
بغداد/ احمد نوفل 
العديد من امل�شاريع التي تهم املواطن. 
وال���ذي ا�شتب�ش���ر خ���را، وه���و ي���رى 
اجلهات املعني���ة تلتفت اليه���ا وت�شرع 
بالعم���ل فيها. تركز اغلبه���ا على  اعادة 
تبلي���ط �ش���ارع او اقامة �شبك���ة انابيب 
الت�شري���ف ال�شح���ي او بن���اء مدر�شة 
وما اىل ذلك م���ن خدمات بات املواطن 

يف ام�س احلاجة اليها.
املالح���ظ ان العدي���د منها  ب���داأت فعال 
ولكنه���ا توقف���ت فج���اأة، ودون �شاب���ق 
انذار وعندما يت�ش���اءل املواطن تكون 
االجاب���ة ام���ا توق���ف تخ�شي�ش���ات او  
ان املق���اول املحال الي���ه العمل قد هرب 
بامل���ال!، وه���ي تربي���رات الميك���ن ان 

تربيء القائمني عليها.
نح���ن مقبل���ون عل���ى ف���رة انتخابي���ة 

والنعلم ما الذي ميكن ان يقنع املواطن 
يف الت�شويت للم�شوؤول احلايل الذي 
مث���ل حزب���ا او كتل���ة يف ك�ش���ب �شوت 

املواطن. 
وال�ش���وؤال هو: هل بقي م���ن الزمن ما 
ميك���ن ان يقن���ع املواط���ن بامل�ش���وؤول 
احل���ايل واي�ش���ا هل يتجراأ م���ن الذين 
النا����س  ب���اأدارة م�شال���ح  اليه���م  عه���د 
وا�ش���اء يف ا�شتخدام املوارد واالليات 
وفهم م���ن املن�ش���ب فر�ش���ة الأن يجمع 

املال دون وجه م�شروع.
مب�شكل���ة  مبتل���ى  املواط���ن  �شراح���ة 
اىل  بع���د  ي�ش���ل  مل  ال���ذي  امل�ش���وؤول 
امل�شت���وى الذي ينظر في���ه اىل االمور 
م���ن النواح���ي االن�شاني���ة والوطني���ة 
الت���ي ميكن ان جتعل من���ه امنوذجا ملا 

ياأتي يف امل�شتقبل. 

كرمي احلمداين

املواط���ن �شي���ف عبد احلق م���ن منطقة بغداد 
اجلدي���دة يقول: كن���ا ناأم���ل ان نلم�س تغرا 
ولو كان ب�شيطا عندما هرعنا قا�شدين مراكز 
االنتخاب، ولكن االم���ور بقيت كما كانت يف 
ال�شابق من دون حت�شن يف اخلدمات املقدمة 
للمواط���ن واعطي���ك دلي���ال التعليم���ات الت���ي 
ا�شدره���ا جمل����س حمافظ���ة بغ���داد ال�شابق 
حول الزام ا�شحاب املولدات االهلية بالعمل 
وف���ق �شياق���ات معين���ة مل يلتزم به���ا احد من 
ه���وؤالء ال من حيث �شاع���ات الت�شغيل وال من 
حي���ث اال�شع���ار وال التعوي�س. ه���ذا جانب، 

واجلانب االخر مل يخ�ش�س املجل�س  حديقة 
تك���ون متنف�شا للعوائل واالطفال يف املنطقة 
مع وجود ارا����س عائدة للدولة، واخللل من 
وجه���ة نظري املتوا�شع���ة، يكمن يف اختيار 
االذرع التنفيذية يف االحياء، وكلهم من غر 
الكفوئني والذين يعملون مل�شاحلهم اخلا�شة 
فقط، وهم باال�شا�س غر منتخبني، وت�شاءل 
لفي���ف م���ن املواطن���ني م���ن احي���اء ال�شيدي���ة 
والبياع وحي العام���ل بعد م�شي �شتة ا�شهر 
عل���ى انتخابات جمال�س املحافظ���ات ماالذي 
تغر فهل ت�شلم���ت االدارات اجلديدة مهامها 
وبا�ش���رت بالعمل؟ وان كانت قد ت�شلمت فهل 
اجنزت اي تقدم يف امل�شاريع ال�شابقة؟ وهل 

