
 
ارتفاع  برغم  واملواطنني  للموظفني  اال�سكان  �سلف  فتح  كان 
ن�سبة الق�سط امل�ستقطع من الراتب، وربحية البنك ، منفذا �ساعد 
الكثريين على بناء دور ح�سب امكانياتهم وقيمة �سلفهم، فكل 
ما يطلبونه هو �سقف ياأويهم مع عوائلهم وينقذهم من كما�سة 
ان�سان،لكن  كل  حلم  هو  بيت  بناء   . املالك  و�سلطة  االيجار 
 ،2003 بعد  االرخ�ص  كانت  التي  البناء  ا�سعار  ان  ماحدث 
ارتفعت يف ال�سنوات االخرية حتى �سارت تتجاوز قيمة ال�سلف 
متمثال  كان  الذي  احلكومي  الدعم  هو  فاأين  املواطن.  وقدرة 
بال�رشكة العامة للمواد االن�سائية؟ وهل يتم ت�سنيع هذه املواد 

يف العراق ام انها م�ستوردة ككل �سيء يف ال�سوق العراقية؟
 اأ�سعار باملاليني

 قبل ان ي�سل البناء اىل ال�سقف يكون املواطن قد انفق ما اليقل 
املواطن  البناء.  م�ساحة  ح�سب  مليونا  ثالثني  او  ع�رشين  عن 
)هيثم ح�سني( بداأ ببناء بيته الذي يقع على م�ساحة 200 مرت 
بقيمة  قر�ص  على  ح�سوله  بعد  تقريبا  ا�سهر  اربعة  قبل  مربع 
30 مليونا من امل�رشف، علما انه مل يعتمد على القر�ص متاما 
مو�سحا “كنت ا�سكن يف بيت �سغري م�ساحته مئة مرت، ومل يعد 
يكفي عائلتي بعد ان كرب االوالد فبعته وا�سرتيت قطعة ار�ص 
200 مرت وبقي يل بع�ص املال للبناء، كما ح�سلت على قر�ص 
قيمته 30 مليونا ، وحتى االآن ما ازال احتاج اىل نحو الع�رشين 
بناء  ان  اي  وال�سرياميك وغريها،  الكهربائيات  مليونا الكمال 
هذه االر�ص �سيكلفني بني 100-90 مليون دينار عراقي، وهو 
رقم لي�ص بال�سهل ملواطن عادي. لوال البيت الذي بعته وال�سلفة 
ملا ا�ستطعت احل�سول على مثل هذا الرقم ، فاأنا �ساحب حمل 
للزيوت، وزوجتي موظفة ، اأي ان دخلنا حمدود”. وعن معاناة 
البناء قال هيثم “ا�سعار املواد ارتفعت بجنون بعد اطالق �سلف 
اال�سكان، ف�سعر دبل الطابوق بلغ )1،90000( مليون وت�سعني 
مئة   )180000( بلغ  الذي  اال�سمنت  �سعر  كذلك   ، دينار  الف 
وثمانني الفا ناهيك عن ا�سعار اخل�سب وحديد الت�سليح واالبواب 
وال�سبابيك وال�سرياميك” وي�سخر هيثم قائال “ا�سبح هناك مثل 
النا�ص هو، )ادعي على عدوك بالبناء(، فاإذا اردت ان  يتداوله 
يق�ص  ان  الذي ميكن  الع�رش  فالبناء هو   ، بال�رشر الحد  تدعو 
م�سجعه ويدمر و�سعه املادي. بعد كل ما اأنفقته ا�سطررت اىل 
مبلغ ع�رشة ماليني  وا�ستدنت  الذهبية  زوجتي  بيع م�سوغات 

حتى االآن، ورمبا �ساأبيع �سيارتي”.
امل�ستورد �سّيئ والدعم احلكومي غائب

واال�ستغالل  بالغ�ص  االن�سائية  املواد  جتار  املواطن  يتهم 
والتالعب يف جتهيز املواطن باملواد، كون املواد املوجودة يف 
يتم من منا�سئ متعددة  واال�سترياد  ال�سوق غالبيتها م�ستورد، 
ا�سحاب حمال  اما  الثقة.  يفقدها عن�رش  با�ستمرار مما  تتغري 
املواد االن�سائية او مايدعى ب)ال�سكالت(، فيلقون باللوم على 
الدوالر.  وا�سعار  والغالء  الدولة  �سيا�سة  منها  خمتلفة  جهات 
اوال  حتدث  االن�سائية  للمواد  �سكلة  �ساحب  اهلل(/  عبد  )ادهم 
م�ستعر�سا ا�سعار املواد االن�سائية املوجودة حاليا يف ال�سوق 

