزيـز دور ا

في مجال العمل.
ـــــتـــــخـــــذة ومـن أولـى اإلجـــــراءات ا
الــسـمــاح لـلـمــرأة بـقــيـادة الــسـيـارة

ابتداء من حزيران/يونيو.

وتـــســـجل الــســـعـــوديــة أحـــد أعــلى
مــعـدالت تــنـفــيــذ أحـكــام االعـدام في

العالم.
عـلى صـعـيـد آخـر اعـتـقـلت الـشـرطـة
ـصـريـة مدونـا سـبق ان اوقف قـبل ا
بضعة اعوام بتهمة االحلاد وفق ما
افاد محام يـدافع عن حقوق االنسان

السبت.
وقال احملـامي جمال عـيد الـذي يدير
ـعـلـومـات حـقوق الـشـبـكـة العـربـيـة 
ــدون االنــســان لــفــرانس بــرس ان ا
شــــريف جــــابــــر قــــيــــد الـــتــــوقــــيف
االحتياطي حاليـا على ان تستجوبه
الـــنـــيــــابـــة امس االحـــد من دون ان
يـــحــــدد تـــاريخ اعـــتـــقـــاله او ســـبب

توقيفه.
اضي يذكـر انه في نيـسان/ابـريل ا
كــتب جـابــر عــلى تـويــتــر ان "بـعض
" تـقدموا بـشكوى سلـم احملامـ ا

ضده امام النيابة.

وحتتجز الـسلطات مواطـنا سعوديا
دون إدانــة مــنــذ أيــلــول/ســبــتــمــبــر
2003 وآخــر "رهن الـتــحــقـيق" مــنـذ
كـانـون األول/ديــسـمـبـر 2006. ومن
أصل 251 شخـصاً مـحتـجزين "رهن
التحقيق" ألكثر من  3سنوات يوجد

 233سعوديا.
وأشـارت إلى "االرتــفـاع الــظـاهـر في
عدد حـاالت االحتجـاز التـعسفي" في
الـسـنــوات األخـيـرة وأكـدت ان عـلى
"االدعاء الـعام فـي السـعوديـة إما أن
ـتهـم اجلنـائي يوجه تـهما إلى ا
أو يــفـرج عــنـهم جــمـيــعـا فـورا وأن
يـــكـف عن احــــتــــجــــاز األشــــخـــاص

تعسفا".
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم
الـشـرق األوسط فـي هـيـومن رايـتس
ووتش "إذا كـــــانـت الـــــســـــلـــــطــــات
السعوديـة تستـطيع احتجـاز معتقل
لـــعــدة أشـــهــر دون أي اتــهـــام فــمن
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القمر االنتخابي وهو القمر الصناعي الذي  تكليفه بجمع نتائج اوراق
االقـتـراع لالنــتـخـابـات الــعـراقـيــة من خالل بـثـهــا مـبـاشـرة عــبـر اجـهـزة
الكترونـية يتم التـصويت من خاللها في جـميع مراكز االقـتراع في عموم
القمر بـديال آمنا ومضمـون عن عمليـه الفرز اليدوي ونـقل الصناديق من
مكان واخر وما يشوبها من اقاويل ودعايات ومنها ما اعلنه احد النواب
عـلى قــنـاة عـراقــيـة قــوله ان الـصـنــاديق انـتــخـابـات 2014 كـانت تــنـقل
ـركز درعـات هـمر وتـبـدل ببـطـاقات اخـرى في مـنتـصف الـطريق بـ ا

ومراكز العد والفرز اليدوي.
في الضد من هـذا نائب رئيـسنا الـدكتور اياد عالوي يـعلن في مـقابلة له
في صـحـيـفة بـغـداديـة يـوم االحـد الـفـائت مـا نـصه : الـتـعـاقـد مع الـثـريا
(وهي شبكة اتصاالت ذات أقمار صناعية لنقل نتائج االنتخابات من كل
احملطات إلى بغداد) أمر مخيف كون هذه األقـمار خاضعة لسيطرة عدد
من الدول اخلـارجيـة ولـيس العـراق أو مفـوضيـة االنـتخـابات.. نـحذر من
إمكانية اخـتراقها والـتالعب بنتائج االنتـخابات بعـد الدخول على الوسط