حققت واجنزت م�شاريع جديدة، والنتيجة ال 
يرى املواط���ن امام ناظريه اي دالئل للتغير 
نح���و االح�شن، ب���ل ان كثرا م���ن املواطنني 
ال يعرف���ون من هم اع�ش���اء جمل�س املحافظة 
اجلدد، وماهو دورهم يف املجتمع او نوعية 
العمل الذي يقدمونه للمواطن.. ام ان عملهم 
يقت�ش���ر على ا�شدار تاأيي���دات ال�شكن مقابل 

مبالغ نقدية دون و�شوالت..  
ام���ا املواطن ابو ب�شار م���ن املحمودية فاأكد: 
مل نلم����س اي جهد ون�ش���اط الع�شاء جمل�س 
حمافظ���ة بغ���داد ب���ل مل ن�شاه���د اح���دا منهم 
ي���زور او ي�ش���األ ع���ن املنطق���ة الت���ي اعطت���ه 
ا�شواته���ا وف���از بوا�شطتها، لق���د قلنا الكثر 

وقدمن���ا �شكاوى عدة على �شفحات ال�شحف 
ل���ه املطال���ب  وبع�شن���ا زار املجل����س وق���دم 
امل�شروع���ة للمنطق���ة ولكن �شيئ���ا مل يح�شل 
وكاأن ه���ذه املطالب للنزهة اوالرف ولي�شت 
حاج���ات �شروري���ة للمواطنني والت���ي طاملا 

حتدثوا عنها اثناء حمالتهم االنتخابية.
ودعت املواطنة ي�شرى �شعيد اع�شاء جمل�س 
ا�ش���وات  عل���ى  ح�شل���وا  الذي���ن  املحافظ���ة 
الناخبني اىل  ان يطبقوا ماقالوه يف خطبهم 
و�شعاراته���م االنتخابية عل���ى ار�س الواقع، 
الن احلا�ش���ل الي���وم ان بع����س ه���وؤالء جاء 
لي�شتاأث���ر بالروات���ب واملكا�ش���ب ال�شخ�شية 
دون ان يق���دم �شيئا يذك���ر واحلديث النبوي 

يقول)املوؤمن اليلدغ من جحر مرتني( ولذلك 
ل���ن  نعط���ي ا�شواتن���ا م�شتقبال ل���كل مق�شر 
من ه���وؤالء، وت�ش���اءل املواطن اب���و فهد ملاذا 
ت�ش���رف اموال املجل�س عل���ى م�شاريع تخدم  
جه���ة واح���دة م���ن املجتم���ع كبن���اء بواب���ات 
وا�شيج���ة للجامع���ات وهن���اك تخ�شي�ش���ات 
لذل���ك يف ميزاني���ة ال���وزارة امل�شوؤولة وترك 
م�ش���كالت الكهرب���اء وامل���اء ال�شال���ح لل�شرب 
التي ته���م املواطن اك���ر وب�شراحة مل امل�س 
كمواط���ن م���ن املجل����س املنتخب رغ���م مرور 
�شت���ة ا�شهر على ت�شلم���ه امل�شوؤولية اي �شىء 
من الوعود التي قطعها اع�شاوؤه يف حملتهم 

االنتخابية.

بغداد/ املدى 
�شديق���ه  ومع���ه  العراقي���ني  اح���د  كان 
ي�ش���ران  لي���ال يف احد �ش���وارع لندن 
ال�ش���ارع كان���ت  وعندم���ا  اراداعب���ور 
خالي���ا   وال�ش���ارع  حم���راء  اال�ش���ارة 
وطل���ب منه �شديق���ه العب���ور حتى مع 
اال�شارةاحلمراء  فاأمتثل المر �شاحبه 
مكره���ا وعندم���ا و�ش���ال اىل اجلان���ب 
االخر  طل���ب منه ان ينظر اىل مكانهما 
قب���ل العب���ور  اذ �شاهدا رج���ال ب�شرا 
يق���وده كلب���ه ال���ذي ظ���ل يف مكانه اىل 
ان تبدلت اال�ش���ارة اىل اخل�شراء فقاد 
الكل���ب الرج���ل اىل عبور ال�ش���ارع فما 
كان م���ن �شاحب���ه اال ان ي�شح���ك قائال 

