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72117العدد )          ( السنة الثالثة االثنني)       (متوز   بغداد / شاكر املياح
أكد مـصدر إعالمي مخول يف وزارة التجـارة أن الوزارة بصدد
إجـراء تغـييـرات واسعـة يف هيـكليـة الـوزارة من أجـل القضـاء

على مضان الفساد اإلداري فيها. 
وأوضح املـصــدر أن الـتغـييــرات سـتكــون يف املنــاصب اإلداريــة
وإلغاء وكاالت عـدد كبير من الوكالء وكـذلك استبدال بعض
أمنــاء اخملــازن ومــدراء األقـســام ووضـع آليــة يـتم مبــوجـبهــا
حتديـد مدة ثالثـة اشهر ملن سـيتولـى تلك املنـاصب ومن ثم
يجـري تبـديله دوريـاً، فضـالً عن منح الـرقابـة التجـارية دوراً
أكبر وأكثر فـاعلية وفك ارتباط بعض املديريات العامة بغية

حتسني األداء الوظيفي يف تشكيالت الوزارة.

تغيريات إدارية واسعة يف وزارة التجارة
للقضاء عىل الفساد اإلداري

بغداد/املدى
حصلت )املدى( امـس على جرد
اجنــــــزته احملـكــمـــــة اجلــنـــــائــيـــــة
املـركـزيـة بـاالحكـام الصـادرة عن
جــرائم الفـســاد االداري واعمـال
العنف وجرائـم اخلطف والقتل
والتـسليب وحيـازة االسلحة من
تـاريخ 18 / 9 / 2003 لغـايـة 4 /

20060 / 6
يـــــذكـــــر ان احملـكـمـــــة مخـتــصـــــة
بــــــالــنـــظــــــر يف اجلــــــرائــم الــتــي
عقــــــوبـــتهــــــا اكــثــــــر مــن خــمــــس
سـنــــوات وتـــصل حـتـــــى عقــــوبــــة

)         ( تنشر جرداً بالقضايا التي نظرت فيها

املحكمة اجلنائية: 107 أحكام باالعدام
و891 بالسجن املؤبد منذ 2003

تـقــــــــريــــــــر مــــــــوسـع ص3

بغداد / املدى
علـمـت )املــدى( أن مــديــر ألعــاب اجلـيــش
السـابق نشأت مـاهر واحمد صـبحي مدير
الـكــــرة يف نــــادي الــطلــبــــة الــــريــــاضــي مت
اإلفــراج عـنهـمــا صـبــاح أمــس األحــد مـن
قبل اجملمـوعة التي قامت بـاختطاف عدد
مـن املــســـؤولـني يف الـلجـنـــة األوملـبـيـــة يف
مقـــدمــتهـم رئـيــس الـلجـنـــة أحـمـــد عـبـــد
الغفـور الـسـامـرائـي وأميـنهــا العـام عـامـر
جـبــار إلــى جــانـب أفــراد مـن قــوة حـمــايــة

املنشآت الرياضية.
وأكد مـدير مـكتب رئيـس اللجنـة األوملبـية
الــسـيــد محـمــد الهـبــش أن مــديــر ألعــاب
اجلـيــش الــســـابق نــشــأت مــاهــر واحـمــد
صـبحـي مت اإلفــراج عـنهـمــا يف الــســاعــات
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بغداد / املدى
نفـت وزارة الــدولـــة للــسـيــاحــة
واآلثــار مــا جــاء يف تـصــريحــات
رئيـس مجلـس النـواب الــدكتـور
محمـود املـشهـداني حـول وجـود
ــــة "فــــرقــــة اســــرائــيلــيــــة كـــــامل
بــافــراداهــا وعـتــادهــا مـتــسـتــرة
ــــابل ومـتـمـــركـــزة يف مـــديـنـــة ب

التاريخية".
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رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب
السيــاحـة واآلثــار: ال وجــود لعـســكـريـيـــن

اسـرائـيـليــني فـي بــابــــل

األوملبية الدولية تطالب باإلفراج عن احلجية
إطالق رساح مدير ألعاب اجليش و)4( من محاية املنشآت الرياضية

عـام 2004 ملنـصب رئـاسـة اللجنـة االوملبيـة
العـراقيـة اثنـاء انبثـاقهـا رسميـاً باعـتراف
اللجنــة االوملبيـة الـدوليــة يف اجتمـاع سـد

