
املواطن  ويعي�شها  عا�شها  لها  حدود  ال  معاناة 
املرير  الواقع  ظروف  خلفته  ما  ب�شبب  العراقي  
االرهاب,والو�شع  بعده  ومن  االحتالل  تركه  الذي 
واالداري,  املايل  والف�شاد  امل�شطرب,  ال�شيا�شي 
والبطالة . والفقر, وارتفاع اال�شعار , كل ذلك ترك 
اثارا �شلبية على حياة  املواطن املعي�شية , وتركه 
بينها  من  عديدة  وم�شاكل  معاناة  و�شط  يعي�ش 
م�شكلة ال�شكن التي  دفعته اىل يقيم ع�شوائيات داخل 
م�شاحة  من  جزء  اختزال  خالل  من  ال�شكنية  الدور 
الدار ما اخل بجمالية املناطق ال�شكنية والعا�شمة 
اال�شود   الذهب  بالد  يف  احل�شارة   مدينة  بغداد 
بها  ي�رضب  ال�شكنية  االحياء  هذه  كانت  ان  بعد 
الراقية جدا واملتنا�شقة  الت�شاميم  املثل من حيث 
العا�شمة   من  متعددة  احياء  يف  متناهية  بدقة 
60 و4االف  دار و الكرادة  ال�شيدية ومنطقة  ت�شم 
واالورفلي  والكاظمية  والبياع  واملن�شور  وزيونة 
واجلادرية وامل�شتن�رضية و�شارع فل�شطني وغريها 
من املناطق. فبع�ش العوائل و�شل عددها افرادها 
اىل خم�شة ع�رض او اكرث ت�شكن يف  بيت واحد ال تزيد 
و  600مرت,  او  400مرت  او  م   عن300  م�شاحته 
مع غالء العقارات وااليجار وحمدودية دخل الفرد 
والبطالة والفقر, كلها عوامل  اأدت بالفرد ان يف�شل 
او يختزل م�شاحة البيت اىل اىل ثالثة اجزاء او اكرث 

ولكل جزء مائة مرت او 50مرت, من اجل ا�شكان احد  
ابنائه او بناته , او بيع جزء منه. 

متزوجون  ابناء  ثالثة  لديه  التميمي  حممد  احلاج 
ولديهم اطفال وال يت�شع مكان البناء لهم ,وعندما 
قرروا ان يرتكوا البيت من اجل ايجار بيوت اخرى 
 , يفارقهم  ان  ا�شتطاعته  لعدم  بالبكاء  اجه�ش  لهم 
اىل  400مرت  م�شاحته  والتي  بيته  يق�شم  ان  فقرر 
منف�شلة  م�شتمالت  ثالثة  لهم  ويبني  اجزاء  ثالثة 
بالقرب  ليكونوا  100مرت  م�شاحة  م�شتمل  ولكل 
الفراق عن  ايام  , م�شتذكرا  وال�رضاء  بال�رضاء  منه  
اهله عندما كان �شابا وهاجر اىل دولة اخرى من 
اجل العي�ش الن والده الميلك بيتا  بل انهى حياته 
يالحقهم   واالحتياج  الفقر  كان  وكيف  بااليجار 
يف  حياته  وافنى  بالزواج  تاخره  اىل  ادى  والذي 
العمل ليح�شل على قطعة ار�ش لي�شكن فيها وكان 
والداه قد فارقا احلياة ومل يكن موجودا وبقي  يف 
منه   عانى  مبا  اوالده  اليقع  ولكي   , عليهم  ح�رضة 
قام بتق�شيم البيت واختزاله اىل اجزاء من اجل ان 
ابنائه قريبا منه ليق�شي  يلم �شمل عائلته ويكون 
جزءا  تختزل  اخرى  وعائلة  عمره.  من  له  بقي  ما 
من م�شاحة الدار للحفاظ على اوالدها من ال�شياع 
جزءا  تبيع  املادي  العوز  ب�شبب  واخرى  والت�رضد, 
لي�ش  التي  الفقرية  امورالعائلة  لتم�شية  الدار  من 