وانواعها مبتدئا بالطابوق، فقال “الطابوق كله عراقي املن�ساأ 
وهو طابوق معامل النهروان الذي تبلغ قيمة الدبل منه  مليونا 
 8000 قالب  )لوري  �سعر  اي  عراقي،  دينار  الف  وت�سعمئة 
اف�سلها  انواع  بعدة  وهو  م�ستورد  فهو  اال�سمنت  اما  قطعة(، 
180،000 دينار  املقاوم و�سعره  ال�سمال )طا�سلوجه(  �سمنت 
دينار   170،000 و�سعره  املقاوم  كربالء  �سمنت  ياأتي  ثم 
و�سعره  جيد  وهو  االرخ�ص  يعترب  الذي  االيراين  ال�سمنت  ثم 
ي�سمى  ما  او  الت�سليح  حلديد  وبالن�سبة  دينار.   142،000
بـ)ال�سي�ص( فهو اي�سا م�ستورد ، اوكراين املن�ساأ، �سعر الطن منه  
)1،90000( مليون وت�سعني الفا، وا�سغر بيت يحتاج اىل طن 
 200 بيت  يحتاج  بينما  مرتا   50 م�ساحته  اذا  الطن  ون�سف 
2 طن، ياأتي بعد ذلك الرمل الذي هو االرخ�ص  مرت مربع اىل 

اىل  �سعره  ي�سل  املغ�سول  الكب�ص  والرمل  البناء،  مواد  يف 
200،000 دينار”.

 الغ�ص اأنواع
وعن الغ�ص الذي يتهم به التجار قال ادهم “الغ�ص ا�سبح يف كل 
مكان، ونحن ل�سنا جتارا بل ن�سرتي املواد من املن�ساأ ونبيعها 
ح�سب ا�سعار ال�سوق والطلب للمواطن. ماحدث هو ان الطلب على 
االرا�سي  ب�سبب توزيع  ال�سنوات االخرية  ازداد يف  البناء  مواد 
وامل�ستثمرون  الدولة  بها  تقوم  التي  البناء  وم�ساريع  وال�سلف 
احلكومة”،  قبل  من  االن�سائية  املواد  توزيع  قلة  اىل  ا�سافة 
مبينا “ان املواطن ي�ستطيع تقدمي طلب وا�ستالم مواد ان�سائية 
من الدولة باجازة البناء ، لكن ذلك ياأخذ وقتا طويال ما يجعله 
ي�سرتي من ال�سوق، فهو ال ي�ستطيع ايقاف عملية البناء ريثما 

ي�ستلم دفعات املواد”.
“ي�سعب  فا�سل(  )�سكري  املواطن  ذكر  الغ�ص  حاالت  وعن 
جهة،  كل  من  بها  حما�رشون  فنحن  الغ�ص  حاالت  جتاوز 
 1،900000 ب  نهروان  طابوق  دبل  �رشاء  على  اتفقت  فمثال 
ويجب ان يحتوي القالب على 8000 طابوقة، وطبعا ي�سعب 
 7000 فقط  انها  ذلك  بعد  اكت�سفنا  لكننا  الكمية  هذه  ح�ساب 
طابوقة، حيث يقوم �ساحب معمل الطابوق او �ساحب �سيارة 
ذلك  يتم  منفرد،واحيانا  ب�سكل  ليبيعها   1000 بتوفري  احلمل 
فريبح   1،600000 مقابل   7000 ب  يجهزين  بان  باالتفاق 
باملقابل 200،000 او اكرث من بيع الباقي، ا�سافة اىل الغ�ص 
يف اال�سمنت الذي ا�سبح ظاهرة والذي ي�سكل خطرا على حياة 

النا�ص”.

