
كاظم اجلما�سي

املواط���ن القادم م���ن حمافظ���ات كرد�ستاننا 
العزيز، عليه ان يعد نف�سه لهدر وقت يعادل 
ن�سف الوقت الذي ت�ستغرقه رحلته من اية 
نقطة يف  كرد�ستان اىل اي مركز من مراكز 
بغداد، ذلك الوقت املهدور ت�ستغرقه امل�سافة 
ب���ن مقرتبات �سيطرة مدين���ة ال�سعب حتى 

تقاطع حي ال�سليخ!!
ان ه���ذا الكالم واقع يوم���ي معي�س، ولي�س 
مبالغ���ة او تهويال لالم���ور، �سيما اذا عرفنا 
ان هن���اك �سغط���ا مروري���ا  ا�س���ال على هذا 
الطري���ق كونه الطريق الوحيد الذي ي�سلكه 
القادمون من خم����س حمافظات وعدد كبري 
من نواٍح واق�سية وقرى وق�سبات تقع على 
امتداد �سمال و�سمال �سرقي بغداد، هذا من 
ناحي���ة، وم���ن ناحي���ة اخ���رى ف���اإن احلملة 
الت���ي تق���وم بها- م�سك���ورة- اأمان���ة بغداد، 

حمل���ة طيب���ة القامة عدد م���ن املج�سرات يف 
م���ن  والر�ساف���ة  الك���رخ  مناط���ق  خمتل���ف 
بغ���داد، ويف منطق���ة ال�سعب وعن���د تقاطع 

االورزدي حتديدا حي���ث العمل جار منذ ما 
يقرب الع���ام باإقامة جم�سر هناك، ومنذ ذلك 
احلن واملنطق���ة ت�سهد اختناق���ات مرورية 

غري م�سبوقة بع���د ان اغلق ال�سارع ملدة من 
الزمن واغلقت عدة منافذ توؤدي اىل الطريق 
ال�سري���ع كان ميك���ن لها ان تك���ون جزءًا من 
احلل، ومل ينفع فتح الطريق على اجلانبن 
لي�سم���ح مبرور خيطي ل�سي���ارة واحدة تلو 
االأخرى. يف الوقت ذاته هناك جم�سر ناجز 
من���ذ ما يقرب الن�سف عام، اال وهو املج�سر 
الراب���ط ب���ن منطقتي ح���ي القاه���رة وحي 
البن���وك الذي كان العمل به قد بداأ اإبان عهد 
النظ���ام املنهار، ومل يت���م افتتاحه حتى هذه 
اللحظة، يف الوق���ت الذي ميكن له ان يرفع 
عن كاهل ال�سارع العام املذكور جزءًا كبريا 
من قب�سة اخلناق املروري احلاد.. يت�ساءل 
املواطن اأال يخط���ر يف ذهن املخطط القامة 
تل���ك املج�س���رات و�س���ع البدائ���ل املروري���ة 
ل���كل منطق���ة قب���ل املبا�س���رة يف  املنا�سب���ة 
اقامته���ا؟ وملاذا مل يفتتح حت���ى االآن جم�سر 
القاهرة-البنوك، على الرغم من جاهزيته؟ 

بغداد / املدى 

�س���واق النق���ل اخلا����س م���ن ا�سحاب 
�سي���ارات االج���رة ال�سغ���رية والكي���ا  
يف العا�سمة بغ���داد دائما ما يعربون  
ع���ن ا�ستيائهم من الزحام الذي يحدث 
بع���د اأي عملي���ة "ارهابي���ة" ت�سهده���ا 
العا�سمة،ملقن باللوم على  ال�سلطات 
االمنية الذي���ن جتعله���م يدفعون ثمن  
تل���ك العمليات الت���ي يقوم به���ا اعداء 

ال�سعب العراقي .
وق���ال ال�سائ���ق عبا�س فا�س���ل يف هذا 
ت�سب���ب  االمني���ة  ال�سدد"ال�سلط���ات 
الزحام���ات ب�سب���ب عملي���ات التفتي�س 
التي تقوم بها، وتت�سدد يف اجراءاتها 
فقط بعد كل عملي���ة ارهابية حتدث"، 
مت�سائ���ال "ملاذا ال توؤدي تلك ال�سلطات 
واجباتها وتتهياأ الحتمال االعتداءات 
وع���ن  عنه���م  اخلط���ر  درء  اج���ل  م���ن 

