
قال املر�سد العراقي حلق�ق االن�سان اإنه ملن امل�ؤ�سف بعد 
بيد تنظيم  �سق�ط مدينة امل��سل  اأع�ام على  مرور ثالثة 
للمحاكمة،  بذلك  املت�سببني  من  اأي  ُيقدم  مل  "داع�ش" 
ُطلقاء وُيار�س�ن  ال�ُسبهات  ومازال كل من حت�م ح�لهم 

عملهم الع�سكري وال�سيا�سي ب�سكل طبيعي.
قال املر�سد اأي�سًا اإن "على الق�ساء الع�سكري يف وزارتي 
الدفاع والداخلية حماكمة نح� ٨٠٠ �سابط ُمتهم بينهم 
ب�سق�ط  منهم  املت�رطني  ملعرفة  امليدانيني  القادة  كبار 

املدينة وفق اأرقام جهاز االإدعاء العام العراقي".
حممد  الق�سائية  ال�سلطة  يف  العام  االدعاء  رئي�ش  قال 
يف   املدى  ل�سحيفة  �سحايف  ت�رصيح  يف  اجلنابي  قا�سم 
الع�سكريني  "القادة  اإن   2015 الثاين/يناير  11كان�ن 
للعدو  نين�ى  م�اقعهم يف حمافظة  ترك�ا  االأل�ية  واآمري 

ما ت�سبب ب�سق�ط املحافظة بيد تنظيم )داع�ش(".
واأ�ساف اجلنابي، اأن "الق�سية برمتها تعد جرية ع�سكرية 
متكاملة العالقة للق�ساء واالدعاء العام املدين فيها، واأن 
الع�سكرية  العق�بات  قان�ن  وفق  ع�سكرية  حماكم  هناك 
وقان�ن اأ�س�ل املحاكمات اجلزائية الع�سكري الذي �سدر 

عام 2007".
ع�سكرية وحمكمة  "هناك حماكم  اأن  اإىل  اجلنابي،  واأ�سار 
متييز ع�سكرية خمت�سة بالنظر بهذه الدع�ى، وكذلك هناك 
فيها حمكمة  الدفاع وي�جد  وزارة  قان�نية يف  م�ساورية 

ع�سكرية، لذا ال دخل للق�ساء واالدعاء املدين فيها".
قال املر�سد العراقي حلق�ق االإن�سان "اإعالن جهاز االإدعاء 
10حزيران/ يف  املدينة  ب�سق�ط  املتهمني  اأعداد  العام 
م�س�ؤولية  اأمام  الع�سكري  الق�ساء  ي�سع   ،2014 ي�ني� 
وعلى  ملحاكمتهم،  املتهمني  كل  اإ�ستدعاء  يف  كبرية 
ب�سق�ط  للمت�سببني  ال�سماح  عدم  اأي�سًا  العراقية  احلك�مة 

امل��سل باالإفالت من العقاب".
قال املر�سد اأي�سًا اإننا "نعتقد اأن هناك اإرداة �سيا�سية تقف 
عائقًا اأمام بدء املحاكمات العادلة لالأ�سخا�ش املتهمني 
ب�سق�ط امل��سل، وهذا ما ي�ؤ�رص على وج�د م�قٍف �سلبي 

من قبل احلك�مة العراقية بهذه الق�سية".
ي�سع  اأن  ُيكن  ال  العقاب  من  "االإفالت  اأن  املر�سد  اأكد 
ذلك،  من  العك�ش  على  اأبداً،  اإ�ستقرار  مرحلة  يف  العراق 
بقتل  واملت�سبيني  االإنتهاكات  ملرتكبي  جائزة  فاالإفالت 

اآالف املدنيني االأبرياء".
قال املر�سد العراقي حلق�ق االإن�سان اإن "�سق�ط امل��سل 
اىل  ادى  وامنية  ع�سكرية  قطعات  باإن�سحاب  يتعلق 
امل�رصع  مب�جب  وهي  داع�ش  تنظيم  قبل  من  احتاللها 
االخت�سا�ش  ناحية  من  تخ�سع  ع�سكرية  جرية  العراقي 

اىل الق�ساء الع�سكري".
طالب املر�سد العراقي حلق�ق االإن�سان، حمكمة ق�ى االأمن 
الداخلي اىل ممار�سة دورها مبحاكمة املتهمني من مراتب 

ومنت�سبي وزارة الداخلية خ�س��سا مع ورود معل�مات عن 
وج�د ٧٠٠ متهما من عنا�رصها و�سباطها باجلرية".

