
اعلن��ت وزي��رة ال�صحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة حمود 
ح�ص��ن ، ا�صتعداده��ا وا�صتمرارها الكام��ل للمثول امام 
الربمل��ان لال�صتج��واب من اجل تق��دمي اف�صل اخلدمات 
الطبي��ة وال�صحي��ة والعالجي��ة لأبناء �صعبن��ا وهو مير 
بظروف احل��رب على داع�ش،  واأكد النائب عن التحالف 
الوطن��ي احم��د ال�صدي والناط��ق الر�صم��ي با�صم هيئة 
احل�صد ال�صعبي اقتناع اغل��ب الكتل ال�صيا�صية باإجابات 
وزي��رة ال�صح��ة عديل��ة حم��ود ، م�صيف��ا ان" العم��ل 
الرقاب��ي للمجل���ش ل ياأخ��ذ �ص��كال انتقامي��ا ، امنا هي 
عملي��ة تقوميي��ة تر�صيدية . وقال ال�ص��دي اإن "اإجابات 
الوزي��رة يف الربع ال�صاع��ات الوىل ل�صتجوابها كانت 
مقنع��ة لأغل��ب الكت��ل الربملاني��ة . واأ�صاف اأن��ه "كان 
هن��اك تفاعال مع  الإجابات"، مو�صح��ا اأن "املمار�صة 
الرقابي��ة ملجل�ش النواب هي لي�ص��ت عملية انتقامية او 
ايق��اف عمل الوزير وامنا ه��ي عملية تقوميية تر�صيدية 
الغر�ش منه��ا تر�صيد الداء الوظيف��ي باعتبارنا �صلطة 
رقابي��ة" . وا�ص��ار احمد ال�صدي ال��ذي ي�صغل يف الوقت 
نف�ص��ه من�ص��ب الناط��ق باأ�ص��م هيئ��ة احل�ص��د ال�صعب��ي، 
كح�صد �صعبي نعت��رب وزارة ال�صحة واحدة من الوزارات 
ال�صا�صي��ة واملهم��ة الت��ي كان له��ا دور كب��ر يف دعم 
احل�ص��د ال�صعب��ي والق��وات امل�صلح��ة ،م�صيف��ا ان "اداء 
وزي��رة ال�صح��ة ه��و اداء جي��د قيا�ص��ا ب��وزارات اخرى 
وخ�صو�ص��ا عالقة ال��وزارة باحل�ص��د ال�صعب��ي والقوات 

امل�صلحة وباملعركة ب�صكل ايجابي .

اأعلن��ت  ��وزارة الع��دل، الثالثاء، الإف��راج عن 1336 
نزيال خالل اآذار املا�صي.

وقال��ت دائ��رة الإ�ص��الح التابع��ة لل��وزارة يف بيان 
�صحف��ي، اإن "عدد املفرج عنهم م��ن �صجون الوزارة 
خ��الل ال�صهر املا�ص��ي بلغ 1336 نزي��اًل يف بغداد 
واملحافظ��ات"، م�ص��رة اإىل اأن "من بينهم 114 من 

الن�صاء و1222 من الرجال".
واأ�صاف البي��ان، اأن "دائرة الإ�صالح قطعت ا�صواطًا 
كبرة يف جمال عمليات اطالق ال�رساح مع تطبيقها 
نظ��ام الر�صف��ة اللكرتوني��ة وال��ذي يتي��ح امكانية 
حتدي��د املنتهي��ة احكامه��م الق�صائي��ة م��ن النزلء 
وي�صاه��م بح�ص��م ملفاته��م وفق��ًا للم��دة القانوني��ة 

