
م�ص��را ان اخلطاء ه��و فني ولي�س مق�صود مبين��ا ان وكيل وزير 
الكهرب��اء ل�ص��وؤون االنتاج وج��ه باقالة مدير املحط��ة وتغيره 

،مو�صحا ان هكذا اعطال هي فنية ولي�صت مق�صودة .
وق��ال "ال�صع��د للجورن��ال نيوز ان حمط��ة النجيبي��ة تتكون من 
وحدتني القدمية الرو�صية وكانت تعطينا 140 ميكا واط وهناك 
3 حمطات من�صوبة على النهر لتربيد املكثفات وكانت وحدتني 
واقف��ة عن العمل ب�صب��ب العط��ل وكان الكادر م�صغ��ول ب�صيانة 
الوح��دات وهذا العمل يتطلب جهدا كبرا كون ان امل�صخة وزنها 
12 ط��ن ،الفت��ا اىل ان اثناء زيارة وكيل وزي��ر الكهرباء ل�صوؤون 
االنت��اج خرج��ت املحط��ة عن العم��ل وح�ص��ل اللوم عل��ى مدير 
املحطة كونه القائد يف ذلك املكان ويتابع االمور هناك كا�صفا 
ع��ن وجود جلن��ة حتقيقية ملتابعة االمر مو�صح��ا ان النتائج مل 

تظه��ر اىل االن وقد مت تكليفنا مبتابعة االم��ر وهناك كادر فني 
وهند�ص��ي ومت ا�صتق��دام فنيني م��ن حمافظة ذي ق��ار واالعمال 
م�صتمرة يف املوق��ع العادة املحطة اىل العمل مبينا ان اعادتها 

يحتاج اىل وقت حتى يتم اعادة املحطة اىل العمل .
م��ن جانب��ه او�صح رئي���س جلن��ة الكهرباء يف جمل���س حمافظة 
الب���رة جمي��ب احل�ص��اين للجورن��ال ني��وز ان العط��ل ح�ص��ل 
ب�ص��كل كامل وت�صبب بهدر ن�صبة الطاق��ة بحدود 120 ميكا واط 
حي��ث ت�صبب اي�صا بتاث��رات على م�صت��وى الفولتيات يف مركز 
املحافظة واملناط��ق املجاورة وت�صبب بخ��روج حمطة الب�رة 
400 و اي�ص��ا بح�ص��ول حالة �ص��د داون ف حمطة �رق الب�رة 
وفق��دان م��ا يق��ارب 1000 مي��كا والت��ي تزامن��ت م��ع تعر�س 
قابل��وات 132 لغرب الب�رة و���رق الب�رة ب�صبب عمل احدى 

ال�ركات يف منطقة حي العبا�س .
وا�ص��اف" ان��ه مت تكلي��ف مدي��ر انتاج اجلن��وب حت�ص��ني ال�صعد 

ب��ادارة املحط��ة ومت اعفاء مدير املحطة م��ن العمل وتنزيله اىل 
درج��ة مهند���س ونقل��ه اىل حمط��ة الرميل��ة الفت��ا اىل ان العمل 
م�صتمر العادة العمل للمحطة ومن املوؤمل ان يتم جتهيز املحطة 
يف اال�صب��وع الق��ادم وهناك اجتماعات من قب��ل جلنة الكهرباء 
يف جمل���س املحافظة من خالل غرفة عمليات الكهرباء ملتابعة 
املو�ص��وع مو�صح��ا ان وزارة الكهرب��اء اعت��ربت االم��ر اهماال 

وقامت باعفاء مدير املحطة وفتح حتقيق باالمر .
و�صه��دت مناط��ق الهارث��ة الواقعة �صمال حمافظ��ة الب�رة يوم 
ام���س اخل��روج مبظاه��رات غا�صب��ة احتجاجا على ت��ردي واقع 
التيار الكهربائ��ي حيث قام بع�س املتظاهرين بحرق االطارات 
مطالب��ني احلكومة العراقي��ة واملحلية بالقي��ام باأخذ واجباتها 
بتح�ص��ني واق��ع التيار الكهربائ��ي يف مناطقه��م م�صتغربني من 
ع��دم متابع��ة امل�صوؤول��ني له��ذا املو�صوع كم��ا �صه��دت منطقة 
غا�صب��ة  تظاه��رات  املحافظ��ة  مرك��ز  يف  الواقع��ة  الكف��اءات 