دوكان يف اقليم كردستان العراق.
وعــمل الــســـامـــرائـي الـــذي غــــادر العـــراق
مــطلع الـثـمــانـيـنـيــات الــى انـكلـتــرا خالل
الفــتـــــرة املـــــاضــيــــــة مع اعــضـــــاء املـكــتــب
الـتــنفـيـــذي لـلجـنـــة االوملـبـيـــة الـــذيـن مت
ـــــى اخــتــيـــــارهــم خالل اجــتــمــــــاع 2004 عل
انـتــشــال الــريــاضـــة العــراقـيــة مـن ركــام

احلرب وواجه العديد من التحديات.
وجنح يف اقنــاع اللجنـة االوملـبيـة الــدوليـة
وحـملهـا علــى دعم ومـسـانـدة الـريـاضـيني
العــراقـيـني ومتكـن مـن اعــادة العــراق الــى
عــضـــــويــــــة اجمللــــس االوملــبــي اآلســيـــــوي.
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االوملـبيـة العـراقيـة بـاالضـافـة الـى رئيـسي
احتــادي املالكمـة والتـايكـوانـدو"، مـضيفـة
"اللجـنــة االوملـبـيــة الــدولـيــة تــديـن هــذه
العـمليــات وتطــالب بـاالفـراج الفــوري عن

الرهائن".
وأضــافــت "اللجـنــة االوملـبـيــة الــدولـيــة يف
اتـصــال مـع اللجـنــة االوملـبـيـــة العــراقـيــة

وتتابع عن كثب تطور القضية".
وكــانـت مجـمــوعــة مــسلحــة قــد اقـتحـمـت
اجـتـمـــاع اجلــمعـيـــة العـمـــومـيـــة لـلجـنـــة
الـسبت يف قاعـة املركز الثـقايف النفطي يف
بغــداد وقــامت بــاختـطــاف رئيـس اللـجنــة
االوملـبـيــة العــراقـيــة وعــدد مـن املــســؤولـني

الرياضيني.
يذكر ان الـسامرائي كان قد انتخب مطلع
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املـبكـرة مـن صبـاح أمـس وعثـر علـيهمـا يف
مـنطقـة البلـديـات مـوضحـاً أنه مت إطالق
ســـراح أربعـــة مـن عـنـــاصـــر قـــوة حـمـــايـــة

املنشآت الرياضية بضمنهم سائق.
إلى ذلك طالبـت اللجنة االوملبية الدولية
أمس االحـد بـ"االفـراج الفـوري عن رئـيس
اللجـنــة االوملـبـيــة العــراقـيــة احـمــد عـبــد
الغفور الـسامرائي وعـدد من املسؤولني يف
املـكتـب التـنفيـذي" الــذين قـامـت جمـاعـة
مـسلحـة بـاخـتطــافهم امـس األول الـسـبت

يف بغداد.
وقـالـت اللجنـة االوملـبيـة الـدوليـة يف بيـان
على مـوقعها علـى شبكة االنتـرنت "اخذت
الـلجـنــة االوملـبـيــة الــدولـيــة أمــس علـمــا
بـــاخـتــطـــاف رئـيــس وامـني عـــام الـلجـنـــة
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بيروت - العـواصم / املدى
- الوكاالت

دخلـت حـــرائق احلـــرب امــس
ــــذرة ـــــومهــــا اخلــــامــــس، مــن ي
ـــــى ـــــات خـــطــــــرة عل بــتـــــداعــي
ــــــة اجلـــبـهـــتـــني االســــــرائـــيـلـــي
والـلبنـانيـة، بـاالخص بعـد ان
طــــــــالـــت اعـــمــــــــال الـقــــصـف
االســــرائــيلـي املــــدنـيـني، وهـي
تــسـتهـــدف حــــافلــــة محـــرقـــة
الـعــــشــــــرات مـعــــظـــمـهـــم مـــن
االطفـــــال، يف حـــني سقـــطــت
ــــــــــاملـقــــــــــابـل، رشـقــــــــــات مــــن ب
الــصـــواريـخ اللـبـنـــانـيــــة علـــى
مــدينــة حـيفــا مــوقعــة تـسعــة
قــتلــــى وعـــشــــرات اجلــــرحــــى.
ــــوزراء فــيــمــــا اعلــن رئــيـــس ال
اللبناني فؤاد السنيورة لبنان
بلــداً مـنكــوبــاً، وعــرض خـطــة
ـــــــوقـف احلـــــــرب، وســـــــارعـــت ل