املحددة لإطالق ال�رساح".
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عن��د  الأم��ر  يتوق��ف  الأخ��رة مل  الآون��ة  لك��ن يف 
امل��ربدات او الثالج��ات او املول��دات ال�صغ��رة ب��ل 
و�ص��ل اىل قط��ع اث��اث معدني��ة واأج��زاء �صي��ارات 
وم�صقف��ات وغر ذلك م��ن مواد ال�صك��راب واحلديد.. 
"عمار هادي" من �صكنة منطقة بغداد اجلديدة بن 
ان املنطق��ة املح�ص��ورة خل��ف �ص��وق الكهربائيات 
حتول��ت اىل مكان لرمي خملفات املحال من احلديد 
وال�صك��راب. مو�صحًا: ان التفج��ر الأخر التي طال 
املنطق��ة زاد من حجم ال�صكراب املرتاكم منذ �صهور. 
لفت��ًا اىل ان بع�ش املواد يجلبه��ا الباعة اجلوالون 
)العتاك��ة( لعر�صها على ا�صحاب حمال بيع و�رساء 
امل��واد امل�صتعمل��ة. م�صت��دركًا: لك��ن بع�صه��ا يرتك 
للبيع والت�رسيف ومبرور الأيام تتحول اىل �صكراب 

وحاجة ل فائدة منها.
�ص��وارع ال�صيدي��ة التي كان ي�رسب املث��ل بجمالها 
ونظافته��ا حت��ول البع�ش منها وكاأنه��ا �صوارع يف 
مناطق نائية ب�صبب تراكم النفايات واأنقا�ش البناء 
واأخراً مواد ال�صك��راب خا�صة امل�صقفات مثلما ذكر 
"ابراهي��م عوين" اأح��د �صكنة املنطق��ة. متابعًا: من 
املوؤ�ص��ف ان تتح��ول ال�صيدي��ة اىل مثل ه��ذا احلال. 
م�صراً اىل ان بع�ش ا�صحاب ال�صيارات اأخذوا يرمون 
م��واد احلديد وال�صك��راب يف ال�صاح��ات واحلدائق او 
عل��ى الأر�صفة، الأمر ال��ذي حول الكثر منها اىل ما 
ي�صبه ال�ص��كالت. داعيًا اىل ���رسورة فر�ش غرامات 
عل��ى كل م��ن يرم��ي ال�صك��راب وخملف��ات احلدي��د 

يف ال�ص��وارع العامة. م��ن ال�صيدي��ة اىل البياع التي 
حت��ول ج��زء كب��ر منه��ا اىل �ص��كالت وحم��ال بيع 
احلديد وال�صكراب وادوات ال�صيارات خا�صة املنطقة 
القريبة من معار���ش البياع واحلي ال�صناعي. "ابو 
ميث��م" �صاحب �صيارة نق��ل )بيك اب( بننّ ان الكثر 
م��ن ا�صحاب حمال الت�صليح اأخذوا يرمون خملفات 
ال�صيارات الت��ي تتعر�ش لالأ�رسار. م�صراً اىل وجود 
اأك��وام من احلدي��د وال�صك��راب املكد�ش ال��ذي ميكن 
ال�صتفادة منه يف بع�ش ال�صناعات. م�صتدركًا: لكن 
لالأ�ص��ف ل اأحد ينتبه لهذه الرثوة التي لو وجدت يف 

دولة اخرى ل�صنع منها الكثر.
فيما �ص��دد "علي عبد الكاظم" على ان هذه الظاهرة 
غر ح�صارية خا�صة يف بلد احل�صارات واملليارات 
وال��رثوات. م�ص��راً اىل ان �صا�ص��ة الب��الد يتحمل��ون 
اجل��زء الك��رب منه��ا ب�صبب توق��ف ال�صناع��ة وعدم 
وج��ود املعامل التي ت�صتفيد من هذا ال�صكراب. لفتًا 
اىل ان من�ص��اآت الت�صني��ع الع�صك��ري ال�صابقة ميكن 
ال�صتف��ادة من قدراته��ا الت�صنيعية واإع��ادة تاأهيل 

الكثر منها يف �صناعات اخرى. 
العديد من املواطن��ن يقومون بو�صع قطع حديدية 
معين��ة  فرعي��ة  �ص��وارع  لغل��ق  م�صتخدم��ة  وم��واد 
او من��ع وق��وف �صي��ارات ام��ام املن��ازل وبع���ش 
البناي��ات العام��ة والدوائر احلكومي��ة. امانة بغداد 
م��ن جانبها، قررت منع ا�صتخ��دام ال�صكراب واملواد 
الكهربائي��ة امل�صتهلك��ة لغل��ق اج��زاء م��ن ال�صوارع 