احتجاج��ا عل��ى تردي واق��ع التيار الكهربائ��ي . اىل ذلك او�صح 
مدي��ر توزيع كهرباء اجلنوب حممد عبد االمر احللفي للجورنال 
ني��وز ان التظاهرات التي خرجت اغلبها وحتديدا يف منطقة حي 
الكف��اءات تتعلق بعطب حمول��ة لبع�س املواطن��ني املتجاوزين 
ع�صوائي��ا يف املنطق��ة حيث رف�صوا دفع اال�ص��راكات اال�صولية 
لغر���س ا�صتب��دال املحولة العاطلة حيث ا���روا املواطنني على 
ن�ص��ب املحول��ة رغ��م جتاوزه��م وه��ذا االم��ر خمال��ف للقانون 
والتعليم��ات مطالب��ا و�صائ��ل االع��الم توخ��ي احل��ذر يف ن���ر 
املعلوم��ات مو�صح��ا ان الب�رة اعلى حمافظ��ة بن�صبة التجهيز 
للطاق��ة الكهربائي��ة باختالف ع��ن باقي املحافظ��ات العراقية 
م�ص��ددا عل��ى ���رورة ان يلتزم االه��ايل وان ال يتج��اوزوا على 
�صبك��ة الطاقة الكهربائي��ة موؤكدا يف الوقت نف�ص��ه على �رورة 
ان يلج��ئ املواطن اىل الر�صيد يف الطاقة للم�صاهمة يف ا�صتقرار 

التيار الكهربائي .

محافظ البصرة ينفي اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد

مراهق يشنق نفسه في "المطبخ" بذي قار

نف��ى حمافظ الب���رة ماجد الن���راوي، االأحد، ال�صائعات الت��ي ترددت عن 
القاء القب�س عليه من قبل قوة قادمة من بغداد بتهم تتعلق بالف�صاد.

وق��ال املكت��ب االإعالمي للمحاف��ظ يف بي��ان اإن "قبل اأ�صهر مت تق��دمي اأوراق 
مفربك��ة كاذبة �صدنا اىل قيادة تيار �صهيد املح��راب، وخ�صعت تلك االأوراق 

اىل التحقيق والفح�س وغرها من االمور التدقيقية".
واأ�ص��اف املكتب، اأن "اللجن��ة امل�صكلة الأجل ذلك انه��ت حتقيقها، وتبني لها 
اأن االأوراق مفربك��ة، وغايتها الت�صقيط وثنين��ا عن اكمال م�صرتنا يف خدمة 

اأبناء الب�رة".
واأ�ص��ار اإىل، اأن "قي��ادة تي��ار �صهيد املح��راب اخلالد املتمثل��ة بعمار احلكيم 
وهيئة القيادة واملكتب ال�صيا�صي ارتاأت بالتن�صيق معنا حتويل كافة االأوراق 
وامللفات لهيئة النزاهة ر�صميًا للتحقيق فيها وتبيان احلقائق للراأي العام".

واأو�ص��ح الن���راوي، بح�صب البي��ان، اأن "املرجتف��ني والفا�صل��ني مل يكتفوا 
بالت�صقيط بل اأخذوا يبثوا �صائعة تلو االأخرى، واآخرها �صائعة اعتقالنا"

اف��اد م�صدر امني يف حمافظة ذي ق��ار، االحد، بان فتى يف ال� 16 من عمره 
اقدم على االنتحار و�ص��ط مدينة النا�رية مركز املحافظة.وقال امل�صدر ان 
"فتى يف ال�صاد�صة ع�ر من عمره اأقدم على االنتحار ب�صنق نف�صه يف منزله 
مبنطق��ة ال�صخي��ني يف مدين��ة النا�رية"، الفت��ا اىل ان "الفت��ى �صنق نف�صه 

بوا�صطة حبل داخل مطبخ البيت". 
وا�ص��اف، ان "االجه��زة االمني��ة فتحت حتقيق��ا باحلادث، ف�ص��ال عن اجراء 
الك�ص��ف م��ن قب��ل خرباء االأدل��ة اجلنائي��ة على موق��ع االنتح��ار". وبني، انه 
"مت تدوين اأقوال املدعني باحلق ال�صخ�صي، فيما اأر�صلت اجلثة لدائرة الطب 

