
كافة  انتابت  والتاأهب  الرتقب  من  حالة   
املحافظات العراقية مبختلف مكوناتها حول 
معركة املو�سل احلا�سمة التي مت اعداد العدة 
والعدد لها منذ فرتة لي�ست بالقليلة وما هي 
ان  مبجرد  تتحرر  �سوف  التي  املناطق  اوىل 
كونها  االوىل  اخلطوة  العراقي  اجلي�ش  يخطو 
يف  االرهابي  داع�ش  لتنظيم  معقل  اخر  تعد 

العراق .
فقد  املتوقع  غري  على  اتت  املفاجاأة  ولكن   
ا�ستفاق العراقيون على احداث عاجلة و�سور 
من  اليهم  تنقل  املعركة  ار�ش  من  ح�رصية 
قبل اجلي�ش العراقي االلكرتوين  متوحدين يف 
موقفهم من هذه املعركة احلا�سمة  متنا�سني 
يقومون  عندما  احل�سبان  يف  ياأخذونه  ما 
بن�رص الها�ستاكات التي تنباأ بالن�رص املحقق 
اطلق  التي  املعركة  لبدء  االوىل  الثواين  منذ 

عليها ت�سمية ) �ساعة ال�سفر (.
اذ قامت اكرب ال�سفحات العراقية  التي تعنى 
اغلب  يف  وترفيهية  اجتماعية  مبوا�سيع 
االحيان ، بتوجيه متابعيها لن�رص ها�ستاكات 
حية  �سورة  واي�سال  العراقي   للجي�ش  دعم 
املناطق  فيها  تظهر  خمتلفة  فيديوات  عرب 
على  العراقي  العلم  ورفع  حتريرها  مت  التي 
التي   ) بغداد   ( �سفحة  منها  يذكر  ار�سها 
ن�رصت تعليقا طريفا " م�ستاقني بفارغ ال�سرب 
ن�سوف اأبو ي�رص يرفع العلم العراقي باملو�سل 
الع�سكرية  العمليات  نعرف  ويفرحنه،اإحنه 
مرييدون  اأنهم  ونعرف  املخطط  وفق  دت�سري 
اأرواح  على  يحافظون  حتى  ي�ستعجلون 
 .... اأٍت ال حمالة  الن�رص  اأنه  املدنيني ونعرف 

ب�ش اإحنه عبا�ش امل�ستعجل ماعدنه �سرب"
 ) نينوى  ر�سد   ( �سفحة  اىل  باال�سافة 
اخلطط  كافة  ونقل  ر�سد  يف  تتوانى  مل  التي 
والتحركات الفعلية والنتائج التي مت التو�سل 
اليها حتى من قبل بدء املعركة والتي ات�سمت 
، باال�سافة اىل الكثري من ال�سفحات  بالدقة 
به  قامت  مبا  القيام  عن  عن  تتوانى  مل  التي 

ال�سفحات التي مت ذكرها .
الها�ستاكات  اكرث  فان  مت�سل  �سياق  ويف 
الداعمة للجي�ش العراقي تدوالا هي )#و�سلنا_

املو�سل،#فوج_املو�سل_االلكرتوين،
هذا  يقت�رص  ومل  #خلية_�سباب_نينوى( 

 ، فقط  في�سبوك  على   احلدث  الن�رصومتابعة  
من  وغريها  وان�ستاغرام  تويرت  اىل  امتد  بل 
تو�سل  التي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
تنظيم  مع  احلا�سمة  املو�سل  معركة  بدورها 

داع�ش االرهابي اىل العامل اجمع .
ال�سحفيني  من  عدد  ابدى  اخر  جانب  من 
هذه  من  يرونه  مما  ابتهاجهم  واالعالميني  
ا�ستمرارها  م�سجعني  االلكرتونية  الن�ساطات  
باتت  والوكاالت  ال�سحف  ابرز  ان  حتى 
الذين  املواطنني  من  اليقني  اخلرب  تاأخذ 
وعواجل  انباء  لنقل  جهودهم  كافة  كر�سوا 
و�سائل  بني  الثقة  حالة  يعزز  مما  املعركة  

كثري  يف  االخري  ي�سكو  اذ  واملواطن  االعالم 
من االحيان عدم ثقتهم مبا ين�رص يف االوىل 
يزخر  دينية  او  جهة�سيا�سية  تتبع  كونها 
االراء  ابرز هذه  ، من  �سنوات  العراق بها منذ 
ال�سيا�سية  الربامج  ومقدم  لل�سحفي  كانت 
هذا  ترى  ان  جدا  جميل   " احلاج  ح�سام 
االمنية  القوات  دعم  على  الوطني  االإجماع 

