
وزارة الكهرباء رجاء 

ع���دد م���ن املواطن���ن م���ن �سكن���ة حي 
املعال���ف املحلة 843 زق���اق 49  بعثوا 
بر�سال���ة يطالبون فيها دائ���رة �سيانة 
الكهرب���اء املعني���ة ب�س���رورة ا�س���اح 
من���ذ  العاطل���ة  الكهربائي���ة  املحول���ة 
فيه���ا  تعتم���د  والت���ي  طويل���ة  ف���رة 
بي���وت املواطنن عل���ى تغذي���ة التيار 
الكهربائي علم���ا باأنهم قدموا �سكاوى 
به���ذا اجلانب ولك���ن اىل االن مل حتل 

م�سكلة املحولة.

جمل�س حمافظة بغداد 
وهذه ال�شكوى 

املواطن���ن  م���ن  العدي���د  ي�سك���و 
ال�سكن���ي يف  م���ن �سكن���ة املجم���ع 
ال�ساحلي���ة وال���ذي كا يطل���ق عليه  
قل���ة  م���ن   ) ني�س���ان   28 )جمم���ع 
م���ن  موج���ة  وانت�س���ار  اخلدم���ات 
البعو�ض فيه غري م�سبوقة ويعاين 
دومن���ا  كث���ريا  املواطن���ون  منه���ا 
ح���ل ا�ساف���ة اىل ان امل�ساع���د يف 

العم���ارات ال�سكنية مهملة واغلبها 
عاطلة مما ت�س���كل هما لكبار ال�سن 
واملر�س���ى لذل���ك يدع���ون جمل����ض 
وامل�ساهم���ة  للتدخ���ل  املحافظ���ة 
ماءم���ة  اك���ر  املجم���ع  جع���ل  يف 
لل�سكن ال�سيما وان رئي�ض جمل�ض 

املحافظة قد وعد بالتدخل.

وزارة التعليم العايل 
و�شروط الت�شوير 

ي�سك���و عدد م���ن ا�سح���اب حمات 

الت�سوير باأن ال�سروط املو�سوعة 
لل�سم���اح بت�سوير حف���ات الطلبة 
او تخرجه���م او �سفراته���م �سروط 
تعجيزي���ة وال ت�سمح اال لقلة قليلة 
م���ن امل�سوري���ن الذي���ن احتك���روا 
املختلف���ة  واجلامع���ات  الكلي���ات 
من خ���ال املزاي���دات العلنية التي 
ت�سمح با�سراك فئة قليلة منهم من 
خال �سرط م���دة اخلم�ض �سنوات 
الت���ي يتوج���ب توفره���ا للم�سارك 
يف املزاي���دة كان ق���د اأم�ساه���ا يف 

انتمائه للنقابة.

���������ش��������ك��������اوى

ا�شتطالع/ علي جابر 

يف الكث���ري من بل���دان العامل املتطور 
الينظ���ر القا�سي اإال دعاوى قليلة يف 
الي���وم الواحد لك���ن االأمر يف العراق 
يختل���ف. هذا ما قال���ه املحامي )وليد 
حمم���د ال�سبي���ي( م�سيف���ا: القا�س���ي 
)ال�سرعي���ة  دع���اوى  ينظ���ر  لدين���ا  
والب���داءة واجلنح(وه���و يف الوقت 
نف�سه كاتب ع���دل، ومنفذ عدل، وهذا 
فر�ست���ه  اإعطائ���ه  ع���دم  اىل  ي���وؤدي 
يف  الت���اأين  اأو  االأ�ساب���ري  لدرا�س���ة 
اتخ���اذ الق���رار ،وه���ذا يع���د خمالف���ًا 
لقواع���د ممار�سة مهنة الق�ساء ،اإذ اأن 
القا�سي يج���ب اأن يكون غري متعب. 
يتخذق���راره دون اي موؤث���ر ،وهناك 
بع����ض الق�س���اة ياأخ���ذون الدع���اوى 
واالأ�ساب���ري اإىل بيوته���م لدرا�ستها! 
عمله���م.   عل���ى  �سلب���ا  يوؤث���ر  ،وه���ذا 
�ساط���ره ال���راأي املحامي عل���ي �ساكر 
ا�سماعيل اذ يقول : نحتاج اإىل زياده 
ع���دد الق�س���اه وزي���ادة املحاكم حتى 
ين���ال النا�ض حقوقه���م ب�سرعة ودون 
تاأخري ،فهناك دع���اوى ي�ستمر النظر 
فيها  �سنتن ،ومنه���ا دعاوى البداءة 
وج���ود  م���ن  ،بالرغ���م  واجلناي���ات 
�سق���وف زمني���ة توج���ب ح�س���م هذه 