املواطنن".
فيم���ا قال املواطن  ه�سام جواد ان "ما 
تقوم به ال�سلطة هو عمل موؤذ والدليل 
اأن مركبت���ه حمج���وزة من���ذ اك���ر من 
ع�س���رة اي���ام ب�سبب �سك���وك يف ارقام 

ال�سا�سي". 
وذك���ر ، ان "الكم���ارك اي���دت املطابقة 
وجمي���ع اجله���ات ولك���ن اح���د مراكز 
ال�سرط���ة اأخر رف���ع املعامل���ة للقا�سي 
من اجل اتخاذ الق���رار الالزم ب�ساأنها، 
االوراق  ار�س���ال  تاخ���ري  ان  معت���ربا 
اىل القا�س���ي املخت����س ام���ا ان يكون 
مق�س���ودا بغية ابتزازه م���ن اجل دفع 
مبال���غ معين���ة لغر����س اط���الق �سراح 
مبعانات���ه  املب���االة  ع���دم  او  مركبت���ه 
وبالت���ايل فان���ه �سيتعر����س وعائلت���ه 
اىل اق�سى ح���االت اجلوع والعوز الن 
املركبة هي امل�سدر الوحيد ملعي�سته"، 
منا�سدا مديرية املرور العامة وقيادات 
ال�سرط���ة " االلتزام مبب���ادئ الد�ستور 
والقوانن النافذة التي تلزم ال�سلطات 
التنفيذية باالإجراءات الق�سائية خالل 

48 �ساعة".
ان  في�س���ل  يا�س���ن  واعترباملواط���ن  
"م���ا يجري يف ال�سارع العراقي غري 
مدرو����س ، وزاملواط���ن يتحمل االذى 
على ح���د قوله، م�سبه���ا "تلك االعمال، 
مب���ا يج���ري م���ن اره���اب الن���ه يتل���ف 
االع�س���اب ويجع���ل �س���واق املركبات 
يخرجون عن الذوق واللياقة التي من 
�ساأنه���ا ان جتعل )ال�سياق���ة فنًا وذوقًا 
واأخالق���ًا("، مطالب���ا وزارة الداخلية 
واجله���ات االمنية بتوفري اف�سل �سبل 
للف���رد العراقي  الراح���ة واالطمئن���ان 
بغ����س النظر عن م�ست���واه �سواء كان 

�سائقا او وزيرا. 
وعرباملواط���ن  كاظ���م ال�ساع���دي ع���ن 
ا�ستيائ���ه مم���ا يح���دث قائ���ال، ان "م���ا 
يجري ال ميكن حتمله، خ�سو�سا وان 
ال�سيطرات املوج���ودة يف الطرقات ال 
تاأب���ه مل�ساعر النا�س و�سائقي املركبات 
على حد �س���واء"، م�سيفا ان "عنا�سر 
ال�سيط���رة يعملون مبزاجي���ة خارجة 
ع���ن نط���اق امل�سوؤولية جت���اه املواطن 
و�سائق���ي املركب���ات وبالت���ايل نحتاج 
اىل عنا�س���ر امني���ة ترتق���ي مب�ستوى 
حق���وق االإن�س���ان العراقي يف احلفاظ 
عل���ى اع�ساب���ه م���ن التلف عل���ى"، حد 

تعبريه. 
فيما ت�س���اءل املواطن  رحيم عودة من 
ل���ه ال�سلط���ة عليه���م عمليات بغ���داد ام 
مديري���ة امل���رور العام���ة ام ال�سرطة ؟، 
معت���ربا كل هوؤالء ي�سع���رون بهم انهم 
واجباتهم"،  غ���ري  واجبات  "ي���وؤدون 
م�س���ريا اىل  "تدخ���ل رج���ل ال�سرط���ة 
وال�سالم���ة  امل���رور  مب�سائ���ل  العام���ة 
العامة، وتدخ���ل اجلي�س بهذا اأي�سا". 
معت���ربا ذل���ك "تداخ���ال ب���ن واجبات 
اجله���ات التنفيذي���ة يف اأداء واجبه���ا، 
حي���ث يق���وم رج���ل ال�سرط���ة ب�سحب 
املركب���ة  �سنوي���ة  اأو  ال�س���وق  اإج���ازة 
م���ن  ا�س���ال  وه���ذا  اجلي����س  وكذل���ك 

اخت�سا�س رجال املرور".