وهي تتاأهب ملعركة م�سريية ..
�سلبية  اطر  يف  االإجماع  هذا  ُي�ستغل  قد 
كاملزايدات الوطنية مثال وهي �سمة ال تنح�رص 
جميع  ت�سمل  اإمنا  وح�سب  ال�سيا�سيني  على 
ونا�سطني  ومدونيني  اإعالميني  ال�رصائح 

ورمبا حتى ريا�سيني ، االمر الذي من �ساأنه 
ان يرتد �سلبا على �سري املعركة من النواحي 
املعنوية ، واحدة من ا�سوء متظهرات املزايدة 
مبعنى  االإيجابية"  "باالإ�ساعة  يعرف  ما 
نعتقدها  التي  االخبار  افتعال  يف  نبالغ  ان 
اخلرب  نقل  على  حتما  �سنوؤثر  وبذلك  مفرحة 
للت�سليل  خ�سبة  بيئة  معا  و�سنخلق  الدقيق 
االمنية  والقوات  نحن  والتجهيل  والت�سطيح 

يف غنى عنها .
 .. �سباب   " يقول  جواد  �سامر  ال�سحفي  اما 
ونقل  به  للعمل  موحد  ها�ستاك  اطالق  �سيتم 
بوجه  والوقوف  املو�سل  عمليات  اخبار 

الهجمة االعالمية الداع�سية "
توؤدي فقط  املعركة  مل  ان هذه  يبدو   ، اخريا 
�سيطرة  من  فح�سب   املو�سل  حترير  بدء  اىل 
ظهور  اىل  ادت  بل  االرهابي  داع�ش  تنظيم 
جي�ش الكرتوين جديد يحق لقادته ان يفخروا  
 ، ذلك  يف  م�ستمرين  زالوا  وال  قدموه  مبا 
بني  الواحدة  العراقية  الروح  عودة  واالهم 
مكوناته  مبختلف  العراق  حمافظات  كافة 
تعد  التي  احلدباء  املو�سل  ا�ستعادة  يف  امال 
الوطن  هذا  ار�ش  من  يتجزاأ  وال  مهما  جزءا 
الذي �سحى مبا ال يعد وال يح�سى من ابناءه 

على مدى عقود عديدة.

يحمل  )من  ال�سدر:  باقر  حممد  ال�سهيد  يقول 
اأنا�سًا يعي�سون يف  بيده امل�سباح، ويجد هناك 
الطريق  اإنارة  عن  م�سوؤواًل  نف�سه  يجد  الظالم؛ 
�سلبيًا؛  موقفًا  منهم  يّتخذ  اأن  يجوز  وال  لهم، 
يف  وهم  نور  يف  اأنا  وبالهم،  بايل  ما  فيقول 

ظالم(.
اأن ابتداأ هذا املقال، بكالم ال�سهيد حممد  اأردت 
الطبقة  ودور  م�سوؤولية  لتبيان  ال�سدر،  باقر 

اأن  عليه  فكراً،  اأو  راأيًا  ميلك  من  فكل  املثقفة، 
رفع  يف  واالآراء،  واالأفكار  الثقافة  هذه  يوظف 
م�ستوى الب�سطاء من املجتمع، وتثقيفهم، ولي�ش 
تعلمهم،  م�ستوى  يكون  فقد  عليهم،  التهجم 
مواقفهم،  حددت  من  هي  وبيئتهم،  واطالعهم 
وهي بنظرهم �سحيحة وموفقة، لذلك البد من 

تو�سيح الروؤية لديهم وعدم تركهم.
غلب  اأنف�سهم،  العراقيني  املثقفني  لالأ�سف 

دائم  منهم  فبع�ش  والغلو،  التع�سب  عليهم 
التهجم على هذه الفئات، وبع�ش اآخر َترفع عن 
م�سكالت  حدثت  االأيام  هذه  مثال  خماطبتهم، 
البالد،  بع�ش من حمافظات جنوب  اأمنية، يف 
هتافات  �ساهدنا  ع�سائرية،  خالفات  �سببها 
بع�ش  من  بال�سد  وال�سباب،  ال�سبية  بع�ش 
جماًل  مرفو�ش  العمل  -وهذا  االأمنية،  القوات 
واملثقفني،  النا�سطني  بع�ش  لكن  وتف�سيال- 
نعتوا هوؤالء "املتظاهرين" باالإرهابيني، الأنهم 

