
من  ال�سيارات  وحمركات  املكائن  ت�سليح  ور�ش  تعترب 
ال�سناعي  القطاع  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  املهمة  القطاعات 
العمل  عن  العاطلني  لت�سغيل  فر�ش  وتوفري  واخلا�ش  العام 
وا�سحاب  املتعلمني  منهم  املجتمع  من  خمتلفة  ولفئات 
يف  العمل  لطبيعة  نظرا  املتعلمني،  غري  من  واي�سا  ال�سهادات 
على  تاأخذ  واأكادميية  عملية  خربة  تتطلب  والتي  الور�ش  تلك 
ال�سناعية  واالالت  املكائن  وت�سليح  �سيانة  مهمة  عاتقها 
دور  الور�ش  لتلك  وكان  ال�سيارات،  حمركات  ت�سليح  وكذلك 
كبري يف فرتة الت�سعينيات من القرن املا�سي نتيجة احل�سار 
تلك  انتع�ست  حيث  الفرتة،  تلك  يف  املفرو�ش  االقت�سادي 
ال�سيخ عمر  ال�سناعات من خراطة وفريز وخا�سة يف منطقة 
وكذلك  واخلا�ش  العام  ال�سناعي  القطاع  حلاجة  ال�سناعية، 
هذا  فر�سها  ا�ستثنائية  ظروف  يف  للعمل  الع�سكري  الت�سنيع 
احل�سار.  ولكن بعد عام )2003( وماجرى من عملية تدمري 
بالتدهور نتيجة  القطاع  اخذ هذا  الوطنية،  منظمة ل�سناعتنا 
لتوقف اغلب املعامل وامل�سانع يف البالد، وبداأت معاناة عدد 
غري قليل من الفنيني والعمال واملهند�سني، نتيجة لت�رسيحهم 
العمل  عن  عاطلني  جعلهم  مما  والور�ش.  املعامل  هذه  من 
هذه  معاناة  على  وللوقوف  لت�سغيلهم.  فر�ش  عن  يبحثون 
الور�ش.   وا�سحاب  العاملني  من  بعدد  لقاء  لنا  كان  ال�رسيحة 
التي  ور�سته  ال�ساد�ش من عمره يجل�ش يف  العقد  ابو علي يف 
توقفت اغلب مكائنها عن العمل يقول "انظر اىل تلك املكائن 
 )24( تعمل  �سابقة  فرتة  يف  كانت  اخلراطة  ومكائن  التورنة 
وكان  وم�سائي  �سباحي  عمل  وب�سفتني  توقف  وبال  �ساعة 
عدد العاملني اكرث من خم�سة ع�رس عامل يف كل �سفت، منهم 
العام  القطاع  �رسكات  كانت  اذ  واحلريف  والفني  املهند�ش 
واخلا�ش ترفدنا بنماذج قطع غيار تخ�ش مكائنها ومنتوجها 
لغر�ش ت�سنيعها وخا�سة الت�سنيع الع�سكري، وذلك ب�سبب قلة 
االدوات  دخول  من  البلد  على  املفرو�ش  واحل�سار  ا�سعارنا 
االحتياطية وقطع الغيار بكل ا�سكالها، وكانت �سناعتنا بدقة 
حدث  وما   )2003( عام  بعد  لال�سف  ولكن  عالية،  وجودة 
نتيجة االحتالل توقفت معاملنا، ولعدم وجود روؤية �سيا�سية 
املعطل،  ال�سناعي  بالقطاع  للنهو�ش  �سحيحة  واقت�سادية 
لفته  جميل  اال�سطة  هنا.   يعملون  فقط  عاملني  هناك  واالن 
"اغلب اال�سطوات اغلقوا  ال�سيارات قال  �ساحب حمل لت�سليح 
ال�سيارات  ب�سبب دخول   )2003( بعد عام  حمالتهم وور�سهم 
احلديثة ذات املحركات املعقدة، اذ ان اغلب العاملني يف تلك 
هذه  يف  الفنيني  اغلب  وان  ت�سليحها،  ي�ستطيعون  ال  الور�ش 
املحالت كانوا يعملون على املوديالت القدمية والتي هي �سهلة 
الور�سة خم�سة عمال ولكن  الت�سليح، وقد كان يعمل يف هذه 
لقلة العمل مت اال�ستغناء عن جهود هوؤالء العمال ومت ت�رسيحهم 
من العمل، وانا االن ادير الور�سة مع عامل واحد ولوال �سفري 
يف  احلديثة  ال�سيارات  ت�سليح  ور�ش  يف  والعمل  االردن  اىل 
ملا  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  يف  االقت�سادي  احل�سار  فرتة 