واخرى  تذكر,  وظيفة  اي  بدون  وهي  معيل  لها 
واخرى,وهكذا هو حال الكثري من العوائل العراقية 

التي تعي�ش يف دولة البرتو دوالر.
ان ال�شكن يعتربه علماء االجتماع   هو بناء ا�رضة 
التي  الكرمية  ال�شليمة  للحياة  وا�شا�ش  وجمتمع  
حتافظ على الفرد منذ الطفولة وال ت�شوبها الفاح�شة 
واجلرمية  ومتطلبات املعي�شة و باالرتباط بالبيئة 
التفاعل معها  اجتماعيًا وعقائديًا   اجليدة وحركة 
التي توؤدي اىل اال�شتقرار الفكري  والعلمي وم�شادر 
ال�شديد  لالأ�شف  ,ولكن  االر�ش  وتعمري  الرزق  
غري  العراقي   املواطن  بها  مير  التي  الظروف  ان 
الطبيعية  بعد  �شقوط النظام ال�شابق  حيث اقامت 
اكرث العوائل باختزال م�شاحات البيوت التي ت�شكن 
الظروف  ب�شبب  بيعه  او  منها  الق�شم  وبناء  فيها 
,وبدون ح�شول املوافقات اال�شولية,  الذكر  االنفة 
االيجار  حتمل  لعدم  احلياة  اجربته   من  فمنهم 
منطقة  من  ق�رضيًا  هجر  او  اجلماعي  ال�شكن  او 
فاأ�شبحت  ل�رضاء منزل  املال  �شكناه  وهو ال ميلك 
وت�شرتى  تباع  الدار  م�شاحة  على  التجاوزات  هذه 
اثرا وا�شحا على جمالية  لكنها تركت  فيما بينهم 
البي�شاين  حممد  ماجد  يتحدث  ال�شكنية.  االحياء 
�شاحب مكتب عقار يف حي البنوك قاطع الر�شافة 
يقومون  ال�شكنية  الدور  ا�شحاب  من  عدد  هنالك 
والبيع  منها  املتبقي  الدار  م�شاحة  من  جزء  ببيع 
اذا  العقار  هنا خمتلف فان امل�شاحة املفروزة من 
وي�شجل  )طابو  لها  يكون  ممكن  100مرت  كانت 
اال�شم مع �شاحب العقار الرئي�شي وممكن تنفرز(اما 
اذا كانت امل�شاحة املفروزة اقل او تكون 50 مرتا 
, فال ميكن الفرز وميكن تكون م�شاع هذه احلاالت 
تتكرر با�شتمرار يف اغلب االحياء وهناك موافقات 
القطع  هذه  اغلب  حتويل  متت  مبوجبها  قانونية 
ال�شغرية املختزلة من اال�شل من قبل دائرة الطابو, 
اما عن اجلمالية وت�شويه منظر الدار واحلي ال�شكني 
فهذه م�شالة عامة املفرو�ش على الدولة ان تتدخل 
ال�شكن  توفري  خالل  من  املواطن  بانقاذ  وتقوم 
اليقوم  حتى  االرا�شي  قطع  توزيع  او  له  املالئم 
الرتفاع  نتيجة  وبيعها  بيته  م�شاحة  باختزال 
ها�شم  حت�شني  وااليجارات.  العقارات  ا�شعار 
يقول  احلارثية  يف  عقار  مكتب  �شاحب  احل�شني 
اىل  ياتون  ال�شكنية  الدور  ا�شحاب  من  العديد  ان 
الدار ال�شباب  مكتبي لغر�ش بيع جزء من م�شاحة 
عدد  الزدياد  ومنها  املادي  العوز  منها  متعدده 
الواحد فنقوم بتنظيم لهم عقد  البيت  نفو�ش عائلة 
الطابو  دائرة  املداورة عند  ا�شتكماالت  البيع حلني 
وقد ازدادت هذه احلالة يف ال�شنوات االخرية نتيجة 
عدم توزيع قطع ارا�شي للمواطنني وارتفاع ا�شعار 
العقارات وحتى االيجارات وهذه اال�شباب تتحملها 
العا�شمة  احياء  من  بالكثري  ا�رضت  النها  الدولة 
في�شل  ورونقها.  جماليتها  افقدتها  حيث  بغداد 
كرمي العزاوي �شاحب مكتب عقار يف الكرادة يوؤكد 
قائال:نعم هناك عدد من املواطنني ياتون لغر�ش 
عر�ش جزء من م�شاحة الدار للبيت ال�شباب متعددة 
االقارب  بني  ارث  اولتق�شيم  للمادة  احلاجة  منها 
الطرفني  بني  البيع  عقد  توقيع  بعد  ذلك  فيتم 
بح�شور عدد من ال�شهود ثم االنتقال لدائرة الطابو 
عن  ناجتة  الظاهرة  هذه  االمور.  بع�ش  ال�شتكمال 
وارتفاع  للمواطنني  االرا�شي  قطع  توفري  عدم 