انه يعرف اال�شول اكر منا.
يعتربنظام املرور من اهم املظاهر التي 
تع���رب عن رقي وح�ش���ارة البلدان فمن 
االلت���زام باأجراءات���ه من قب���ل املواطن 
واحرام���ه لرج���ل القانون)ال�شرطي( 
تت�ش���ح ه���ذه ال�ش���ورة فعندم���ا يلتزم 
والتعليم���ات  بالقوان���ني  املواط���ن 
املرورية معناه تطبي���ق القانون الذي 

وجد خلدمة النا�س وتنظيم حياتهم.
م���ا ت�شه���ده �شوارعن���ا هذه االي���ام فيه 
ال�شبي���ان  العجي���ب والغري���ب حي���ث 
دون  م���ن  اج���رة  �شي���ارات  يق���ودون 
رخ�ش���ة �ش���وق ل�شي���ارات تنع���دم فيها 
اب�شط �ش���روط االمان واملتانة والاحد 
وكاأن  يحا�شبه���م  امل���رور  رج���ال  م���ن 

حما�شب���ة  عل���ى  ترك���ز  م�شوؤوليته���م 
ال�ش���واق عن ح���زام االم���ان والوقوف 
يف غ���ر االماكن املخ�ش�ش���ة فقط وال 
�شي���ارات  يف  ال���ركاب  ارواح  تهمه���م 
االج���رة التي يقودها البع�س ومل يبلغ 
منت�ش���ف العق���د الثاين م���ن عمره وال 
جت���ري حما�شبته او منعه من ال�شياقة 
من خالل حجز ال�شيارة التي ت�شر من 
دون رخ�ش���ة �شوق، ثم اأن هناك بع�س 
ال�ش���واق  ي�ش���رون عل���ى االر�شفة او 
عك����س ال�ش���ر وال احد يرده���م حالهم 
ح���ال حمايات امل�شوؤول���ني او �شيارات 
ال�شرطة  والاحد يحا�شب وهم ميرون 
عل���ى  املوزع���ني  امل���رور  رج���ال  ام���ام 
ال�ش���وارع والتقاطعات باأع���داد كبرة 
دون فائ���دة. من���ذ �شتة اع���وام ون�شمع 

ت�شريح���ات لهذا امل�ش���وؤول او ذاك يف 
مديري���ة امل���رور العامة ح���ول ت�شجيل 
ال�شيارات وابدال ارقامها بعد و�شول 
املعم���ل اخلا����س بها وكاأن ه���ذا املعمل 
ق���ادم م�شيا من املريخ وات�شاءل هل ان 
التكنلوجي���ا الت���ي يحملها ه���ذا املعمل 
الت���ي تعط���ل عم���ل امل���رور طيل���ة هذه 
ال�شن���وات �شعب���ة الت�شتطي���ع العقول 
العراقي���ة ان تق���وم ب�شنع���ه و�شابق���ا 
الت�شني���ع  �ش���ركات  اح���دى  �شنعت���ه 
الع�شك���ري ه���و والعالم���ات املروري���ة 
وقط���ع الدالل���ة يف امل���دن، الن تاأخ���ر 
عم���ل دوائ���ر امل���رور كاأخ���راج رخ�س 
ال�ش���وق وتبدي���ل االرق���ام وغرها كله 
مرتب���ط بو�شول  هذا املعمل كما يقول 

رجال املرور..
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كاريكاتري.................  عادل �سربي

جمالـ�س املحافظـات 
والــمــواطــن

يكاد يتفق املواطن���ون يف اغلب املحافظات على ان املجال�س 
فيه���ا مل تك���ن عن���د وعوده���ا الت���ي اطلقته���ا عن���د العملي���ة 

االنتخابية.
املواط���ن الذي و�شع ثقته يف هذه املجال�س من اجل حت�شني 

او�شاعه يكاد يكون ممتع�شا من االداء.
منذ اتنخابها قبل فرة تناهز ال�شتة ا�شهر مل يجد املواطنون 
اية موؤ�شرات عل���ى انها تعمل بجدية او انها يف �شبيل اعداد 
برام���ج مل�شاري���ع تعودعلي���ه بالنف���ع. �شراحة يج���دون هذه 
املجال�س ابعد ما تك���ون عن املواطن يف توجهاتها الت�شاركه 