 
�سباق  ينطلق  رم�سان  ل�سهر  االأوىل  ال�ساعات  مع   
خميف بني القنوات الف�سائية العربية، يف بث احدث 
عن  تزيد  عام  كل  هائل  بعدد  العربية،  امل�سل�سالت 
الرم�ساين،  اليوم  �ساعات  كل  تغطي  بحيث  �سابقه، 
وتتنوع ما بني االك�سن والعنف والرعب والرومان�سية 
االأغراء  جنمات  بح�سور  جن�سيا،  املثرية  وامل�ساهد 
اأن جند م�سل�سل ديني  النادر  اأ�سبح من  والرق�ص، بل 
�سمن برامج البث اليومي يف �سهر العبادة، باال�سافة 
التافهة،  والفكاهة  الت�سلية  الربامج  من  كبري  حل�سد 
ب�سورة  البث  حيث  �سورة  باأجمل  هذا  كل  ويكون 
HD، واأعلى مبالغ االإنتاج، ومن بطولة اأهم االأ�سماء 

يف ال�ساحة العربية واملحلية.
لكن ماذا يقدم كل هذا، هل هناك هدف للف�سائيات، 
اجلمهور  على  اجلهد  من  الكم  هذا  انعكا�سات  وما 

املتلقي.
   تعظيم االأرباح

الربح،  هدفها  �رشكات  جمرد  الف�سائية  القنوات 
عرب  االإيرادات  هو  اجلهد  هذا  كل  من  االأكرب  فالهدف 
كي  كبرية  مل�سل�سالت  حتتاج  والتي  االإعالنات  ك�سب 
جتد  القنوات  لذلك  وم�ستمرة،  وا�سعة  م�ساهدة  حتقق 

مل�سل�سالت  حتتاج  واالإعالنات  االإعالنات،  يف  املال 
معني،  �سنوي  لتوقيت  يحتاج  االأمر  وهذا  وبرامج، 

فوجدوا يف �سهر رم�سان خري توقيت.
للقنوات  االإرباح  مرتكز  العبادة  �سهر  اأ�سبح  هكذا 
واالإغراء  الرق�ص  بنجوم  االهتمام  فيكون  الف�سائية، 
طيلة  وبرامج  م�سل�سالت  يف  الإدخالهم  والعنف 
�ساعات ال�سهر، فمع اأن الق�سية متعاك�سة مع طقو�ص 
جهدهم  فكل  االأمر،  يهمهم  ال  لكن  العبادية،  ال�سهر 
الوقت  وت�سييع  للت�سلية،  املواطن  جذب  على  ين�سب 
االأغلى  فالهدف  ال�سائم،  من  يراد  مما  النقي�ص  على 

للف�سائيات هو حتقيق الربح.
تعقيدا،  اأكرث  ت�سبح  ال�سنوات  مرور  مع  الق�سية 
وحالة من اال�ستالب العجيبة لالإن�سان، بحيث ي�سبح 
القنوات  املتلقي جمرد دمى تتحرك بح�سب توقيتات 

الف�سائية.
    اأخراج املجتمع من االأجواء العبادية

املوؤثرة  الف�سائية  القنوات  من  الكثري  اأن  املالحظ 
االأ�رشة  ومن  بل  �سعوديني،  اأعمال  لرجال  تعود 
تعود  اأكرث  والرق�ص  الغناء  قنوات  حتى  احلاكمة، 
اجلمعيات  مع  ارتباط  وهناك  �سعوديني،  ملالكني 
ال�رشية وعوائل يهودية، وهوؤالء يتبعون نظرية تدمري 
للدم  ال�سيطرة  لتكون  وعيها،  وت�سفيه  املجتمعات 

االأزرق فقط، اأي اأن ما يجري لي�ص جمرد �سدفه، ولي�ص 
القنوات  اأن  بل  الربح،  عن  البحث  الكلية  غايته  االأمر 
تعمل من حيث تدري اأوال تدري وفق م�رشوع خطري، 
لتدمري قيم املجتمع ويزلزل كيانه، واحلقيقة  يهدف 
ما نعي�سه اأالن هو حالة خطرية من النكو�ص األقيمي.