ا�ستطعت ان ا�ستمر يف هذا العمل. اما ابو حيدر �ساحب ور�سة 
"من  ا�سار  البلديات  منطقة  يف  احلديثة  ال�سيارات  لت�سليح 
ال�سغرية هو  ال�سيارات يف ور�سنا  العمل وت�سليح  ا�سباب قلة 
ب�سبب دخول �رسكات �سيانة ل�رسكات العاملية لل�سيارات مثل 
�رسكة كيا و�رسكة هونداي وغريها من ال�رسكات، والتي تقوم 
باعمال ال�سيانة ما بعد البيع علما ان هذه ال�رسكات تتقا�سى 
مبالغ لي�ست قليلة عند �سيانة تلك ال�سيارات واي�سا املواعيد 
الطويلة التي ينتظرها املواطن عند ال�سيانة. اما العامل احمد 

بها  نعمل  التي  الت�سليح  حمالت  يف  قليلة  اجورنا  "ان  يقول 
من  اال�سطوات  جل�سع  االحيان  بع�ش  ويف  العمل،  قلة  ب�سبب 
من  لنا  متنح  التي  االكرامية  على  ونعتمد  الور�ش،  ا�سحاب 
تقوم  تلك املحالت  اغلب  ان  واي�سا من املالحظ  الزبون،  قبل 
بت�سغيل االطفال لقلة اجورهم ول�ساعات عمل طويلة م�ستغلني 
تدفع  التي  االطفال لرتك درا�ستهم وعوز وفقر عوائلهم  هوؤالء 
بهم اىل جمال العمل. وينا�سد ا�سحاب الور�ش ومعامل التورنة 
احلكومة بدعم وتاأهيل القطاع ال�سناعي العام واخلا�ش النه 

لتجديد  دعمهم  وكذلك  ور�سهم  يف  العمل  حركة  يف  ي�سهم 
، واي�سا  العاملية  التطور لل�سناعات  مكائنهم وجعلها تواكب 
اىل  القطاع  هذا  يف  العاملني  من  عدد  ار�سال  او  دورات  فتح 
اليه  تو�سلت  ما  اخر  على  وتعريفهم  قدراتهم  لتطوير  اخلارج 
التكنولوجيا احلديثة يف العمل على ت�سليح املكائن وال�سيارات 
احلديثة. واي�سا اعطاع دور كبري لالحتاد العام لنقابات عمال 
العراق النه املمثل ال�رسعي للدفاع عن حقوق العمال، وكذلك 

منع ا�ستغالل وت�سغيل االطفال.

 
قال املر�سد العراقي حلقوق االإن�سان اإن ما يقارب 
تل  بناحية  اجلرابيع  اأم  خميم  يف  نازح  األف   90
يفرت�سون  املو�سل(  مدينة  عن  كلم   73( عبطة 
طعام  حتى  اأو  م�ساعدات  اأو  خيم  دون  من  االأر�ش 
طفل  االأحد  اأم�ش  هوؤالء  بني  من  تويف  ياأكلونه. 

واإمراأة م�سنة ب�سبب العط�ش.
يف  اأم�ش  يوم  تواجد  الر�سد  �سبكة  يف  ع�سو  قال 
فيه  يتواجد  الذي  "املكان  اإن  اجلرابيع  اأم  خميم 
احلقيقة  يف  لكنه  خميمًا،  ُي�سمى  نازح  األف   90
وفيه  اأ�سالك  من  ب�سياٍج  حُمدد  مكان  �سوى  لي�ش 
فقط 200 خيمة اأول اأقل، والعوائل هناك ال جتد ما 

تاأكله اأو ت�رسبه".
"على  اإن  االإن�سان  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال 
احلكومتني االإحتادية واملحلية يف حمافظة نينوى 
االإ�رساع باإيجاد حلول وتقدمي امل�ساعدات للنازحني 
يحتمل  ال  هناك  الو�سع  اجلرابيع.  ام  خميم  يف 