الرئي�ص��ة، فيما هددت باتخ��اذ الإجراءات القانونية 
بح��ق املخالفن. وقالت مديرية العالقات والإعالم 
لالأمان��ة ،يف بيان �صحفي ، اإن مالكات دائرة بلدية 
ال�صعل��ة با���رست بعملي��ة رف��ع امل��واد الكهربائي��ة 
القدمي��ة وال�صك��راب وحدي��د اخل��ردة امل�صتعم��ل يف 
غل��ق اأجزاء من ال�صوارع الرئي�صة من قبل املواطنن 
الطبي��ة  واملراك��ز  التجاري��ة  املح��ال  واأ�صح��اب 
والأ�صواق ملنع وقوف ال�صي��ارات. واأ�صافت الأمانة 
ان و�ص��ع هذه امل��واد يف ال�صوارع يت�صب��ب بت�صويه 
جمالي��ة الأحياء ال�صكني��ة اىل جان��ب اعاقة حركة 
ال�صر واملرور مهددة ب�"اتخاذ الجراءات القانونية 
بح��ق املخالف��ن الذين يقوم��ون بو�ص��ع مثل هذه 

املواد يف ال�صوارع."
اأم��ا اأطراف بغداد فقد حتولت اأحي��اء منها بالكامل 
اىل معام��ل وخم��ازن ومقال��ع لل�صك��راب واحلدي��د 
"عل��ي  ال�صناعي��ة.  والور���ش  املح��ال  وخملف��ات 
�صال��ح" من �صكنة مدينة الث��ورة )ال�صدر( ا�صار اىل 
اأط��راف املدينة التي حتولت اىل �ص��كالت لكل انوع 
ال�صك��راب واحلدي��د. منوه��ًا اىل ان 90 % م��ن هذا 
الركام ل ي�صلح للتجارة اي البيع وال�رساء. مو�صحا 
ان كميات كب��رة منه جمعت من الدوائر والوزارات 
من��ذ ني�صان 2003 واخذت تتكد���ش يومًا بعد اآخر. 
داعي��ًا اجله��ات املعني��ة لتخلي���ش ابن��اء املدني��ة 
من ه��ذا الركام الذي حت��ول اىل م��اأوى للحيوانات 

والقوار�ش.

بعد الضجة األخيرة حول هذه اإلشكالية وتباين اآلراء ..

هل يدخل تعليم أصول الدين ضمن واجبات المعلم ؟ 
 بل رمبا يكون فلرت الرتبية كما كان له دور يف تقدمي ال�صت�صارة 
الجتماعي��ة للنا���ش، وف��ك بع���ش اخلالف��ات ب��ن اجل��ران او 
ال�صدق��اء، اذ يع��د حلقة و�صل بن ابناء املدن او املحالت،   لكن 
ب�صب��ب �صط��وة احلكوم��ات القمعي��ة والدكتاتوري��ة  وغل��ق ابواب 
التح���رس والتق��دم والنفتاح وانع��دام و�صائ��ل الثقافة والطالع 
وحماباة الفكار التقدمية والن�صانية مع �صطوة الجهزة المنية 
الت��ي و�صل الم��ر بها اىل م�صاألة من مي�ص��ك ال�صحيفة املعار�صة 
م��ع الت�صديد على الكتاب و�صوًل اىل قم��ع ومنع و�صائل الت�صال 
احلديث��ة بداي��ة ابتكارها وغل��ق الباب ام��ام تطوي��ر المكانات، 
و�ص��ول اىل اتب��اع �صيا�صي��ة التجويع والفقر، حت��ى و�صلنا اليوم 
م��ع �صيوع ع���رس احلري��ة والدميقراطية كما تهله��ل لها الحزاب 
احلاكم��ة، ن��رى الرتدي الكب��ر يف اجلان��ب الرتب��وي والتعليمي 
وعدم الك��رتاث جليل ولبن��ة امل�صتقبل والكالم يط��ول يف العوق 
الفك��ري ال��ذي تنتهج��ه احلكوم��ات والح��زاب لت�صيي���ش العقول 

جلانب الفئة واجلهة التي يعتا�صون عليها. 
قبل ايام �صاع يف مواقع التوا�صل الجتماعي مقطع فيديو ملعلم 
ي���رسح للطالب كيفية تغ�صي��ل امليت واقامة ال�ص��الة عليه، الأمر 
ال��ذي يب��ن وجود موج��ة غريب��ة، تري��د ان تدخل الدي��ن يف كل 

