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التنامي  يف  اآخ��ذة  النفايات  ح��رق  م�شكلة  اأن  يبدو 
واخلطرة  ال�شلبية  باآثارها  وعي  وجود  لعدم  بالعراق 
التحذيرات  رغم  وذلك  البيئة،  اأو  ال�شحة  على  �شواء 
مع  بالتعامل  والتو�شية  اأ���راره��ا  من  املتوا�شلة 
امل�شكلة باأ�شلوب ع�ري. ال يجد كثري من البغداديني 
بامللوثات  اأثقلت  التي  رئاتهم  الإنعا�ش  نقيا  ه��واء 
يف  امل�شتعلة  النفايات  دخ��ان  تنف�ش  �شوى  البيئية، 
�شكنهم،  مناطق  يف  الفارغة  امل�شاحات  اأو  املقالع 

بينما اجلهات املعنية تتفرج غري معنية بخطورة تلك 
الظاهرة �شواء على البيئة اأو �شحة االإن�شان.  حر وهواء 
راكد مثقل بدخان كثيف ننت الرائحة جداً، هكذا يبدو 
بغداد،  جنوبي  الزعفرانية  منطقة  مدخل  عند  امل�شهد 
وبالذات عند النظر اليها من فوق �ريع حممد القا�شم، 
يف واحدة من اأ�شواأ حاالت التدهور البيئي التي تخنق 
وال�شبب  مناطقها،  من  الكثري  على  وتنطبق  العا�شمة 
مناطق  اىل  نقلها  بدل  املرتاكمة  النفايات  حرق  هو 
ال�رر.   جتلب  ال  علمية  بطرق  منها  للتخل�ش  نائية 
التفارق  االأوك�شجني  وقنينة  اأكرث  يحتمل  ال  "�شدري 

غرفتي"، بهذه العبارة خل�ش اإبراهيم ح�شن، وهو رجل 
�شاق  اأن  بعد  نيوز«،  ل�»اجلورنال  معاناته  �شتيني 
ذرعا من حرق النفايات ب�شكل �شبه يومي يف منطقة 
عندما  امل�شاء  اأن  اىل  الفتا  بغداد،  �شمايل  �شومر  حي 
النفايات  اأدخنة  تت�شاعد  ما  غاليا  املنطقة  يف  يحل 
امتعا�شه  عن  ح�شن  ويعرب  ترحم.   ال  التي  اخلانقة 
ال�شديد لعدم اإيجاد حل لهذه امل�شكلة، مت�شائال "ملاذا 
ال يتم رفع النفايات ورميها بعيداً؟"، مبينا اأن "حرقها 
ب�شكل �شبه يومي يجعل واقع املنطقة غاية يف ال�شوء، 
مي�شاء  تغلق  اجلو".  حرارة  ارتفاع  مع  تزامنا  بالذات 

الرائحة  �شيارتها ب�رعة، وهي التطيق  نافذة  فا�شل 
النتنة، وت�شري بيدها اإىل الدخان املت�شاعد من �ريع 
النظافة  قلة  تكفي  "ال  بالقول  الفتة  اجلي�ش،  قناة 
والرتاب، بل يتعاجزون عن رفع النفايات ويحرقونها 
يف مكانها"،  وت�رد فا�شل معاناتها اليومية بالقول 
الطبيعي  الهواء  "ا�شتن�شاق  اإن  نيوز«،  ل�»اجلورنال 
حرق  ظاهرة  انت�شار  بعد  عليها  �شعبا  بات  بحرية 
واأن  �شبق  البيئي،  ال�شاأن  يف  املخت�شون  النفايات". 
اإزاء ظاهرة حرق  علت اأ�شواتهم ودقوا ناقو�ش اخلطر 
النفايات، لكن دون جدوى، موؤكدين اأنها "تنفث �شموما 