التاأخري اأو التهاون. النازحون بال خيام وال طعام".
قال نازح اإلتقته �سبكة الر�سد يف خميم ام اجلرابيع 
وهو ي�ستظل ب�سيارته الكبرية مع عائلته اإن "املخيم 
معنا  جلبنا  اننا  امل�سكلة  �سيء.  اأي  فيه  يوجد  ال 
موا�سينا التي نفق بع�سها. مل ت�سلنا اأية م�ساعدات، 
و�سعنا  بالكاز.  ملوثة  مياه  �سهاريج  و�سلتنا  بل 
اأ�سعة  من  اأنف�سنا  لنحمي  ال�سيارات  على  فرا�سنا 

ال�سم�ش".
قال املر�سد العراقي حلقوق االإن�سان اإن "نزوح هذه 
العوائل كان من جممعي ال�سكار والر�سالة وق�ساء 
هرب  التي  احلدودية  القرى  اإىل  باالإ�سافة  البعاج، 
اأثناء  ال�سعبي  احل�سد  هيئة  قوات  باإجتاه  �سكانها 

و�سولهم هناك".
قالت اإمراأة كبرية يف ال�سن وهي من ق�ساء البعاج 
هناك  تكون  ورمبا  ماأ�ساوية،  االأطفال  "حالة  اإن 
حاالت وفيات خالل االيام املقبلة، فاليوم )اأم�ش( 

تويف طفل واإمراأة كبرية ب�سبب العط�ش".
العوائل  تلك  رافق  الذي  الر�سد  �سبكة  ع�سو  قال 

"مل نلحظ وجود اأي ع�سو من احلكومة املحلية، اأو 
بقوا  هناك  فالنا�ش  االإحتادية،  احلكومة  من  حتى 
نقية  مياه  على  للح�سول  ويتو�سلون  ال�سحراء  يف 

ل�رسبها، كما ال توجد اأية منظمة اإغاثية".
قالت نازحة اأخرى وهي اأي�سًا من ق�ساء البعاج اإن 
"اأطفالها مل يت�سحموا منذ ثالثة اأ�سابيع، ومل ياأكلوا 
اأثناء  االأمنية  القوات  من  عليه  ح�سلوا  ما  �سوى 
املاء  اأ�رسب  مل  اأي�سًا  اأنا  منهم.  بالقرب  وجودها 
حلقوق  العراقي  املر�سد  طالب  �ساعة".   11 منذ 
االإن�سان احلكومة العراقية ب�رسورة اال�رساع بتقدمي 
امل�ساعدات لت�سعني األف مدين مل ياأكلوا ومل ي�رسبوا 
منذ �ساعات طويلة اأو رمبا اأيام، فهم يتواجدون يف 
تنظيم  �سيطرة  مناطق  يف  ولي�سوا  حمررة  مناطق 
االإحتادية  احلكومتني  املر�سد  وُيحمل  "داع�ش". 
�سالمة  م�سوؤولية  نينوى  حمافظة  يف  واملحلية 
اجلرابيع، ويدعوهما  ام  النازحني يف خميم  جيمع 
بامل�سوؤولية  والقيام  الالزمة  االإجراءات  اإتخاذ  اإىل 

امللقاة على عاتقهما.