نواحي احلياة، وهذه املوجة يتبناها الفا�صلون وال�صذنّج والبلهاء، 
ا�صافة اىل تيار مع��روف يطمح لإقحامها لأغرا�ش �صيا�صية، هل 
ي�ص��ح ان يتم دمج املعتقد الديني والتقالي��د البالية باملعامالت 
املدني��ة الت��ي تت�ص��م بالتح���رس والنفت��اح على الع��امل، وهناك 
جهات تخلط بن التعلي��م الكادميي والتعليم الديني )احلوزوي( 
فه��م ي�صجعون بع�ش ال�صواذ الذين يريدون اقحام الدين باملدنية 
عن��وة ب�صبب ف�صله��م يف ميدان العل��م، مما ي�صطره��م اىل العودة 
اىل ت��راث الج��داد وتقدمي��ه ب�ص��ورة جدي��دة مع بق��اء الفحوى، 
وامل�صيبة الكربى ان البع�ش يدافع عن هوؤلء ويعتربهم يقدمون 

منجزاً وخدمة للمجتمع مل يقدمها من �صبقهم. 
ع��ن ذلك يقول املواطن احمد البابل��ي: �صاهدت �صوراً ملعلم كبر 
بال�صن، يف احدى املدار�ش يجمع عدداً من التالميذ اعمارهم دون 
ت�صع �صنوات وي�رسح لهم كيفية تغ�صيل امليت واقامة �صالة امليت 
علي��ه، م�صتعين��ًا بدمية )عرو�ص��ة(. م�صيفًا: ال��ذي قهرين وجعلني 
اأياأ���ش من امل�صتقبل، اأن هناك الكثر ممن علنّقوا على هذا املن�صور 
لموا �صاحب املن�ص��ور، وقالوا له هذا اأف�صل در�ش.. وانت غلطان 
لأن��ك تنتقده.. متابعًا: وبع�صهم ن�صح��ه بحذف املن�صور ظنًا منه 

اأن هذا املعلم يقدم خدمة للمجتمع.
واأ�ص��اف البابلي: اأنا متاأكد اأن الذي��ن علنّقوا ل يعلمون اأن تغ�صيل 
ز لذوي  املي��ت، لي�ش من الأم��ور الواج��ب تعلمها لأن ال�رسع ج��ونّ

املي��ت تخويل املغ�صل بغ�صل ميتهم، و�ص��الة امليت ل حتتاج اىل 
اأن تتعلمه��ا لأنك تقف خلف المام وتردد اهلل اكرب فقط، والباقي 
واج��ب المام. مبينًا: فوق كل هذا ف��اإن املعلم ارتكب عدنّة اخطاء 
بعمله هذا وهي، اوًل: خالف املنهج فال يوجد يف املنهج الدرا�صي 
للمرحل��ة البتدائي��ة، در���ش تعلم تغ�صي��ل امليت وال�ص��الة عليه. 
ثاني��ًا: جع��ل هوؤلء الطفال ينظ��رون اىل احلياة نظ��رة �صوداوية 
لأنه��م �صيرتكون التفك��ر بامل�صتقبل ويفكرون باملوت ويف نف�ش 
الوق��ت، مل ي�صلوا �صن التكلي��ف ال�رسعي. م�صتط��رداً: فبدًل من اأن 
يحدثه��م عن حب احلي��اة وبناء البل��د والعلم والتق��دم، التجاأ اىل 
تعليمه��م كيفي��ة غ�صل املي��ت، وكاأن ل�صان حاله يق��ول لهم: نحن 
العراقي��ن "ما عدنه غر امل��وت فح�رسوا نف�صكم هيج راح ي�صر 
بيك��م". ثالث��ًا: خلط بن املناه��ج الدينية واملناه��ج الكادميية، 
حي��ث ان الكادميي��ة لي���ش فيه��ا درو�ش عملي��ة �ص��وى الدرو�ش 
�ش مادة غر منهجية  العلمي��ة. فاإذا به اخطاأ خطاأً مركبًا حيث درنّ
وطبقه��ا عمليًا. فيما بننّ املعلم هيثم حم�صن: ن�رسُت مرنّة اقرتاحًا 
باإلغاء كتب الرتبية الإ�صالمي��ة وا�صتبدالها بكتب تربية اأخالقية؛ 
كونن��ا حاليًا نحتاج اإىل ما ه��و اأو�صع من الدين اأعني )الأخالق(. 
م�صرت�ص��اًل: �ص��الة امليت فر���ش كفاية ولي�ش فر���ش عن، وهذه 
ال�ص��الة لي�صت �صم��ن تعاليم منهج الرتبي��ة الإ�صالمية. مت�صائاًل: 
فكيف ت�صمح ال��وزارة ومديرياتها، ومدير املدر�صة بت�صويه اأرواح 