اىل  املواطن  دفعت  وااليجارات  العقارات  ا�شعار 
املنطقة  جمالية  اىل  االكرتاث  دون  البيت  جتزئة 
واحلي ال�شكني ولو توفرت هذه اال�شياء للمواطنني 
لبقيت االحياء ال�شكنية على حالها اجلميل. يتحدث 
املواطن زغري ر�شيد علي من قاطع الكرخ حي البياع 
قائال :انه نتيجة الظرف املعي�شي ال�شعب لعائلتي 
قمت ببيع جزء من م�شاحة الدار البالغة 300مرت, 
جيد  ب�شعر  اال�شخا�ش  الحد  100مرت  اجلزء  وهذا 
بعد االتفاق مع احد ا�شحاب مكاتب العقارات يف 
تلك املنطقة بدون علم  االمانة والعقارات والطابو 
ب�شبب رف�شهم  ومبوجب كمبياالت و�شكوك تعهدنا 
البيع بعد حماوالت  فيها بعدم االخالل يف عملية 
ب�شتى الو�شائل ان يتم فرز العقار لكن مل يتم  كما  
ان بيع هذا اجلزء من الدار ميكن ان ي�شد حاجيات 
واين  خا�شة  البلد  ظروف  ب�شبب  م�شتقبال  العائلة 
العائلة  متطلبات  يلبي  ال  وراتبي  متقاعد  رجل 
فرمبا ن�شتثمر هذا املبلغ لكي ن�شتفيد منه ملعي�شة 
منظرها  وتغيري  البيوت  جمالية  عن  اما   , العائلة 
فهذا  يخ�ش الدولة  التي يجب عليها توفري ال�شكن 
ظل  يف  حمرتمة  كرمية  بحياة  والعي�ش  للمواطنني 
والبطالة  االن�شائية  واملواد  البيوت  ا�شعار  ارتفاع 

كلها ظروف هيئتها الدولة وو�شلتنا لهذا احلال.
انفعال  مع  بغدادية  بلهجة  قوله  وختم   
اجلمالية  �شنو  حتجي  وين  انت  ملحوظ:)ياعمي 