العديل و�صط النا�رية لتحديد ال�صبب احلقيقي للوفاة".
ي�ص��ار اإىل اأن حمافظ��ات عراقية عدة ت�صهد بني فرة واخ��رى حاالت انتحار 
م�صابه��ة، فيم��ا يرج��ح املخت�ص��ون ا�صبابها اىل م�ص��اكل عاطفي��ة وعائلية، 
وب��ني �صغط االمتحانات الدرا�صي��ة اأو م�صاهدة بع�س االنواع من امل�صل�صالت 

واالأفالم الركية واالأجنبية التي تت�صمن م�صاهدا حتري�صية من هذا النوع. 

البيشمركة تحبط هجومًا لـ"داعش" في محور خورماتو
متكن��ت ق��وات البي�صمرك��ة فجر االح��د، من احب��اط هجوم انتح��اري لتنظيم 

"داع�س" االرهابي يف حمور خورماتو.
وق��ال م�ص��وؤول حم��ور خورمات��و لق��وات البي�صمرك��ة عب��داهلل ب��ور ان اربعة 
انتحاري��ني من ارهابيي "داع�س" حاول��وا يف ال�صاعة الرابعة من فجر اليوم، 
الهج��وم عل��ى مقر الف��وج الراب��ع )اللواء 16( ق��وت البي�صمرك��ة، يف القاعدة 

الع�صكرية مبحور خورماتو.
وا�ص��اف م�صوؤول حم��ور خورماتو، ان مقاتلي البي�صمرك��ة ت�صدوا الرهابيي 
"داع���س"، واأجربوه��م على تفج��ر انف�صهم، الفتا اىل ان جث��ث االرهابيني 

وقعت بايدي مقاتلي البي�صمركة.
جدير ذك��ره ان هذه املحاولة هي الثالثة لتنظيم "داع�س" االرهابي للهجوم 
عل��ى مواقع البي�صمركة يف حم��ور خورماتو خالل اقل من �صهر، حيث متكنت 

البي�صمركة احباط ودحر جميع تلك الهجمات.

اأعلن��ت وزارة التجارة عن تعاقدها مع منا�صئ وطنية 
ل�راء اكرث من )100( الف طن من مادة زيت الطعام 
)زه��رة ال�صم�س( ل�ص��د متطلبات التمويني��ة من املادة 
لالأ�صه��ر املقبل��ة  اأكد ذل��ك مدير عام ال�رك��ة العامة 
لتجارة امل��واد الغذائية قا�صم حمود من�صور وا�صاف 
ب��اأن جلن��ة التعاق��دات املركزي��ة يف وزارة التج��ارة 
عق��دت جل�صة تفاو���س مع ممثلي امل�صان��ع الوطنية 
لغر�س ���راء كميات من زيت الطعام وقد مت االتفاق 

م��ع ال�ركة املجهزة على ���راء اكرث من )مائة( الف 
ط��ن وا�ص��ل اىل خم��ازن بغ��داد واملحافظ��ات كافة.  
م�صيف��ًا ب��ان امل�صانع الوطني��ة ملادة زي��ت الطعام 
كان��ت عرو�صها مطابقة لل�روط التي و�صعتها جلنة 
التعاقدات املركزية فيم��ا يخ�س ال�صعر واملوا�صفات 
مقارن��ة بزي��ت الطع��ام امل�صت��ورد.  مو�صح��ًا ب��اأن 
االإجراءات االخرى املتعلقة بتوقيع العقد مع املنا�صئ 
الوطني��ة لتجهي��ز زي��ت الطع��ام �ص��وف تكتمل خالل 
االي��ام القليلة املقبل��ة االمر الذي ي�صه��م يف ا�صتقرار 
عمليات جتهيز املادة يف كافة مناطق البالد،   واأ�صار 

حم��ود باأن وزارة التجارة �صبق له��ا واأن تعاقدت مع 
منا�ص��ئ لتوري��د م��ادة ال�صك��ر وبكمي��ة )137( ال��ف 
املحافظ��ات  خم��ازن  جمي��ع  اىل  مناقلت��ة  مت  ط��ن 
وبدات عملي��ات جتهيز جلميع وكالء امل��واد الغذائية 
واملواطن��ني خالل �صهر رم�صان املب��ارك، م�صراآ اىل 
ان ال��وزارة بداأت االعتماد كليا على املنا�صئ الوطنية 
يف جتهي��ز م��واد ال�صك��ر وزي��ت الطع��ام وغل��ق ملف 
اال�صت��راد من منا�صئ غر وطنية بهدف دعم االنتاج 
الوطن��ي واإنه��اء االعتماد على املنا�ص��ئ العاملية يف 
عملي��ات جتهي��ز املف��ردات الغذائي��ة �صم��ن البطاقة 