االأمني���ة  املوؤ�س�س���ات  ع���ودة  وطال���ب 
ومديري���ة امل���رور العامة ب���اأن تو�سح 
لعنا�س���ر االأمن ما ه���ي واجباتهم وما 
ه���ي حدودها من اج���ل ان ال تت�سارب 
الق���رارات واالإج���راءات القانونية يف 

حال تنفيذها.
واعت���رب حممود �ساكر ان "ما يقوم به 
بع����س اأفراد ال�سلطات االأمنية تق�سعر 

من���ه االأب���دان من خ���الل اال�س���اءة اىل 
�سائق���ي املركب���ات و �ستمه���م ونعته���م 
حال���ة  اىل  وت�س���ل  ال�سف���ات  ب�ست���ى 
يجع���ل  ق���د  وه���ذا  احيان���ا،  ال�س���رب 
املواط���ن يفكر ب���ان ما يق���وم به رجل 
االم���ن ه���و م���ن ب���اب الت�سل���ط عل���ى 
رق���اب النا����س واخل���روج ع���ن الذوق 
واالخ���الق العامة، وجتع���ل من االخر 

ان ين�سب ذلك اىل ال�سلطات العليا يف 
احلكومة العراقي���ة ويعتربها هي من 
ال حت���رتم الذوق واالخ���الق العامة"، 

على حد قوله. 
زحام���ا  ت�سه���د  العا�سم���ة  ان  يذك���ر 
كبريا جراء االأح���داث االإرهابية التي 
حدثت فيه���ا يومي االثن���ن والثالثاء 
املا�سين، م���ا ولد التذم���ر واال�ستياء 

اتخذته���ا  الت���ي  االإج���راءات  ج���راء 
بع����س ال�سيطرات واالأجه���زة االأمنية 
م���ن خ���الل غل���ق الط���رق املوؤدي���ة اىل 
املراك���ز الرئي�سي���ة يف بغ���داد ومنه���ا 
الب���اب املعظم والباب ال�سرقي وبغداد 
اجلديدة والكرادة وغريها من مناطق 
العا�سمة وزادت منها منا�سبة الزيارة 

االربعينية ملحافظة كربالء.

حي القاهرة وهذا املطلب 
املواط���ن ق�سي عبداملح�سن م���ن حي القاهرة 
كت���ب لل�سفحة ر�سال���ة يطالب فيه���ا االجهزة 
املخت�س���ة ب�س���رورة تبلي���ط �س���وارع احل���ي 
ال�سيم���ا وان���ه يع���د م���ن االحي���اء الع�سري���ة 
املمي���زة يف جان���ب الر�ساف���ة وفي���ه �سوارع 
رئي�سية اكتفى املعنيون بت�سويتها مبا يطلق 
علي���ه )ال�سبي����س( ما جعل احلرك���ة يف اغلب 
ال�س���وارع تثري الغبار ال���ذي يت�سبب يف اذى 
املواط���ن وكذلك ا�سج���ار ونبات���ات احلدائق 
املنزلية لذلك يدعو اال�سراع بتبليط ال�سوارع 

وخا�سة املنطقة القريبة من خزان املياه.

بلدية ال�سدر / 2 
اجناز 

الن�س���اط الذي قامت به بلدي���ة ال�سدر الثانية 

والذي متث���ل بازال���ة التجاوزات عن���د نهاية 
�س���ارع الداخ���ل الرئي�س���ي يع���د عم���ال طيب���ا 
واجن���ازا يح�س���ب  له���ذه البلدي���ة ولك���ن م���ا 
نطالب به هو �س���رورة مراقبة ال�سارع وعدم 
ال�سماح لعودة املتجاوزين كما يحدث يف كل 
مرة يتم فيه���ا تنظيم ال�س���ارع لت�سهيل حركة 

املرور .
املواطن احمد �سيد عكاب 

منطقة ال�سرافية وم�سكلة 
الحتل !!

املواط���ن حمم���د �سام���ي م���ن بغ���داد يذكر يف 
ر�سالت���ه باأن���ه �سبق وان بعث م���ن خالل هذه 
ال�سفح���ة اىل املعنين عن م�سكلة انبوب املاء 
الذي يتدف���ق يف منطقة ال�سرافية قرب بناية 

الدار الوطنية ومي���الأ ال�سارع باملاء وي�سيف 
ه���ذه امل�سكل���ة دائم���ا م���ا تتك���رر ب���ن احل���ن 
واحل���ن ويب���دو ان دائ���رة امل���اء امل�سوؤول���ة 
التعريها االهتمام الكايف من خالل حلها حال 

جذريا با�سالح االنبوب �سبب امل�سكلة.

