
    تويل اغلب الدول يف العامل اهتمامًا خا�شا الك�شاك بيع 
ال�شحف الهميتها للمواطن والدولة يف اآن واحد ، وهناك 
بع�ض الدول ذهبت اىل اكرث من هذا فقامت ب�شن القوانني 
التي متنع التعر�ض لباعة ال�شحف واك�شاكهم وتوفري كل 
ال�شبل التي تدعم هذا االن�شان الذي يقدم خدمات –تعد – 
جليلة لن�رش الثقافة والتوعية االجتماعية ، حتى ان بع�ض 
من  الكثري  يف  ال�شحف  بيع  اك�شاك  تعد  ا�شبحت  ال��دول  

دول العامل جزء مهم من جمالية االحياء وحيويتها . 
النهرين وكما يقال ان  ان االمر يف بالد مابني  اذ  يبدو 
ابجديات  يف  حرف  اول  اختط  من  هو  العراقي  االن�شان 
امانة  تعمل  حيث   ، االن  تغري  قد  االمر  لكن   ، االن�شانية 
بغداد على ازالة ما تبقى من اك�شاك يف العا�شمة احلبيبة 
بدالت  ترفع  راح��ت  حيث   . معاملها  اهم  من  وجتريدها 
والقريب  الكرادة  منطقة  يف  الوحيد  الك�شك  على  االيجار 

من متثال كهرمانة.
رواد  من  كثريون  يعده  والذي   ، حمزة  ابو  املواطن  ك�شك 
تلك املنطقة �شديق االدباء وكثريا ما قدم لهم امل�شاعدة ، 
من ال�شحف املجانية ، وكتب بالدين اىل ان ياأتي الراتب 
وغريها ، ،ا�شبح  يعاين من وطاأة ثقل بدل االيجار الذي 
ارتفع اىل اكرث من ال�شعف ون�شف اذ ال ميلك  اال ان يدعو  
لبدل  املحدد  املبلغ  بهذا   ، النظر  تعيد  ان  بغداد،  امانة 

االيجار ، النه ك�شك لبيع ال�شحف ولي�ض �شيئا اخر 
لبائعي  يحدث  مم��ا  امتعا�شهم  اب���دوا  ال��ق��راء  م��ن  ع��دد 
االيجار  بدل  مبالغ  رفع  اىل  اك�شاكهم  ازالة  من  ال�شحف 
اىل حد غري مقبول، اذ قال املواطن احمد �شعيد، انا اقوم 
اليومية  الطقو�ض  من  وتعد  يومي  ب�شكل  ال�شحف  بقراءة 
التي امار�شها منذ ان مت احالتي على التقاعد، فعند هذه 
االماكن اجد من ي�شاركني احلديث يف موا�شيع �شيا�شية 
وادبية وثقافية وعندما تقوم االمانة باإزالة هذه االك�شاك 
لذلك  ف��اأن  بالتحديد  واملجالت  ال�شحف  ببيع  اخلا�شة 
نتائج �شلبية لي�ض فقط على البائع بالتحديد بل على نخبة 

كبرية حمبي قراءة ال�شحف.
احيط  ان  " اود  قال  ابراهيم  عدنان  واملدون  الكاتب  اما 
عدد  هناك  ،ب��اأن  علما  بغداد  امانة  يف  املعنية  اجلهات 
من املناطق التي هي االن باأم�ض احلاجة اىل ا�شالحات 
واعادة ترميم ابتداء من اال�شا�شيات ال�شحية و�شوال اىل 
لتلك املناطق ومثاال على ذلك  الرئي�شية  اجل�شور والطرق 
يف  املخت�شني  من  عدد  حذر  ال��ذي  القا�شم  حممد  ج�رش 
جمال االعمار من تعر�شه لالنهيار يف اي حلظة ومل يكلف 
العاملني يف امانة بغداد انف�شهم باالطالع عليه فهل يعقل 
املواطن  ثقافة  من  تزيد  التي  العوامل  باإزالة  يقوموا  ان 

و�شعة اطالعه تاركني مهامهم اال�شالحية الرئي�شية !.
امكانية احل�شول على عدد كبري من الر�شاوى هو الهدف 
ال�شحف  بائع  قالة  ما  ه��ذا  اجلديدة  ال��ق��رارت  ه��ذه  من 