هتفوا �سد هذه القوات ح�سب و�سفهم.
يل  تعليق  هنالك  كان  الو�سف  هذا  على  رداً 
مفاده: "يجب التوقف عند بع�ش امل�سطلحات، 
فكانت  باالإرهاب"  خمالفة  كل  ننعت  واأال 
ت�سفون  مَل  وهي:"  ال�سباب،  بع�ش  من  الردود 
تر�سون  وال  باالإرهاب؛  الغربية  مظاهرات 
نرف�ش  عندما  هو:  فاجلواب  هوؤالء"  بو�سف 
يف  نرف�سها  فاإننا  امل�سطلحات،  هذه  اأطالق 
اأو  الغرب  اأو  اجلنوب  بني  الفرق  ككل،  العراق 
ال�سمال، كما رف�سنا تعامل احلكومة، مع بداية 

املظاهرات بالعنف، يف العام 2014.
و�سفناها  التي  املظاهرات  اإن  لذلك،  اإ�سافة 
بذلك  يفتخرون  اأ�سحابها   كان  باالإرهاب، 
"واالعرتاف �سيد االأدلة" فقد هتف املتظاهرون 
القاعدة،  با�سم  ال�سوت،  ومبكربات  اأنف�سهم، 
بهتافهم:"احنا  الروؤو�ش  بقطع  وافتخروا 
ونقيم  الرا�ش  نكطع  القاعدة،  ا�سمنا  تنظيم 
هذه  بني  ي�ساوي  اأن  ملن�سف  فكيف  احلدود" 
حجم  يو�سح  املثال  هذا  وتلك؟  املظاهرات 
هي  املثقف،  فم�سوؤولية  العراقية،  املاأ�ساة 
ولي�ش  ال�سباب،  هوؤالء  عقول  لتنوير  يبادر  اأن 
االأو�ساف،  باأب�سع  بو�سفهم  عليهم؛  التهجم 
ال�سعبي  اأبناء احل�سد  اأغلب  اإن  اإذا علمنا  خا�سة 
ال�سباب، ومن هذه  واملتطوعني، هم من هوؤالء 
هم  وطنيتهم،  يف  يناف�سهم  اأحد  فال  الع�سائر، 
يحتاجون من املثقف اأن ميد يده لهم. النريد اأن 
يكون �سباب العراق، �سحية التطرف الع�سائري، 
االأخالقي،  االنحالل  واأي�سًا النريد  الديني،  وال 
وغياب احل�ش الوطني، لو عدنا اإىل الوراء قلياًل، 
"داع�ش" للعراق جند  وقبل �سنتني وعند دخول 
اأهله  ترك  نوع  العراقي،  ال�سباب  من  نوعني 
اأغلبه  النوع  وهذا  االإرهاب،  �سد  يقاتل  وذهب 
من اأبناء الع�سائر واأبناء الفقراء، والنوع الثاين 
هو من ترك وطنه لالإرهاب وهاجر، وهذا النوع 

اأغلبه من اأبناء االأثرياء ومراكز املدن.
على  تربوا  والع�سائر،  القرى  اأبناء  اإن  النتيجة 
اأظفارهم،  نعومة  منذ  وتقاليد،  عادات  عدة 
فلي�ش من ال�سهل الطلب منهم اأن يرتكوها، بليلة 
و�سحاها، فهذا يحتاج لوقت لي�ش بالقليل، فهم 
بحاجة الحتوائهم وتنويرهم، وهذه امل�سوؤولية 
فهوؤالء  جميعًا،  املثقفني  عاتق  على  تقع 
املدينة،  بيئة  يف  وتربوا  ولدوا  لو  ال�سباب، 
البد  هذا  ومع  غريهم،   من  مدنية  اأكرث  لكانوا 
للدولة اأن تفر�ش هيبتها، على جميع اأرا�سيها، 
ي�ساعد  ما  الدولة، هو  ومدنها وقراها، ف�سعف 

على بروز هذه الظواهر ال�سلبية.