اسرائيل إلى رفضها.
ويف الـــــــــــوقــــت ذاتـه، واصـلــــت
اجلاليـات العربـية واالجنـبية

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

طـهــــــــران ودمــــــشـق حتــــــــذّران.. واجلــــــــامـعــــــــة يــــــــائــــــســــــــة

ارسائيل تستهدف املدنيني..وصواريخ حزب اهلل يف حيفا

واعمال العنف وجرائم اخلطف
والـقــتـل والــتـــــسـلــيــب وحــيـــــــازة
االسـلحـــة وبـلغ عـــدد الـــدعـــاوى
احملــســـومـــة حملـــاكـم اجلـنـــايـــات
وبــضمـنهـــا اجلنــايــات املــركــزيــة
لــــســنـــــة 2005 1143 دعـــــوى مــن

مجموع 160004 دعوى.
امـــــــــا املـــــــــدانـــــــــون يف مـحـــــــــاكـــم
اجلنـايـات كـافــة فهم 107 اعـدام
و891 الـــــسـجــن املـــــــؤبـــــــد و1164
السجن املؤقت و1563 احلبس.

اجلـنــــايــــات مــن ثالثــــة اعــضــــاء
متـــــــارس صـالحــيـــــــاتـهـــــــا وفـقـــــــاً
لقــــــانــــــون اصــــــول احملــــــاكــمــــــات
اجلـزائيـة املرقـم 23 لسـنة 1971
املـعــــــــــدل. وتـــــطـــبـق احملــكـــمــــــــــة
اجلـنــــائـيــــة املــــركــــزيــــة قــــانــــون
الـعقــــوبــــات املــــرقـم 111 لـــسـنــــة
1999 املعـــــدل، وقـــــانـــــون اصـــــول
احملــاكمـات اجلــزائيـة املــرقم 23

لسنة 1971 املعدل.
وبـدأت احملكمـة اعمـالهـا يف عام
2003 وحـــددت اخـتــصـــاصــــاتهـــا
وهــي جـــــرائــم الفــــســـــاد االداري

املـتهـمني املــاثـلني امــام محـــاكم
اجلـنــايــات وبـضـمـنهـــا احملكـمــة
اجلـنــائـيــة املــركــزيـــة لهـم احلق
بــتـــــوكــيـل محــــــام للـــــدفـــــاع عــن
التـهم. واذا لم يكن باسـتطاعته
تــوكـيل محــام فـــاحملكـمـــة تقــوم

بانتداب محام على نفقتها.
وقـــد اســســت احملكـمـــة مبـــوجـب
االمـــر 13 لــسـنـــة 2003 الـصـــادر
عــن سلــطــــة االئـتـالف ولهــــا يف
بغـداد 3 هـيئـات بـاالضـافـة إلـى
محاكم مركزية شكلت يف مراكز
احملـــافـظـــات وتـتــشـكل مـحكـمـــة

االعـــدام ويكــون حـضــور املـــدعي
العـام يف جميع مـراحل احملكمة
وجــوبيــاً وان كل احكــام محــاكم
اجلـنـــايـــات واحملـــاكـم املـــركـــزيـــة
ومحـاكم اجلنـح وقرارات قـاضي
الـتحقـيق تخـضع للـطعـن فيهـا
متـييزاً امـام محكمـة التمـييز أو
امــــــــام مـحــــــــاكـــم االســـتـــئـــنــــــــاف
بصـفتهـا الـتمـييـزيـة أو محــاكم

اجلنايات بصفتها التمييزية.
وتــكــــــــون جـلــــــســــــــات احملــكـــمــــــــة
اجلـنــــائـيـــــة علـنـيــــة مبــــا فــيهــــا
الـنطق بـاحلـكم. وتعـتبـر جـميع