الدع���اوى اإال اأن اإج���راءات ح�سمه���ا 
توجب هذا التاأخري خ�سو�سا اذ وقع 
عليها متي���ز او  ا�ستئناف ،واخلا�سر 
الوحي���د يف ه���ذا االأمر ه���و �ساحب 
حقوق���ة  الن  املدع���ي  اأو  الدع���وى 
�ستميع ،وبالت���ايل يخ�سر الكثري من 
املال واجلهد وبالنتيجة ي�سيبة امللل 

ورمبا يتنازل عن حقه.
وا�سار املحقق العديل )ميثم حم�سن( 
طبق����ت  الت����ي   التجرب����ة   : بالق����ول 
�سابق����ا �ساعدت يف احل����د من تاأخري 
ح�س����م الدع����اوى م����ن خ����ال  اإن�ساء 
دوائ����ر عدي����دة  للمحقق����ن العدلين 
ي�ساع����د يف الدقة يف نظ����ر الدعاوى 
واالأهتمام بها،الن املحققن العدلين 
ه����م حقوقي����ون ميكنهم����ا االأهتم����ام 
بالدع����اوى اأك����ر من ال�سرط����ة ،وقد 
مت تطبي����ق ه����ذة التجرب����ة فنجح����ت 
على نطاق وا�سع وكان لها تاأثري يف 
�سرعة ح�سم الدع����اوى ،ومن املمكن 
اإعادته����ا االآن م����ع اإعط����اء االأهتم����ام 
مادي����ا  ودعم����ه  الع����ديل  باملحق����ق 

ومعنويا.
وك����رة  املحكم����ة  زحم����ة  ويف 
املراجع����ن ولغ����ط النقا�����ض حت����دث 
املواط����ن )مه����دي نا�س����ر علوان(عن 
معانات����ه يف مراجعة حمكمة البداءة 

قائا:من����ذ اأك����ر م����ن �سن����ة تقدم����ت 
بدعوى )اإزالة �سيوع(وقد مت اإ�سدار 
القرار وحولت  الدعوى اإىل حمكمة 
االأ�ستئناف ، الدعوى. اأنا يف انتظار 
�سدور قرار جديد فيما بعد اأن عادت 
اإىل ه����ذه املحكمة )البداءة(. كلفتني 
جهودا وم����اال ووقت����ا،ال يكفي قا�ٍض 

اأو قا�سي����ان للنظر يف 50 دعوى يف 
الي����وم الواح����د ،..يف ح����ن نا�سدت 
)احلاج����ة اأم علي( 60 �سن����ة ،وزارة 
العدل زي����ادة اأع����داد املوظفن الذين 
حتتاجه����م املحاكم الن �سب����ب التلكوؤ 
ه����و قل����ة ع����دد املوظف����ن وت�ساأءل����ت 
ك����وادر جدي����دة  اإع����داد  اليت����م  مل����اذا 

وفت����ح دورات ت�ساع����د عل����ى زي����ادة 
ذوي  م����ن  املحاك����م  يف  املوظف����ن 
االأخت�سا�ض القانوين خ�سو�سا اأن 
هن����اك اأع����دادًا كبرية م����ن اخلريجن 
ال�سباب الذين ميكن بوا�سطتهم رفد 
املحاك����م العراقية وتطوير قابلياتهم 
بال����دورات الت����ي توج����د جي����ا م����ن 

املوظفن القانونين الذين يخدمون 
املجتم����ع ،وتقول من����ذ اأكر من �ستة 
اأ�سهر اأراجع عل����ى دعوى )ح�سانة(
ومل حت�س����م حت����ى االأن الأن املدع����ى 
عليهيقوم بطلب����ات التاأجيل الكثرية 
الت����ي ت�ستغرق كل واح����دة �سهرًا اأو 

اأكر.