ولد الفنان الراحل  عبد املر�سل الزيدي عام 1940 يف بغداد واأكمل 
درا�سته االبتدائية واملتو�سطة واالإعدادية فيها. بعد تخرجه من معهد 
الفنون اجلميلة عام 1959 عني مدر�سا يف ثانوية الكاظمية للبنني 
ومن ثم انتقل للتدري�ش يف ثانوية احلريري للبنات .يف عام 1965 
للربامج  معدا  عني  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  درا�سته  اأكمل  ان  وبعد 
االإذاعية،  الربامج  على  م�رصفا  ثم  ومن  بغداد،  اإذاع��ة  يف  وخمرجا 
الربامج  واإخراج  اإعداد  جمال  يف  ليعمل  التلفزيون  اىل  انتقل  بعدها 
وامل�سل�سالت الدرامية. يف اواخر �ستينيات القرن الع�رصين بداأ التدري�ش 
واملرئية،  ال�سمعية  ق�سم  واأ�س�ش حينها  اجلميلة  الفنون  اأكادميية  يف 
كما تراأ�ش ل�سنوات ق�سم امل�رصح يف االكادميية و�سغل من�سب عميد 
يوا�سل  زال  وما  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  اوائل  حتى  االأكادميية 
للفنان  احلقيقية  البدايات  هذا.  يومنا  االأكادميية حتى  التدري�ش يف 
مع االإذاعة كانت خالل مرحلة الدرا�سة يف معهد الفنون اجلميلة اذ 
الدكتور عبد املر�سل  واأخرج  .اأعد  اإذاعي  كان يعد برامج وم�سل�سالت 
االإذاعية  وامل�سل�سالت  الربامج  ع�رصات  الفنية  م�سريته  خالل  الزيدي 

والتلفزيونية، كما األف واإخرج الع�رصات من امل�رصحيات.:
احلياتية  م�سريته  عن  الزيدي  املر�سل  عبد  الدكتور  الفنان  حتدث 
الفنان   ، انتم يا كل اهلي وكل ع�سريتي   : والفنية  قبل وفاته قائال 
الذي هو ارقى الوجود ينبغي ان يكون �سفيا لنف�سه ، �سديقا ودودا 
خمرجا  ك��ان  فاأبي  فنية،  عائلة  يف  ول��دت  ان��ا   ، وم�سريته  لروحه 
افالم  اربعة  وله  الزيدي  العزيز  عبد  فالح  ، هو  و�سينمائيا  م�رصحيا 
تعترب من البدايات يف ال�سينما العراقية ، واخي الذي قتلته املتفجرات 
يف احدى ال�سوارع الفنان كاظم الزيدي ،فكنا ثالوثا يف هذه العائلة 
الب�سيطة ، قبلت بعد االعدادية يف كلية احلقوق ، لكني تركتها وحملت 
اوراقي اىل معهد الفنون اجلميلة ، حبا يف الفن واخال�سا له . واكملت 
ا�س�سها  التي  العليا  اجلميلة  الفنون  واكادميية  املعهد  يف  درا�ستي 
املرحوم الدكتور خالد اجلادر عام 1960 ، وكنت االول على دفعتي 
. وقبل ذلك انخرطت يف العمل يف االذاعة والتلفزيون . يل ال�رصف ان 
اكون اول ممثل يف تلفزيون العراق يف اول متثيلية لال�ستاذ يو�سف 

العاين تبث من تلفزيون بغداد .
والدكتور الزيدي  رحمه اهلل اىل جانب عمله يف االإذاعة والتلفزيون 
وامل�رصح فهو ر�سام اي�سا، اإذ اأقام عدة معار�ش �سخ�سية يف العراق 
ويهتم  عديدة،  جماعية  ت�سكيلية  معار�ش  يف  �سارك  كما  وخارجه، 

بال�سعر واملو�سيقى وهو دائم اال�ستماع اىل اأغاين الطرب االأ�سيل.
الفني  العطاء  من  طويلة  رحلة  وبعد  الزيدي  املر�سل  عبد  الفنان 
بع�ش  الإكمال  الكتابة  اىل  قرراالن�رصاف  ال�سبعني  جتاوز  وبعدان 
التدري�ش  يف  الإن�سغاله  نظراً  طويلة  لفرتة  اجنازها  اأجل  التي  الكتب 
وهي موؤلفات يف جماالت الر�سم وال�سعر والنقد وامل�رصح. من بينها: 
والعربي  العاملي  امل�رصح  وتاريخ  والتلفزيون،  لالإذاعة  الكتابة  فن 
نقدي  حتليل  وهو  عراقيني  لفنانني  وذكريات  واأ�سماء  والعراقي، 
عن  تويف  الزيدي  املر�سل  عبد  الفنان  ان  يذكر  االبداعية.  مل�سريتهم 