�شابقا   " ا�شمه  عن  الك�شف  راف�شا  حتدث  الذي  املتجول 
يف  الكتب  وحتى  واملجالت  ال�شحف  بتاأمني  اقوم  كنت 
ويف  يومي  ب�شكل  الزبائن  من  لعدد  االحيان  من  كثري 
مكان واحد دون احلاجة للتنقل من منطقة الخرى بحثا 
عن امل�شرتين، م�شريا انه وافق على دفع بدل االيجار يف 
بادىء االمر لكن مع ارتفاعه مرة اخرى مل ي�شتطع تاأمني 
عنه.وحول  رغما  نهائي  ب�شكل  اغالقه  اىل  ا�شطره  مما 
هذا االمر احلا�شل  قال ع�شو جمل�ض حمافظة بغداد ثائر 
الدراجي "بالتاأكيد ان االك�شاك الثابتة ب�شكل عام هي من 
العقارات اخلا�شة باأمانة بغداد وبالتايل فهي مبنية على 
باالتفاق  بل  عنهم  رغما  توؤجر  مل  هي  اأذن   ، ايجار  عقد 
ايا  املبلغ  ه��ذا  دف��ع  على  ال�شحف"  "بائع  املوؤجر  مع 
كان،اما يف حال راأى املوؤجر ان هناك مبالغة يف ال�شعر 
املطلوب فباالمكان تقدمي طلب او تظلم اىل مكتب امينة 

بغداد وبالتايل يتم التباحث ودرا�شة امر البائع وامكانية 
معاجلة اخللل او بقاءه كما هو عليه" .اخريا يجدر اال�شارة 
اىل ان  بلدية باري�ض باتت حتدث اأك�شاك ال�شحف القدمية 
التا�شع  القرن  منذ  الكبرية  و�شاحاتها  اأزقتها  القائمة يف 
ع�رش. حيث من املوؤمل ان تنتهي بلدية باري�ض من اجناز 
هذا امل�رشوع مع حلول العام 2019، فقد جمعت اأكرث من 
الذين يرف�شون  الباري�شيني وال�شياح  األف توقيع من   56
اال�شتغناء عن »جزء من الرتاث الذي يزيد من �شحر باري�ض 
 160 اأكرث من  القدمية«.  ظلت على مدار  ويحفظ روحها 
عاما، جزًء من ديكور اأحياء العا�شمة باري�ض و�شاحاتها، 
ال�شغرية،  وقبتها  احلديدية  وحافتها  االأخ�رش  بلونها 
وهو  اإعدادها  يف  ر�شام  تفنن  لوحة  من  تف�شيل  وكاأنها 
يج�شد جمال باري�ض، رفوف اجلرائد واملجالت امل�شفوفة 
يف داخلها تنادي املارة اإىل ت�شفح اأوراقها، وبت�شميمها 

الذي يعود للقرن التا�شع ع�رش تذكر بالت�شميم املعماري 
للبنايات الباري�شية عندما كلف البارون جورج هو�شمان 
وت�شميم  باري�ض  بناء  باإعادة  الثالث  نابليون  قبل  من 
نقلته  بنموذج معماري جديد  لياأتي  �شاحاتها وحدائقها 
اجلرائد  اأك�شاك  هي  االأوروبية…  الدول  من  العديد  عنه 
باأك�شاك  ا�شتبدالها  باري�ض  بلدية  تريد  التي  الباري�شية 
عمل  ول��ظ��روف  للبيئة  وم��راع��اة  ع�رشية  اأك��رث  حديثة 
البائعني فيها خا�شة يف ف�شل ال�شتاء. بقي ان نقول : ان 
من مهمة امانة بغداد املحافظة على معامل بغداد اجلميلة 
املناطق  اكرث  الن  ال�شحف  لبيع  اخرى  اك�شاك  وو�شع   ،
يف بغداد �شارت تعاين من عدم وجود بائع لل�شحف . اذ 
يجدر على امانة بغداد ان حتذو حذو عمدة باري�ض ولي�ض 
ملجرد  وارها�شاته.  العاملي  الثقايف  التيار  عك�ض  ال�شري 

جمع املال فقط.