اأمرا�ش  اخ�شائي  ويقول  املدن".   املناطق  يف  قاتلة 
احل�شا�شية، �شمري مازن يف حديث ل�»اجلورنال نيوز«، 
اإن "حرق النفايات يطلق اأدخنة �شامة مدمرة للجهاز 
امل�شابني  على  البالغ  تاثريها  عن  ف�شال  التنف�شي، 
اجلدية  املتابعة  "اأهمية  م��ازن،  وي��وؤك��د  بالربو".  
مل�شكلة حرق النفايات يف املناطق ال�شكنية، واختيار 
والتخل�ش  لطمرها  املدن  مراكز  عن  البعيدة  املناطق 
منها حفاظا على ال�شحة العامة"، الفتا اىل اأن "خطر 
حرق النفايات ال يقت�ر على اجلانب ال�شحي فقط، بل 
اأي�شا، زد على ذلك ت�شويه جمالية  اآثار اقت�شادية  له 

املدن.  ويعرب اأغلب املواطنني عن امتعا�شهم من هذه 
الظاهرة املوؤذية، مطالبني اجلهات املعنية بو�شع حد 
التي  والت�ريحات  بالبيانات  االكتفاء  وع��دم  لها 
اأكدت يف  اأمانة بغداد  تتحدث عن مكافحتها. وكانت 
وب�شكل  ممنوع  امر  النفايات  حرق  اأن  �شابق،  وقت 
عقوبات  فر�ش  ميكنها  ال  اأنها  اأو�شحت  وفيما  تام، 
على املواطنني العاديني الذين يحرقونها لعدم وجود 
�شالحية بذلك، اكدت ان الغرامات املالية من املمكن 
ان تفر�ش على اأ�شحاب املعامل او املحال التجارية 

يف حال فعلت ذلك.
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بغداد - اجلورنال: وجه قائد �رطة بغداد، اللواء الركن علي جا�شم حممد، اليوم االأربعاء، باتخاذ اإجراءات 
�شارمة ملنع ح�شول خروق بالع�رة االأخرية من رم�شان. و�شدد حممد، يف بيان له، على "جميع مدراء 
اأمني خالل  اأي خرق  التدابري الالزمة ملنع حدوث  الطوارئ وال�شيطرات باتخاذ  افواج  املديريات واأمري 
اأيام �شهر رم�شان املبارك �شمن قاطع امل�شوؤولية من خالل تفعيل اجلهد اال�شتخباري مع  ما تبقى من 
ال�شيطرات امل�شرتكة واالنت�شار الفعال لقطعات �رطة ومراقبة االأهداف املهمة. كما وجه اللواء الركن ب� 
"تنفيذ العمليات اال�شتباقية وم�شاعفة اجلهد امليداين للممار�شات االأمنية يف قاطع امل�شوؤولية ً وخ�شو�شا 
يف اأوقات الذروة يف املناطق وال�شوارع الرئي�شية والتقاطعات واأمام املوالت واملباين العامة واملتنزهات، 

ً ف�شال عن متابعة وتفتي�ش الكراجات و�شاحات وقوف العجالت. 

 

�شكلت ت�شويتات جمل�ش النواب يف جل�شته االخرية ب�شان عمليات التزوير 
التي رافقت االنتخابات الت�ريعية بدورته الرابعة ، م�شدر قلق لدى الكتل 
�شيغري  العراق  عموم  يف  اليدوي  والفرز  العد  عملية  وان  ال�شيما  الفائزة 

املعادلة االنتخابية ويفر�ش لغة ارقام جديدة للكتل امل�شاركة.
"الكتل الفائزة  وتقول النائب يف الربملان نهلة الهبابي ل�»اجلورنال« ان 
باالنتخابات بالطرق ال�شلمية ال خوف عليها من اعادة العد والفرز اما من 