التمويني��ة .  م�صددا باأن عمليات جتهيز مادتي ال�صكر 
وزيت الطعام �صت�صه��د ا�صتقرارا وا�صحا خالل االأ�صهر 
املقبل��ة بعد عمليات التعاقد الت��ي قامت بها الوزاراة 
لتاأم��ني املف��ردات الغذائي��ة الداخلة بنظ��ام البطاقة 
التمويني��ة ، مبين��ًا ب��ان التح��ول اىل االعتم��اد عل��ى 
املنت��ج الوطني يف عقود الوزارة مو�ر ايجابي لدعم 
ال�صناعة الوطنية وحتقيف االكتفاء الذاتي ف�صال عن 
كون��ه يوفر العمل��ة ال�صعبة داخل ح��دود البالد وهذا 
مايح�ص��ل الول مرة يف تعاقدات وزارة التجارة التي 

كانت تعتمد على املنا�صئ االجنبية .

 فالبي��ع اأم��ا اأن يك��ون نح��و م�صكن��ا فاره��ا، يحتوي 
عل��ى موا�صف��ات بن��اء خليجي��ة اأو تركي��ة، ت�صاه��ي 
مبوا�صفاته��ا م��ا ال يخط��ر على الب��ال والعق��ل، ولعل 
اخلزينة االقت�صادية التي ي�صعى من اأجلها معظم اأهلنا 
الكادحني، هي عدم االإف��راط ب�صلعتني اأ�صا�صيتني، هما 
ال��دار وكانت ه��ذه املفردة اأول الكلم��ات التي ن�صمعها 
بدخولنا ملرحلة الدرا�صة االبتدائية، اأما ال�صلعة الثانية 
فه��ي املقتني��ات الذهبية، الت��ي مل ت�صلم عل��ى جلدتها 
و�ص��ط اأزم��ات اقت�صادي��ة تع�صف باملواط��ن منذ عام 
1991 وال ن��دري مت��ى تنتهى، وهنال��ك عوامل كثرة 
باالإ�صاف��ة اإىل مما ذك��ر، جلنوح املواط��ن اإىل بيع دار 
�صكناه، فزي��ادة عدد اأفراد االأ���رة واالن�صطار العائلي 
نتيجة ح��االت الزواج، وال���رورة املت�صاعدة لتوفر 
وح��دة �صكنية ت�صل م�صاحتها اإىل اأقل من خم�صني مرا 
تالفيا للم�صاكل العائلية ،وبالكفة االأخرى من امليزان 
بلغ �صعر امل��ر الواحدة يف مناطق الكرادة اأو املن�صور 
وزيون��ة ثماني��ة مالي��ني دين��ار لغر���س اال�صتثم��ار 
التجاري، وه��ذا املبلغ رمبا يكون كافي��ا ل�راء قطعة 
اأر�س حوا�صم م�صط��را ل�رائها املواطن، ويف حم�صلة 
نهائي��ة جند اأن اأغلب احللول لتلك االأزمات، التي جلاأت 
اإليها تل��ك االأ�ر هي تقطي��ع اأو�صال البي��وت، وبيعها 
ج��زارة اأن جاز التعبر، وبالت��ايل �صببت قلة يف تقدمي 

اخلدمات وتدين م�صتويات اأ�صعارها
اأجورن��ا قليل��ة و�صهاداتن��ا اجلامعي��ة بال ثم��ن، هكذا 
يطلقه��ا اأحمد �صليم املقيم يف مدين��ة �صدين باأ�صراليا، 
ومل يك��ن لدين��ا بديال �ص��وى بيع ال��دار الت��ي ورثناها 
واأخوت��ي االأربع��ة م��ن وال��دي "رحم��ه اهلل "لذل��ك كنا 
م�صطرين اإىل بيعها بثمن بخ�س واللجوء اإىل ا�صراليا، 
وال اأخفي��ك �را اأن الو�ص��ع االأمني واالقت�صادي كانت 
م��ن اأهم االأ�صباب التي دعتن��ا اإىل ذلك، وهنالك الكثر 
من العراقي��ني هنا على حافة الهاوية واالإفال�س، لو ال 
امل�صاعدات الت��ي ت�صلهم من اأقربائهم، نتمنى الرجوع 