انا �شاحب ك�شك موؤجر من امانة بغداد لبيع ال�شحف ايام 
كانت مهنة بيع ال�شحف جيدة جدا ومنها نعيل عوائلنا.. اما 
تغطي م�شاريف  وال  كا�شدة  مهنة  فهي  تعرفون  وكما  االآن 
لهذا  اهمية  اية  تعري  ال  جانبها  من  بغداد  امانة  نقلها. 
يتعدى  ال  ك�شك  وهو  رنانة  امالك  موؤجرون  وكاأننا  اجلانب 
املرتات القليلة واأكرب ك�شك هو 6 اأمتار تفاجاأنا عند جتديد 
عقد االإيجار مببالغ خيالية زيادة اأكرث من ال�شعف وهم ال 
قيد  يرقن  وخالفه  ال�شحف  بيع  مزاولة  بغري  لنا  ي�شمحون 
 900000 كان  ال�شابق  االإيجار  ان  علما  ويغلق  املخالف 
يف ال�شنة اما االإيجار اجلديد فهو 1975000 قابل للزيادة. 
اإن �شاء اهلل وارجو منكم ن�رش منا�شدتي  نلتم�ض منكم اخلري 
المانة بغداد وم�شتعد لتقدمي كافة و�شوالت االإيجار القدمي 
ل�شعة  واالمتنان  ال�شكر  فائق  مع  اجلديدة..  االإحالة  وتقدير 

�شدركم.

 50 توزيع  افتى ب�رشورة  الذي  اجلهبذ  نعرف من هو     ال 
لرتا من النفط مقابل قطعة واحدة من كوبونات ت�شلم النفط 
املواطنني  من  العديد  فيه  �شكا  الذي  الوقت  ففي  االبي�ض 
النفط  من  لرت   100 من  اأكرث  التوزيع  يكون  ان  ب�رشورة 
اىل  امل�شلم  النفط  اقتطاع كمية  فقد مت  االن  اما  ال�شابق  يف 
املواطن اىل مقدار الن�شف وهي ال تكفي العائلة. لذلك ومن 
منطلق اننا )االعالم( الناطقني بل�شان املواطنني فقد حملونا 
 .. اكرث  او  100 لرت  الوزير ب�رشورة توزيع  ال�شيد  ان ننا�شد 
الن خدمة املواطن و�شد حاجته من النفط من اوىل اولويات 

الوزارة . وفقكم اهلل.

  لفيف من منت�شبي املراكز ال�شحية لقطاع الر�شافة وقطاع 
�شلل  لقاح  حمالت  مبالغ  �رشف  عدم  من  ي�شكون  ال�شدر 
كاملة  �شنة  عليها  م�شى  التي  واخلريفية  الربيعية  االطفال 
علما ان املبالغ تاأتي عن طريق املنظمة العاملية اليوني�شيف 
املو�شوع..   بهذا  االهتمام  ننا�شدكم   . الوزارة  من  ولي�ض 

وفقكم اهلل و�شدد خطاكم.

ولد في�شل جري مري ال�شامر يف مدينة الب�رشة عام 1925 واأكمل درا�شته 
التي  االول  في�شل  امللك  كلية  اىل  لينتقل  فيها  واملتو�شطة  االبتدائية 
بتفوق  واجتازها  املتفوقني  للطلبة  ببغداد  االعظمية  مدينة  يف  تاأ�ش�شت 
اأي�شا، ثم �شافر اىل م�رش وح�شل على الدكتوراه يف التاريخ احلديث العام 
الرتبية( وبعد عام  )كلية  العالية  دار املعلمني  1935... عني مدر�شا يف 
دورة  واحلق يف  بغداد،  املناوئة حللف  الوظيفة ملواقفه  من  ف�شل  واحد 
العام  ال�شيا�شيني  التي خ�ش�شت للمف�شولني  العا�رشة  ال�شباط االحتياط 
معاهدها  يف  للتدري�ض  الكويت  اإىل  لل�شفر  ا�شطر  ت�رشيحه  بعد   ،1955