التالميذ بهذا اله��راء، وهل املدار�ش غايتها تخريج )الدفانن( اأو 
غا�صلي املوتى؟!.

ام��ا املعل��م نبي��ل نعم��ة فق��د ت�صاءل، م��ا م��ن ح��اٍم لأبنائنا يف 
املدار���ش م��ع وج��ود �صلطة جاهلة، نظ��ام جاه��ل، اإن�صان جاهل 
واإمي��ان ق���رسي باخل��راب. م�صيفًا: املعل��م الذي يوؤم��ن باأن على 
التالميذ يف املرحل��ة البتدائية، تعلم غ�صل امليت، يجب اأن يودع 
يف م�ص��ٍح لالأمرا���ش النف�صي��ة، املعل��م الذي ل يوج��ه املتعلمن 
ل�صن��ع اجلمال وحب احلياة يجب ال�صتغناء عن��ه. م�صدداً: اأن هذا 
الأم��ر ل يقل خط��ورة عن داع���ش وم�صمياته��ا، عل��ى )املوؤ�ص�صة( 
الرتبوي��ة والتعليمي��ة النظر ملثل هذه احلادث��ة بعن مهنية، على 
العائلة اأن تقول كلمتها كي حتمي اأبناءها من الوقوع يف متاهة 

امل�صتقبل، فامل�صتقبل لي�ش لنا هو بكامل الزمن لهوؤلء الأطفال.
يف ح��ن ذك��رت املعلم��ة تغري��د ه��ادي: م��ا الفائدة م��ن تعليم 
الطف��ال مث��ل هكذا اأم��ور، األ يكفي م��ا نعي�ش من خ��راب وموت 
ودم��ار وم�صاهد رعب تبث يف الف�صائي��ات وعرب مواقع التوا�صل 
الجتماع��ي. م�صتط��ردة: ناهيك عما ن�صمع��ه وي�صمعه اأولدنا من 
بع���ش خطب��اء الدي��ن. داعية اىل ���رسورة مراقب��ة ومتابعة مثل 
هك��ذا ت�رسفات فردية رمبا تت�صع يف التعليم الذي يعاين بالأ�صل 
من عدنّة م�صكالت خا�ص��ة يف نق�ش املدار�ش والكوادر التدري�صية 

والتعليمية.  

بغداد ـ متابعة

أحكام وصلت إلى السجن 120 عامًا للمتهمين بأكبر 
عملية اختالس لألموال في النجف

العثور على جثة شخص عليها آثار للتعذيب موضوعًا 
بحاوية للنفايات في قضاء الزبير

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 28ْم

في أزقة العاصمة وعلى أطرافها..