الدم امل�ستباح

�سم���ن �سل�سلة الف�سائ���ح التي غدت كامل�سل�س���ات املك�سيكية 
)املدبلج���ة(، �سار امته���ان الدم العراقي اأق���رب اىل االأحداث 
غ���ري امل�سوق���ة بعد ان تك���رر تقدميها للم�ساه���د وهو مت�سمر 
امام ال�سا�سة العراقية الرية باالأحزان ، ول�سان حاله يقول:  
ال ح���ول وال ق���وة اال بالل���ه.  فاالأخبار  الت���ي تناقلتها و�سائل 
االع���ام  عن تفا�سيل املوؤمتر ال�سحف���ي الذي نظمته عوائل 
�سحاي���ا وجرح���ى  حادثة �ساح���ة الن�سور الت���ي ت�سببت بها  
�سرك���ة باك ووتر �سيئة ال�سيت،  �س���ارت اأ�سبه بالنكتة، اأو 
كما ي�سميها اأهل الفن )الكوميديا ال�سوداء( التي تتحدث عن 
معان���اة ال�سع���وب. ك�سفت لنا ومبا ال يقب���ل ال�سك عن رائحة 
ف�س���اد مايل وحقوقي كبريي���ن، لكن هذه امل���رة ولغت يف دم 
�سهدائن���ا  وا�ستباحت���ه من قبل اأخيه ولي�ض م���ن اأحد غريه ،  
ذوو ال�سحاي���ا ال�سب���ع ع�س���رة وكذلك الناج���ن من اجلرحى 
منهم  ك�سفوا بانه���م تعر�سوا لعملية ن�سب كربى على اأيدي 
حمامن عراقين ،ب�ساأن اخذ حقوقهم من اجلانب االمريكي، 
مقاب���ل التوقي���ع عل���ى اوراق مكتوب���ة باللغ���ة االنكليزية مل 
يفهم���وا وقتها  انه���ا اوراق ت�سوية للق�سي���ة وهدر  للحقوق  
مقاب���ل تعوي�س���ات مالية معين���ة،  لكن حتى ذل���ك املال �سرق  
ومل ي�سل مل�ستحقيه  واملحكمة براأت القتلى ورمبا خ�س�ست 
له���م تعوي�س���ات ورحات ا�ستجم���ام وترفي���ه يف )فنادق ام 
اخلم�س���ة او ال�سبعة  جن���وم(  عما حلقهم م���ن معاناة  خال 
ف���رة اال�ستج���واب!،  ومل يب���ق اأم���ام ا�سر ال�سحاي���ا اال  ان 
يطالب���وا الربمل���ان العراق���ي باأعادة فت���ح ملف الق�سي���ة اأمام 
الق�س���اء االمريكي، وقد خرجوا م���ن الق�سية  بخفي حنن ، 
و�سك���وا من ان اأحدًا  من احلكوم���ة العراقية مل ي�سع للقائهم 
او حت���ى معرف���ة فح���وى املو�س���وع ومتابعته كون���ه يتعلق 
ب�سي���ادة وط���ن و�سع���ب انتهكت دم���اوؤه عم���دًا يف بيته  دون 
ذنب. ون�س���ال لو كان املغدور  احدًا من املقربن من م�سوؤول 
يف  احلكوم���ة او فردًا من منا�سريه اأو حتى  اأفراد حماياته، 
هل كان���وا �سي�سمتون،  ويوكلون االأم���ر للق�ساء االمريكي؟ 
ومن���ذ مت���ى كان املال ثمن���ًا  لل���دم العراقي؟ وكلن���ا يعرف ان 
ق�سي���ة كهذه كان���ت �ستقيم الدنيا والتقعده���ا لو انها ح�سلت 
يف عقر دار تلك ال�سركة التي راحت تدلل حالها وتبدل ا�سمها 
اىل)اك����ض اأي( كاأنها ت�سر عورتها، وعاودت ممار�سة عملها   
م���ن جدي���د دون اأي ارباك، وه���ي ت�سد اآذانها ع���ن اأنن ذوي 
ال�سحاي���ا مادموا عراقي���ون ا�ستبيحت دماوؤه���م وحكومتنا 
املوقرة  اكتفت فق���ط باال�ستنكار واملطالبة بفتح الق�سية من 
جديد، يف الوقت ال���ذي تنا�ست فيه قبا ان تطالب مبحاكمة 
املتهمن يف الدولة ذاتها التي ارتكبوا فيها جنايتهم ومتابعة 
الق�سية على انها مب�ستوى ق�سية �سيادة دولة ولي�ض االكتفاء 
بتوكي���ل حمامن مل يتورعوا عن تبدي���د اأموال التعوي�سات 

واال�ستخفاف  بدماء العراقين. 
اأن الق�سي���ة برمته���ا هي ا�ستهان���ة �سواء اأكان���ت من اجلانب 
االمريكي اأم من اجلان���ب العراقي املمثل مبجموعة حمامن 

تنا�سوا اأن يقوموا بدورهم كما يجب.