مبحاكمة  الع�سكرية  "املحكمة  اأي�سًا  املر�سد  طالب 
املتهمني من مراتب وزارة الدفاع خ�س��سا وان احلديث 
كبار  قادة  بيهم  ميدانيُا  �سابطًا   ٧٦ اتهام  عن  يدور 
باجلرية ذاتها". قال املر�سد العراقي حلق�ق االإن�سان اإن 
"من امل�ستغرب بقاء جميع االأ�سماء التي وردت بالتقارير 
التحقيقية خارج اإطار املحا�سبة حتى اللحظة، واالأكرث من 

مُتار�ش  واالأمنية  ال�سيا�سية  القيادات  بع�ش  مازالت  ذلك 
عملها مبنا�سب ُعليا يف الدولة العراقية".

باالعدام  "ُيعاقب  االإن�سان  حلق�ق  العراقي  املر�سد  قال 
 2007 ل�سنة  العراقي  الع�سكرية  العق�بات  قان�ن  وفق 
كل من "�سعى ل�سلخ جزء من العراق عن ادارة احلك�مة او 
ل��سع العراق او جزء منه حتت �سيطرة دولة اجنبية، وترك 
اآمر  اغراء  او  و�سيلة الرغام  ا�ستخدم  او  العدو  اىل  �سلم  او 
او �سخ�ش اخر ما، على ان يرتك او ي�سلم ب�س�رة تخالف 

خمفرا  او  مكانا  او  م�قعا  الع�سكرية  امل�اقف  تتطلبه  ما 
"من  او حامية او حر�سا خفرا". كما ُيعاقب باالإعدام كل 
الع�سكرية املخت�سة بالعتاد  او �سبب ت�سليم املعامل  �سلم 
�سبب  ومن  التعبئة  وخمازن  وامل�سانع  احلرب  واأدوات 
الع�سكرية،  الق�ات  من  ق�سم  على  العدو  ا�ستيالء  �سهل  او 
العدو  اىل  و�سلمه  اآمرا مل�قع  كان  من  كل  اإىل  باالإ�سافة 
اهمل  او  الدفاع  و�سائل  من  لديه  ما  كل  ينفد  ان  قبل 

ا�ستعمال ال��سائل املذك�رة".

�سخ�سيات  باب  ويف  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف   
التي  االجتماعية  الظاهرة  لنا  ق�ل يف  بغدادية كان 
العهد  اىل  وا�ستمرت  امللكي  العهد  نهايات  يف  ظهرت 
وا�سمه  االمريكي  ح�س�ن  ظاهرة  وهي  اجلمه�رًي 
وت�فى  �سنة١٩٢٩  ولد  الذي  عي�سى  كاظم  ح�س�ن 
ومالب�سه   و�سكله  ظرفه  كان   وان  وه�   ١٩٨٥ �سنة 
الغريب  العجيب  ومن  ماأل�ف  غري  يعترب  وت�رصفه 
بداأ  اجلديد  احل�ساري  م�رصوعه  يف  اندفاعه  ولكن 
حني  يف  الع�رصين  القرن  �سبعينات  يف  بريقه  يفقد 
التي  االمريكية  الغريبة  مبالب�سه  ن�ساهدِه  كنا  اننا 
دي  اوروز  وهي  بغداد  حمالت  اف�سل  من  ي�سرتيها 
باك  وحمالت ح�س� اخ�ان وق�سم اخر يجلبه االطباء 
وبدون  حينا  فيكلفهم  اخلارج  اىل  ي�سافرون  الذين 
تكليف حينا اخر ومالب�سه الطاقم االمريكي الذي من 
يت�سبه  حيث  ال�سفقة   واعني  ال�قت  ذلك  يف  ل�ازمها 
ك�بر   وكاري  دين  جيم�ش  من  االمريكيني  باملمثلني 
فيلم  ان  فيق�ل  م�ساك�سته  نتعمد  حيث  كيبل  وكالرك 
ه�لي�وَد  تنتج  مل  وفعال  يتكرر  لن  الريح  مع  ذهب 
جمن�ن  ويق�ل  العربية  االفالم  يقت  وكان  مثاله 