الناقل... 
ا اجلانب الـفني الـتقنـي غير واضـح لنا ولـلكـيانـات والكـتل االنتـخابـية 

يتطلب مزيداً من الوضوح من قبل مفوضية االنتخابات.
  ب تصـريح النائب حـول تبديـل الصنـاديق وتصريح الـسيد ابـو حمزة
تبقى ب قلقه واخلوف من النـجمة االسطوريـة الثريا التي اكلت ابـنائها 
ا تـخوف نائب ا مـا قاله الـنائب صحـيحا ور حيرة الـعراق قائـمة  فر
الـرئـيس صـحــيح ولـكن في احملـصــلـة  الـركـون الى الــقـمـر الـذي عـلس
ابنـائه اكـثر اطـمـئنـانـا من ان تـتعـرض الـصنـاديق الى عـملـيـة تهـكـير في
وسط الشـــــــــارع ويـتم تبـديـلهـا كـما يـشـاع من اسم مانـديال الى حـمد

الله.
رشـح اخلشـيـة من القـمـر االنتـخـابي اسمـعـها من افـواه الـكثـير مـن ا
ولـكن اليجـرأون لـيـقـولـوا ان هـنـاك خشـيـة اخـرى عـلى الـصـنـاديق ح
وفـي الـنـهـايـة في وطـن صـار مـرشـحـيه تـنـقل او حـ يــتم عـدهـا يـدويـا 
يوزعون حتى االلبسـة الداخلية كـأغراء لناخيبـهم او يحاول مدير عام ان
يضـع القـرآن  امـام مـوظـفيه لـيـقـسـموا عـلـيه حـتى يـنـتخـبـون فـأن جـميع

االحتماالت مفتوحة.
بـ الـهــمـر وقــمـر الـثــريـا  الــعـراقي يـعــيش حـيــرة حـبـر
اصـبـعه الـبـنـفـسجـي ولـكنـه في الـنـهـايـة سيـؤمـن بأن
للعراق حوبة ستكوي باجلمر ضمير كل من يخونه.
وفي الـنـهـايـة قـول واحـد :اجـعــلـوهـا نـزيـهـة لـيـعـبـر

العراق من احملنة الى اجلنة.

ملصق انتخابي للصحفي منتظر الزيدي

{ اخلــالــديــة (الــعــراق) (أ ف ب) -
في وقت تـبـلغ فـيه احلـمالت ذروتـها
في جميع أنـحاء العـراق على أعتاب
ـقررة في االنـتخـابـات التـشـريـعيـة ا
 12أيـار/مـايـو تـسـتـثـنى مـخـيـمات
ن النـازحـ الـتي تسـتـقبل اآلالف 
فـروا بـفـعـل الـعـنف من أي مـشـروع

. رشح من قبل ا
وفـي مــحــافــظــة األنــبــار الــغــربــيــة
يـعـيش الــنـازحـون في اخملـيم رقم 7
في اخلـالــديـة حـالـة فـقــر مـدقع. لـقـد
خـسـر هــؤالء كل شيء خالل احلـرب
ضـد تـنـظـيم داعش الـتي انـتـهت في
كانون األول/ بـإعالن رئيس الوزراء

حيدر العبادي "النصر الكبير".
لكـن "الدعـاية االنـتـخابـيـة غائـبة عن
اخملــــــيــــــمــــــات كــــــمــــــا وأي زيـــــارة
لــــلــــمـــــرشــــحـــــ رغم أن أصــــوات
النـازح مـهمـة جدا" وفق مـا يقول
لـوكـالـة فـرانس بـرس حكـمت جـاسم
زيـدان الــقـيـادي في "جتــمع الـوحـدة
شارك بخمـسة مرشح العراقيـة" ا

في األنبار.
ال مـلصـقـات وال شـعـارات انتـخـابـية
قرب اخلـيم التي نـصبـتهـا مفـوضية
شـــؤون الـالجـــئــــ حـــيـث تـــعــــلق
البس عــلى أسالك مـعــدنـيـة وسط ا
غــبــار الـصــحــراء ويـلــعب األطــفـال
حفـاة بـ طوابـير الـرجـال والنـساء