و�شنو احلي ال�شكني واملحافظة على خارطة البيت, 
اليوم وفر يل ال�شكن وخليني اعي�ش وبعدين �شرتيد 
الدولة مني ؟هم ما موفره كل�شي ايل وبعدين تريد 
حتا�شبني , بيتي انا حر بكل ت�رضف , خل ت�شبط 
امورها وبعدين جتي علينا( . فيما تقول املواطنة 
الكهرباء  وزارة  يف  تعمل  موظفة  ح�شن  فاطمة 
ت�شكن قاطع الكرخ حي احلرية : انا ا�شكن يف هذه 
واوالدي  انا  400مرت  م�شاحتها  والبالغة  الدار 
االربعة وكنت اقوم باعالتهم بعد ا�شت�شهاد والدهم  
بزواجهم  اقوم  ان  االمر  علي   حتتم  كربوا  وملا 
من  وبدال  البيت  هذا  يف  لنا  كبرية  عائلة  وكونوا 
جدا  مرتفعة  ا�شعار  يف  وهي  لهم  بيوتا  ي�شتاجروا 
لكي  اق�شام  ثالثة  اىل  الدار  م�شاحة  بتق�شيم  قمت 
االيجارات  من  ويرتاحوا  م�شتمالت  لهم  يبنوا 
ويكونون قريبني من والدتهم التي ربتهم وهم يف 
ا�شعب الظروف,  واالن حقي عليهم.  اما من ناحية 
حتويل العقار با�شمائهم فالميكن ومل نقم با�شعار 
الطابو او عقارات الدولة النها �شوف ت�شبح م�شكلة 
)اخل�شنات(,  وح�رض  الكتاب  واخذ  الكتاب  وجيب 
هذا  على  بقيت  لذلك  التحويل  الميكن  وبالنهاية  
االوىل  هم  واالخري,  باالول  لهم  امللك  فهو  احلال 
به لكن من ناحية جمالية الدار واختفاء مالحمها 
واعطاء �شورة لي�شت باجلميلة عن االحياء ال�شكنية 
وتعطينا  توفرلنا  الدولة  خل  تعبانه  )�شالفة  فهذه 

ناحية  من  لها  اجلميل  برد  نقوم  وبالنهاية  حقنا 
الدولة  , هي  ال�شكني  املحافظة على جمالية احلي 
مع  وتتقا�شمها  االرا�شي  كل  على  ت�شتويل  جاي 
امالكنا,  علينا حتى على  واليوم جايني  �رضكائها 
طعمه  املواطن  ويتحدث  نعمل".  مبا  احرار  احنا 
ي�شري  ال�شعب   حي  الر�شافة  قاطع  من  �شيحان 
التي  الدار  وي�شكن  العمل  عن  عاطل  قائال:انا 
تركها  لوالدي  تعود  والتي  300مرت  م�شاحتها 
�شقيقي  ي�شكن  حيث  املا�شي  العام  وفاته  بعد  لنا 
االكرب مني معي يف نف�ش الدار ولديه عائل ة كبرية 
ان  الميكن  �شعره  فان  العقار  بيع  حاولنا  وعندما 
نح�شل بثمنه على دار اخرى نتيجة ارتفاع ا�شعار 
العقارات فاتفقنا على ا�شتغالل امل�شاحة املرتوكة 
من الدار والبالغة 150مرتا لنقيم عليها بناء بيت 
لكن  االن�شائية  املواد  ا�شعار  ارتفاع  رغم  لعائلتي 
ظل  يف  ثمنه  تكلفة  نتيجة  البيت  �رضاء  من  اف�شل 
االطابو  عن  اما  ال�شعبة,  احلالية  الظروف  هذه 
حلني  له  النحتاج  فنحن  االخر  عن  البيت  وف�شل 
وتغري  ترجع  تريد  اذا  النه  البالد  امور  تتح�شن  ما 
يحتوي  كبري  طحني  كي�ش  بجلب  العقار)عليك 
فلو�ش(,  عدنا  ما  وحنا  يكمل  حتى  فلو�ش  على 
كلها  بغداد  )هاي  ال�شكني  البناء  جمالية  عن  اما 
بالدولة ينظفوها  امل�شوؤولني  ازبال واو�شاخ( خلي 

وبعدين يجون على جمالية االحياء ال�شكنية(.