امل�ست�سفى  يف  عليه  وتعرفت  وعبلة  عنرت  يرى  من 
احلك�مي م�ست�سفى املجيدية نف�ش مكان مدينة الطب 
ال�سلطان  على  يرتحم  ودائما  ال�سحة  ووزارة  احلالية 
الذي بنى املجيدية حيث يعمل كممر�ش  عبد املجيد 
اىل  الك�رصة  اىل  االعظمية  من  واحدا  طريقا   وي�سلك 
باب املعظم و�سارع الر�سيد و�سارع ال�سعدون ال يبدي 
ان  يق�ل  اذ  كلب   يرافقه  ما  وغالبا  فرد  الي  التحية 
يركب  ما  ونادرا  كلب  وج�د  القيافه  متممات  من 
ال�سيارة واإذا ركب ومعه كلبه يقطع تذكرة له وتذكرة 
الكلب وح�سل  االخرين عن  برد فعل  يبايل  لكلبه وال 
مرة ان متت دع�ته حلفلة يف ال�سفارة االمريكية  من 
انا بعيد  احد اال�سدقاء لكنه رف�ش ذلك باأدب وقال  
عن ال�سيا�سة وال�سيا�سيني واحلى ما فيِه عندما يرطن 
باللغة االنكليزية حيث يتندر ويق�ل ) ب�ي( ولد ونحن 
نعترب  العامل يف حمالت امل�رصوبات ) ب�ي( الي�سحك 
اطالقا ال بل ال يتب�سم قليل الكالم جدا ول�ال  معرفتي 
به ولي�ش �سداقتي ال يجيبني وكان  و�س�له اىل حمل 
كيت كات  لتناول الدوندرمة يف الباب ال�رصقي وعنًد 
بعد  لفة همربكر  لتناول  ي�نان  اب�  اىل حمل  و�س�له 
تكلم  ملا  احيانا  ال�سعدون  �سارع  يف  قهرمانة  �ساحة 
خالف  وعلى  الرد  وعدم  بال�سك�ت  يكتفي  اذ  اطالقا 

�سباب تلك الفرتة فاأنه ال يتناول امل�رصوب وال يدخل 
ال�رصب  ب�سبب وج�د حمالت  ن�ا�ش مطلقا  ابي  �سارع 
من  قربها  على  االعظمية  �سينما  يدخل  ومل  وقتها 
اليعترب  كان  اذ  وفعال  قدية  االفالم  ويق�ل  �سكناه 
االفالم الهندية التي تعر�سها وافالم هرقل امل�سه�رة 
عن االغريق ويتميز باال�سافة اىل مالب�سه املزرك�سة 
باحلذاء من ن�ع) چمچم( ذلك احلذاء الذي كان مف�سال 
لدى ال�سباب يف تلك الفرتة وكان يحر�ش على متابعة 
ومكتبة  مكنزي  مكتبة  فى  نراه  اذ  االزياء  جمالت 
اجلهات  النها  املجالت  هذه  عن  باحثا  ك�رونيت 
اال�سهر يف ا�سترياد هذا الن�ع من املجالت وه� زكي 
النف�ش فال يقبل من اي �سخ�ش هدية حتى ول� كانت 
ان  اتذكر  او حذاء واىل االن  او قمي�ش مزرك�ش  جملة 
امل�سه�رة يف  االحذية  �سادق حمقق �ساحب حمالت 
�سارع الر�سيد اهداه احد االحذية لكنه رف�سه وح�سل 
يف  فل�سفته  فاأظهر  بغداد  تلفزي�ن  ا�ست�سافه  ان  مرة 
الذي  ت�يف  فقد  اهلل  رحمه  العليا  وقيمه  االم�ر  هذه 
عليه  و�سالما  القلب  بعلة  ال�سديق   ولي�ش  نعرفه 
يجيبنا  وه�  اخلري  �سباح  او  ال�سالم  له  تق�ل  عندما 
باالنكليزي good  morning  اذ كان من ظرفاء 

بغداد ومل تلد بغداد مثيال له.