قام بالتزوير �شيفقد عدد من مقاعده حال تطبيق قرارات الربملان".
بن�شبة  والفرز  العد  اع��ادة  على  ا�ر  الربملان   " ان  الهبابي  وا�شافت 
اقرت فان عدد  التي  بالن�شبة  والفرز  العد  اعادة  %100، ويف حال متت 
مقاعد الكتل امل�شاركة باالنتخابات �شتتاثر باجلانبني ال�شلبي االيجابي". 
والتحالف،  الكتلة  داخل  �شيكون  اال�شوات  بعدد  "التفاوت  ان  وا�شارت 
ورمبا �شيوؤثر على جمموع ا�شوات القائمة وخ�شو�شا الكتل التي اعتمدت 
على ا�شوات اخلارج والنازحني". ويوؤكد حديث الهبابي املحلل ال�شيا�شي 
واثق الها�شمي قائال ان "اول الفائزين بعد تطبيق قرار اعادة العد والفرز 
هو رئي�ش الربملان احلايل �شليم اجلبوري  باال�شافة اىل نواب خا�رين. 

وقال الها�شمي يف حديث ل� »اجلورنال« ان "بع�ش القوى ال�شنية �شتخ�ر 
�شت�شهد  املقبلة  "الفرتة  ان  مبينا  وال�شيعة"،  االك��راد  وكذلك  مقاعدها 
ال�شارع  توؤجج  ان  �شتحاول  اخلا�رة  الكتل  ورمبا  م�شتقرة  غري  او�شاعا 
ان  ال�شيا�شي  وا�شاف اخلبري  ال�شعبية.  االو�شاط  ترف�شه  ما  العراقي وهذا 
اىل  لل�شعود  توهلهم  ا�شوات  على  �شيح�شلون  اخلا�رين  النواب  "بع�ش 
االخرية  التو�شيات  ان  مراقبون  ويرى  اي�شا".  �شحيح  والعك�ش  الربملان 
التي خرج بها الربملان �شتعيد ر�شم التحالفات من جديد ال�شيما وان هناك 
كتل �شيا�شية �شتفقد عدد كبري من مقاعدها فيما ترتفع عدد مقاعد اخرى. 
الفائزة يف مفاو�شات طويلة  الكتل  انتخابات ت�ريعية تدخل  وعقب كل 
يف  الفائزة  االأوىل  الكتلة  تخ�ر  اأن  بعيدا  ولي�ش  غالبية،  حكومة  لت�شكيل 
بني  حتالفات  بفعل  احلكومة  ت�شكيل  على  قدرتها  الت�ريعية  االنتخابات 
الكتل الربملانية )الكتلة االأكرب حتتاج اإىل اكرث من 165 مقعدا من اإجمايل 
مقاعد الربملان البالغة 329( وت�شّدر حتالف "�شائرون" بزعامة مقتدى 
حني  يف  الت�ريعية،  االنتخابات  نتائج  مقعدا   54 على  بح�شوله  ال�شدر 
حل "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ثانيا على م�شتوى العراق ب�47 
مقعدا،  ب�42  ثالثا  العبادي  برئا�شة  "الن�ر"  ائتالف  حل  بينما  مقعدا، 

وح�شل ائتالف "دولة القانون" بزعامة نوري املالكي على 26 مقعدا

 
اتخذ جمل�ش  االنتخابية،  املكا�شب  ر�شم  تعيد  قد   يف خطوة 
عقدت  التي  جل�شته  يف  حا�شمة  ق���رارات  العراقي  ال��ن��واب 
ثقة  بذلك  ،معيدة  نائبا   172 م��ن   بح�شوراكرث  االرب��ع��اء 
تزوير  رافقتها عمليات  التي  االنتخابية  العملية  الناخب يف 
كارثية.  واتخذ الربملان العراقي الذي من املقرر ان تنتهي 
القرارات  من  عدد  اجلاري  ال�شهر  نهاية  الد�شتورية يف  مدته 
لقانون  الثالث  التعديل  قانون  على  الت�شويت  بينها  من 
ت�شكيل  على  املجل�ش  �شوت  كما  النواب  جمل�ش  انتخابات 
اللجنة النيابية اخلا�شة بتق�شي احلقائق ب�شان االنتخابات 
والتي مار�شت اعمالها يف ت�شويب العملية االنتخابية، كما 