لي�سبح  العبادية  االأجواء  من  املجتمع  اأخراج  مت 
ليهجر  التوا�سل،  واملواقع  الف�سائية  للقنوات  اأ�سري 
فيكون  والدعاء،  ال�سالة  و�سجادة  والقران  اجلوامع 
والت�سلية  والربامج  امل�سل�سالت  عن  االهم  احلديث 
والرتفيه واملعلومات، والتي تتعلق باالأمور ال�سطحية 

للم�ساهري.  
  دعوة لالإباء

بعد اأن مت الياأ�ص من احلكومات املنتخبة واملتعاقبة، 
لالإباء  فنتوجه  البلد،  �سيء يف هذا  اأي  اأن ت�سلح  من 
جدولة  عرب  يتم  وهذا  االإ�سالح،  دعوة  يف  واالأمهات 
التلقي، وامل�ساركة  للعائلة، وتنظيم عملية  امل�ساهدة 
ال�سهر  يف اختيار ما يتم م�ساهدته، والتنبيه الأهمية 
االن�سياق  وعدم  والدعاء،  العبادة  جانب  من  الف�سيل 
باال�سافة  الف�سائية،  للقنوات  اخلبيثة  الرغبات  وراء 
الأهمية احلفاظ على قيم العائلة من عمليات التدمري 
التي متار�سها الف�سائيات عرب م�سل�سالت وبرامج ذات 

اأغرا�ص �سيطانية.
جميد لطيف القي�سي �ساعر �سعبي عراقي من موؤ�س�سي جمعية 
اأحد  و  ال�سعبي  ال�سعر  اأعالم  من  يعد  و  ال�سعبيني  ال�سعراء 

ُم�سنفي اأ�سوله و باحث يف الرتاث ال�سعبي.
هو َمـجـيـد لطيف جا�سم حممد ح�سني ا�سماعيل �سالل القي�سي 
من ع�سرية الكرخية التي تقطن منذ القدم �سواحي نهر مهروت 
كنعان ومهروت ترعة من نهر دياىل و كنعان اإحدى نواحي 
بعقوبة ، و قبيلة قي�ص غنية عن التعريف باإبائها و�سخائها 
و�سهامتها واأرومتها واأ�سالتها العربية فقد اأجنبت كثري من 
بن  اأمثال عامر  امليامني  والقادة  والكتاب  واالدباء  ال�سعراء 
وال�سحابي  اجلاهلي  الع�رش  يف  اال�سنة  مالعب  و  الطفيل 
ويف  ال�سالم  عليه  علي  االمام  �ساحب  اال�سرت  مالك  اجلليل 

هذه القبيلة قال ال�ساعر املتنبي :
و عوار لوامع دينها احلل          و لكن زيها االحرام
كتبت يف �سحائف املجد ب�سم     ثم قي�ص وبعد قي�ص ال�سالم.

ولد ال�ساعر يف بغداد �سنة 1930 يف حملة باب ال�سيخ اإحدى 
هذه  تقطن  كبرية  عائلة  من   ، بغداد  يف  الر�سافة  حمالت 
املحلة منذ زمن طويل وتعرف عائلته ب ) بيت جا�سم املحمد 
اىل  ال�ساعر  والد  اأنتقل   1934 عام  ويف  القي�سي  الكرخي   )
حملة البو �سبل حيث ي�سكن هناك اأخواله من ع�سرية الكروية 
وُهم  الكروية  بيَكات  من  ال�ساعر  والدة  تنحدر  القي�سية حيث 
بيت ) اإبراهيم النجم بن حممد بيك بن االمري عبداهلل بن االمري 
بايزيد بن االمري نا�رش بن االمري ح�سني بن االمري حازم ( 
وهم من روؤ�ساء الكروية اال�سليني . واأدخله اأبوه الكّتاب لتعلم 
القراءة لكنه تركها ملرافقة اأبيه يف عمله ) البناء ( وا�ستطاع 

فيما بعد تعلم القراءة والكتابة على يد اأ�سدقاء اأبيه.]1[
 ، اإرجتازاً  ال�سعر  الذي كان يقول  ال�ساعر على يد والده  تتلمذ 
حيث كانت له ق�سيدة مرجتزة يف مدح رئي�ص ع�سرية الكرخية 
الع�سرية يف  اإ�سرتاك  اأثناء   ) القي�سي  الكرخي  ) خميرب مرهج 
مع  بعقوبة  مدينة  على  بال�سيطرة  قام  حيث  الع�رشين  ثورة 

اأفراد ع�سريته :
�سنكر للطوب ايحطونه خميرب ربـعه ينـادونه  

خلد ا�سمه ابطيب اعماله حي خميرب حي افعاله  
ثار وكل قومه اياأيدونه لبالده ايريد ا�ستقالله  

النايل واالبوذية  اأبيات  وكان ي�سمع من والده واأخيه االكرب 
واملوال وبذلك تكونت عنده ملكة النظم .