ف�ريان حياتي ما زال معلقا بالعراق
لي��ث �صباح طالب مرحل��ة الثانية كلي��ة الهند�صة قال 
لنا: بنربة عتاب عل��ى احللول الع�صائرية، حيث اأجربنا 
على بيع دارن��ا وت�صديد ما ي�صم��ى بالف�صل الع�صائري 
والبالغ 180مليون دينار، ب�صبب حادث انقالب �صيارة 

اأخ��ي اأدت اإىل وف��اة 4اأ�صخا���س، مل يك��ن لدين��ا بديال 
�ص��وى دارنا التي ع�صن��ا فيها اأجمل ذكري��ات طفولتنا 
الربيئ��ة، ونحن االآن ن�صك��ن دار اأيجار ببدل قدره 250 

اإلف دينار �صهريا.
فيم��ا ذكر لن��ا وال��د الطالب��ة زين��ب الراب��ع االبتدائي 
بقوله: مل اأكن اأتوقع هذا اجل�صع من قبل االأطباء، وكنت 
اأظ��ن اأن مهنة الط��ب اإن�صانية، لكنن��ي فوجئت باملبلغ 
ال��ذي طلب من��ي وقدره 7ماليني دين��ار لغر�س تبديل 
م��ادة البالزم��ا يف دم ابنت��ي، حاولت م��رارا مع مدير 
م�صت�صفى...االأهلي لكن جميع حماوالتي باءت بالف�صل 
ب�صب��ب اجل�صع الذي اأ�صاب بع���س االأطباء، وافتقادهم 
اجلان��ب االإن�ص��اين، ورغ��م تبدي��ل هذه امل��ادة ولثالث 
مرات متتالية وبنف�س ه��ذا املبلغ، اال اأن ابنتي فارقت 
احلي��اة، وب��داأت اأ�صدد املبل��غ الذي ا�صر�صت��ه من بيع 

داري الوحيدة

اأب��و ب�ص��ر العب��ودي �صاح��ب مكت��ب داللي��ة  وي��رى 
االأ�صدق��اء ال�صع��ب حي اأور ب��اأن اأ�صعار بي��ع العقارات 
ق��د انخف�صت بن�صب��ة 60% قيا�ص��ا اإىل مبيع��ات العام 
املا�صي، ب�صب��ب عدة عوامل منه��ا اأن االأ�صعار �صت�صهد 
انخفا�ص��ا ملحوظا، نظ��را ل�صيا�صات الدول��ة التق�صفية 
يف جمم��ل اإي��رادات اخلزينة العامة، كم��ا اأن ال�رورة 
الفعلي��ة ل�راء العق��ارات من قب��ل املواطنني، جعلتهم 
يفك��رون ببدائل اأخرى كقطع االأرا�ص��ي الزراعية، التي 
تت�صف بامل�صاحة الكبرة، ويقابله يف هذا اجلانب قلة 
اخلدمات، با�صتثناء قطع االأرا�صي التي توزعها بع�س 
اجلمعي��ات التعاوني��ة، اأو ال��وزارات كال�صحة والدفاع 
والداخلي��ة، اأم��ا مناط��ق الك��رادة وزيون��ة واملن�صور، 
فاأنه��ا ن��ادرا م��ا جت��د حرك��ة بي��ع العق��ارات، ب�صبب 
تفاوت امل�صتوى االقت�ص��ادي من حيث م�صادر الدخل 

املتعددة واملتنوعة.