الثالث  التعديل  قانون  مقرتح  على  الت�شويت  املجل�ش  امت 
لقانون انتخابات جمل�ش النواب رقم 45 ل�شنة 2013 بهدف 
حتقيق ال�شفافية يف نتائج االنتخابات واحلفاظ على النظام 
مبايوؤمن  االنتخابية  العملية  وحماية  للعراق  الدميقراطي 
�شالحية  عدم  ولثبوت  وعدالتها  االنتخابات  بنزاهة  الثقة 
ظهور  بعدم  وت�شببه  االلكرتونية  النتائج  ت�ريع  جهاز 
النتائج ب�شورة حقيقية والجراء العد والفرز اليدوي يف عموم 
التو�شيات  اعتماد  على  الت�شويت  املجل�ش  واجنز  العراق.  
املقدمة من جمل�ش الوزراء اىل جمل�ش النواب ب�شان العملية 
بدل  ق�شاة   9 انتداب  على  املجل�ش  �شوت  كما  االنتخابية. 
املفو�شني  جمل�ش  عمل  وجتميد  احلاليني  املفو�شية  اع�شاء 
ال�شيا�شي  عبا�ش  التحقيق معهم. ويرى املحلل  حلني اكمال 

العرداوي ان ا�راف 9 ق�شاة من جمل�ش الق�شاء االأعلى على 
عملية العد والفرز اليدوي ل�شناديق االقرتاع �شي�شمن نتائج 
ل�»اجلورنال«،  حديث  يف  العرداوي  ويقول  نزيه.  انتخابات 
ان" هناك ادولة ثبتت تواطئ اع�شاء يف مفو�شية االنتخابات 
والغاء  ل�شالها  اقرتاع  �شناديق  زورت  �شيا�شية  جهات  مع 
العبادي  حيدر  احلكومة  رئي�ش  واتخذ  لها.   مناف�شة  اخرى 
اإجراءات �شد اع�شاء ومدراء يف مفو�شية االنتخابات متثلت 
ال�شفر  باأذنه   االخذ  دون  من  فيها  ع�شو  الي  ال�شماح  بعدم 
ت�شعة  من  تتكون  جلنة  "ت�شكيل  اىل  وا�شار  البالد.  خ��ارج 
ق�شاة لتحل مبحل جمل�ش املفو�شني كما يت�شمن تخ�شي�ش 
قا�ش بكل حمافظة لال�راف على عملية العد والفرز يدويا 
وبيان  االلكرتوين  مع  اليدوي  العد  ملطابقة  �شتجرى  والتي 

"م�شريا  ب�شكل فعلي،  ان وجدت  التالعب باال�شوات  عمليات 
يدويا  العد  على  لال�راف  الق�شاء  جمل�ش  ك��وادر  ان"  اىل 
والفرز  العد  نتائج  "اعالن  مرحجا  كامل"،  ب�شكل  جاهزة 
اليدوي بعد اأ�شبوعني من اجراء العملية". وي�شيف العرداوي 
يعترب  التو�شيات  على  بامل�شادقة  الوزراء  جمل�ش  قرار  ان" 
اال�شتثنائية  اتخذه بجل�شته  الذي  النواب  لقرار جمل�ش  داعما 
اإعادة الفرز بالطريقة اليدوية". ووجه جمل�ش الوزراء  ب�شاأن 
اال�شتخبارية  واالجهزة  الوطني  االمن  و  املخابرات  جهازي 
واتخاذ  باالنتخابات  املتالعبني  مبالحقة  الداخلية  ل وزارة 
اأن  اىل  م�شريا  للقانون"،  وفقا  بحقهم  القانونية  االج��راءات 
"جمل�ش الوزراء طلب من املدعي العام حتريك دعاوى جزائية 

بناء على ماورد بتقرير اللجنة العليا. 