ي�ستف�سر من دائرة التقاعد 
املواط���ن اب���و مرت�س���ى م���ن مدين���ة ال�س���در 
منطق���ة اجلوادر م���ن خالل ات�سال���ه �سكا من 
فر����س مبل���غ اربع���ة االف دين���ار تقط���ع م���ن 
رات���ب املتقاعدين يف كل م���رة ي�ستلمون فيها 
رواتبه���م و�سب���ق وان اعلم���وا ب���اأن املبلغ مت 
قطع���ه مقابل تزويدهم بالبطاق���ة الذكية واذا 
كان االم���ر كذلك فلماذا ي�ستم���ر بقطع املبلغ؟! 

هذا ال�سوؤال يتوجه به اىل دائرة التقاعد.

���������س��������ك��������اوى

املواطن علي

ق���د تراه يف منطقة البي���اع وتراه يف مدين���ة ال�سدر واي�سا 
يف الب�س���رة . املواطن) علي (ابن الثامنة ع�سرة �ساب طويل 

القامة، ونحيف �ساحب اللون ومري�س بال عالج .
 احيانا ي�سحك من دون مربر مع ان االوىل به ان يكون ا�سد 

حزنا مني ومنك للحياة ال�سعبة التي مر بها .
اختفى والده ومل يبلغ بعد الثمانية ا�سهر من عمره.

 م���ات ج���ده البي���ه  على قارع���ة  الطري���ق ينتظر ع���ودة ابنه 
الغائب ولكنه مات ومل ير عودته.

قي���ل �سلطات النظام البائد القت عليه القب�س، ومن يومها مل 
يع���ر له على اثر، بعده���ا تزوجت والدته من اخر ومل ميكث 

معها.  
بق���ي حملق���ا ما بن بي���وت االق���ارب ،التجاأ برهة م���ن الزمن 
لبي���ت عمت���ه لكن���ه  مل ميكث عنده���ا طويال وعم���ل يف خمبز 
يتقا�س���ى اجرا يبل���غ ع�سرة االف دينار ولك���ن ل�ساعات عمل 
متتد م���ن ال�سباح اىل �سباح اليوم الت���ايل فرتكه غري اآ�سف 

فكانت وجهته بيت اوالد اخلالة .
ال�سح���ك غ���ري املربر ال���ذي يبدر من���ه ا�ستدعى قريب���ا له الأن 
يعر�س���ه على اخت�سا����س يف االمرا�س النف�سي���ة فتبن باأنه 
م�ساب باالنف�س���ام وهو مر�س نف�سي لي�س من الهن عالجه 
ا�ساف���ة اىل تكلفة العالج التي ق���د تبلغ ما يقرب من الثالثن 

الف دينار �سهريا .
عمته االن يف �سبيل البحث له عن تعوي�س مايل ا�سوة بذوي  
املفقودي���ن الذين غيبهم النظ���ام البائد ولكنها اق���رب للياأ�س 

منها لالمل يف احل�سول عليه من اجل االبن املري�س .
يقولون �سر البلية ما ي�سحك البع�س ممن يعرفونه ويعرفون 
عائلت���ه يدفعون له ثمن الع���الج ولكن لي�س با�ستمرار والذي 
يح���دث ان العالج ادوية تخ�س�سية على �سكل )حبوب( ينفد 
قب���ل موع���ده باأيام عدي���دة وتبن فيما بعد ان���ه عندما يذهب 
ليبي���ت يف بيت قريب له ي�ستويل ابن���اء القريب على العالج 

فيلتهمونه منه .!
ه���وؤالء وج���دوا يف عالج���ه نوع���ًا م���ن املخ���درات او ادوي���ة 
الهلو�سة التي جتعلهم يف عوامل وملكوت غري الذي يعي�سون 

فيه لذلك دائما ما ي�ستدرجونه للمبيت معهم.
الكثري منهم على �ساكلة املواطن علي وباملقابل جتد منظمات 
ان�ساني���ة وموؤ�س�س���ات �سحي���ة تعل���ن عنه���ا تبنيه���ا ق�ساي���ا 
املواطن���ن املمتحنن يف م�سائب ون���وازل لي�س مبقدورهم 
جتاوزه���ا .وال�س���وؤال هنا يطرح نف�سه عل���ي احوج ما يكون 
االن اىل الدول���ة وموؤ�س�ساته���ا ومنظم���ات املجتم���ع امل���دين 
ودعوته���ا اىل موق���ف اجتماع���ي من هك���ذا ظواه���ر تعطينا 
الفر�س���ة  الثب���ات اخالقيتن���ا  ودعوتن���ا مل�ساع���دة  ال�سعيف 
وال�سعفاء والوقوف معهم ومن منطلقات ال ح�سر لها دينية 