في اخمليم رقم 7 تقـول أم أحمد (47
عامـا) الـتي يغـطي حـجـابهـا األسود
جـزءا من وجهـهـا "لن أنـتـخب حتى
يعـود ابـني الكـبـير الـذي خـطف قبل
ثالث سنـوات وهـو في العـشرين من
عمـره. ال أريد غـير عودة أبـني. نحن
هنـا منذ سـن ولم يـسأل عـنا أحد".
أم أحمد فـرت منذ عـام من منـزلها

في الصقالوية.
ويـؤكــد عـدد كـبـيــر من الـنـازحـ أن
ــعــارك بـــيــوتــهم تـــهــدمت بــفـــعل ا
ـــفـــقــودين" ويــطـــالــبـــون بـــعــودة "ا
وبيـنـهم من قـتل أو اعتـقـلته الـقوات
األمنـيـة بشـبهـة االنتـمـاء إلى تنـظيم

داعش.
رأة اخلـمـسيـنـية وتـقول أم مـاهـر ا
تحدرة من مدينة القائم في أقصى ا
الـغـرب وال تـعـرف شـيـئـاً عن ابـنـهـا
وزوجـهــا "ال أثق بـاالنـتــخـابـات. لن
نـنتـخـبهم إال إذا أعـادوا لـنا أبـنـاءنا

ومنازلنا".
في مــحــافــظــة ديــالى شــمــال شـرق
بغـداد حيث تـتـوزع ثالثة مـخيـمات
لـلنـازحـ تـضم نـحو 15 ألف نازح
ــكـنــهم الـتــصـويت نــظـريــا يـبـدو
األمر صـعبـا إذ أنهم يـأتون من أربع

محافظات مختلفة.
ويـــبــدي جــاسـم مــحــمـــد اجلــبــوري
ــرشح عـن قــائـمــة "الــنــصــر" الــتي ا
يــتــزعـمــهــا الـعــبــادي في مــحـافــظـة
صالح الدين (شـمال) عـدم اهتـمامه
بـــأصــوات الــنــازحــ فـي مــخــيــمي
احملـافــظـة بــقـوله لــفـرانس بـرس إن
"غــالــبــيــة الــعــائالت فـي مــخــيــمـات
الـــنـــازحـــ هـم من عـــائالت داعش
لذلك لم نـرفع أي شعارات انـتخـابية

في اخمليمات".
رغم ذلك خـرجت مـن بـ الـنـازحـ
حالة اسـتثـنائيـة عندمـا قرر خوض
االنــتــخـابــات عــبــد الـبــاري عــبـاس
مــدرس الــلـغــة الــعـربــيــة الـبــالغ من
الـعـمر  48عـامـا ويـعـيش في مـخـيم

"بحركا" في أربيل.
يـــقـــول عـــبــاس الـــنـــازح مـــنــذ ثالث
سـنوات مـن قضـاء الـبـعـاج في غرب

مـحــافـظــة نـيـنــوى "ال يـعـرف
ــعـانــاة إال الــذي يـعــيـشــهـا. ا
عـلى أحـد مـنـا أن يـتـقـدم عـلى
األقل لــــيـــخــــفف شــــيـــئــــا من

معاناتنا".
ويضيف عباس الذي لم يعمل
يــومــا في مــجــال الــســيــاســة
"أخـذت عـهـدا عـلى نـفـسي لن
أخــرج مـن اخملــيم حـــتى ولــو
فزت في االنـتـخابـات. عائـلتي
سـتـبـقى وسـكـني سـيـبـقى في

اخمليم".
الـى ذلك قــــــرر الـــــصـــــحـــــافي
العراقي مـنتظـر الزيدي الذي
اشـــتـــهــر فـي أنــحـــاء الـــعــالم
بعدما رشق الرئيس األميركي
األسبق جـورج بوش بـحذائه
الـــتـــرشح إلـى االنـــتـــخـــابــات
ــقـررة في 12 الــتـشــريــعـيــة ا
أيــار احلــالي ل"يــقـضـي عـلى
الـــســـيــاســـيــ الـــفـــاســدين"

بحسب قوله.
ـــرشح عــلى وقــال الـــزيــدي ا
الئـحـة "سـائـرون" الـتي جتـمع
الـــزعـــيم الـــشــيـــعي مـــقـــتــدى
الــصــدر واحلــزب الــشــيــوعي
الـــعـــراقي "أطـــمح إلى أن أزج
بــكل الــسـيــاســ الـلــصـوص
بالـسجـون وأجعـلهم يـندبون
حـــــظـــــهـم وأجـــــردهم مـن كل