منتدى  م�وؤ�س�سة  الب�رصة  مدينة  م�اليد  من  عراقية  �ساعرة 
اديبات الب�رصة الذي يعترب اول منتدى ادبي ن�س�ي تابع اىل 
احتاد ادباء وكتاب العراق فرع الب�رصة . �سدر لها ثالث كتب 
ال�سي�سم  ،�سماوات  قمري  �سمعة  ،بقية  رمل  من  " اأمراأة  �سعر 
خمتلفا  اأدبا  تقدم  ان  وا�ستطاعت  ا�ستمرت  خالد  بلقي�ش   "
ومتميزا خرجت به من االطار ال�سيق املفرو�ش على املراأة 
واحلركات الن�س�ية اإىل افق وا�سعة . تعترب بلقي�ش خالد اول 

�ساعرة واديبة ت�سارك يف انتخابات احتاد ادباء الب�رصة
م�ؤلفاتها

لل�ساعرة  البكر  ال�سعرية  املجم�عة  هي  رمل  من  امراأة 
مقداد   ( الناقد  املجم�عة  قدم  خالد(  بلقي�ش  الب�رصية) 
هذه  ،ان    ) رحيم  )اأثري  كتب  الكتاب  قفا  وعلى  م�سع�د( 
املجم�عة ال�سعرية هي نتاج خربة حياة وخربة قراءة، انها 
وليدة مكابدات امراأة عراقية، ا�سبحت بعد ان �سنعت �سعريا 
كق�سائد ملكا الأ�ستجابة املتلقي. تت�زع املجم�عة على �ستة 
�سيا�سيا،  العراقي:  الهم  بنيتها  يف  تعك�ش  �سعرية  مفا�سل 
جمم�عتها  يف  خالد  بلقي�ش  ال�ساعرة  ان   ، ان�سانيا  ثقافيا، 
ال�سعرية االوىل )امراأة من رمل( جاءت لت�ؤكد عرب ق�سائدها 
العراقية الهم�م ان االبداع الحدود له وان الثقافة العراقية 
ال�طنية والتبا�ساتها فهي حلظة  اللحظة  رغم تعقيدات هذه 
وان  لتفعيلها  احلقيقية  االدبية  امل�اهب  ا�سحاب  تدع� 
املثقفة العراقية حني تعي دورها احلقيقي تك�ن جزءا حي�يا 
يف احلراك الثقايف العراقي وال�ساعرة بلقي�ش خالد من خالل 

)امراأة من رمل( هي واحدة من ه�ؤالء العراقيات.
التي  قمري(  �سمعة:  )بقية  الثانية  ال�سعرية  جمم�عتها  يف 
�سدرت عن دار الينابيع ط1/2011،دم�سق. تتخذ ال�ساعرة 
الفيل�س�ف  القارئ لن�س��سها وفق نظرية  بلقي�ش خالد دور 
الن�ش  بني  )التفاعل  مقالة  معر�ش  يف  اآيزر  ف�لفغانغ 
بنية  بني  التفاعل  هما  نقطتني  فيها  يحدد  والقارئ(التي 
التي  العالقات  �س�ء  يف  بينهما  والت�ا�سل  ومتلقيه،  الن�ش 
الذي   نعنيه  التفاعل  الت�ا�سل، الن  تتحكم يف جمال ذلك  
م�ؤوال  ب��سفه  الظه�ر  على  كليهما  كل  ملقدرة  ابراز  ه� 
بنف�سها  تنيط  خالد  بلقي�ش  ال�ساعرة  تبدو  هنا  ومن  لالآخر، 
دور القارئ لن�سها عرب اآلية التفاعل معه ، لنفهم ان ال�ساعرة 
حتبذ دور القارئة ل�سعرها يف هذه الن�س��ش بالذات ك�نها 
�س�ى  ت�س�يقه  جتيء على مق�سد جمايل �رصف  التفكر يف 
الياباين(  )الهايك�  ال�سعر املرتجم  يف ن�ع معني من ق�الب 
وتعطي املربرات، اال ان من املالحظ على هذا العمل اعتماد 
الدارمي  حذو  ليحذو  الهايك�  ذلك  عرقنة  على  ال�ساعرة 
حتريفا  عليه  تطلق  دراميا  هجينا  يك�ن  حتى  العراقي 
القراء  القراء )على اعتبارها امراأة تق�سم  )هايك�مي( وتدع� 
مفتتح  ان  بيد  وقارئة(  قارئا  تفرت�سهما  او  وانثى  ذكر  اىل 
طريق  �سبابية  ي�ؤكد  مل�ن(  )قنديل  وعتبتها  املجم�عة 
ال�ساعرة نح� )الهايك�مي( لهذا هي تتبنى قراءة الن�س��ش 
كم�جهة اوىل وبالب�نط العري�ش لتح�سد امل��سم االول عرب 
ا�سا�سه  ح�سابي  ت�سل�سل  وفق  للن�س��ش  اويل  تخطيط  و�سع 
الدارمي  الأ�سل�ب  طريفة  وحماكاة  العن�نات  على  اللعب 

القادم من الفرتة املظلمة لل�سعرية العراقية.