ن����اف����ذة امل���واط���ن

افراح �شوقي
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م������ن ال���������ش����ارع

مي�شان/ رعد الر�شام

لطاملا �س���كا االأهايل يف مدينة العمارة 
م���ن تكد����ض النفاي���ات يف  ال�س���وارع 
وداخل فروع االأحياء ال�سكنية ب�سبب 
ق�س���ور و�س���وء اأداء ف���رق التنظي���ف 
التابع���ة لدوائر البلدي���ات وعدم توفر 

حاوي���ات خم�س�سة لتجمي���ع القمامة 
املنزلي���ة. وقد ب���ادرت بلدي���ة العمارة 
موؤخ���را  بتوزي���ع عدد م���ن احلاويات 
احلديدي���ة ون�سرها يف معظم املناطق 
به���دف قيام املواط���ن بو�س���ع اأكيا�ض 
نفاياته فيها حلن و�س���ول ال�سيارات 
املخ�س�س���ة لنقلها اىل مك���ب النفايات 

خ���ارج املدينة ولكن الاف���ت للنظر اأن 
الكثري من املواطنن ما زالوا يقومون 
برمي النفاي���ات يف ذات املناطق ويف 
الع���راء رغ���م وج���ود احلاوي���ات التي 
ظل���ت  فارغ���ة !! فم���ا هو الع���ذر الذي 
ذل���ك رمي���ه  ب���ه املواط���ن بع���د  ي���ربر 

للنفايات يف الطريق ؟

حــاويــات )خــاويــات(

للمناق�شة ق�شية 

بـــــــن اروقــــــــــــــة املــــحــــاكــــم 
هناك الكثري من املدعني وا�شحاب ال�شكاوى الذين 

يلجون باب املحاكم بحثا عن حقوق �شائعة اأو اأ�شرار 
اأ�شابتهم فاأرادوا االأقت�شا�س من االأطراف )املدعى 
عليها(،لكنهم يفاجوؤون ببطء االإجراءات ورتابة 
اخلطوات املتخذة ،االأمر الذي يجعل الكثري منهم 

يرتك حقه ورمبا يقبل بال�شلح اأو التعوي�س املادي 
،لكن ماهي اأ�شباب تاأخري ح�شم الدعاوي –يف املحاكم 

؟وملاذا تطول املدد كثري ا يف اغلبها؟حاولنا معرفة 
ذلك خالل هذا اال�شتطالع. 

ما هو عذر املواطن؟

احمد نوفل 
كتب���ت اح���دى ال�سحف ع���ن مو�سوع 
االنتخاب���ات  يف  املواط���ن  م�سارك���ة 
والت�سويت ملر�سحيه خال انتخابات 

الدورة الربملانية املقبلة.
وه���و مو�س���وع على جان���ب كبري من 
االأهمي���ة فاملواطن عندنا اىل االآن غري 
م�سلح بال�ساح الثقايف املطلوب الذي 
يتمكن خاله من حتقيق ما ي�سبو اليه 

او ما كان يحلم به قبل التغيري.

كان  االوىل  االنتخابي���ة  ال���دورة  يف 
االقبال على �سنادي���ق االقراع ميكن 
و�سف���ه بال�سابق���ة لع���دد امل�ساركن  ال 
بالن�سب���ة للعراق  وحده ب���ل بالن�سبة 
لدول عديدة كانت قد �سبقتنا يف تداول 
ال�سلط���ة ع���ن طريق �س���وت املواطن.

اندفاعن���ا  كان  االوىل  جتربتن���ا  يف 
نح���و اختي���ار من ميثلن���ا اندفاعا غري 
حم�سوب النتائ���ج ومعظمنا كان همه 
غلب���ة ط���رف على ط���رف اخ���ر نتيجة 

الثقافة التي ورثناها من النظام البائد 
ال���ذي عم���ل على �س���ق وح���دة ال�سف 
العراقي م���ن خال مفاهي���م املناطقية 
وا�ستح���واذ هذا الط���رف على حقوق 

املواطنة والعي�ض الائق دون ذلك.
العدي���د م���ن امل�سوت���ن خ���رج يومها 
خلو����ض معرك���ة ا�سبه مبعرك���ة الث�اأر 
من جادي���ه ال�سابقن ولكونها معركة 
كم���ا تخي���ل و مل تثن���ه التهدي���دات او 
امل���وت ال���ذي زرع ل���ه قبال���ة �سناديق 