اأبو فرا�ش احلارث بن �سعيد بن حمدان  اأبو فرا�ش احلمداين هو 
 968  -  932  / هـ   357  - َبعي،)320  الَرّ التغلبي  احلمداين 
عربية  قبيلة  وهي  احلمدانيني،  قبيلة  من  �ساعر  هو  م(.]2[ 
حكمت �سمال �سوريا والعراق وكانت عا�سمتهم حلب يف القرن 
العا�رس للميالد. كان ظهور احلمدانيني يف فرتة �سعف العن�رس 
والرتك.  الفر�ش  وهزمية  العبا�سية  اخلالفة  ج�سم  يف  العربي 
�سلطتهم،  وتر�سيخ  حكمهم  لدعم  احلروب  احلمدانيون  فبا�رس 
الدولة احلمداين وعم �ساعرنا، بالد  فاحتل عبد اهلل، والد �سيف 
�سلطة بني حمدان على �سمال �سوريا مبا فيها  املو�سل وب�سط 
عا�سمة ال�سمال حلب وما حولها ومتلك �سيف الدولة حم�ش ثم 
حلب حيث اأن�ساأ بالطًا جمع فيه الكتاب وال�سعراء واللغويني يف 
دولة عا�سمتها حلب. ترعرع اأبو فرا�ش يف كنف ابن عمه �سيف 
الدولة يف حلب، بعد موت والده باكراً، ف�سب فار�سًا �ساعراً، وراح 
يدافع عن اإمارة ابن عمه �سد هجمات الروم ويحارب الدم�ستق 
قائدهم. ويف اأوقات ال�سلم كان ي�سارك يف جمال�ش االأدب فيذاكر 
ال�سعراء ويناف�سهم، ثم واله �سيف الدولة مقاطعة منبج فاأح�سن 
بني  كثرية  واحلروب  املواجهات  كانت  عنها.  والذود  حكمها 
احلمدانيني والروم يف اأيام اأبي فرا�ش، ويف اإحدى املعارك خانه 
احلظ يومًا فوقع اأ�سرياً �سنة 347 هـ )959م( يف مكاٍن ُيعرف 
َخْر�َسنة  ت�سمى  اإىل منطقة  الروم  الكحل". فحمله  "مغارة  با�سم 
على الفرات، وكان فيها للروم ح�سٌن منيع، ومل ميكث يف االأ�رس 
�سيف  اإن  قال  من  فمنهم  جناته،  كيفية  يف  واخُتلف  طوياًل، 
اإنه ا�ستطاع الهرب. فابن خلكان  الدولة افتداه ومنهم من قال 
اإىل  اأعلى احل�سن  واأهوى به من  ال�ساعر ركب جواده  اأن  يروي 
الفرات، واالأرجح اأنه اأم�سى يف االأ�رس بني ثالث واأربع �سنوات. 
انت�رس احلمدانيون اأكرث من مرة يف معارك كٍر وفٍر، وبعد توقف 
لفرتة من الزمن عاد القتال بينهم )بني احلمدانني وبني الروم( 
وبعد  منبج  يف  فرا�ش  اأبا  وحا�رسوا  كبرياً  جي�سًا  اأعدوا  الذين 
مواجهات وجوالت كر وفر �سقطت قلعته �سنة 350 هـ )962م( 
ووقع اأ�سرياً وُحمل اإىل الق�سطنطينية حيث اأقام بني ثالث واأربع 
ابن عمه يف حلب،  اإىل  ال�ساعر جملة ر�سائل  �سنوات، وقد وجه 
فيها يتذمر من طول االأ�رس وق�سوته، ويلومه على املماطلة يف 
افتدائه. ويبدو اأن اإمارة حلب كانت يف تلك احلقبة متر مبرحلٍة 
جي�سهم  وتقدم  الروم  �سوكة  قويت  فقد  موؤقتة  لفرتة  �سعبة 
عا�سمتها  واقتحم  االإمارة  فاكت�سح  نقفور  بقيادة  ال�سخم 
حلب، فرتاجع �سيف الدولة اإىل ميافارقني، واعاد �سيف الدولة 
)966م(  354 هـ  الروم يف �سنة  قوته ترتيب وجتهيز وهاجم 
حلب،  يف  وملكه  اإمارته  وا�ستعاد  عليهم  وانت�رس  وهزمهم 
ومنهم  اأ�رساه  افتداء  اإىل  واأ�رسع  الروم  من  ي�سرية  اعدادا  وا�رس 
ابن عمه اأبو فرا�ش احلمداين بعد انت�ساره على الروم، ومل يكن 
له،  ن�سيانه  يتذمر من  ابن عمه، فكان  اأخبار  يتبلغ  فرا�شٍ   اأبو 
وي�سكو الدهر وير�سل الق�سائد املليئة مب�ساعر االأمل واحلنني اإىل 
الوطن، فتتلقاها اأمه باللوعة حتى توفيت قبل عودة وحيدها. 
مت افتداء وحترير اأبي فرا�ش وبعد م�سي �سنٍة على خروجه من 
االأ�رس، تويف �سيف الدولة 355 هـ )967م( وكان ل�سيف الدولة 
اأبي  �سيده  بابن  فنادى  الت�سلط،  يف  طمع  قرغويه  ا�سمه  موىل 
على  اأمريه  با�سم  يده  يب�سط  اأن  اآماًل  حلب  على  اأمرياً  املعايل، 
اأدرك  فرا�ش.  اأبي  اأخت  ابن  هو  املعايل  واأبو  باأ�رسها،  االإمارة 
اأبو فرا�ٍش نوايا قرغويه فدخل مدينة حم�ش، فاأوفد اأبو املعايل 
جي�سًا بقيادة قرغويه، فدارت معركٌة ُقتل فيها اأبو فرا�ش. وكان 
ذلك يف ربيع االأول �سنة 357 هـ )968م( يف بلدة �سدد جنوب 

�رسق حم�ش.