مسدود.
إلــــى ذلـك، تـتــــواصل حــــرائق
احلرب وهـي حتكم سيطـرتها
علــى بيــروت، وتلقـي بلهـيبهـا
ــــــاك، ويحــــــاول كل ـــــا وهــن هــن
طــــرف كــــســــر ارادة الـــطــــرف
اآلخر، ويلوح باجـيال جديدة
ــــــرد مــن اسـلحــــــة وقــــــدرات ال
والـردع معــاً، يف حني يـتلمـس
الـــرأي العـــام ان يف جعـبـــة كل
جهـة الكثيـر الكثـير الـذي لم
يـستخدم بعـد، وحتى تنـتصر
االمم املــتـحــــــدة، ملــيــثــــــاقـهــــــا
واهــدافهــا، ويف مقــدمـــة ذلك
العمل لـصيانة االمن والسلم
واالســتقـــرار وتـبــــادر الطفـــاء
لـهــــيــــب هــــــــــذه املــــــــــواجـهــــــــــة
ـــــة، ســـــوف يـــبقـــــى ـــــأســـــاوي امل
املـــدنيــون زاداً حلــرب فــاجــأت
لـبـنـــان والعــرب واالنــســانـيــة،
ـــــالـــطـــبع مــن ولـــم تفـــــاجــئ ب

اشعل فتيلها.
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حلـمـــايـــة الــــدميقـــراطـيـــة يف
لبنان واعادة االطراف املعنية
إلـــى طـــاولــــة املفـــاوضـــات، يف
حـني شــدد الــرئـيــس شـيــراك
ـــــة وقـف العـــنف ـــــى اهــمــي عل

ووقف االستهداف للبنان.
يف خضم دوامة احلرب والتي
تهـــدد بـــاالتــســـاع، اعلـن وزيـــر
املــاليـة اللـبنــاني جهـاد ازعـور
امــــــــس ان احلـــــــــــرب احلـقــــت
خــســائــر هـــائلــة بــاالقـتـصــاد
اللـبنــانـي بلغـت لغــايــة امـس

نصف مليار دوالر.
وإذ فــشلـت اجلهـــود العـــربـيـــة
مجـتمعــة، ممثلـة بـاجلـامعـة
ــــة ـــــة، اليقــــاف عـجل العــــربــي
احلـرب، واالتفاق علـى موقف
مــوحــد قــرر وزراء اخلـــارجيــة
العـــرب رفع االمـــر إلـــى االمم
املتحـدة، وسـط اعمق حـاالت
اليأس التـي عبر عنها االمني
العــام عمـرو مـوسـى، بـوصـول
جهــــود الــــسالم، إلــــى طــــريق
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بشكل خاص.
واذ هــــــــــــزت هــــــــــــذه احلــــــــــــرب
ـــــاتهــــا ــــة، بــتــــداعــي املــــأســــاوي
اخلـطـــرة علــى املــدنـيـني اوالً،
ــــــى الــتـحــتــيــــــة ــــــى الــبــن وعـل
واالقـتصـاد الـلبنــاني عمـومـاً،
مشـاعـر القلق الـدوليـة، التي
متثلت بردود افـعال مختلفة،
فـقد اعلن الـرئيس االمـريكي
بـــــــــــــوش امــــــــــس مــــن ســـــــــــــان
بـطـــرسبــرغ، ان الســرائـيل كل
احلق يف الـدفــاع عن نفـسهـا،
مــــســتـــــدركـــــاً "لـكـــن يجــب ان
تـكـــــون مـــــدركـــــة لـلعـــــواقــب"
مـشــدداً "الســـرائيـل كل احلق
يف الـــدفـــاع عـن نفـــسهـــا ضـــد
االنــشـطــة االرهــابـيـــة" ووقف
رئيـس احلكـومـة البـريطـانيـة
ــــوش ــــداً ملــــوقف ب بلــيــــر مــــؤي
مـــوجهــاً اصـــابع االتهــام إلــى
طهـــــران ودمــــشق، مـــضـــيفـــــاً
"نـريـد جـميعـاً تهـدئـة الـوضع
الن علـينا ان نتـحرك بسـرعة
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الــتـــي تقـــــوم بهــــا االنـــظــمــــة
العـــربيـــة عنــدمــا ال جتــد مــا
ــــســــــادة تـقــــــولـه لـــيــــــرضـــي ال