همومه التي اثقلته كثرا.
لقد اكتفت بالكالم املع�ش���ول والت�شريحات الرنانة واالتكاء 
عل���ى كرا�س وثرة حتيطه���ا احلمايات وبامللب����س املميز من 
الن���وع )ال�شموكن( وبرواتب �شخمة لوال املواطن ملا نالوها 

ابدا.
عل���ى املن�شدة التي امامي كتاب �ش���ادر عن  جمل�س حمافظة 
بغ���داد موجه اىل االمانة ي�شتف�شر في���ه جمل�س املحافظة عن 
�شب���ب اهمال منطق���ة )حي ال�شفر( التابع���ة ملنطقة العبيدي 
وع���دم تغي���ر جن�شها من ار����س زراعية اىل ار����س �شكنية. 
الكتاب �شادر منذ فرة واملواطن مل يجد ما ال اليه مو�شوع 
يه���م اربع���ة االف عائل���ة فقرة،تعي����س او�شاع���ا بيئية، هي 
غاي���ة يف ال���ردي ولكن املجل����س اقت�شر عمله عل���ى الوعود 
وه���و يعلم متام العلم انها التنفذ وتكرم ببعث ا�شتف�شار اىل 

االمانة مل يحظ مبتابعة او جدية.
اذا كانت اربعة االف عائلة الحتظى باهتمام جمل�س حمافظة 

فياترى ماهو الن�شاط الذي يثر اهتمامه.
اىل االن ورغم مرور �شت �شنوات مل يعط امل�شوؤول ويف اي 
مف�ش���ل من مفا�شل الدولة منوذجا ميكن ان يطمئن املواطن 
اىل ادائ���ه ذل���ك االداء الناب���ع م���ن ح�س ان�ش���اين ووطني اال 
ا�شتثن���اءات قليل���ة رمبا يعتربها م���ن يعمل بجانبه���ا انها ال 
تع���رف طري���ق )النج���اح( الذي �ش���ار يعن���ي االن احل�شول 
على املك�شب املادي من خ���الل طرق غر م�شروعة توؤدي اىل 
اال�شتح���واذ عل���ى  املال العام وهو اله���دف والغاية الكر من 

م�شوؤول مع اال�شف.
مايري���ده املواط���ن م���ن جمال����س املحافظات ان تك���ون جادة 
ومتفهم���ة مل���ا يعاني���ه وان تنب���ذ ما م���ن �شاأن���ه ان ي�شعها يف 
مو�ش���وع �شك���وك واتهام���ات م���ن الناخب نف�ش���ه الذي رمبا 
يع����س ا�شبع الندم بعد ان و�ش���ع ثقته يف من اليعره ادنى 

اهتمام.
اذا كان���ت جمال����س املحافظ���ات تعن���ي الوجاه���ة وا�شطياد 
الفر����س ال�شانح���ة امل�شروعة وغر امل�شروع���ة فعلى العراق 

ال�شالم.

ـــــك ـــــي ـــــاب ـــــب ـــــس �

عبد الزهرة املن�سداوي

ــــــــر ــــــــري ــــــــق ت

ـــــــــــــارة ـــــــــــــس الواقع املروري.. فو�ضىا�
ومـخـالـفـات مـن دون حـ�ضـاب