�شالمة  عن  احلفاظ  يف  احلق  لها  االمنية  اجلهات 
خالل  من  حتدث  قد  التي  االعمال  من  مواطنيها 
بينما  اخرى  لطرق  وت�شخريها  الدرجات  ا�شتعمال 
الدرجات  ا�شحاب  يرى  بغداد  يف  يعي�ش  من  جميع 
وازقة  و�شوارع  احياء  كل  يف  يتجولون  النارية 
العا�شمة وبقية املحافظات العراق , �شنتكلم مع عدد 
الدرجات والبداية مع ق�شي حبيب  من ا�شحاب تلك 
التي  لدراجتي  جنوين  حب  لدي  انا  " يقول  عام   23
العا�شمة  احياء  يف  اقودها  يوميا  وانا  ا�شرتيتها 
باال�شافة اىل اين اذهب فيها اىل اماكن تواجد ناهيك 
زحامات  يف  الوقوف  لعدم  االمثل  احلل  انها  عن 
العا�شمة بغداد لكن قرار املنع �شكل يل �شدمة  , بينما 
يقول نربا�ش يو�شف 25 عاما كنت يف بداية االمر ال 
احب ان تكون يل دراجة نارية ولكن �شغف ا�شدقائي 
ويف  هناك  والتجمع  اجلادرية  بحرية  اىل  بالذهاب 
عدد من االزقة جعلني احب تلك الظاهرة التي ال ارى 
دراجة  اقتينت  املتبعة  القواعد  يخالف  �شي  اي  فيها 
امل�شابقات  الذين يتناف�شون يف  اليوم واحد من  وانا 
اما   , ا�شدقائي  وبني  بيني  حتدث  التي  واجلوالت 
رعد وائل يقول انا دائم احل�شور يف امل�شابقات التي 
النارية  الدرجات  اع�شق  اال�شدقاء  بيينا وبني  حتدث 
ال�شاب  يتعلمها  ان  يجب  التي  االمور  من  واعدها 
العراقي ال �شيما بعد االنفتاح والتطور الذي طرا على 
البالد بعد التغيري واطالب اجلهات االمنية واملخت�شة 
خالل  من  العراقي  لل�شاب  املجال  اف�شاح  ب�رضورة 
يقرتن  جتعله  التي  وامل�شابقات  املهرجات  له  اقامة 
كل  يف  علينا  تفوقوا  الذين  املنطقة  دول  �شباب  مع 

�شي ال ان مينعونا من ال�شري
 الكثري من املواطينن جلاأ اىل الدارجة النارية والتي 
ال�شيارة  �شعر  مع  باملقارنة  النها  بال�شتوتة  تعرف 
والعمل  �رضائها  املحدود  الدخل  ذو  وي�شتطيع  مقبول 
املرور  و�شعتها  التي  بتعليمات  االلتزام  مع  لكن 
العامة وال�شوابط التي يجب على �شائق تلك الدراجة 
الدرجات  قانونية  خمالفة  تعد  ال  لكي  اتباعها 
�شواء  اماكن بيعها  النارية موجودة يف بغداد وتكرث 

التي  االماكن  م�شتوى  على  او  املناطق  م�شتوى  على 
اماكن  مثال  فموجودة  للبيع  خم�ش�شة  باال�شل  هي 
تواجدها بكرثة يف ال�شورجة و�شارع فل�شطني وغريها 
ان  ت�شليحها  عملية  �شهولة  وكذلك  بغداد  احياء  من 
وجد فيها عطل ويرتاوح �شعرها  بني الف دوالر اىل 
باال�شافة  موا�شفاتها  وبح�شب  حداثتها  ح�شب  اكرث 