الكبار".
ــــــادة ــــــى ذلـك اعـلــنــت الـقــي إل
ــــــة للــمــنــــطقـــــة االســـــرائـــيلــي
العـــسـكــــريــــة الـــشـمــــالـيــــة ان
اجلــيــــش االســـــرائـــيلــي امـــــر
امــس االحــــد، سكـــان جـنـــوب
لـبنــان بـــالتــوجـه شمــاالً، اثــر
اطـالق دفـعــــــــة كـــبـــيــــــــرة مـــن
الـصــواريخ علــى حـيفــا، وعــاد
ايهـــود اوملـــرت رئـيــس الـــوزراء
االسـرائـيلـي ليـؤكـد اسـتمـرار
سـتــــراتــيجـيــــة احلــــرب ضــــد
لـبنـان وهــو يعلن امـس ان "ال
ــــوغ ــــا عـــن بل شــيء ســيــــردعــن
اهـــدافنــا العــادة الهــدوء إلــى
احلـدود الشـماليـة السرائيل"
ملمحـاً بـذلك  إلـى مـواصلـة
حــرائق احلـرب الـشــاملــة من
ــــر واجلــــو ضــــد الـــبحــــر والــب
لـبـنـــان عـــامـــة، وضـــد جـنـــوبه
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نـزوحهــا عن لـبنـان هـربــاً من
احلـرب وتــداعيـاتهـا، فـاسحـة
ــــرعــب ــــوازن ال اجملــــال امــــام ت
ــــر لغــــة ــــة حــــواره عــب ملــــواصل
القصف املتبـادل مما ينذر يف
حـالـة تـواصله بـدفع املـنطقـة
إلـى هـاويـة احلـرب الـشـاملـة،
بـــاالخــص بعـــد ان دخلـت كل
ـــــى مـــن طهـــــران ودمــــشـق عل

خط املواجهة الساخن.
ــــــر االعالم محــــســـن بالل وزي
الــــســـــوري اعلــن امــــس ان أي
هجـوم اسـرائـيلي علـى سـوريـا
سيـقابـل برد مـباشـر ال حدود
له ال بـالـزمن وال بـاالسـالـيب
ــــــــــى الــــــــــرغــــم مــــن اعـالن عـل
اســــرائــيل ان ســــوريــــا لـيـــسـت
هــدفـــاً لهجـــومهــا، يف الــوقـت
الـــــــــــذي شــــنــــت فــــيـه امــــــــس
صحــيفــــة الـثــــورة الـــســــوريــــة
هجـوماً عـلى املـوقف العـربي،
ـــــى ان "الـــصــمــت ـــــرة إل مــــشــي
ـــــة اصــبـح ردة الفـعل املــثـــــالــي
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التاريخية مغلقـة وال توجد اية
قــــوات عـــسـكــــريــــة أو مــــدنــيــني
داخلهــا".وكــان املــشهــدانـي قــد
قال يف مؤمتر صحفي عقده يف
الـبحــريـن لــدى زيــارة قــام بهــا
مــؤخــراً إلــى هـنــاك ان هـنــاك
فـــرقـــة عــسـكـــريـــة اســـرائــيلـيـــة
مـرابـطـة يف بــابل تـدعـم اعمـال

العنف يف العراق.
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وقــالت الـوزارة علـى لـســان عبـد
الـزهـرة الـطــالقــاني مـن مكـتب
اعالمهـا انهـا قـامت "بـاالتصـال
بـالهيئـة العـامـة لآلثـار والتـراث
بــصفــتهـــا اجلهــة ذات الـعالقــة
ــــابل ضــمــن ومفــتــشــيــــة آثــــار ب
مـــــوقع املــــديــنــــة الــتـــــاريخــيــــة
ومجلـس محــافظـة بــابل فـأكـد
اجلــمــيـع عـلـــــــى ان املـــــــديــنـــــــة
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بغداد / اسراء العزي
قــال مـصــدر مــســؤول يف دائــرة الـتخـطـيـط
العــدلـي الـتـــابعــة لـــوزارة العــدل ان قـيـمــة
املـبــالغ املــدفــوعــة كـتعــويـضــات جــراء غــزو
الـنظـام السـابق للكـويـت بلغ 21 مليـار دوالر
مـن اصل 52 مليـار دوالر اقـر دفعهـا.واضـاف
املصـدر لـ )املدى( ان الـدعاوى الـدوليـة التي
اقــرت علــى العــراق هي 80 دعــوى حتـى اآلن
وتــسعــى الــوزارة إلــى تــســويـتهــا عـن طــريق
مـكتب الـدين العـام مـشيـراً إلـى ان الـدعـاوى
والغـرامـات تــرتبـت بعـد غــزو الكــويت، قــسم
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21 مليار دوالر دفعها العراق تعويضات عن غزو الكويت
منها قانونية أو عن عقود عدد من الشركات
واخـرى تعويـضات بيـئية، امـا القسـم االخير
فقــد اقــامــتهـــا جهــات عــراقـيــة لــم يحــدد
املــصــــدر اســمــــاءهــــا.وتــبـلغ قــيــمــــة املــبـــــالغ
املــسـتـحقـــة علـــى العـــراق 352 ملـيـــار دوالر
اقــرت 52 ملـيــار دوالر ودفع مـنهــا 21 ملـيــار
دوالر واملبلغ املتـبقي 31 مليار دوالر.يذكر ان
جهات عـدة من مختـلف اجلنسـيات تقـدمت
بــطلـبـــات تعــويــض مـن العــراق جــراء غــزو
النـظـام الـســابق الكــويت عـام 1990 وتـسـبب