التعليمية اأوائل عام 1958. 
ن�شاطه ال�شيا�شي

�شارك ال�شامر يف الن�شاطات ال�شيا�شية، وكان ليرباليا ي�شاريا ومل يتحزب 
يوما وكان �شد النظام امللكي فاتهموه بال�شيوعية الأنهم ال مييزون بني 
الوطنية  للجبهة  تاأييده  اأعلن   1954 العام  ويف  وال�شيوعية،  الي�شارية 
االنتخابية ور�شح عن الدميقراطيني فيها وتعاون ب�شكل كبري مع احلزب 
الوطني الدميقراطي، الذي كان راأ�شه كامل اجلادرجي، ويف العام 1955 
والدعوة  املعلمني  حركة  يف  ن�شط  مبكر  وقت  ومنذ  الوظيفة،  من  ف�شل 
متوز   14 ث��ورة  بعد  تاأ�ش�شت  والتي  باملعلمني  خا�شة  نقابة  لتاأ�شي�ض 
1958 واأ�شبح اأول رئي�ض للمعلمني، ويف 17 متوز 1959 اأجرى الزعيم 
توجه  ذوي  وزراء  باإدخال  وزارته  على  وزاريا  تعديال  قا�شم  الكرمي  عبد 
دميقراطي تقدمي، وهم : في�شل ال�شامر - وزيرا لالإر�شاد، وعوين يو�شف - 
وزيرا لالأ�شغال واالإ�شكان، وعبد اللطيف ال�شواف - وزيرا للتجارة، ونزيهة 
وزارة  تطورت  ال�شامر،  في�شل  عهد  ويف  للبلديات،  وزي��رة   - الدليمي 
اأن�شاأ الوزير ال�شامر وكالة االأنباء العراقية )واع(،  االإر�شاد، وتو�شعت فقد 
كما مت تاأ�شي�ض الفرقة ال�شيمفونية العراقية، ويف اأيار العام 1961 ا�شتقال 
وماليزيا  اندوني�شيا  يف  للعراق  مفو�شا  وزيرا  فعني  الوزارة  من  ال�شامر 
اجلن�شية  االإنقالبيون  ا�شقط   1963 �شباط   8 انقالب  التوايل... وبعد  على 
كل  واإعفاء  اجلن�شية  عنهم  امل�شقطة  اخلارج  يف  العراقيني  لكل  العراقية 
ال�شامر  في�شل  بينهم  ومن  للعراق،  غالبيتهم  فعادوا  حمكوما،  كان  من 
ومو�شوعيا  علميا  كان  بغداد،  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  مدر�شا  ليعني 
احد  ال�شامر  في�شل  الدكتور  قال: كان  الدكتور ح�شني حمفوظ  اأن  لدرجة 
اأع�شاء جلنة مناق�شة طالب دكتوراه يف التاريخ، وهذا الطالب من اأع�شاء 
اأبلغت جلنة املناق�شة ر�شميا، مبنح هذا الطالب درجة  حزب ال�شلطة، وقد 
لعدم  الدرجة  تلك  الطالب  منح  رف�ض  ال�شامر  الدكتور  اأن  اإال  االمتياز، 
ال�شابق لل�شيوعيني  ا�شتحقاق هذا الطالب لها، ومنذ بدء م�شايقة النظام 
اأوا�شط ال�شبعينيات جرى الت�شديد على الدكتور  والدميقراطيني ثانية منذ 
ال�شامر وم�شادرة موؤلفاته من ال�شوق ال�شيما كتاب )ثورة الزجن( متهمني 
اإياه بال�شيوعية!! وعندما بداأت الدعوة الإعادة كتابة التاريخ والتي ر�شد 
لها �شدام ماليني الدوالرات و�شخر لها كل االإمكانيات رف�ض ال�شامر ب�شدة 
التاريخ  وعرب  العهود  كل  "يف  علني:  ب�شكل  وقال  التاريخ،  كتابة  اإعادة 

يلغي احلكام تاريخ من �شبقهم وين�شبون اجنازات الغري اإليهم.
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أكشاك بيع الصحف في بغداد مظهر ثقافي مهدد بالزوال.. القراء يحتجون 
مريم الياس 