مواطنون: بعد  �ضتة ا�ضهر..  اأين وعود جمال�س املحافظات؟

االنقا�ض يف كل مكان

م�ست �ستة ا�سهر على ت�سلم  اع�ساء 
جمال�س املحافظات اجلدد مهامهم 

كحكومات حملية تتمتع باأ�ستقالل 
مايل واداري و�سلطات ت�سريعية 

ورقابية كفلها قانون انتخابات 
جمال�س املحافظات، وكان املواطن ياأمل 

من املجل�س الذي انتخب اع�ساءه ان 
يحققوا بع�سا من طموحاته ومتطلباته 

امل�سروعة، وهي من احلقوق الواجب 
توفرها يف اي جمتمع، خا�سة بعد ان 

�سهدت حمالتهم االنتخابية وعودا 
وت�سورات وافكارا، تو�سم بها املواطن 

الب�سيط املتعب من كرثة عهود ووعود 
امل�سوؤولني الذين �سبقوهم، والتي مل 

يلم�س �سيئا منها على ار�س الواقع، تو�سم 
خريا وانها قادرة على تلبية مايطمح 

اليه من امنيات، واهمها مايتعلق مبجال  
اخلدمات التي تعاين من نق�سها، اغلب 

مناطق بغداد ولذلك ركز هوؤالء طيلة 
حملتهم االنتخابية على مو�سوعات 

توفري الكهرباء واملاء ال�سالح لل�سرب 
والنظافة وحماية البيئة والنقل 

وغريها، ولكن ما ان حالفهم احلظ 
وا�سبحوا اع�ساء يف جمل�س املحافظة 

حتى تنا�سوا او تن�سلوا من وعودهم 
وتنكروا لناخبيهم يف مناطقهم، ترى 

ماهي انطباعات املواطن وما الذي جناه 
ومل�سه بعد م�سي هذه الفرتة؟!.

للمناق�سة  ق�سية 

جا�سم اخلالدي 

ال  يزال املتقاعدون، و هم ال�شريحة التي اأفنت زهرة 
�شبابه���ا خلدم���ة وطنها الغ���ايل الع���راق و العراقيني 
الكرم���اء، يرنون لدع���م  دولة ال�شيد رئي����س الوزراء  
له���م و اإنت�شالهم من واقعه���م احلايل اإىل موقع ي�شعر 
في���ه املتقاعد بالعز و الكرام���ة و عزة النف�س يف دولة 
القانون الت���ي كان لرئي�س الوزراء الف�شل االأكرب يف 

اإر�شاء قواعدها.
وي���رى املتقاع���دون اأن ذل���ك ق���د يتحق���ق ع���رب بع�س 
اخلط���وات الت���ي يعتق���دون اأن دول���ة ال�شي���د رئي�س 

الوزراء �شياأخذه���ا بعني العطف و االعتبار و ب�شدر 
رحب و�ش���ع العراق و العراقي���ني.. وهذه اخلطوات 

هي:- 
1. تعديل فق���رات قانون التقاعد الت���ي اأفتت بتوزيع 
املتقاعدين عل���ى  �شريحتني... مقه���ورة )و هي التي 
اأحيلت للتقاعد قبل �ش���دور القانون و حتديد جدول 
ل�ش���رف الروات���ب لها مببال���غ ب�شيط���ة ال ت�شمن و ال 
تغني من جوع(.. و اأخرى منعمة )و هي التي حتال 
للتقاعد بعد �شدور القانون و ت�شتلم رواتب تقاعدية 
تع���ادل 80 % من الرواتب التي يتقا�شاها اأقرانها يف 
الوظيفة(.. دون بيان �شبب مقنع لذلك.. وبالتايل فاإن 

املتقاعدين ياأمل���ون بقانون موحد جلميع املتقاعدين 
فه���م عراقيون خدم���وا الوطن و ي�شتحق���ون العي�س 

الرغيد و الكرامة. 
2. وجود تفاوت ح���اد يف الرواتب التقاعدية فبينما 
يح�شل املتقاعد على راتب يراوح بني )150000– 
550000( دينار خلدمة جتاوزت الثالثني �شنة، جند 
اأن البع����س اأحي���ل للتقاع���د براتب تقاع���دي يتجاوز 
)10( ع�شرة اأ�شعاف الرات���ب امل�شار اإليه اآنفا خلدمة 
وظيفية تراوحت بني ال�شتة اأ�شهر وال�شنتني.. وهنا 
نلف���ت عناي���ة ال�شادة اع�شاء  جمل����س النواب  اإىل ما 
ورد يف بي���ان مكتب �شماحة  ال�شيد علي ال�شي�شتاين  
اإث���ر اإ�شتقب���ال �شماحت���ه رئي����س ال���وزراء  بتاري���خ 
2006/9/2، ما ن�شه ))اأ�شار �شماحته اإىل االختالف 
الفاح����س يف �شلم الرواتب، فينع���م البع�س برواتب 
كب���رة يف الوق���ت ال���ذي ال يح�ش���ل في���ه املعظم على 
ما يف���ي مبتطلبات العي����س الكرمي، موؤك���دا �شرورة 
ع���الج هذا امل�شكل مبا ي�شمن العدالة االجتماعية((.. 
وبالتايل فاإن امل�شرع مدعو الإزالة الفوارق عرب قانون 
موح���د ال يفرق بني هذا و ذاك فال���كل خدموا العراق 
�شواء م���ن عمل منهم ب�ش���رف و اإخال�س حتت وطاأة 
اإره���اب الدول���ة و اخلوف م���ن بط�شه���ا و ت�شلطها.. 
اأو الذي���ن خدموا العراق بع���د �شقوط ال�شنم و حتت 
وطاأة االإرهاب ودن�س املجرمني الذين ا�شتباحوا الدم 
العراقي الطه���ور و بط�شهم.. و يرى املتقاعدون باأن 
الربمل���ان العراقي و هو يف ف�شل���ه الت�شريعي االأخر 
ق���ادر على معاجل���ة املو�شوع عرب نظ���رة مو�شوعية 