باضرار مادية وبيئية.
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بغداد / نصير العوام
اذا كــان هــذا هــو حــال 275
نـائبـا يف مـبنــى صغيـر فمـا
هــو حــال الـشـعب يف ارجــاء

الوطن؟!
هـذه رسـالــة اطلقهـا عـضـو
مجلــس الـنـــواب عـن كـتلـــة
الــتحــــــالف الـكـــــردســتـــــانــي
ولــيـــــد شـــــركـــــة بـــطــــــريقـــــة
سـاخــرة ومبـتكــرة حني قـام
امـــــس بــتـــــــوزيع اكــثــــــر مــن
)100( مهفـة مـصنـوعـة من
خــــــــــوص الــــنـخــــيـل عـلــــــــــى
زمـالئـه اعــــضـــــــاء مـجـلــــــس
النـواب قبل عقـد جلـستهم

االعتيادية.
النائب شركة اراد للمهفات
الــــيـــــــــــدويـــــــــــة ان حتـــــــــــرض
اجلـــمـــيـع عـلـــــــى الــــضـحـك
واثـــارة اصـــوات االحــتجـــاج
فقـــــام بـكــتـــــابـــــة تـعلــيقـــــات
عـلقهـــا علـــى مهفـــاته جــاء
فيهـا: )ايـن الكهـربـاء( )كل
نـار تـصبح رمـاد اال املهفـة(
ـــــــــــــوة زي الــفــل( ـــــــــــــا حــل )ان
)الهـوى هـوايـا( )بـويــة وين

ـ ـ

لالحتجاج على نقص اخلدمات يف اجمللس
نـــــــواب العــــــراق يــــســـتخــــــدمــــــون )املـهفــــــات(

ديالى / عمر الدليمي - ا ف ب
اقتحمت جماعة مسلحة امس مستشفى بعقوبة  العام

وحرر افرادها 12 من املصابني املوقوفني يف سجن تابع
للمستشفى، قبل ان تطوق قوات االمن املكان وتنجح يف

القبض على 8 من الفارين.
لكن مراسل )املدى( يف بعقوبة نقل عن مصادر امنية

تأكيدها ان عدد السجناء الفارين "16" جنحوا جميعهم يف
الفرار.

فيما ذكرت مصادر اخرى ان مسلحني اقتحموا املستشفى
مستخدمني الباب اخللفي وداهموا الطابق الثالث الذي

يعالج فيه معتقالن مصابان، وفتحوا النار على احلراس مما
ادى إلى استشهاد ثالثة منهم وجرح رابع"، موضحاً ان

املسلحني "حرروا عشرة من املعتقلني يف بادئ االمر".
واضافت املصادر ان "القوات االمنية قامت مبتابعة املوقوفني

واستطاعت القبض على ثمانية منهم إال اثنني آخرين
متكنا من الهروب".

واكد املصدر ان املسلحني "زرعوا عبوة ناسفة على الطريق
املؤدي إلى املستشفى انفجرت لدى وصول الشرطة

للمساندة بدون وقوع أي ضحايا".
واكدت مصادر يف الشرطة ان "قوات االمن اعتقلت جميع

عناصر حماية املنشآت املسؤولة عن حماية املستشفى بعد
وقوع احلادث وما زالت حتتجز جميع موظفي املستشفى

للتحقيق معهم باحلادث".