  
اىل  االره��اب��ي  داع�ش  تنظيم  ع��ودة  من  امنيون  خ��رباء  ح��ذر 
التنظيم  املناطق املحررة ال�شيما بعد ر�شد حتركات لعنا�ر 
ال�شيما يف مناطق الفلوجة و�رق دياىل وجنوب �شالح الدين 
ال  انه  م�شوؤول  امني  م�شدر  وبح�شب  كركوك.  غرب  وجنوب 
يزال عنا�ر من تنظيم داع�ش االرهابي يتواجدون يف مدينة 
باأوراق  الفلوجة وعدد من املناطق املحررة، بع�شهم دخلوها 
ثبوتية مزورة، وعادوا ثانية لتنظيم �شفوفهم عرب ت�شكيل بوؤر 
متطورة،  واأ�شلحة  نا�شفة  واأحزمة  عبوات  وبحوزتهم  م�شلحة، 
وفق ما اأفاد به م�شدر اأمني م�شوؤول. ويقول مواطنون، اأن "هذه 
البوؤر التابعة للتنظيم ن�شطت ب�شكل غري م�شبوق وتقوم بابتزاز 
وتهديد مي�شوري احلال من جتار واأ�شحاب املحالت التجارية 
ملواطني الفلوجة على وجه اخل�شو�ش. وبح�شب مواطنون "بعد 
وا�شتتباب  داع�ش  بقايا  فلول  على  والق�شاء  الفلوجة  تطهري 
�شفوفها"،  لرتتيب  التنظيم  خاليا  بع�ش  عادت  فيها،  االأمن 
بني  و�شيط  عرب  العمليات  بتلك  »يقوم  التنظيم  اأن  اإىل  م�شريا 
تارة  االأموال  على  للح�شول  ابتزازه  املراد  وال�شخ�ش  التنظيم 
اجل��وال،  الهاتف  عرب  ت�شل  ن�شية  ر�شالة  اإر���ش��ال  خ��الل  من 
بالتعاون،  يطالبونهم  اإذ  االأ�شخا�ش،  خطف  عرب  اأخرى  وتارة 

هوؤالء  العراقية  اال�شتخبارات  وتالحق  مالية«.  مبالغ  ودفع 
به  يقومون  وما  حتركاتهم  وتر�شد  الفلوجة  داخل  العنا�ر 
الع�رات  »تفكيك  اأكد  الذي  للم�شدر  اإرهابية، طبقًا  اأعمال  من 
من تلك اخلاليا واألقاء القب�ش على العديد من عنا�رها ومن 
االإج��راءات  التخاذ  املركزية  بغداد  �شجون  اإىل  حتويلهم  ثم 
م�شدر  اأف��اد   ، ذاته  ال�شياق  ويف  بحقهم«.  الالزمة  القانونية 
االأمنية  »ال��ق��ّوات  اإن  الفلوجة  مدينة  �رطة  قيادة  يف  اأمني 
 55 من  اأكرث  مفعول  اإبطال  من  متكنت  ا�شتباقية  عملية  ويف 
امل�شدر،  وقال  املدينة«.  جنوبي  هاون  وقذيفة  نا�شفة  عبوة 
وبالتعاون  ال�رطة  »قوات  اإن  ا�شمه،  عن  الك�شف  رف�ش  الذي 
اأر�شيا  55 لغما  اإبطال مفعول  العراقي متكنوا من  مع اجلي�ش 
خمتلفة  مناطق  يف  تركزت  نوعية  عملية  بعد  نا�شفة  وعبوة 
مناطق  اإىل  و�شوال  الفلوجة  مدينة  جنوبي  ال�شالم  تقاطع  من 
غربي املدينة«. واأ�شاف اأن »اجلهد الهند�شي ا�شتطاع تفكيكها 
القّوات  �شفوف  يف  تذكر  اإ�شابات  اأي  وقوع  دون  وتفجريها 
القيام  توا�شل  الت��زال  االأم��ن  »ق��ّوات  اأن  مو�شحا  االأمنية«، 
املدينة  من  وحميطه  جم��اورة  مناطق  يف  التفتي�ش  بعمليات 
تنظيم  مل�شلحي  تابعة  وخمابئ  ومتفجرات  اأ�شلحة  عن  بحثا 
الدولة«. كذلك، اأفاد م�شدر اأمني عراقي اأن قوات م�شرتكة بداأت،  
االرهابي  داع�ش  تنظيم  فلول م�شلحي  حملة ع�شكرية ملالحقة 