بعد ثالث سنوات.. ال محاسبة قضائية للمتسببين بسقوط الموصل
بغداد ــ   متابعة

بغداد – خاص

الحدى  ت�صريح  هنالك  كان  يوم١٠/٦/٢٠١٧ 
بحكومة  ي�صمى  ما  حول   التي  وال�صيا�صية  الكتل 
املطلوب  على  امل�صادرة  باب  ومن  وطني  انقاذ 
وتعقيبا على ت�صريحات كرثت يف هذه االيام ومن 
نقول  ال�صيا�صيني  من  غريهم  من  او  كتل  روؤ�صاء 
يجهل  العراقي  والقانوين  الد�صتوري  النظام  ان 
د�صتورية  غري  حكومات  فهي  احلكومات  هذه  مثل 
الد�صاتري  من  بع�ض  ان  �صحيح  قانونية  وغري 
واجازت  احلكومات  هذه  تعرف  الدول  بع�ض  يف 
وحددت  لها  د�صتورية  قواعد  وو�صعت  ت�صكيلها 
العراقي   والقانون  الد�صتور  ت�صكيلها ولكن   كيفية 
ومل  ت�صكيلها  يجوز  ومل  احلكومات  هذه  يعرف  مل 
ي�صع قواعد د�صتورية لها ذلك ان الد�صتورالعراقي 
املادة  من   املواد  ويف  منه  الثالث  الباب  يف  نظم 
ونظم  ال�صلطات  هذه   )١٠٨( املادة  اىل   )٤٧(
اخت�صا�صات ال�صلطات االحتادية يف الباب الرابع 
وافرد   )١١٥( املادة  اىل   )١٠٩( املادة  من  املواد 
املواد)٤٩( اىل املادة )٦٥( اىل ال�صلطة الت�صريعية 
املادة)٧٥(  اىل   )٦٧( واملواد  و�صلطات  انتخابا 
واملواد  و�صلطات  انتخابا  اجلمهورية  لرئا�صة 
انتخابا  الوزراء  لرئا�صة   )٨٦( املادة  اىل   )٧٦(
االخرى  املواد  يف  الد�صتور  ونظم  و�صلطات 
جميع  ويف  امل�صتقلة  والهيئات  الق�صائية  ال�صلطة 
االحكام املذكورة ال يوجد ما ي�صمى بحكومة انقاذ 
من  معينة  حكومة  او  طوارئ  حكومة  او  وطني 
خارجية  جهة  اية  من  او  املتحدة  االمم  او  امريكا 
فاال�صا�ض الد�صتوري ارادة ال�صعب باالنتخاب وما 
يوافق عليه ممثلو ال�صعب املنتخبون وهم النواب 
ورئا�صة اجلمهورية والوزراء وال�صلطات االخرى 
من اخلارج مل  املعينة  واحلكومة  الد�صتور   �صمن 
الوجود  من  الرغم  على   ٢٠٠٤ �صنة  حتقيقها   يتم 
وطنية  حكومة  عالوي  حكومة  فكانت  االجنبي 
وباالمكان ت�صكيل حكومة انقاذ وطوارئ كت�صميات 
عامة ولكنها يجب ان يكون ت�صكيلها بال�صكل الذي 
قرره الد�صتور وبخالفه فهي حكومة غري د�صتورية 
لبع�ض  دعوة  وهي  �صرعية  وغري  م�صروعة  غري 
اجلهلة باأحكام الد�صتور اىل مراجعة احكامه علما 
حكومة  من  الطوارئ  اعالن  بني  فرقا  هنالك  ان 
من  تا�صعا(   /٦١( املادة  الحكام  طبقا  د�صتورية  

الد�صتور وبني حكومة طوارئ .