التقيا عند ت�سغيل الراديو ، حينما ا�ستمعا اإىل ا�سم اجلامعة 
الت���ي در�سا فيها وهي تهلهل بذكرى تاأ�سي�سها ب�سوت مذيعة 
اجلامع���ة FM ، مل يكن �سماعه���ا مق�سود بل عفوي النتظار 
عبور تقاط���ع مزدحم تديره االإ�س���ارة ال�سوئية لتنظيم �سري 
العج���ات وفت���ح مم���رات اآمن���ه للم���ارة ، فالبح���ث االآيل هو 
م���ن وجد ال���ردد لتح���ل جامعة بغ���داد يف موج���ة ال�سدفة ، 
كان���ا يق���ودان من غري راك���ب مع وجود عج���ات مقاربة لهما 
احتله���ا الركاب ، بداأت احتفاالت ذكرى التاأ�سي�س وهي ُتنقل 
مبا�سرت���ًا عرب االإذاعة لتجمع ذاكرتي )جمد ومي( بني زهور 
املا�س���ي وتواجد احلا�س���ر يف زحام نهاية العم���ل فقد �سنح 
الوق���ت لهما بع���ودة االفكار اإىل ال���وراء مع ثب���ات العجات 
الن عودته���ا اأي�س���ًا �ستوقعهم���ا يف خمط���ط م���روري ل�سالح 
املت�س���رر ال حمال���ة ، فقد اأعلن���ت االإ�س���ارة ال�سوئية التوقف 
ب�س���وء احمر والذي ار�س���ل �سعاع���ه اإىل اأرواح افرقت منذ 
٢٥ ع���ام ... فهي ق�سة دارت بني �سخ�سني مل ُيكتب لها تكملة 
امل�س���وار لك���رة االأزق���ة وعوائق الط���رق اأمام غي���اب اإ�سارة 
م���رور االأحام مما اأدى اإىل تاأدية حتي���ة الوداع و�سلوع كل 
منهم���ا يف حياة ال اإرادية بل تكميلية حتى ان اأغلب نواحيها 
ه���ي جتميلية ال جميلة ، كان لقاء الذه���ن عندما اأطلق املرور 
االآيل اإ�س���ارة التوق���ف احلمراء لت�سغط االأق���دام على كوابح 
التوق���ف وهي تنتظ���ر م�سرية املرور باختف���اء اللون االأحمر 
وظه���ور اللون االأخ�سر، ومع توقف العجات ومرور بع�س 
امل�س���اة توقف���ت اأي�س���ًا عجلت���ي )جمد وم���ي( وم���ن ال�سدفة 
اإنهما ثبت���ا نف�س الردد يف راديو العجلة مما اأدى اإىل عودة 
ا�سرجاع العر����س حيث كانا برفقة الزم���اء واالأ�ساتذة يف 
دار التعلم حتى التخرج بعد ق�ساء اكر من األف يوم توزعت 
بني درا�س���ة اأكادميية وتوا�سل جمتمعي وعطل ر�سمية ، اأما 
االن فهم���ا يف نف�س املكان لكنهما ال يعلمان بوجود االآخر ... 
م�س���ت دقائق لُتفت���ح االإ�سارة اخل�س���راء وتتحرك العجات 
دون حت���رك عجلتي الذاكرة املتحدة فقد ارت�سم على �سائقيها 
االنتقال ببقاء اجل�سد ، فعقولهم �سرحت يف اأحداث منقر�سة 
مل توثق مرئيًا فلم يكن حني ذلك ما يعرف اليوم بال�سو�سيال 
ميدي���ا وم���ا ي���دور يف عاملها ، لذى خ���رج �سرط���ي املرور من 
زاويته نحو م�ستقل���ي العجلتني ليعيدهما اإىل دوامة الواقع 
ب�سف���ارة متوا�سل���ة وعل���ى اث���ر ذلك انتب���ه االثن���ني لت�سرع 
ايديه���م نح���و مقب�س التحرك م���ع �سغطة االأق���دام على عتلة 
البنزين للم�سي بواقع احلياة بعد ان احت�سيا اأثناء االنتظار 
فنجان �سعادة موؤقتة بنكه���ة التطبيع … فمن املمكن اإطاق 
ت�سمي���ة الذاكرة املرورية على ما يج���ول يف اأذهان املتوقفني 
عند ا�س���ارة املرور ال�سوئي���ة والتي وهبته���م فر�سة العودة 
باأح�سا����س ال�سائ���ق والراك���ب ، يف اخلت���ام انطلقت عجات 
املفرقني بعد توق���ف ا�ستح�سر جوالت عدى عليها ربع قرن 
عل���ى اأم���ل ان ي�ساهد اأحدهم���ا االآخر يف اإ�س���ارة اخرى ان مل 

ي�سلكا طرق مفرقه كما �سلكاها من قبل .

مبدعون من

إنكم تساهمون بانقراض اكشاك بيع الصحف 

وزير النفط .. 50 لترا من النفط األبيض 
ال تسد حاجة المواطن

أمام أنظار وزارة الصحة و صحة 
بغداد /الرصافة

المواطن والمسؤولالحكومات المحلية واشكالية بناء البنى التحتية

بغداد ـ متابعة فيصل السامر 

25 عام في إشارة 
مرورية 

بسام القزويني 

أقالم حرة

 