اىل تواجد قطع غيارها يف كل مكان.
وجدنا ا�رضار وحب ال يو�شف ال�شحاب تلك الدرجات 
ودرجة ع�شقهم لدراجتهم حتى راح البع�ش اىل اطالق 
من  كل  وا�شاف  كما  دراجته  على  حميمة  ت�شميات 
يف  النارية  الدرجات  وانت�شار  وجود  ان  بهم  التقينا 
الزحامات  اجتياز  على  كبري  وب�شكل  ت�شاعد  بغداد 
لكونها  بغداد  يف  ال�شري  حركة  تعيق  التي  املرورية 
اال�شغر حجما وال حتتاج اىل �شوارع معبد وميكنها 
ان ت�شري حتى يف م�شاحة ال تتجاز عر�شها مرت واحد 

مبا يعني ان �شهولة قيادتها جتعل اجلميع يقبل على 
املواطن  منه  يعاين  ما  منا  اخلال�ش  بهدف  �رضائها 

العراقي وب�شكل يومي وعدوها اي�شا احلل االمثل
اجلميع يف بغداد اجمع على ان انت�شار تلك الدرجات 
ولكي  وايجابيات  م�شاوء  له  العراقي  ال�شارع  يف 
عدة  باخذ  قمنا  املو�شوع  طرح  يف  حمايدين  نكون 
قبولهم  مدى  عن  لنتعرف  مركبات  ا�شحاب  من  اراء 
لهذة احلالة بعدما كانت منت�رضة ولكن لي�ش كما هو 
ابو  الفرتة , حتدث للغد املواطن  احلال عليه يف هذه 
زمن �شائق اجرة " انا ارى ان انت�شار مثل تلك حاالت 
يف �شوارع العا�شمة بغداد ي�شبب ارباكا حلركة املرور 
ال�شيما مع عدم وجود جدية تامة يف التعامل معهم 
ال�شيارات  ال�شري كما يحلو لهم بني  مما ي�شهل عليهم 
مما ي�شبب لنا حالة مزعجة , بينما قال هادي حممد 
�شائق خط موظفني يقول انا ال اريد ان اكون القا�شي 

على ا�شحاب الدرجات وال اريد اين اعمم حديثي فان 
اقول ال بد من ايجاد �شوابط معينة حتدد �شريهم يف 
تلك  ا�شحاب  تكون عواقب  العا�شمة حتى ال  �شوارع 
ال�شارع  الدرجات وخيمة على املارة واملواطنني يف 
ان  ارى  انا   " موظف  م�شطفى  كرمي  وقال  العراقي 
جمالية  اال  فيها  ارى  ال  التي  الظاهرة  تلك  انت�شار 
وتطور ل�شباب العراق اننا اليوم نحتاج اىل ان ن�شل 
واالوربية  املجاورة  الدور  كل  اليه  و�شلت  ما  اىل 
لهم  تتيح  جميلة  طقو�ش  ال�شباب  لهوؤالء  يكون  وبان 

مايريدون دام انهم ال ياذون  احد.
والهمية هذا املو�شوع كان لنا لقاء مع احد �شباط 
التي  املخالفات  طبيعة  عن  لنا  حتدث  الذي  املرور 
عليه  حت�شب  والتي  النارية  الدراجة  ل�شاحب  حتدث 
النارية  الدرجات  �شري  ان   ) م   , ف   ( ال�شابط  فيقول 
يف اال�شمة بغداد خمالف ويحا�شب عليه �شاحب قائد 