أموالهم".
خـالل زيــــــــــارة بــــــــــوش اإلبن

لــــلـــعـــراق فـي الـــعـــام 2008 رشـــقه
الــزيـــدي بـــحـــذائه أثـــنـــاء مـــؤتـــمــر
صـــــحـــــافي له مـع رئــــيـس الــــوزراء
ــالــكي الـــعــراقي الـــســابق نـــوري ا
صـــارخـــا "هـــذه قـــبــــلـــة الـــوداع من

الشعب العراقي يا كلب".
وبعيـد ذلك غادر الزيـدي البالد بعد
قــضــاء تــسـعــة أشــهــر في الــسـجن
مــتـــوجــهــا إلى لــبــنــان حــيث عــاش
لثماني سنوات وتزوج وأجنب ابنة.
واضاف الزيدي لوكالة فرانس برس
"لــــسـت نــــادمـــــا عــــلـى رشق بــــوش
باحلذاء. عـلى العـكس أشعر بـالندم

مع اقـتـراب مـوعـد اجـراء االنـتـخـابــات الـنـيـابـيـة جتـتـهـد عـدد من مـراكـز
البحوث والدراسات في استقراء الكتلة الفائزة وشخصية رئيس الوزراء
وطـبـيــعـة ونـوعــيـة احلــكم ان كـان تـوافــقـيـا اواعــتـمـاد  مـن حتـصل عـلى

قبلة ..  االغلبية  تؤهلها لتشكيل احلكومة ا
والسبـاب تتـعـلق بطـبيـعة الـقـانون االنـتخـابي وظـروف العـراق فان هـنالك
شـبه اتفـاق عـلى ان فـرص حـصـول كـتلـة بـعـيـنـها عـلى اصـوات تـؤهـلـها
لتشكيل حكومة االغلبيـة معدومة  وسيبقى اخليار احملاصصاتي ,الذي
لتـسميه تـوافقـياً هـوالذي يـتحـكم بطـبيـعة تـشكيل لطـفت اسمه االحـزاب 

احلكومة .. 
ــتـواضع عن دائـرة احلـزب الـذي ولن تـخـرج رئـاسـة احلــكـومـة بـرأيـنـا ا
احتكـرها طوال اثنـي عشر عامـاً ..واذا اضفنـا الى كل ذلك حقـيقة باتت
ـتمـثلـة بعـودة الوجوه والـشخـصيـات التي هـيمنت واطن  وا تؤرق فكـر ا
ـاضــيـة مـنـذ اول ـشــهـد الـســيـاسي طـوال الــسـنـوات الـعــجـاف ا عـلى ا

انتخابات بعد االحتالل الى االن ..
نعم قد تسقط وتـفشل وجوه من هذه الـقائمة او تلك غـير ان الذي الغبار
عليه ان رؤساء الكتل الـكبيرة سيعودون الـى فرض ارائهم وسطوتهم ما
يعـني ان الوجـوه اجلديـدة التي سـتفـوز  لن تخـرج من دائرة نـفوذهم بل
ان بــعــضـــهم اصال يــتـــكئ في دعــايـــته عــلى رئـــيس قــائــمـــته بــرغم كل
الحظـات عـليه وبـرغم رفـضه من اجلـماهـيـر التي خـرجت في اكـثر من ا
تظاهرة تـطالب بالتـغييـر اجلذري وازاحة رموز الـفساد من دائرة الـتأثير

اني او احلكومي !  على القرار البر
كن ال نريد ان نكون متشائم غيـر ان القراءة االولية تقول ان التغيير 
ان يـحـصل بـعـد االنـتـخـابـات الـتـي سـتـجـري يـوم الـثـاني عـشـر من هـذا

الشهر ايار .. 
فنفس القوائم التي تتـحمل مسؤولية كل اخلراب والـفساد بجميع انواعه

ستعود مرة اخرى الى تقاسم ما بقي من " الكعكة " .. 
ــواطن من ابـسط ــغـا واالمـتــيـازات عــلى حـســاب جـوع وحــرمـان ا فـا
شترك الـذي تلتقي عليه الكـتل الكبيرة التي فصلت حقوقه هي القاسم ا