االقراع .
يقول���ون )احلما�س���ة تذه���ب بالعق���ل( 
فنعتقد ان املمار�سة االنتخابية االوىل 
للمواط���ن كان���ت بهذا ال�س���كل وال لوم 

عليه لا�سباب التي ذكرناها.
ل���ه  ميك���ن  واملواط���ن  تغ���ري  احل���ال 
اال�ستفادة م���ن جتربت���ه ال�سابقة وان 
ال ينق���اد للعاطفة يف اختياره ممثليه، 
ب���ل ما يتوج���ب علي���ه ه���و النظر اىل 
الربنام���ج املقدم من قب���ل املر�سح فلقد 
ج���رب ان �س���وت للع�س���رية واحلزب 
واملذهب واملنطقة فكانت النتيجة انه 
اخ���ذ يع�ض ا�سب���ع الن���دم الن �سوته 
ذه���ب هباء دون ان يع���ود عليه بالنفع 

الذي كان يعتقده.
ومترين( جتري���ب  االن�سان)ع�س���ارة 
لذلك الب���د للمر�سح من ان ي����اأ خذ ذلك 
بع���ن االعتب���ار ،فناخ���ب الي���وم لي�ض 
 ، املا�سي���ة  �سن���وات  االرب���ع  ناخ���ب 
املواط���ن  و�سحت اهداف���ه و اختياره 
ال�سيا�سي  �سين�س���ب عل���ى الربنام���ج 
واملر�س���ح ال�س���ادق يف وعوده وليكن 
م���ا يكون ،هذا ما ميكن ا�ست�سرافه من 
توجهات �سرائح املجتمع العراقي التي 
تيقن���ت باأن ناخ���ب الع�سرية واحلزب 
واملذه���ب )قلب لها ظه���ر املجن( وناأى 
عن ح���ل م�ساكلها لي�ستغ���ل موقعه يف 

م�سالح �سخ�سية لي�ض اال. 

ــــــــواطــــــــن ــــــــوت امل �ــــــــس

وردت ال�سفح���ة العدي���د م���ن ال�س���كاوى ب�س���دد تعط���ل 
اخلدم���ة الهاتفي���ة االر�سي���ة يف مناطقه���م وم���ن �سم���ن 
ال�س���كاوى م���ا يخ�ض حمافظ���ة دياىل جاء فيه���ا:  اأعلنت 
دائ���رة ات�س���االت فيه���ا ، عن ب���دء حملة �سامل���ة الإ�ساح 
بعقوب���ة،  ال�سلكي���ة يف مدين���ة  االت�س���االت  منظوم���ات 
فيم���ا ذك���رت اأن ف���رة التده���ور االأمني خ���ال ال�سنوات 
املا�سية اأ�سهمت يف توق���ف 70% من الهواتف عن العمل 
يف املدينة.وق���ال مدي���ر الدائرة علي كام���ل عبد اللطيف 
يف حدي���ث ل�"ال�سومري���ة ني���وز"، اإن "الك���وادر الفني���ة 

والهند�سي���ة يف الدائ���رة با�س���رت بحمل���ة وا�سعة داخل 
مدين���ة بعقوب���ة، الإ�ساح جمي���ع منظوم���ات االت�ساالت 
ال�سلكية وكابينات الهواتف االأر�سية ومعاجلة االأ�ساك 
"املنظوم���ات ه���ي يف الوق���ت  اأن  املقطوع���ة"، م�سيف���ا 
احلا�سر مت�س���ررة ب�سكل كامل".واأو�س���ح عبد اللطيف 
اأن اأعم���ال العنف ت�سبب���ت يف توقف "70%  من الهواتف 
االأر�سية عن اخلدمة ب�سبب ا�ستهداف كابينات االت�سال 
وتقط���ع االأ�س���اك، اإ�ساف���ة اإىل �سع���ف فولتي���ة التي���ار 
الكهربائ���ي الت���ي اأ�سهم���ت يف توق���ف بدال���ة االت�ساالت 