عمر ناهز 75 عاما. 
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جيش الكتروني عراقي يشارك في معركة تحرير الحدباء من االرهاب الداعشي
املو�س���ل التي اأ�سرتها ع�سابات الإرهاب والبغاء، قبل �سنتني 
ون�سف؛ بع���د اأن خانها ولتها، وهرب ق���ادة جي�سها، فدخلها 
الغرب���اء؛ ليدم���روا كل اأث���ر لعراقيته���ا ووطنيته���ا، وليبث���وا 
فيه���ا �س���ن التخلف والهمجية، ف���كان يوم �سقوطه���ا بيد هذه 

الع�سابات، يوم نك�سة للعراقيني جميعًا.
ب���داأت ع�ساب���ات "داع����ش" متدده���ا م���ن املو�س���ل، بع���د دعم 
اإعالمي عرب���ي وطائفي؛ ي�سعى لزرع الفتن���ة بني العراقيني، 
ويوهمهم ب���اأن هذه الع�سابات ماهي اإل ح���ركات ثورية، من 
اأبناء مدنكم، لتخل�سكم من "الحتالل الراف�سي" انطلت هذه 
اخلديعة عل���ى كثري من العراقيني ال�سن���ة، وكذلك على بع�ش 
م���ن الع���رب؛ ف�ساندوه���ا ودعموه���ا، حتى بان زي���ف هدفهم، 

وكذب زعمهم.
مت���دد "داع�ش" ا�ستم���ر ب�سكل �سريع ومري���ب، فقد غطى ثلث 
اأرا�س���ي البالد خ���الل اأيام مع���دودة، حتى �س���ارت بغداد يف 
مرمى نريانه���م، وبذلك اأطلقت املرجعية يف النجف الأ�سرف، 
فت���وى اجله���اد الكفائ���ي، ليب���داأ الع���د التن���ازيل لنهاي���ة هذه 

الع�سابات، رغم كل الدعم والتمويل الذي حظيت به.
احل�سد ال�سعب���ي الذي تاأ�س�ش تلبية لفت���وى اجلهاد الكفائي، 
كان دوره مف�سليًا، يف كل انت�سارات العراقيني على الإرهاب 
وداعمي���ه، فقد كان ت�سكيله �سدمة لكل اأعداء العراق، فب�سببه 
حطم���ت كل اآم���ال واأح���الم الداعم���ني لالإره���اب، كال�سعودية 
وقطر وتركيا ومن �سف �سفهم، لذلك مل يجدوا تهمة لت�سويه 

�سمعته، �سوى اإل�ساق التهمة الطائفية به!
اأثبتت دم���اء العراقيني من اأبناء احل�س���د، والقوات امل�سلحة، 
وطنيته���ا وعراقيته���ا، حني اأع���ادت للوطن ح���دوده بدمائها، 
ف�س���ح  ذل���ك،  قب���ال  ويف  بت�سحيته���ا،  امل�ستقب���ل  ور�سم���ت 
اأم���ر املتواطئ���ني واخلائن���ني، الذين باع���وا كرامته���م، لدول 

ومنظمات طائفية، لتريد للعراق �سوى الدمار واخلراب.
انت�س���ارات العراقي���ون اليوم، يف املو�سل ه���ي بداية لنهاية 
ل���كل الدول التي راهن���ت على عدم قدرة  "داع����ش"، وخيبة 
الع���راق، يف احلفاظ عل���ى وحدة اأرا�سي���ه و�سعبه، فالهزمية 
هزميت���ني، الأوىل ط���رد الإرهاب وم���ن يقف خلف���ه، والثانية 

هزمية اأفكارهم، وم�ساريعهم الطائفية يف العراق اجلديد.
اأرادوا للمو�سل اأن تكون �سكنٌي يف خا�سرة الدولة العراقية، 
وعمل���وا عل���ى جع���ل "داع�ش" ورق���ة �سغ���ط، اأم���ام املجتمع 
ال���دويل، فقاموا بدعمها ماديًا واإعالمي���اً؛ بحجة �سنة العراق 
والدف���اع عنهم، لكن اأبى العراقي���ون، اإل اأن يطردوا ع�سابات 
الإره���اب م���ن اأر�سهم، ويقف���وا متوحدين يف وج���ه اأجندات 
اأرادت للوط���ن �سرا، بل عمل���ت على تق�سيم البالد، بحجة عدم 