قانون االنتخابات على مقاساتها .. 
واطن باالحباط .. فهو اصال التوقعات التي تنشر هنا وهنالك تصيب  ا
كـان يــتـطــلع بل طــالب  ومــا زال في تـظــاهــراته وفي احــاديـثه اخلــاصـة
والعامة بازاحـة الفاسدين وتخـليص الوطن منـهم بعد خمسـة عشر عاما

عاناة وااللم والقهر ..  من ا
اليـكـفي ان تـغـيـر هـذه الـقـائـمــة او تـلك اسـمـهـا وشـعـاراتـهـا وعـنـاويـنـهـا
ـدنيـة والتغـييـر والبـناء  فـلم يعد الطائـفيـة وحتاول ان تـلـــــــــبس رداء ا
ضيـوم من سياسـات لم يحصـد منهـا غير لتـاع وا ـواطن ا ذلك يخدع ا
ــرض وتــدني مـســتـوى جــمـيع مـزيــد من نــسب الـبــطـالــة والـفـــــــــقـر وا

اخلدمات .. 
ــرشــحـ ن يــثق وهـو يــتــطـلـع الى صـور ا لـذا تــراه حــائـرا اليــعــرف 
ـنـمـقـة الـتي تـؤطـر الـصـورة حـتى ان احـدهم قـال اذا كـانت والـكـلـمـات ا

جميع الكتل تلعن الفساد فمن هو الفاسد هل نحن ?!!
ـــارســة حـــقه في الـــتـــصـــويت يــوم فال تـــلـــومــونه اذا مـــا تـــهـــاون في 

االنتخابات!! 
ـقـبـلة عن نـتمـنى ان نـكـون عـلى خـطأ وان تـسـفـر االنـتخـابـات الـنـيـابيـة ا
تغييرولو جـزئي يعيد بعض العـافية لوطن انهك ابنـاؤه جشع وطمع طبقة
ســيــاســيــة ســرقـت حــتى ابــسط احالمـه وقــتــلت احالمه
ـشــروعـة بــعـراق بـقــيـــــــنــا نـقــرأ انه يـســبح عـلى ا
صـائب والبالء بحـيرة من نـفط لم يجـلب لنـا غيـر ا
وتدخل دول اقــــلـيـمـية ودولـيـة في شـؤنـنا فـضـعـنا

وضاعت السيادة!
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(أ ف ب) - أفـــادت مــنـــظــمــة { دبي
"هيومن رايتس ووتش امس " األحد
أن الــــســــعـــــوديــــة حتــــتــــجــــز آالف
األشـــخــــاص لـــســـنـــوات في بـــعض
احلاالت دون إخـضـاعهـم للـمـحاكـمة
محـملـة ولي العـهد األمـير مـحمد بن
ســلــمـــان مــســـؤولــيــة "االعـــتــقــاالت

التعسفية".
وقـالت هـيــومن رايـتس ووتش إنـهـا
حلـلت "مـعلـومات مـن قاعـدة بيـانات
عـــامــــة لــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة عــــلى
اإلنـــتــرنـت كــشــفـت أن الــســـلــطــات
احـــــــتــــــجــــــزت 2305 أشــــــخــــــاص
يــخـضـعــون لـلـتــحـقـيـق ألكـثـر من 6

ثلوا أمام قاضٍ". أشهر دون أن 
وبـاإلضافـة إلى هـؤالء ذكـرت قـاعدة
الـبـيـانـات أن الـسـلـطـات الـسـعـودية
حتـــتـــجـــز "رهن الـــتـــحـــقـــيق1,875
شخصـاً ألكثـر من سنة و251 ألكثر

من 3 سنوات.