يف �شحراء حمافظة �شالح الدين، �شمايل البالد. وتاأتي احلملة 
م�شاء  اآخرين   4 واإ�شابة  االأمن  اأفراد  من  اثنني  ا�شت�شهاد  بعد 
االإثنني املا�شي، يف هجوم �شنته جمموعة م�شلحة من داع�ش 
بق�شاء  ال�شحراوية  املنطقة  يف  متمركزة  اأمنية  ق��وات  على 
�شامراء على بعد نحو 125 كلم �شمال العا�شمة بغداد. وبدات 
قوات م�شرتكة من اجلي�ش و�رايا ال�شالم، التابعة لزعيم التيار 
ال�شعبي، بحملة  ال�شدري مقتدى ال�شدر واملن�شوية يف احل�شد 
�شامراء، بح�شب �شابط يف  ع�شكرية يف منطقة �شحراء ق�شاء 
اجلي�ش العراقي. واأ�شاف اأن "احلملة ت�شتهدف مت�شيط املنطقة 
خاطفة  هجمات  ي�شنون  بداأوا  الذين  داع�ش  م�شلحي  فلول  من 
ال�شابط  واأ�شار  املنطقة".  يف  واملدنيني  االأمنية  القوات  على 
العراقي اإىل اأن "مالحقة فلول التنظيم لي�شت باملهمة الي�شرية 
نظًرا الأنهم يختبئون يف مناطق نائية ويتنقلون با�شتمرار من 
الكرمي خلف،  االمني عبد  اىل ذلك حذر اخلبري  اآخر.  اإىل  مكان 
تنظيم  عودة  ب�شبب  بغداد  العا�شمة  يف  حمتملة  تفجريات  من 
"نحذر  اننا  القدمي. وقال خلف  ا�شلوبه  اىل  "داع�ش" االرهابي 
من ا�شتمرار التفجريات يف العا�شمة بغداد ب�شبب عودة تنظيم 
مرحلة  من  انتقل  حيث  القدمي  ا�شلوبه  اىل  االرهابي  "داع�ش" 
املواجهة املبا�رة مع القوات االمنية وعاد اىل املواجهة غري 
املبا�رة عرب حتريك خالياه للقيام بالتفجريات هنا او هناك".

جلسة البرلمان .... تصويتات حاسمة للبرلمان تعيد ثقة الناخب في العملية االنتخابية
) ما محسوبة ( 

عمليات استبقاقية لمنع حصول خروق بالعشرة األخيرة من رمضان

العد والفرز اليدوي قد يعيد رسم خارطة التحالفات 
ونواب خاسرون يستعدون للعودة مجددا

مواطنون : داعش يعود بلباس جديد الى المناطق المحررة 

بغداد_رزاق الياسري

بغداد – فادية حكمت 

بغداد – حسين فالح

بغداد – خاص
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الخطوط الجوية تعلن ارتفاع 
عدد الرحالت لشهر ايار الماضي 