معاناة أصحاب الورش الصناعية وتصليح السيارات..بال حلول
بغداد ــ   عامر عبود الشيخ علي 

بغداد – متابعة

الربملانية  االنتخابات  نحو  حثيثا,  االأيام  مت�ضي   
عام  ني�ضان  يف  اإجرائها  املوؤمل  من  التي  العراقية, 
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  بتغيري  توقعات  و�ضط   ,2018
مناطق  اىل  النازحني  وعودة  داع�ش,  من  خال  وعراق 

�ضكناهم .
وخطابات  ملحوظا,  �ضيا�ضيا  حراكا  ن�ضهد  بداأنا  لذلك   
حم�ضلتها  يف  هي  العراقي,  ال�ضارع  تناغم  �ضيا�ضية 
الدعاية االنتخابية للأحزاب والكيانات  االإعلن عن بدء 
ال�ضيا�ضية, التي تهدف للم�ضاركة يف االنتخابات القادمة, 
اأوزارها,  ت�ضع  مل  االإرهاب  على  احلرب  اإن  الرغم  على 
بفارغ  ينتظرون  الذين  النازحني  معاناة  ن�ضهد  ومازلنا 

ال�ضرب, العودة اىل ديارهم .
على  اجلميع  اأجربت  التي  القاهرة,  الظروف  هذه     
جمال�ش  انتخابات  وتاأجيل  الواقع,  باالأمر  القبول 
الربملانية,  باالنتخابات  دجمها  بانتظار  املحافظات, 
اإ�ضافة اىل امل�ضاكل يف عمل مفو�ضية االنتخابات, التي 
تنتهي مدتها الد�ضتورية يف �ضهر اأيلول القادم, ومل يتم 
االتفاق اىل االآن على اختيار مفو�ضية جديدة, اأو ت�ضريع 
االنتخابات  بح�ضبه  �ضتجرى  الذي  االنتخابات,  قانون 

القادمة .
البع�ش  اأن  ال�ضيا�ضي,  للم�ضهد  قراءتنا  من  ويبدو     
يحاول التلعب واملراوغة, يف اختيار جمل�ش املفو�ضني, 
يتم  مل  الذي  اجلديد,  االنتخابات  قانون  ت�ضريع  وكذلك 
املدة  جتاوز  يف  منه  اأمل  االآن,  اىل  فقراته  على  االتفاق 
يف  الربملانية  االنتخابات  اإجراء  وعدم  الد�ضتورية, 
موعدها املحدد, واإدخال البلد يف فراغ د�ضتوري, رمبا 
يعيد البلد اىل املربع االأول, وي�ضوه التجربة ال�ضيا�ضية 
العراقية, التي مل تر�ضخ جذورها بعد, وبالتايل تعطيل 
مظلم,  نفق  يف  البلد  واإدخال  الدميقراطية  العملية 
اليعرف اأحد كيفية اخلروج منه, والنتائج املرتتبة عليه .

     اأن املراهنني على تاأجيل االنتخابات, اإمنا يراهنون 
حتققت  التي  االجنازات  و�ضياع  كله,  العراق  مب�ضتقبل 
ال�ضيا�ضي  ال�ضعيد  على  �ضواء  املا�ضية,  الفرتة  طيلة 
التي  واالإنت�ضارات  االإرهاب,  حماربة  �ضعيد  على  اأم 
هذا  اأبناء  قدمها  التي  الت�ضحيات  لكل  و�ضياع  حتققت, 
البلد, من اجل الو�ضول اىل عراق امن م�ضتقر, يتم فيه 
التم�ضك  البع�ش  يحاول  التي  لل�ضلطة,  ال�ضلمي  التداول 

فيها, خلفا للقانون والد�ضتور .
توؤكد  للعيان,  وا�ضحة  �ضارت  وخماوف  هواج�ش      
من  يخرج  ملا  بلد,  مب�ضري  التلعب  يحاول  البع�ش  اإن 
حماربة االإرهاب بعد, وملا تن�ضج فيه العملية ال�ضيا�ضية 
و�ضط �ضراع اقليمي ودويل �ضائك, يجب اأن يكون العراق 
فيه قويا متما�ضكا, وعلى اأ�ضحاب التفكري االنتهازي اأن 

يدركوا, اإن تاأجيل االنتخابات الربملانية خط اأحمر .
 