مجاعة مسّلحة هتاجم مستشفى
بعقوبة وحترر عددًا 

من املعتقلني الراقدين فيه الضـروريـة لعقـد اجلـلسـات
واال تــــنــــتـهــك حـقــــــــــوقـهــــم

االنسانية.
الـطـــريقــة الـظـــريفــة الـتـي
احـتـج بهــــا شــــركــــة جـعلـت
الـنــــواب يــطـلقــــون العـنــــان
لقــــــريحـــتهــم الــــســـــاخـــــرة.
بعــــضهــم قــــــال ان الــنــــــواب
ذاقــــــــــوا مــــــــــرارة انـقـــــطــــــــــاع
الكهـرباء عن قـاعة اجمللس
وانهـم ادركـــوا االن صعــوبــة
مـا يعــانيه املــواطن العـادي
يف بـيــته ومعـــاشه. الـبعـض
اآلخــر طـــالب بــان يـسـتمــر
احلـــــال علــــى مــــاهـــــو علــيه
تــــضــــــــامـــنــــــــا مـع الــــــشـعـــب
العــراقي الـذي يعـانـي منـذ
سنـوات مـن نقـص الـطـاقـة
واخلـــــــــدمـــــــــات عـــمـــــــــومـــــــــا.
والبعض االخر عد انقطاع
الـتـيــار الـكهــربــائـي وسـيلــة
سهلـة النقـاص وزن النـواب
فـالتعرق مـدة ثالث ساعات
كفـيـل مبحـــاربـــة الـــسـمـنـــة
وشـفــــــط الــــــــــــدهــــــــــــون مــــن

الكروش!

بـــــارســـــال هـــــذا الــنـــــوع مــن
الــرســـائل حـتــى تــسـتجـيـب
الــــوزارات املعـنـيــــة الــــى مــــا
يـهـــمـــنـــــــــا ويـهـــم الـــــــشـعـــب
الـعــــــــراقـــي. واضــــــــاف: انــــــــا
شــــــاعــــــر واديــب وان فـكــــــرة
كهــذه اعـتقــد انهــا سـتكــون

مؤثرة وفاعلة.
طـــــريقــــة االحــتجــــاج هــــذه
ميكـن النظـر اليـها عـلى ان
النـواب يف حيرة من امرهم
فقـضــايــا مـثل تـــوفيــر املــاء
والكهرباء يف مبنى مجلس
النـواب ال جتـد مـن يحلهـا
ويسعى الـى تذليلها فكيف
مبعـانـاة الـشعـب ومصــائبـة
الكارثيـة وهم يشعـرون كما
قــــال احــــد الـنــــواب بــــأن يف
االمـر مفـارقـة كبيـرة وأنهم
سجنـاء يف قـاعـة كـبيـرة وال

احد يهتم بهم.
مـن حق الـنـــواب كـمـــا يـــرى
الــــبـعـــــض مــــنـهــــم ان يــــتــــم
جتـــــاوز االمـــــور الـــصغــيـــــرة
املـتعلقــة بجــاهــزيــة املـبنــى
وتـــــــوفــيـــــــر املـــــســـتلـــــــزمـــــــات

الكـهربـاء( )دير بـالك عـلى
الــــــــــوايــــــــــر( )طـفـــيـــنـــي راح
اجتـــمـــــــــد( )3 امـــبـــيـــــــــرات(
)الـرجـاء اطـفئ املهفـة قبل

مغادرتك الكافتريا(.
نـــــــواب الـــــشـعــب الـعـــــــراقــي
اســتقــبلــــوا مـهفــــات ولـيــــد
شـركة باحلـماسة املـطلوبة.
بعضهم استخدمها وترحم
علــى مــوتــى شــركــة دون ان
يــــدرك املقــصــــود وبعــضهـم
فـهم الــرســالــة وجتــاوب مع
فكـــرة االحـتجـــاج املـبــتكـــرة
وراح يــــظـهـــــــر بـهـــــــا اثــنـــــــاء
الـتـصــــريحـــات الــصحفـيـــة
والـبعض االخر استخدمها
بـطريقة تـشير بـوضوح الى
انـه يحـتـج علـــــى االهـمـــــال
والتقـصيـر والـبعض االخـر
اهـــمـلـهــــــــا واعـــتـــبــــــــرهــــــــا ال

تناسب املقام.
وليد شـركة قـال لـ )املدى(:
هــــــذه رســــــالـــــــة مفــتــــــوحــــــة
اوجههـا الى وزيـر الكهـرباء
ومـجـلـــــــس الــــنــــــــــواب وهــــي
ليـسـت االخيـرة وسـاسـتمـر
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