مواد البناء في العراق.. دعم الدولة مرفوع  والغش على قدم وساق
بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ  اسعد عبدالله عبدعلي

موجود  انه  ام  ؟  ويعود  ي�سافر  وهل  ؟  معني  وقت  للحب  هل 
ولكنه ال ُيرى كما نحن نريد ورمبا جنده يف بور�سة يراقبها 
�سراء  منهم  واحد  اي  ويتمنى  الرقيقة  القلوب  ذوي  كثب  عن 
ا�سهم احتكارية للظفر به ، البع�ض ينتقد ما ان يرى حب بني 
املعني  البع�ض  اغلب  ان  العلم  قلوبهم مع  ُيج�سد واقع  طرفني 
يتفوه  لكنه  ينال جزء منها  او  التجربة  ان يعي�ض هذه  يتمنى 
عك�ض ما يف داخله الأ�سباب اجتماعية ترعرع بني ارجائها ق�سرا 
متنا�سيا  الفا�سح  ال�سوت  مكربات  �سوب  ن�ساأته  بعد  ويذهب 
وكل  واال�سدقاء  االهل  بني  احلب  زيادة  هو  احلياة  جمال  ان 
املجتمع املبني على االحرتام والت�سحية وتقدي�ض افكار االخر 
ب�سعة  عليها  تتعدى  مل  ذكريات  با�سرتجاع  يل  ا�سمحوا  لذى 
ورق�ست  امل�ساعر  باأثمن  تزينت  جميلة  �ساعات  ففي   ، �سهور 
على  ال�سغط  �سوت  قبل  و�سل  الذي  الرقي  باأح�سا�ض  وغنت 
فقد  ال�سيخ  �سرم  اىل  القاهرة  من  املتوجهة  احلافلة  مكابح 
وثقت حلبتها بني االرقام ١٢ اىل ٣ بعد منت�سف الليل لرتميني 
احلياة على حمك منها يف مدينة القاهرة واق�سد اين ارى ذلك 
لنف�سي قبل  ولكن مل امل�سه الأجل�ض كم�ساهد ومدون وم�سحح 
اي �سخ�ض اآخر ، حتركت القافلة باجتاه جنوب �سيناء لي�ستقل 
احلافلة ثالثة �سباب وثالثة بنات وتبني يل انهم ا�سدقاء ومعهم 
زوجاتهم وقد تاأكد ذلك حني مراجعة ا�سماء امل�سافرين من قبل 
كابنت الرحلة وحني جلو�سهم رمت كل واحدة منهن براأ�سها يف 
وحلم  الطماأنينة  بعطر  احلافلة  هواء  ليتزين  زوجها  اح�سان 
املكان  ب�سيطة  مملكة  يف  واالمرية  االمري  بني  ال�سعادة  اكمال 
يراجع  من  �سوى  اقتنائها  على  يقدر  وال  املعنى  كبرية  لكنها 
قلبه وي�سعه يف طريق الت�سحيح مع اي ان�سان يف حياته وقد 
الحظت خجل بقية امل�سافرين لي�ض من املوقف بل من انف�سهم 
وكيف ال يفعلون ما ي�سيف اىل احلب فاألقوا باأنظارهم �سوب 
ال�سارع وحركة ال�سيارات ولكن اح�سا�سهم يتفاعل ندما داخل 
�سمعنا  نف�سه  ويناق�ض  ي�سرح  اجلميع  وبينما  احلافلة  هذه 
�سوت ال�سروع بالتحرك وارتفاع �سوت املحرك لنكمل احالمنا 
يف طريق لطيف بنية ال�سياحة واحلب املالزم لها الذي ارتطم 
هذا  وليثبت  راكب   ٤٠ يقارب  ما  ا�ستوعبت  مبن�سة  فجاأة 
االرتطام انه النافع الوحيد يف عامل الت�سادم فعدت انظر من 
والتي  االحالم  حدائق  يف  زهور  املك  ال  كوين  احلافلة  نافذة 
تطل  ان  بعد  املحبني  يفارقها  التي  االماكن  اغلب  يف  تفارقنا 
ترفرف  ال�ستائر  تاركة  تختفي  ما  و�سرعان  �سمح  بوجه  علينا 
عدت  وهنا  االح�سا�ض  جنة  رياحني  من  خرج  بديل  هواء  يف 
باآن  مكانني  يف  العي�ض  حماواًل  املحفل  كرا�سي  اىل  بنظراتي 
تتقدم  ال�ساعة  وعقارب  بالتقدم  احلافلة  وا�ستمرت  واحد 
معها حتى و�سويل اىل مرحلة النوم قرابة الثالثة قبل الفجر 
الناطقة  والقلوب  ال�سمت  ن�سائم  على  االجواء  هذه  وغادرت 
دوما  الذوق  ليعم  راأيت  ما  بدميومة  امنيات  اىل  و�سوال 