تن�شف هذه ال�شريحة الكبرة. 
3. ال ي���زال املتقاع���دون يرزح���ون حتت وط���اأة �شلفة 
اأق�شاطه���ا  فبات���ت  احتياجاته���م  ملالق���اة  اإ�شتلموه���ا 
الكب���رة وباال عليهم و هي تاأخذ م���ن الراتب ال�شيء 
الكثر.. و يرن���ون اإىل رئي�س الوزراء  لياأخذ بيدهم 
و يعينه���م عرب اإعانتهم باإطفاء م���ا تبقى من اأق�شاطها 

كمنحة لهذه ال�شريحة ملنا�شبة  عيد الفطر املبارك. 
اأخرا، فاإن املتقاعدين ياأملون خرا.

املــــــتــــــقــــــاعــــــدون.. مـــــــرة اأخـــــــرى مــ�ضــاريــع.. مـ�ضــاريــع.!

ايوب الكعبي
ن�شتخل����س م���ن ا�شتمراري���ة ما ي�شلنا م���ن �شكاوى 
النا�س م���ن حيث نوع املعاناة الت���ي ت�شيق اخلناق 
عليه���م، او م���ن حيث حجمه���ا الذي يك���رب ويتو�شع 
يومي���ا، ان �شبل العي����س بالن�شبة لهم يف عد تنازيل 
�شواء من حيث م�شتواها، او من حيث توفر اجلديد 

منها..
ث���م نق���راأ ون�شم���ع ان حكومتن���ا التاأل���و جه���دا يف 
)االرتق���اء( مب�شت���وى معي�ش���ة مواطنيه���ا، وت�ش���ل 
اناء اللي���ل باطراف النهار،عم���ال متوا�شال من اجل 
حتقيق )الرفاهية الكاملة( حلياة ال�شعب الذي عانى 

م���ا عانى و�شرب عل���ى امل�شائب �شربا اث���ار اعجاب 
امل�شوؤول���ني ولذا ا�شتح���ق ما)�شتقدمه(ل���ه حكومته 

املنتخبة..
ثم يدير املواطن عينيه ميينا في�شارا مذهوال)مثّوال( 
من ك���رة الدمغات التى مازال���ت تاأتيه من كل حدب 
ال�شك���ن،  الم�ش���رب،  الم���اأكل،  العم���ل،  و�ش���وب.. 
الكهرب���اء، الم���اء، ال�شحة.. م���ن اأين تاأت���ي ال�شحة 

من بعد؟
ثم ي�شرخ املواطن من اأعماق ماأ�شاته نازفا دما وعرقا 
ودموعا، والعي���د ودوام املدار�س على االبواب: اأال 

من معني يعينه.. اأال من نا�شر ين�شره؟!

�شب���ق لنا نحن �شكنة حي ال�شفر يف منطقة العبيدي ان قمنا 
مبواجهة امل�شوؤولني يف جمل�س حمافظة بغداد من اجل تغير 
جن����س االر�س الت���ي �شيدنا عليها دورنا من���ذ �شنوات عديدة 
وقد وعدنا املجل�س بذلك وقد كتب اىل امانة بغداد بعدة كتب 
ر�شمية ومنها الكتابان املرقمان 43 يف 2009/1/21 و335 
يف 2009/7/29 ب�ش���اأن حتويل اجلن����س لكننا كلما راجعنا 
االمان���ة ب�شدد االجراءات املتخذة تق���ول لنا )ا�شاألوا جمل�س 

املحافظة( والنعلم ما مت اجراوؤه ب�شاأن ذلك... مع التقدير 
عدد من املواطنني يف احلي

الـى مـجـلـ�س حمـافظة 
بغـداد.. مع التحية 

ــــــار ــــــم ــــــس ــــــ� رفـــــــــاهم