ي�شاهد يف هذه  ما  اول  العامل  دولة يف هذا  الأي  الزائر 
من  ابتداًء  املحلية   وال�شلطات  البلديات  جهود  الزيارة 
الدول حيث  هذه  املدن يف  اىل   امل��وؤدي  املطار  �شارع 
الزهور غلى  او نرث  ال�شارع وتوزيع  االبداع يف هند�شة 
خ�رشاء  �شجادة  ام��ام  كاأنك  اي�شا  هند�شية  ا�شكال 
)مزكر�شة( بالوان الورود ،وي�شخ�ض امام الناظر الذوق 
االر�شية  لون  مع  لتن�شجم  االل��وان  اختيار  يف  الرفيع 
ت�شاهد  وان��ك   ، للنظر  املمتع  ال�شماء  ول��ون  اخل�رشاء 
او  االعالن  للوحات  املنظم  التوزيع  الطريق  طول  على 
ال�شا�شات التي ت�شخ�ض امامك بحجمها الكبري لتعر�ض 
التجارية  ال�رشكات  اعالنات  او  البلدية  منجزات  لك 
والتي مع بع�شها تت�شكل امامك ابداع الب�رش او �شالمة 
انك  ،واملالحظ  البلدية  يف  االداري  او  املهند�ض  عقل 
ان  جتد  ثانية  دائرة  اىل  بلدية  دائرة  من  تنتقل  عندما 
هذه الثانية قدمت االح�شن من االوىل وعندها ت�شتنتج 

من  املزيد  لتقدمي  البلديات  بني  ج��ار  �شباق  ثمة  ان 
هذا  عليك كل  يقطع  الطويل  بذهولك  وانت   ، االجنازات 
التاأمل �شوت مواطن عراقي كان معك على منت الطائرة 
قائال ، ماذا دهانا نحن العراقيون ، ملاذا ال نكون مثل 
هذا ال�شعب ،وملاذا ال تكون بلدياتنا بهذا االخال�ض او 
املواطن  او  للزائر  املقدمة  اخلدمات  من  امل�شتوى  بهذا 
امام  بك  واذا  جملته  من  ينتهي  ان  وقبل   ، امل�شكني 
او مواد  �شكلها اجلميل  امل�شاهد من  ت�رش  انيقة  م�شطبة 
العراقيني  احد  انا  كنت  ولقد   ، اجل��ودة  عالية  �شنعها 
بعد  ح�شل  ال��ذي  بالتغيري  خ��ريا  ا�شتب�رشوا  اللذين 
ال�شقوط وكنت اي�شا واحدا ممن دافع عن ت�رشيع قانون  
املجال�ض املحلية ، وقد كان كل اعتقادي ان تويل ابناء 
كل حمافظة زمام امور حمافظتهم �شوف ي�رشع بالبناء 
و�شوف ي�شمل هذا البناء ما مل يقم به املوظف املعني من 
خارج املحافظة الن اهل مكة كما يقول املثل ان مكة 
تقدم  ما  كل  نتيجة  ما ح�شل  ان  ، غري  ب�شعابها  ادرى 
كان مفزعا بل وكان مقرفا ملا حل بجميع املحافظات 

من تخلف وتاأخر يف كافة النواحي البلدية او القروية ، 
الرتبية او التعليم او الزراعة او تخلف ال�شناعة ، تاأخر 
وتداعي املرافق ال�شحية او اخلدمية االخرى الذي اجهز 
تلك  او  املحافظة  لهذه  ال�شابقة  املنجزات  على  بدوره 
،وقد كان هذا التاأخر قد ا�شاب العا�شمة بغداد وان�شحب 
على كل مرافقها ال�شاخ�شة �شابقا واأتى على مناطقها 
ذلك  يف  مبا  اجزائها  كل  يف  اخل��راب  وح��ل  اخل�����رشاء 
�شواطئ دجلة احلبيبة،  واذا حاول اي منا ان يجد املربر 
املقبول لكل هذا العبث البلدي يجد ان االنتخابات مل تك 
موفقة لالتيان مبن هو خمل�ض وكفوء ل�شغل الوظائف 
او ملئ املالك ولكل الدرجات الوظيفية ، هذا من ناحية 
واالداري  امل��ايل  الف�شاد  �شاع  االخ��رى  الناحية  ومن 
يف  احلكومي  للعمل  املت�شدين  او  املعنيني  كل  بني 
املحافظات ، ابتداًء من اكرب م�شوؤول و�شوال اىل املوظف 
اىل  املحافظات  بع�ض  يف  االم��ر  و�شل  حتى  ال�شغري 

تزوير الوثائق لعقارات او ممتلكات الدولة . 