ووطنية واخالقية وان�سانية وحقوقية .
عل���ي ومن على �ساكلته ه���ل �سيحظون بجزء واحد من ثروة 
الدولة التي تغدق على الكثريين برواتب �سهرية ميكنهم من 
خالله���ا ق�س���اء اجمل ليال ولي���ال  يف )مون���ت كارلو ولو�س 
اجنل�س (مع ان البع�س منهم يتقا�سى الراتب واليبذل جهدا 

ولي�س لديه املوؤهل او اخلربة او الكفاءة.
هذه اال�سئلة دائما ما تطرح نف�سها.

 اذا كان التغيري الذي حدث يف العراق بعد الرابع من ني�سان 
عام 2003�سمل �سريحة دون غريها باالموال والق�سور فما 

هو االأجدر بالتغيري املطلوب؟!
كن���ا نح�س���ب  طبي���ب التغي���ري �سيخ�سعن���ا جميع���ا للع���الج 
والفح����س لي�س���ف لن���ا االدوي���ة والعقاق���ري امل�س���ادة للفقر 
والفاق���ة واملر����س لكن���ه ات�س���ح ي�س���ف الفيتامين���ات لذوي 

الكرو�س املندحقة . 

������س�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�سداوي
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

ت��������ق��������ري��������ر

ر����س���ال���ة ال��ع��دد

�ضواق النقل: ال�ضلطات الأمنية العراقية ت�ضب جام غ�ضبها علينا 

حدي���ث �س������رة

تعليق وت�س�ير/ افراح �س�قي

ه���ذه ال�س���ورة التي تو�س���ح  �ساحة كب���رية انت�س���رت فيها 
الق���اذورات والنفاي���ات ووحل  املي���اه الق���ذر خ�سو�سًا يف 
اي���ام املط���ر الغزير، وه���ي تقع مبا�س���رة ام���ام مدر�سة عدن  
االبتدائي���ة للبن���ات يف منطق���ة ال�سع���ب ، وت�سط���ر العديد 
من الطالب���ات اىل عبورها يوميًا غ���داة ذهابهم وايابهم من 

املدر�س���ة، وهن���اك الكث���ري من القط���ع الفارغة الت���ي جتاور 
املدار����س تركت عر�سة للنفايات او خملفات البناء املرتوك، 
وم���ن حقنا ان نقول م���اذا لو جرى تخلي�س هذه القطعة من 
النفاي���ات وتاأهيله���ا لتك���ون حديق���ة عام���ة او ملعب �سغري 
ملمار�س���ة الهواي���ات او حت���ى ن�س���ب كافرتيا �سغ���رية ت�سع 
عوائ���ل الطالبات وه���ي تنتظر بناتها كل ي���وم ..االمر لي�س 

مكلفًا ون�سعه امام الدوائر البلدية املعنية.

يرجى و�ضع عنوان

ن�ستلم ر�سائلكم على عن�ان الربيد االلكرتوين 
issues@yahoo.com    www.people

امل�بايل 
07903405002

او على اله�اتف االر�سية 
7178859 و 7177985

هن���اك مو�سوع ي�سم���ل �سريح���ة عري�سة 
البد من طرحه امام امل�سوؤولن يف الدولة 
لك���ي تتم معاجلت���ه ومبا ي�سم���ن ح�سول 

املواطن على حقه ا�سوة باالخرين .
نحن عدد من املواطنن ا�سطرتنا الظروف 
اىل هج���رة البل���د من املمار�س���ات ال�سابقة 
التي داأب النظ���ام ال�سابق على ممار�ستها 
�سد ابن���اء العراق وعملن���ا يف موؤ�س�سات 

ودوائر الدول التي نزلنا فيها .
ه���ذه  ا�ساف���ة   اردن���ا  عودتن���ا  عن���د 
اخلدمةاملوثق���ة وامل�سادق عليه���ا من قبل 
وزارة اخلارجي���ة العراقية وكتب ر�سمية 
�سادرة من تل���ك الدول ولكننا فوجئنا يف 
الع���راق باأن هذه اخلدم���ة التي ام�سيناها 