لفرة طويلة يف مدينة بعقوبة"، م�سريا اإىل اأن "حت�سن 
االأو�ساع االأمنية �ساهم  يف انطاق هذه احلملة".ولفت 
مدي���ر دائ���رة االت�س���االت والربي���د يف املحافظ���ة اإىل اأن 
"احلملة �ستعيد اخلدمة لنحو 9000 خط هاتفي"، مبينا 
اأن "الدائ���رة ت�سعى خال الفرة املقبل���ة اإىل التعاقد مع 
�سركات متخ�س�س���ة باالت�ساالت لن�س���ب بداالت حديثة  
يف مناط���ق )ق���رة تبه125كم �سم���ال بعقوب���ة، وخانقن 
150،كم �سم���ال بعقوبة، وال�سام 35ك���م �سرق بعقوبة، 
واحلديد 12ك���م �سمال غرب بعقوب���ة، وبني �سعد 17كم 

جن���وب غرب بعقوب���ة(. يذكر اأن اغل���ب و�سائل االت�سال 
ال�سلكية والا�سلكية ق���د توقفت يف مدينة بعقوبة مركز 
حمافظة دياىل 55 كم �سمال �سرق بغداد، بعدما تعر�ست 
الكث���ري م���ن كابين���ات االت�س���ال واأبراجه���ا اإىل اأعم���ال 
تخريب م���ن قبل اجلماعات امل�سلحة خ���ال العام 2007  
اإ�ساف���ة اإىل م���ا �سببته انفج���ارات العب���وات النا�سفة من 
تقط���ع اغلب االأ�س���اك الرئي�سية للهوات���ف االأر�سية بن 
االأحياء ال�سكنية، ما اأ�سهم يف توقف �سبه كامل يف خدمة 

الهواتف االأر�سية يف اغلب مناطق مدينة بعقوبة.

م�سكلة 
االت�ساالت 
فـي دياىل

بغداد/ �شحى حيدر 

قط���ع الط���رق ب�ساع���ة مبك���رة م���ن ي���وم الثاثاء 
املا�س���ي دف���ع اغل���ب املواطن���ن للت�س���اوؤل ع���ن 

االأ�سباب التي مل تعلن له يف حينه.
التكهنات والبح���ث عن االأ�سباب، اأت���اح ل�سريان 
ال�سائع���ات الت���ي ذهب���ت مذهب���ا بعي���دا. بع�سها 
حت���دث عن انقاب وبع�سها حتدث عن حالة قتل 
الإح���دى ال�سخ�سي���ات ولك���ن عدد م���ن املواطنن 
وج���دوا يف عملية قطع الط���رق والتي ا�ستمرت 
ل�ساع���ات قليل���ة م���ن �سب���اح الثاثاء مدع���اة الأن 
م���ن  بال�س���د  االإج���راء  يعت���ربوا  او  يتافف���ون 

م�ساحلهم.
تفه���م املواطن لاإجراءات االأمنية يف هذا الوقت 
الذي ت�س���ري في���ه املعلوم���ات اال�ستخبارية التي 
حت�سل عليه���ا اأجهزتنا االأمني���ة مطلوب. االأكر 
منه التع���اون معها لر�سد اية حرك���ة مريبة يراد 
منه���ا �سف���ك الدم���اء واإ�ساع���ة الفو�س���ى من اجل 
م�سال���ح �سيا�سي���ة او �سخ�سي���ة �سيق���ة ال يهمها 
املواطن واآمنه بقدر ما يهمها تنفيذ االأجندة التي 

اأعطيت لها لتنفيذها مقابل ثمن.
ال باأ����ض يف ان يج���د املواط���ن �سعوب���ة يف احد 
االأيام من الو�سول اىل عمله ال�سيما وان العائق 
ه���و اإجراء امني يراد منه احلف���اظ على �سامته 

و�سام���ة كل مواط���ن عراق���ي م���ن ان تطوله���م  
تفجريات ال�سراذم التي مل جتد لها طريقا للحياة 
غري طريق���ة القتل والهدم. احلف���اظ على احلياة 
اأه���م من �سياع �ساع���ة او �ساعتن واالهم من كل 
ذل���ك ان كانت ه���ذه االإجراءات فاعل���ة، ت�ستطيع 
االإم�ساك باجلناة قب���ل ارتكابهم اأفعالهم ال�سائنة 
الت���ي داأب���وا عل���ى ارتكابها بح���ق ال�سعب طوال 

�ست �سنوات.
االأخبار التي تناقلتها و�سائل االعام حول القاء 
القب�ض على اكر من 25 م�ستبهًا به للقيام باعمال 
تفج���ريات يف مناط���ق بغ���داد ميك���ن ان ي�سحى 

ببع�ض الوقت من اجل حقن دماء املواطن. 

احلفاظ على احلياة هو االهم