قدرة احلكومة على ال�سيطرة على اأرا�سيها.
حتري���ر املو�س���ل ير�س���م م�ستقبل الع���راق، ويثب���ت للعامل اأن 
ه���ذا ال�سع���ب مل ولن ينحن���ي، اأمام جمموعات م���ن املتخلفني 
الهمجيني، فتاأريخه ميتد لآلف ال�سنني، ولن ير�سى اأن يكون 
حت���ت و�ساية، تركي���ة اأو اأمريكية اأو �سعودي���ة، بل يبقي كما 
هو، العراق، ال���ذي �سياأخذ دوره يف املنطقة والعامل، ويقول 
كلمت���ه يف كل اأزمة اإقليمية، واأولها الأزم���ة ال�سورية، فنهاية 

تنظيم "داع�ش" يف العراق، تعني بداية نهايته يف �سورية.

المواطن والمسؤولالمثقفون في المجتمع العراقي.. بحاجة الى اعادة النظر في ماهية دورهم الحقيقيمبدعون من
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شهاب ال جنيح

أقالم حرة

ي�سعون  الت�ساميم حيث  دائرة  علما مبا يجري يف  نحيطكم 
ت�ساميم  اعداد  بيدهم  لكون  الفقري  املوظف  دم  م�ش  اىل 
جلنتنا  ابتزاز  اىل  جاهدين  يعملون  وهم  العز  �رصكة  ار�ش 
على  العمل  يتم  لكي  الطرق  )ع،ج(ب�ستى  االخ  وباالخ�ش 
باملنت�سبني  ي�ستنجد  وهو  ارا�سينا  من  دومن   70 اعطائهم 

خلال�سه من هذا املازق 
املوظفني  ل�رصيحة من  الت�ساميم تعمل على �سلم  دائرة  ان 
حالتهم  لتح�سني  االر�ش  هذه  غري  اليجدون  الذين  الفقرة 
يحاول  من  كل  وردع  معنا  الوفوق  عليكم  نتمنى  املعا�سية 

امل�ست�ش بحقوق املوظف الب�سيط فقط لكون امرنا بيدهم 
النا�ش فتذكر قدرة اهلل  ومن باب ان دعتك قدرتك على ظلم 

عليه

امل�سوؤولني  اىل  نقدمها  االرهاب  �سحايا  قبل  من  منا�سدة 
تنفيذه  لعدم  الب�رصة  تقاعد  مدير  �سد  الب�رصة  مبحافظة 

قانون 57.
 ، ال�سحفيني  جميع  نطالب  )ع(  احل�سني  ايام  يف  ونحن 
والدفاع   ، االرهاب  �سحايا  مع  بالوقوف  االعالم  وو�سائل 
الذين �سحو بالغايل والنفي�ش  ال�سهداء واجلرحى  عن حقوق 
من اجل كرامة العراق ، وانتم ال�سلطه الرابعه بالبلد لكم دور 

مهم لنقل وعر�ش حقوق �سحايا االرهاب" .
مدير  وتهرب   ، ا�سهر   9 منذ  يطبق  مل   )  57( قانون  والزال 

التقاعد يف الب�رصة من تطبق القانون".

م�ساحة  دراغ  حي  منطقة  يف  املقامة  العمارة  باأزالة  نطالب 
القطعة 100 مرت تقريبا يف �سارع مدر�سة املتميزات خلف مطعم 
بدون  ا�سا�ش  بدون  طوابق  اربع  �سكنية  منطقة  يف  عمارة  �سمد 
مال�سق  للخارج  يفتح  وباب  درج  ترك  بدون  كونكريتية  اعمدة 
للر�سيف وكذلك ال�سبابيك املطلة على ال�سارع يذكر ان هذا العمل 
مر على بدءه  �سنة كاملة ومل يتم اتخاذ اي اجراءات فعلية الزالته 
، حيث يتم ايقاف ابناء عندما تاأتي البلدية ومتنعهم من اكماله 
قبل  من  هدمه  من  خوف  اي  دون  اكماله  معاودة  يتم  ثم  ومن 
البلدية باال�سافة اىل ذلك م�سايقة املواطكون حدائق يف منازلهم 
واملارة يف ال�سارع  يذكر انه مل يتخذ اي جراء منذ �سنة كاملة ومل 

تزل التجاوزات حتى االن .

الى من يهمه االمر 

شكوى من ذوي ضحايا االرهاب 
لعدم تطبيق قانون 57

اهالي حي دراغ يخشون على سالمتهم 
والسبب.. عمارات بال اساس 