∫gðËË s uO¼

شعار هيئة االنواء اجلوية

ـراحـيض الـعـامـة ـصـطـفـ أمـام ا ا
وسط حــراسـة مـشــددة تـمـنــعـهم من

اخلروج دون تصريح.
في اخمليـمات الـتسـعة في احملـافظة
أحـصت الــسـلــطـات 30 ألف نـاخب
ــكن ألصــواتــهم أن تــكــون خــيـارا "
ـرشح لكن اخلوف من لكثير من ا
واقف مـحرجة بسبب عدم التعرض 
تمكنهم من حتقـيق العودة للنازح
" حال الذين فقدوا الثقة بالسياسي
دون االهتمـام بهم بـحسب ما يـشير

زيدان.
ال يــــزال نـــحـــو مـــلـــيـــوني نـــازح في
ـفـوضيـة االنـتخـابات العـراق وفـقا 
الــتي تــشـيــر إلى أنـه من بـ 8000
آالف مـكــتب انـتــخـاب ســيـفـرز 166
مكـتـبا مـنـها إلى 70 مخـيـما مـوزعة
على ثـمان من أصل 18 محـافظة في

العراق.
وســيـتــمــكن مـا مــجــمـوعه 285564
نازحـا من التـصويت لـكن قلـة قلـيلة

شاركة. أبدت رغبتها في ا
ولتشجـيع النازح عـلى التصويت
تــقــرر تــمــكــيــنــهم مـن الـقــيــام بــذلك
ببـطـاقتـهم التـعـريفـية في حـ على
اآلخرين ابراز بطاقة بيومترية وفق
مــا أوضح مــديــر مــكــتب مــفــوضــيـة
االنـــتــــخـــابـــات فـي األنـــبــــار ســـعـــد

العيثاوي لفرانس برس.
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االحلـــــــــــــــاد وازدراء االديــــــــــــــــــان
ـصـري". وتـهــديـد االمــــن الـقــومي ا
وتـــــم االفــــراج عـــــــــــنه بـــــعــــد دفع

غرامة.

واضاف "سيتم توقيفي على االرجح
قبلة". في االيام ا

وســــــــــبق ان اوقف جــــابـــر الـــعـــام
2013 بــــتــــهــــــــــمــــة "الــــدعـــوة الى

ألنه لم يـــكن لـــدي ســوى زوج واحــد
في ذلك الوقت".

الـزيــدي الـذي صـار بــطال بـالــنـسـبـة
لكثـيرين حـول العالم عـاد اليوم إلى
الـعـراق لـيـأخـذ الـتـسـلـسل الـرقم 95
من ب  138مـرشــحـا عـلـى الالئـحـة
في بغداد ما يجعل حـظوظه ضئيلة

ان. لدخول البر
لــكن هـــذا األمــر ال يــقــلــقه. وعــلق "ال
يــشـرفــني أن أكــون زمـيـال لـكل لص.
هــذا الــعـــراق بــلــدي وإن شــاء الــله
سـأســتـرد األمــوال والـعــقـارات الـتي

ســــرقـــوهـــا من الــــعــــــــراق". ولـــفت
الــــزيــــدي إلى أنه اخــــتــــار الئــــحــــة
"سائرون" ألنـها "مـستقـلة وستـكسر

طوق الطائفية".
وال يـزال الــزيـدي يــعـارض الــوجـود
ـئـة" األمــيـركي في الــعـراق "مــئـة بــا
ـــتـــحـــدة كـــانت رغـم أن الـــواليــات ا
الـداعم األسـاسي لـلـقـوات الـعـراقـيـة

في دحر تنظيم الدولة اإلسالمية.
تحدة هي لكنه اعتبر أن "الواليات ا
ـــكن الـــتي دعـــمت داعـش فــكـــيف 

القول إنها تريد التخلص منه?".
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ـرحـلـة الـثـانـيـة من قـسم الـلـغـة اني الـطـالب مـحـمـد عـبـدالـكـر مـحـمـود في ا
االنــكـلـيـزيـة بـكـلـيـة الـتـراث اجلـامـعـة   فــصـلي بـسـبب الـغـيـاب الـنـاجم عن
انـقطـاعي من الـدوام بـعـد تلـقي والـدي وعـائـلتـنـا تـهديـداً بـالـتـصفـيـة من جـهة
ارهابـية وهنـاك قضيـة في القـضاء بهـذا اخلصوص  ولـدى مراجـعتي الكـلية