هن���اك اليعرتف به���ا واليرتت���ب عليها اية 
الغرا����س  او  للتقاع���د  بالن�سب���ة  حق���وق 

اخرى .
بينم���ا هن���اك �سريح���ة مت احت�س���اب ه���ذه 
اخلدم���ة له���م بدعوى ان الدول���ة هي التي 
ار�سلتهم اىل اخلارج وهنا يكمن التناق�س 
وعدم االن�ساف يف ذلك اذ ان هوؤالء الذين 
ار�سلته���م الدولة قبل عام 2003 كانوا من 
املح�سوب���ن على النظام ال�سابق وال يعقل 
ان يتم ار�سالهم يف بعثات او دورات ما مل 
يكن لديهم انتماء حلزب البعث املقبور او 
بناء على مناطقية او قرابة مل�سوؤول متنفذ 
يف النظام البائ���د يف حن كان من االوىل 
ان ي�سم���ل املهاجر ال���ذي ا�سطر ا�سطرارا 

للهجرة ال للذي ا�سبغ عليه النظام الرعاية 
والتبني.ن�سري اىل ان جمل�س اخلدمة يف 
الع���راق قب���ل حله ع���ام 1979 كان���ت لديه 
تعليم���ات طبق���ت عل���ى حمل���ة ال�سه���ادات 
الذي���ن مل توف���ر له���م الدول���ة فر�س���ة عمل 
لتحت�سب لهم خدم���ة ا�سيفت اىل خدمتهم 
بع���د التوظي���ف للفرتة من ح���ن تخرجهم 
واىل تاري���خ تعيينه���م واعتق���د طبق على 
�سريح���ة املهند�س���ن واالطب���اء وغريه���م 
ون�س���األ ملاذا الين�سف هوؤالء مبثل ذلك مع 

التقدير.

م�اطن عائد 
مع جزيل ال�سكر والتقدير

مهاجرون ومهجرون يطالبون با�ضافة خدمة 
يف حي���اة كل �سع���ب ناه�س مواق���ف �سعبة مير 
بها وه���و يف طريقه للنجاح ولكي يكون ال�سعب 
قوي���ا متم�سكا بقيم���ه يتوجب علين���ا ان ن�سحي 
بالغ���ايل والنفي�س م���ن اجل احلف���اظ على القيم 

التي تربينا عليها .
اق���دم نف�سي فداء للوطن ح���ن اك�سف عن الوجه 
االخ���ر لالره���اب اال وهو الف�س���اد االداري املايل 
الذي ي�سيع يف املحيط الذي اعمل فيه يف وزارة 

البلديات واال�سغال العامة.
�سبق يل وان قدمت معلومات حول وجود ف�ساد 
م���ايل واداري يف وزارة البلدي���ات فقمت بابالغ 
مكت���ب امل�ست�س���ار االمني يف ال���وزارة ومديرية 
البلديات العامة واملفت�س العام يف الوزارة حول 
املو�س���وع وقدمت معلوم���ات وادلة حول وجود 

الف�ساد وعليه �سكلت جلنة حتقيقية يف املو�سوع 
ولك���ن بالرغ���م م���ن تقدمي���ي االدل���ة والوثائ���ق 
واالوراق التي تدي���ن اال�سخا�س بالف�ساد اال ان 
اللجن���ة او�ست باعتبار املو�س���وع اأخبارًا كاذبًا 
!وقام���ت باحالت���ي اىل املحكم���ة ب�سب���ب وجود 
عالقات �سخ�سية ما بن امل�سوؤولن واملتورطن 
بالف�ساد فقاموا باغ���الق املو�سوع واحالتي اىل 

املحاكم .!
اعر����س ه���ذا املو�سوع م���ن اج���ل ت�سكيل جلنة 
حتقيقي���ة من خارج الوزارة للنظر يف املو�سوع 
ول���دي كافة االثباتات والوقائ���ع املادية و�سهادة 
ال�سهود واين على ا�ستعداد لتحمل كافة التبعات 

القانونية. مع جزيل ال�سكر 
امل�اطن/ جنم عب�د ع�دة 

امام انظار المانة العامة ملجل�س الوزراء

جم�ضر قيد الإن�ضاء واآخر ناجز

ب�س بااليام 
الباردة

�شايل خ�شمة