المقتنيات القديمة " السكراب" ثروات تنتظر من يستثمرها 

النج��ف � خا���ش: بعد ان انفردت اجلورنال بن���رس تفا�صيل اكرب عملية اختال�ش 
يف م���رسف م�صلم بن عقي��ل يف النجف اليوم تن�رس الح��كام التي تو�صل اليها 
الق�ص��اء بعد ثبوت الدلة الكافي��ة باختال�ش خم�صة موظفن يف امل�رسف مبلغ 
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 ق��ال رئي�ش جلنة النزاه��ة يف جمل�ش حمافظة النجف ال�رسف و�صام الزجراوي 
للجورنال، ان " اخلرب ال�رسي الذي و�صل اىل جلنة النزاهة يف جمل�ش املحافظة 
ع��ن وج��ود �رسقات يف �صندوق التوف��ر التابع اىل م���رسف م�صلم بن عقيل مت 
التحقي��ق في��ه وبعد ثب��وت الدلة الكافي��ة بعملي��ة الختال�ش ا�ص��درت احكام 
ق�صائية بحق ال�رساق " . مبينا " مت احلكم على مدير امل�رسف ال�صابق بال�صجن 
مل��دة ثالث �صنوات  ومع��اون مدير امل�رسف ال�صابق بال�صج��ن 2 �صنة وم�صوؤول 
�صعب��ة ح�ص��اب التوفر باحلكم عليه��ا بال�صجن)120 ( �صنة وم�ص��وؤول احلا�صبة 
يف �صعب��ة التوفر بال�صجن مدة)120 ( �صنة واحلكم على مواطن متعاون معهم 
بال�صج��ن)6 (�صن��وات لتورطه بالإ�ص��رتاك يف �رسقة الأم��وال " . واأكد الزجراوي  
"نح��ن م�صتمرون بك�صف الف�صاد واحالتهم اىل الق�صاء لينالوا جزاءهم العادل 

ولإجناح م�رسوع الإ�صالح ."

الب���رسة � خا���ش : ك�صف م�صدر اأمنى يف حمافظة الب�رسة عن العثور على جثة 
�صخ�ش مقتول يف ق�صاء الزبر مرمي يف احدى احلاويات اخلا�صة بالنفايات.
وق��ال " امل�صدر الذي مل يك�صف ع��ن هويته للجورنال ،ان اجلثة جمهولة الهوية 

وعرث عليها يف ق�صاء الزبر يف ال�صناعية .
وب��ن " امل�ص��در ان جث��ة ال�صخ�ش م�صاب��ة بع�رسة طعن��ات يف ج�صده حيث مت 

رميه بحاوية للنفايات 

بغ��داد � متابعة: توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، الثالثاء، 
اأن يكون الطق�ش �صحوا ودرجات احلرارة 28ْم.

وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان �صحفي، اإن "طق���ش اليوم، �صيك��ون يف املناطق كافة 
�صح��واً، مع قطع من الغي��وم، ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 

ْم".  28 12 ْم، والعظمى 
واأ�صاف��ت، اأن "طق���ش غ��د اخلمي���ش �صيك��ون يف املناط��ق كافة، غائم��ًا جزئيًا 
واأحيان��ًا غائمًا مع ت�صاق��ط زخات مطر خفيفة تكون رعدي��ة اأحيانًا يف اأماكن 
متفرق��ة من املنطقت��ن الو�صطى وال�صمالية، ودرجات احل��رارة ترتفع قلياًل عن 

اليوم ال�صابق".
وتابع��ت الهيئة، اأن "طق�ش اجلمعة، �صيكون يف املنطقة ال�صمالية، غائمًا جزئيًا 
مع ت�صاقط زخات مطر خفيفة ال�صدة تكون رعدية اأحيانًا، ويف املنطقة الو�صطى، 
�صح��واً، ويف املنطقة اجلنوبية، غائمًا جزئيًا واأحيانًا غائمًا، ودرجات احلرارة 

على العموم، ترتفع قليال عن اليوم ال�صابق".

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

أحمد األسدي: مقتنعون 
بإجابات وزيرة الصحة 

العدل: اإلفراج عن 1336 
نزيال خالل الشهر الماضي

يبدو اننا نعي�ش يف بلد 
اختلطت فيه القوانني 

والنظم مع بع�ضها البع�ش 
ب�ضكل مريب وخميف، يف 

زمن لي�ش ببعيد كان املعلم 
م�ضدر الثقافة والتح�ضر 
والتقدم للمجتمع، وكان 

مبثابة املربي الثاين بعد 
العائلة

يكاد ال يخلو �ضارع او زقاق يف 
العا�ضمة بغداد وحتى بع�ش 

املدن من قطعة حديد مرمية 
على جانبيه او يف �ضاحة 

مرتوكة �ضمن االأحياء ال�ضكنية 
يف مناطق قربية من االأ�ضواق 
خا�ضة ال�ضناعية وحمال بيع 
و�ضراء املواد امل�ضتعملة. فيما 

يف�ضل البع�ش من النا�ش 
رمي الفائ�ش او االأدوات التي 

تتعر�ش اىل العطل والتلف يف 
ال�ضوارع.

ً