مناطق برائحة الدخان ... ظاهرة تؤرق البغداديين وتفسد رئاتهم 

أرضية ملعب الشعب الدولي »متهالكة« 
واللون األصفر يغزو المستطيل األخضر

يف  مرة  الأول  الوالية  دخل  العثماين  االحتالل  ايام  القرويني  احد   
حياته فاأذهله ما �شاهد يف ال�شوق واأخذت عقله بناية كانت تخرج 
لي�شرتق  وقف  حيث  اكيد  وتفوقها  الكناري  تناف�ش  اأ�شوات  منها 
حتى  مت�شلقا  نف�شه  ليجد  اخللفي  احلائط  اىل  قدماه  لتقوده  ال�شمع 
ي�شاهده يف حياته  ما مل  لي�شاهد  اجلدار  اعلى  ال�شغري يف  ال�شباك 
قط ، فاملبنى هو ) حمام الن�شوان ( فذهل الرجل وطار  ما تبقى من 
عقله لتقوده غريزته اىل قرار اقتحام املكان ولو عنوة ولكنه ذكي 

اكيد ففكر ان يح�شب االمور ...
اذا دخل ونال مراده و الذ بالفرار فقد حقق ما يريد وال خ�شائر تذكر 

وكان من الفائزين ...
واذا دافعن الن�شوة عن اأنف�شهن اي�شا املو�شوع يندرج حتت احل�شاب 
فاملو�شوع  ناعمة  اأي��دي  من  ولكن  ال�رب  يناله  ما  فاأق�شى 

حم�شوب اي�شا ...
اما اذا م�شكوه و  تدخل النا�ش يف ال�شوق ف�شينال �ربا مربحا حتى 

ي�شتغيث وبالتايل االمر حم�شوب اي�شا 
هكذا  امام  اكرث  يحدث  الذي  فما  حم�شوب  املو�شوع  ناق�ش  زائد 

غنيمة؟
 فقرر الت�شلل واقتحام احلمام ، وفعال دخل وم�شك ما م�شك ونال ما 
نال و�شط �راخ الن�شاء و�ربهن له ومقاومة االأخريات وكان يرد 

على كل ذلك بقول ) حم�شوبة ( 
انهالوا   ،  ) ) حم�شوبة  النا�ش فقال يف �ره  الهرب فم�شكوه  حاول 
عليه بال�رب وهذه املرة اأيادي خ�شنة فكان يرد عليهم )حم�شوبة ( 
لتجمهر  فالتفت  جنوده  ومبعيته  اجلندرمة  اآم��ر  مر  االثناء  بهذه 
النا�ش   فت�شايح   ، بفعلته  درى  وما  تخلي�شه  ف��اأراد    عليه  النا�ش 
انه فا�شق والقروي كان يرد ) حم�شوبة ( ، اآمر اجلندرمة ت�شائل عن 
فعلته ف�رحوا له ...  عندها جن جنون ال�شابط العثماين حيث تبني 
القروي  لدك  بقوة على جنوده  الن�شاء ف�شاح  ان زوجته كانت مع 
باخلازوق فم�شكوه من اأطرافه االأربع ف�رخ القروي باأعلى �شوته 

م�شتغيثا  ) ما  حم�شوبة (
واملزييفني  وامل��زوري��ن  للمهكرين  وخا�شة  للغالبية  بالن�شبة 
والعابثني يف اأ�شوات ال�شعب ، قررات جل�شة الربملان )ما  حم�شوبة( 
ونتائجها  االنتخابية  العملية  على  الطاولة  قلبت  انها   واالكيد 
الفائزة  الكتل  لبع�ش  التعجيزية  الطلبات  �شقف  �شت�شقط  انها  كما 
الوزراء  كما انها  وي�شقط معها اخلطوط احلمر على ت�شمية  رئي�ش 
�شت�شود وجوه وتبي�ش اخرى و�شيختل معها ميزان ح�شاب املزورين 
الربملانيني  لكل  ان�شافنا  مع  الحد  يح�شب  فيها  �شيء  كان  واذا 
و�شاهمت  اجلل�شة  على  حثت  التي  االقليمية  واالأبعاد  وال�شيا�شني 

على انعقادها 
اذا كانت حت�شب فهي حت�شب للعبادي
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