ب�سرائح االألفة .

مبدعون
من العراق سوالف عراقية مع الشهر الفضيل.. الفضائيات ورمضان

مجيد لطيف القيسي

حب قبل الفجر

بقلم- بسام القزويني 

أقالم حرة

اتهم والد نقيب يف جهاز املخابرات العراقي وهو من 
منطقة  املرابطني يف  ال�رشطة  عنا�رش  �سكنة طويريج 
املحاويل التابعة اىل حمافظة بابل بقتل ابنه عمدا بعد 
ان دع�سه �سابان بال�سيارة التي كانت تقلهم وعنا�رش 
وبدئوا  امل�ست�سفى  اىل  ال�سابط  نقل  رف�ست  ال�رشطة 
جمهولة  جهة  اىل  تهريبهم  على  اجلناة  ي�ساومون 
مقابل ان يدفعا لهم مبلغا كبريا من املال بح�سب والد 
املقتول  وقال والد املقتول النقيب ح�سن اليا�رشي ان 
العراقي وهو  " ابنه يعمل نقيب يف جهاز املخابرات 
كربالء  اىل حمافظة  التابع  ق�ساء طويريج  �سكنة  من 
وذهب �سحية عملية اغتيال من قبل عنا�رش ال�رشطة 

يف منطقة املحاويل ".
منطقة  يف  مروري  حادث  اىل  تعر�ص  ابني   " مبينا  
دع�ص  ان  بعد  بابل  حمافظة  اىل  التابعة  املحاويل 
وعندما  ولدي  �سيارة  ي�ستقالن عجلتهما  كانا  �سابان 
مل  املنطقة  يف  املرابطة  ال�رشطة  عنا�رش  جتمعت 
دمه  ينزف  اخذ  اذ  امل�ست�سفى  اىل  ابني  بنقل  ي�سمحوا 
ال�رشطة مب�ساومة  افراد  الطريق فيما قام  على قارعة 
جهة  اىل  تهريبهم  اجل  من  باحلادث  املتورطني 
جمهولة مقابل مبلغ مايل كبري".وك�سف والد ال�سحية 
" الوثائق التي لدي تثبت اعتقال عنا�رش ال�رشطة  ان 
يكون  كي  بكفالة  املعتقل  من  اخراجهم  ثم  للجناة 
ال�سحية  والد  ".ويطالب  الظاهر  يف  قانونيا  االجراء 
قا�سم  الداخلية  ووزير  العراقي  املخابرات  جهاز 
قوى  افراد  احد  كونه  ابنه  ق�سية  مبتابعة  االعرجي 
ولده  يكون  ان  قبل  اجلهاز  ابن  وهو  الداخلي  االمن 
عنا�رش  حمل  املقتول  النقيب  خال  تعبريه  ح�سب 
بعملية  ا�سماها  ما  م�سوؤولية  املحاويل  يف  ال�رشطة 
الذين  ال�سهود  لدينا   : وقال  اليا�رشي  النقيب  اغتيال 
يثبتون ان العملية لي�ست حادثا مروريا اعتيادي وامنا 
كان  التي  العجلة  دع�ص  بوا�سطة  اغتيال  عملية  هي 
ي�ستقلها اليا�رشي وترف�ص اجلهات االمنية يف كربالء 
االدالء باي ت�رشيح يخ�ص احلادثة او مالب�ساتها وقد 
ال�رشطة  عنا�رش  تدين  وثائق  على  اجلورنال  ح�سلت 

املتهمني .

قتلوا ولدي.. فمن يعيد 
حقي يا وزير الداخلية

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Sun. 8 Oct. 2017 issue no 433
االحد 8 تشرين االول 2017 العدد 433