اأعلنت القوات العراقي��ة ا�صتعادة منفذ الوليد احلدودي 
م��ع �صوري��ا حي��ث متكنت م��ن فر���سِ �صيطرِته��ا على 

املثلِث احلدودي بني العراق واالأردن و�صوريا.
جاءت ا�صتعادة ال�صيط��رة على املعرب وذلك بعد عملية 
ع�صكري��ة وا�صع��ة �ص��د م�صلح��ي داع�س �صارك��ت فيها 
ق��وات احل��دود واحل�ص��د الع�صائري، بدعم م��ن الطران 
العراق��ي والتحال��ف ال��دويل. واأف��اد م�ص��در اأمني يف 
حمافظة االنبار املحاذية ل�صوريا، ال�صبت، باأن لواءين 
م��ن حر�س احلدود با�را ب��ادارة منفذ الوليد وال�ريط 
احل��دودي مع �صوريا. وق��ال امل�صدر اإن "ه��ذه القوات 
�صيط��رت اإي�ص��ا عل��ى ال�ري��ط احل��دودي ب��ني منفذي 
الولي��د وطريبيل"، م�صرا اإىل اأن "هناك واجبات اأخرى 

باجتاه منفذ القائم احلدودي".

اأعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة، االح��د، اأن الق�ص��اء دان مدي��را 
عام��ا يف ق�صية �راء �صي��ارات موكب وزي��ر الكهرباء 
بع��د ت�صخي���س فرقه��ا امليداني��ة وجود "مغ��االة" يف 
اأ�صعاره��ا. وقالت الهيئة يف بيان �صحف��ي ، اإن "دائرة 
التحقيق��ات يف هيئ��ة النزاهة ك�صفت ع��ن �صدور حكم 
غيابي بح��ق املدير العام ال�صابق لدائ��رة م�صاريع نقل 
الطاق��ة الكهربائي��ة )م.ف.ح( ا�صتنادا الأح��كام املادة 
"تو�صي��ات فري��ق العمل  340 عقوب��ات"، الفت��ة اإىل 
املي��داين التاب��ع للهيئ��ة املك�ل���ف بفتح ملف��ات وزارة 
الكهرب��اء وال��ذي �صخ����س اخلل��ل ون�صب��ة ال���رر يف 
الق�صي��ة، واأو�صى باإحالة املتهم اإىل الق�صاء وت�صمينه 
مبل��غ ال���رر". وا�صافت الهيئ��ة، اأن "التحقيقات ويف 
معر���س حديثها عن تفا�صيل الق�صي��ة التي حدثت يف 
الع��ام 2014، اأ�ص��ارت اإىل اإ�ص��دار حمكم��ة اجلناي��ات 
املخت�ص���ة بق�صايا النزاهة حكم��ا غيابيا بحق املدير 
الع��ام ال�صابق لدائرة م�صاريع نق��ل الطاقة الكهربائية؛ 
وذل��ك لتعم�ده اإح��داث ال�رر العم��دي مب�صلحة اجلهة 
الت��ي يعمل فيها لثبوت وج��ود خلل ومغاالة يف اأ�صعار 

ال�صي�ارات التي مت �راوؤها ملوكب وزير الكهرباء.

التجارة.. تعاقدنا على شراء أكثر من )١٠٠( ألف طن من مادة زيت الطعام 

شطر الدور السكنية كارثة عمرانية تهدد التحضر المجتمعي

عطل بمحطة كهرباء النجيبية تسبب بثورة شعبية وكهرباء الجنوب تتهم األهالي بالتقاعس في دفع الجباية 

حرس الحدود يشرع بإدارة معبر 
الوليد على الحدود مع سوريا

النزاهة: اإلدانة لمدير عام 
في قضية شراء سيارات 

موكب وزير الكهرباء

بغداد ـ خاص

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

البصرة- محمد الجابري

او�ضح مدير انتاج الطاقة 
اجلنوبية حت�ضني ال�ضعد ان �ضبب 

اقالة مدير حماطة كهرباء النجيبية 
جاء نتيجة ح�ضول عطل يف يف 

ملف تربيد احدى املحطات حيث 
كانت هناك م�ضكلة بح�ضول ليك 
مبلف التربيد يف املحطة وظهر 

املاء الذي اختلط مع مادة الدهن 
فح�ضل عطل باملحطة حيث ح�ضل 

اللوم على مدير املحطة 

الدار للبيع، مفردة جديدة 
ال يكاد يخلو زقاق اأو حملة 

من تعليقها على معظم الدور 
ال�ضكنية يف املناطق ال�ضعبية 
على وجه اخل�ضو�ص، ب�ضبب 

تردي االأو�ضاع االقت�ضادية 
وانح�ضار فر�ص العمل، اأما 

يف بقية املناطق فالو�ضع 
يختلف متاما
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