مبدعون
من العراق شخصيات بغدادية.. حسون البغدادي الملقب بحسون “االمريكي”

الشاعرة بلقيس خالد 

حكومات إنقاذ 
أو طوارئ 

بقلم- طارق حرب

أقالم حرة

ممن  واملعاهد  اجلامعات  خريجي  من  �سن�يا  االالف  يعاين 
العلمية  االخت�سا�سات  �ستى  يف  علمية  م�ؤهالت  يحمل�ن 
ال  املتعلمة  ال�رصيحة  هذه  من  االأكرب  الق�سم  لكن  واالن�سانية. 
الأ�سباب عديدة منها ما يع�د اىل ن�ع  العمل  �س�ق  ي�ستقبلها 
االخت�سا�سات غري املرغ�ب فيها ف�سال عن الرتهل ال�ظيفي 
العمالة  اىل  اكتفت من حاجتها  التي  احلك�مية  امل�ؤ�س�سة  يف 
واال�ستثمار  اخلا�ش  القطاع  دور  �سعف  ذلك  على  زيادة   ،
للطالب  العمل  "فر�ش  اإن  قائلة  حتدثت  ال�سيخلي،  هبة  فيه. 
يتخرج  الذي  والطالب  ال�ا�سطات  ب�سبب  حاليًا  قليلة  العراقي 
�سن�ات  اأربع  م�سي  رغم  ب�سهادته  لالعرتاف  �سع�بة  يجد 
الأن  �سهادته  ثمار  �سدى  تذهب  حتى  واملثابرة  اجلهد  من 
للغاية".  �سعبة  اأ�سبحت  احلك�مية  ال�ظائف  يف  التعيينات 
تتحمل  العراقية  "احلك�مة  اإن  لرووداو  قال  الدليمي  حممد 
اجلامعات  يعاين منها خريجي  التي  البطالة  وراء  امل�س�ؤولية 
نبيل  اجلامعي  الطالب  قال  وبدوره  وظائف".  وج�د  لعدم 
جمعة "لي�ش هناك اأي فر�ش للطالب العراقي الذي يتخرج من 
وظيفة  على  للح�س�ل  كبري  حتدي  اأمامه  يجد  حيث  اجلامعة 
وال�ا�سطات".  ال�ظائف  على  االحزاب  هيمنة  ب�سبب  حك�مية 
وقال الطالب بجامعة بغداد فرا�ش نعيم "نحن نعاين من عدم 
وج�د �سيا�سة وا�سحة للح�س�ل على وظيفة بعد التخرج الأن 
االأمكان  الثان�ية يحاول�ن جهد  الطالب ومن مرحلة  غالبية 
للدخ�ل �سمن املجم�عة الطبية الأنها االأمل ال�حيد للح�س�ل 

على وظيفة حك�مية".

اإحدى  اأن ال�سناعات الدوائية  يق�ل امل�اطن جنم عب�د من 
بها  االعتناء  "وج�ب  اإىل  داعيا  ال�طني،  االقت�ساد  روافد 
العراق."  وخارج  داخل  بها  تتمتع  التي  العالية  للثقة  نظرا 
العامل  الدواء يف  ل�سناعة  بالن�سبة  "اأمر مهم  ذلك  اإن  وقال 
ويحفز على اإن�ساء معامل لالأدوية، خا�سة اإن اخلربة العراقية 
يف جمال �سناعة االأدوية متتد اإىل اأكرث من خم�سني عاما." 
م�سريا اإىل وج�د خم�ش معامل حك�مية و25 معمال خا�سا 
تاأ�س�ست منذ عام 1956. ون�ه اإىل اإن هناك اأن�اع واأ�ساليب 
م�اد  اإ�سافة  اأو  التغليف  على  التقت�رص  الغ�ش  يف  عديدة 
عدم  مثل  الكلفة  "بتقليل  غ�ش  بينها  من  اأن  وقال  �سبغية، 
اإ�سافة م�اد حافظة كافية اأو تغيري ن�سب امل�اد يف االأدوية 
علمية  م�ا�سفات  المتتلك  جمازة  غري  م�سانع  بها  تق�م 
التكاليف  املعامل  تلك  "تخف�ش  االدوية" ويتابع  ل�سناعة 
ب�سبب  املغ�س��سة  لالأدوية  الق�ة  تك�ن  وبهذا  الطريقة  بهذه 
اإن   " يق�ل  اقت�سادي  مبداأ  اإىل  م�سريا  كلفتها"  انخفا�ش 
ال�سكل  العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة من ال�س�ق فبهذا 

�ستطرد االأدوية اجليدة لغالء �سعرها."

خريجو الجامعات في طوابير 
العاطلين.. من ينقذهم ؟

مواطن يبينها.. هذه طريقة 
الغش في األدوية

المواطن و المسؤول
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