وافقة معاليكم .. ابلغوني ان امر عودتي وتأدية االمتحان النهائي مرهون 
راجـيـاً مـسـاعـدتكـم وشمـولي بـعـطـفـكم االبـوي وانـقـاذ مـسـتـقـبلي              
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ـدني في دهـوك بـيـوار عـبـدالـعـزيز ا
في بـيـان امس ان (فـيـضـانـات قـويـة
ــنـاطق ــديـنــة وا اجــتــاحت مـركــز ا
احملـــيــطــة بــهــا وان الــفــيــضــانــات
ــنــازل احلــقـت اضــرارا بــعــشــرات ا

وغرق عدد من السيارات).
واضـاف ان (الفـيـضـانـات  اجـتاحت
ـديـنة اكـثـر من خـمـسـ مـنـزال في ا
وان نـحــو  ثالثــ سـيــارة تـضـررت
جراء ذلك) ,واوضح  عبد العزيز انه
( اجالء اكـثـر من  27شـخص وان
الـفــيـضـانــات جـرفت سـيــارتـ تـقل
عـائــلـتــ جـنـوب دهــوك ولم يـعـرف

مصيرهم بعد).
وتـــــــــابـع ان  (فـــــــــرق
ـــــــــدني الــــــــدفــــــــاع ا
واالجهـزة االمـنـية في
حــالــة تــاهب وتــدعــو
ــــــــواطــــــــنــــــــ الى ا
الـتـعـاون مع االجـهزة

عنية). ا
واضـــاف الـــبـــيــان ان
(مــــحــــافــــظــــة دهـــوك
تــــــــــــعـــــــــــــرضـت الـى
مـنــخــفض جـوي ادى
الى هــــطـــول امــــطـــار
وعـــــواصـف رعـــــديــــة
قــويــة حـــيث تــشــيــر
مـــــصــــادر بـــــاالنــــواء
اجلـويــة الى ان اكــثـر
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اجــتــاحت فــيــضــانــات قــويــة مــركـز
مــديـنــة دهـوك فـي اقـلــيم كـردســتـان
ــنــاطـق احملــيــطــة بــهــا واحلــقت وا
نـازل وغرق عدد اضرارا بـعشـرات ا
من السـيارات ,فيـما تـوقعت الـهيـئة
الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الــزلــزالي الــتــابــعــة لــوزارة الــنــقل,
تــســاقط امــطــار رعــديــة وتــصــاعـدا
لــلـغــبــار ابـتــداء من الــيـوم االثــنـ

مــــشـــيـــرة الـى ان درجـــات احلـــرارة
ستنخفض قليال.

تـحدث بـاسم مديريـة الدفاع  وقال ا

وقــالت الــهــيــئـة فـي بـيــان امس  ان
ـنطـقة الوسـطى اليوم (الطقس في ا
االثـنـ سـيــكـون غـائـمـا جـزئـيـا الى
غـائم مع تـساقط زخـات مـطـر رعـدية
بعـد الظـهر كـما يـتصـاعد الـغبار في
امـاكن متـعـددة مـنهـا فـيـما سـيـكون
الطـقس في الـشمـاليـة غـائمـا جزئـيا
الى غــائم مع تـســاقط امـطــار تـكـون
رعدية وفي اجلنوبيـة سيكون غائما
جـزئــيـا واحـيــانـا غـائـمــا مع فـرصـة
لتـساقط زخات مـطر رعـدية لـيال كما
يـتصـاعـد الـغبـار في امـاكن مـتـعددة

منها).
ــنـطــقــتـ وتــابع ان (الــطـقـس في ا
الـــوســطـى واجلــنــوبـــيــة لـــيــوم غــد
الـثالثـاء سـيـكـون غـائـمـا مـصـحـوبـا
بـتــسـاقط امــطـار وحــدوث عـواصف
رعدية كما يتصاعد الغبار في اماكن
متعـددة منهـا فيمـا سيكـون الطقس
فـي الـشــمــالــيــة غــائـمــا مــصــحــوبـا
بتساقط امـطار متوسـطة الى غزيرة
الــشــدة وحــدوث عــواصف رعــديـة)
مـــشـــيـــرة الى ان (درجـــات احلــرارة
ستنخفض قليال عن اليوم السابق).
وعلى صـعـيد اخـر ارتفـعت حـصيـلة
الــقـــتـــلى جـــراء أعــاصـــيـــر رمــلـــيــة
اجـتاحت في األيـام األخـيـرة مـناطق
متفـرقة من الـهند إلى 142 شخصا
حسب البيانات الرسمية. وقال بيان
امس ان (مـــعــظم الــضـــحــايــا القــوا