ثالثني  مبلغ  تغرميه  يتم  وبخالفة  النارية  الدراجة 
بخ�شو�ش  اما  القانون  تطبيقه  لعدم  دينار  الف 
ال�شوارع  بهلوانية يف  يقومون بحركات  الذين  هوؤالء 
تلك  ملثل  ا�شال  خم�ش�شة  غري  هي  التي  وال�شاحات 
النارية  الدراجة  امور فاأنهم يخالفون وت�شحب منهم 
ال�شبوعني لكي ال يكرر االمر الن حياة املواطن اهم 
تردنا  ونحن  ال�شيما  بها  يقومون  حركات  اي  من 
الذين  على  املواطنني  قبل  من  ال�شكاوي  من  الكثري 
يقومون باأجراء �شباقاتهم يف ال�شوارع العامة وامام 
املارة مع تواجد املركبات واالطفال كل تلك اال�شياء 
�شائق  طي�ش  ب�شبب  املواطن  حياة  فقدان  اىل  توؤدي 
لذا فحدد �شري الدراجة النارية يف االماكن ايل تكون 
داخل احلي او الزقاق والغرا�ش نقل اثاث او ما �شابه 
اما بخ�شو�ش ما ت�شمى " بللهجة العراقية ال�شتوتة " 
الذي  ا�شبه باحلو�ش  الدراجة  التي تكون خلف  وهي 
تو�شع فيه امور للحمل فاأن �شاحبها يحا�شب اي�شا 
حاله حال �شاحب املركبة الذي ال توجد فيها ارقام 
فيجب عليه ان يقوم بو�شع ارقام ايها من قبل املرور 
ان  وي�شيف  تخ�شها  التي  القوانيني  وبح�شب  العامة 
الدراجات  �شائقي  من  الكثري  ازعج  الذي  املنع  قرار 
جاء ب�شبب عدم التزام �شائقيها بقوانني املرور ناهيك 
فهي  لذا  قانونية  ت�شتخدم الغرا�ش غري  قد  انها  عن 
ت�شكل م�شدر قلق دائم لالجهزة االمنية لذا انا ارى ان 

قرار منعها او احلد من �شريها ايجابيا
العراقية  احلكومة  النارية  الدرجات  قادة  طالب 
و�شوارع  �شاحات  بتوفري  املخت�شة  واجلهات 
خم�ش�شة من قبل حمافظة بغداد لكي ميار�شون فيها 
القانون  تعديل  ب�رضورة  اي�شا  وطالبوا  يرغبون  ما 
العا�شمة بغداد ويذكر  الدراجات يف  الذي مينع �شري 
قرارا  ا�شدرت  قد  كانت  بغداد  يف  العامة  املرور  ان 
حفاظا  العا�شمة  يف  النارية  الدرجات  �شري  مبنع 
و�شائل  وجود  عدم  ب�شب  املواطنني  �شالمة  على 
ال�شالمة واالمان يف الدراجة ناهيك عن انها قد تت�شب 
مب�شايقة االخرين وتت�شب لهم مب�شقة وايذاء يف اغلب 
واملخالفني  املق�رضين  وخمالفة  ومعاقبة  االحيان 
مببالغ مالية ا�شافة اىل حجز �شاحب الدراجة ملدة 

معينة ".

هكذا عبثت العشوائيات بجمالية األحياء السكنية الراقية 
تسببت بتدمير الخدمات ...
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�شاب يبلغ من العمر 25 عاما 
ي�شري بدراجته النارية يف 

�شوارع وازقة احدى املناطق 
يف بغداد مع قيامه بحركات قد 

ت�شبب له اثارا كارثية اذا ما وقع 
من الدراجة لكنه ال يبايل يقول 
هي هوايتي لكن اطالب بوجود 

اماكن لكي تكون لنا احلرية 
الكاملة بال�شري والقيام مبا نريد  

، الدرجات النارية يف العراق 
وانت�شارهاالوا�شع ب�شكل كبري 

نتجية عدة ا�شياء منها الزحامات 
املرورية التي حتدث ب�شكل يومي 

جعل االقبال عليها �شديد ، النها 
الو�شيلة االكرث راحة من املركبة 

ناهيك عن اال�شكال وااللوان 
التي تتمتع فيها والتي �شنتعرف 
عليها انفا ماجعلنا نكتب عن هذا 
املو�شوع هو منعها من التواجد 

يف العا�شمة واملحافظات بعد ان 
ا�شبحت ظاهرة توؤرق اجلهات 

االمنية..
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