مبدعون
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 بني موظف حكومي  يف �ضكوى للجورنال عن طريقة 
تزوير عقارات الدولة, حيث اأكد ان "التحرك االول من 
العقاري  الت�ضجيل  الف�ضاد  يكون باجتاه  قبل مافيات 
او  امللف  اخفاء  ويتم  مثل,  الكرادة,  حي  يف  الفرعي 
ال�ضند او اال�ضبارة", منبها اىل ان "هذه املافيات تقوم 

باختيار عقارات باه�ضة الثمن".
واأ�ضاف, ان "اخلطوة الثانية تكون من خلل التحرك 
مع  وبالتعاون  العامة  العقاري  مديرية  �ضجل  على 

موظف فيها لتزوير امللفات".
وتابع "وعندما يراجع املواطن دائرة العقاري الفرعي 
املزور يذهب اىل  بل  قد ال يراجع,  او  ال يجد عقاره, 
او  له  يعود  العقار  هذا  ان  ويدعي  العقار  �ضاحب 
يقوم ببيعه وعندما ياأتي امل�ضرتي اىل �ضاحب البيت 
التنازع بني الطرفني,  العقار ملكي ويبداأ  ويقول هذا 
البيت  �ضاحب  ويقدم  املحكمة  اىل  يذهبان  وبعدها 
بدورها  والتي  املحكمة  اىل  �ضكوى  اال�ضلي  العقاري 

تر�ضل كتابا اىل دائرة الت�ضجيل العقاري الفرعي".
بار�ضال كتاب اىل  "املحكمة بدورها تقوم  ان  واردف 
مديرية الت�ضجيل العقاري العامة بعد ان تقول دائرة 
الت�ضجيل الفرعي ان العقار قد فقد, ومديرية الت�ضجيل 
تقوم  عندها  املزور,  با�ضم  العقار  ان  جتيب  العامة, 
اىل  كتاب  بار�ضال  العامة  العقاري  الت�ضجيل  مديرية 
تكون  وعندها  املزور,  با�ضم  العقار  ان  توؤكد  املحكمة 

الطامة الكربى با�ضدار كتاب عقاري للمزور".
ولفت "اتخذنا جمموعة من التدابري, منها, التو�ضية 
بتغليف تلك ال�ضجلت, ك�ضجلت اجلن�ضية العراقية, 
"متت  انه  اىل  م�ضريا  عليها",  وال�ضطب  الكتابة  ملنع 
باال�ضماء  وال�ضكاوى  امل�ضتم�ضكات  من  الكثري  احالة 
�ضلطات  تدخلت  ال�ضديد  لل�ضف  لكن  الق�ضاء,  اىل 

متنفذة واغلقت تلك امللفات".
عقارات  اىل  و�ضلت  الفا�ضدين  "ايادي  ان   , واأو�ضح 
لل�ضفارات  تابعة  اخلارج,  يف  العراقية  للدولة  تابعة 
العقارات  تلك  و�ضراء  بيع  ومت  ال�ضيافة,  ودور 
متنفذين".وا�ضاف,  وال�ضخا�ش  �ضخ�ضية  حل�ضابات 
اىل  ومنحها  عليها  اال�ضتيلء  مت  اخرى  "عقارات  ان 
م�ضوؤولني يف الدولة, قريبني من رموز ال�ضلطة, بينهم 
موظفون يف االمانة العامة ملجل�ش الوزراء", م�ضريا 
اىل ان "التحويل يكون اما بثمن بخ�ش ال يتعدى 1% 

من �ضعر العقار او بدون ر�ضوم".
واأكد انه "يف بع�ش االحيان تتحول تلك العقارات اىل 
وموؤ�ض�ضات  متنفذة  اأخرى  واحزاب  ال�ضلطة  احزاب 
لديه  لي�ش  الوزراء  "رئي�ش  ان  معتقدا  لها",  تابعة 

اجلدية ال�ضرتداد هذه االملك والعقارات".

هذه طريقة تزوير العقارات 

في بغداد

المواطن و المسؤول
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