من 50 مـلــمـتـرا من االمــطـار هـطـلت
فـي مــركـــز احملــافـــظــة خالل ســـاعــة
واحدة فقط) ,وحذر منبـئون جويون
مـن (اســـتـــمـــرار الـــســـيـــول وغــزارة
االمطار شمال البالد لغاية اخلميس
ـــقــــبل واســــتــــمـــرار حــــالــــة عـــدم ا
االســتـقــرار الــربـيــعـيــة). وانـهــمـرت
االمــطـــار الـــغــزيـــرة بـــصــورة غـــيــر
متوقعـة على بعض أحيـاء العاصمة
التـركية أنـقرة فـأوقعت سـتة جرحى
وحلة. وغمرت الشوارع بالسيول ا
وقـال رئـيس بـلـديـة انـقـرة مـصطـفى
تونـا في بـيان  امـس ان (هذه كـارثة
طبيـعية  ال خـسائر في االرواح  لكن
سـتـة اشـخــاص أصـيـبـوا بـجـروح),
مــشــيـرا الى ( وقــوع أضــرار مــاديـة
كــبــيـرة). واضــاف ان (هــذه ظــاهـرة
حتــصـل مــرة كل 500 ســنـــة  لم يــر
اثال من قبل هذا وضع أحد شيئـا 

استثنائي غير طبيعي).
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واوضح البـيان  ان (الـسيـول غمرت
حي مـــامــاك  شــرق الــعــاصــمــة  في
أعـــقــاب امــطــار غــزيـــرة هــطــلت في
مــنـتــصف الـنــهـار عــلى أن تـســتـمـر
ـسـاء).  فـيـمـا مـتـقـطــعـة حـتى أول ا
توقعت الهيئة  تساقط امطار رعدية
وتـصـاعـد لــلـغـبـار ابـتـداء من الـيـوم
ـــقـــبـل مـــشـــيـــرة الى ان االثـــنـــ ا

درجات احلرارة ستنخفض قليال.

درجــات اجلــزيـــرة ادى الى انــهــيــار
جـرف ساحـلي وجتـدد ثـوران بـركان
يــقــذف حـمــمه بــالــقــرب من مــنـاطق
سـكــنـيـة وأدت الـهــزات الى انـقـطـاع
الــــتـــــيــــار الــــكـــــهــــربـــــائي عن آالف
ــــنـــــازلــــوقـــــال بــــيــــان ان (االدارة ا
الـفـدرالـيـة لـلـطـيـران فـرضت  حـظـرا
نطقة يستمر جويا تاما في اجواء ا
حتى اليوم االثن مستثنيا عمليات
االنــقــاذ). واضــاف ان (الــهـزات ادت
الى انهيارات صخرية على مسارات
حــديــقــة هـاواي الــعــامــة لـلــبــراكـ
وانــهــيــار جــرف ســاحــلي فـي مــيـاه
ـســؤولــون بـاقــفـال احملــيط. وأمــر ا
احلديقة الـتي تفوق مساحـتها عشر

مساحة اجلزيرة).

مـصرعـهم في واليـتي راجـسـتان 39
قـــتـــيـال  وأتـــر بـــراديش 76 قـــتـــيال
شـــمــــال الــــهـــنــــد حــــيث أســــفـــرت
األعــاصـيــر الـتي رافــقـتــهـا صــاعـقـة
بلغت سـرعة الريـاح فيها 130 كيلو
متـرا في السـاعـة عن اقتالع أشـجار

وهدم مبان).
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واضــاف ان (ضــحــايــا ســقـطــوا في
واليــــتي أوتــــاراخــــنــــد وبــــنــــجـــاب
الــشـمــالـيــتـ فــضال عن مــقـتل 21
شــخــصــا بــالــصــاعــقــة في مــنــاطق

جنوب الهند). 
ــواطـــنــ في واضـــطــر اآلالف مـن ا
جـزيـرة هـاواي من مـغـادرة مـنازلـهم
بــــعـــد ان ضـــرب زلــــزال بـــقـــوة 6,9

نازحة من مدينة اخلالدية في االنبار


