
وزارة الرتبية
وهذا املطلب  

الك����رخ  م����ن منت�س����بي تربي����ة  العدي����د  ي�س����كو 
الثانية يف البياع م����ن ان  وزارة الرتبية ومنذ 
ع����ام 2003 مل تعم����ل عل����ى جتدي����د الهوي����ات 
ال�سخ�س����ية املمنوحة ملنت�سبي املديرية بالرغم 
من انها اأ�س����بحت  قدمية والبع�����ض منها تالف 
متاما وي�س����تحق التبديل اأ�س����وة ببقية الدوائر 
الر�س����مية .لذلك يطالبون بتجديدها مبنا�س����بة 
الهوي����ة  اإب����راز  وان  ال�س����يما  اجلدي����د  الع����ام 
ال�سخ�س����ية �س����ار اأمرًا البد منه يف الطريق او 

اأثناء مراجعة الدوائر االأخرى.

يطالبون باإعادة  املحولة 
الكهربائية 

ع����دد م����ن �س����كنة املحل����ة 317 زق����اق 77/دور 
ال�سباط مقابل نادي النفط 

ان  به����ا   بعث����وا  الت����ي  الر�س����الة  يذك����رون يف 
املحول����ة الكهربائي����ة  الت����ي مت نقله����ا الإغرا�ض 
الت�س����ليح مل تت����م اإعادته����ا اىل مكانها ال�س����ابق 
م����ا نتج عنه����ا انقط����اع التي����ار الكهربائ����ي منذ 

فرتة تناه����ز الع�س����رين يوما وقد ق����ام البع�ض 
مبراجع����ة دائرة ال�س����يانة املعنية كان اجلواب 
باأنه ال توجد لديهم مواد احتياطية لت�س����ليحها 
وان االأمر يتطلب ا�سهرا! ما يعني بقاء املواطن 
ب����ا تيار كهربائي ملدة لي�ض له����ا من نهاية لذلك 
يطالب����ون وزارة الكهرب����اء ب�س����رورة االإيع����از 
اإىل حل م�س����كلتهم مع املحولة ودائرة ال�سيانة 

باأ�سرع ما ميكن.

اقرتاح مواطن حلل م�شكلة 
املتجاوزين 

املواط����ن عدن����ان غف����ار م����ن ح����ي الباق����ر يقول 
يف الر�س����الة الت����ي بع����ث به����ا ان عل����ى الدول����ة 
ان تق����وم بتاألي����ف ف����رق ميداني����ة لغر�����ض فرز 
املواط����ن املحت����اج ل����دار �س����كن فعا م����ن الذين 
يعت����رون متجاوزي����ن عل����ى اأم����اك الدولة من 
الذي����ن دفعه����م الطمع واجل�س����ع بالتجاوز وهم 
ميلك����ون عقارات �س����كنية يف مناطق اأخرى من 
خ����ال مراجعة ال�س����جات العقارية ويذكر باأن 
امل�سكلة �س����تكون اقل مما نت�سور وي�سري كذلك 

اإىل ظاهرة من قام بت�س����ييد دار تكلف ع�س����رات 
املاي����ن جت����اوزا وال����ذي كان باإمكان����ه �س����راء 
قطعة ار�ض �س����كنية او اأكرث باملال الذي �سرفه 

على الدار غري القانونية.

القوات الأمنية و�شلف العقاري
الرئا�س����ي  احل����ي  م����ن  مقت����دى  اب����و  املواط����ن 
�س����رق بغ����داد يطال����ب يف ر�س����الته الت����ي بع����ث 
بها لل�س����فحة املعنين ب�س����رورة �س����مول اأفراد 
ال�س����رطة واجلي�����ض مبنحة امل�س����رف العقاري 
ا�سوة ببقية موظفي الدولة ال�سيما وان ال�سلفة 
متنح وفق �سروط توؤمن للدولة ا�ستعادة املبلغ 
اخر االمر ان مل يكن من امل�ستقر�ض فمن الكفيل 

ال�سامن. 

املحلة 736 ومطالبها 
املواط����ن عادل �س����كبان حمود م����ن املحلة 763 
ح����ي اأك����د يف ر�س����الته يطال����ب دائ����رة البلدي����ة 
املخت�س����ة باالهتمام مبحلته وخا�سة يف جمال 
اك�س����اء االزقة وال�سوارع وكذلك اال�ستفادة من 
امل�س����احات الفارغة الن�س����اء حدائق ومتنزهات 
اىل  حتول����ت  امل�س����احات   ه����ذه  وان  ال�س����يما 
م�س����تنقعات تنعك�����ض �س����لبا على و�س����ع الدور 
املجاورة كونها ت�س����اعد على انت�سار البعو�ض 

وانبعاث الروائح.

���������ش��������ك��������اوى

املدى/ با�شم ح�شني 
ق����رر  م����ا  اإذا  امل����رء �س����عوبة  ق����د اليج����د 
بن����اء ب�س����طة له يف �س����وق اخل�س����ارة اأو 
ال�س����علة اأو يف �س����وق اجلمهورية فكل ما 
يحت����اج اإليه هو اأر�ض م�س����احتها  التزيد 
ع����ن امل����رت املرب����ع الواح����د وه����ي املعظلة 
االأكر، ذلك اإن ت�س����ييد ب�س����طة جديدة يف 
اأح����د هذه االأ�س����واق  حتت����اج اىل عاقات 
ورمبا و�س����اطات ودفع مبالغ لهذا اأو ذاك 
ليح�سل بعدها ال�سخ�ض على املرت املربع 
هذا، وما اأن حت�سل املوافقه من اأ�سحاب 
الب�سطات املجاوره فما عليه االإ اأن ي�ساع 
بجل����ب  م����واد البن����اء قب����ل اأن يرتاج����ع 
يف  تت�س����بب  والت����ي  مبوافقت����ه  اأحده����م 
ح�س����ول نزاعات تنته����ي يف اآخر  املطاف 
ب� )املرا�س����ات(، وع����دة البن����اء عبارة عن 
جمموع����ة اأعمدة م����ن احلديد واخل�س����ب 
م����ن  وقط����ع  الب�س����طة،  دعائ����م  لتثبي����ت 
)اجلينكو( وبع�����ض اكيا�ض )اجلنفا�ض( 
لعمل املظلة، بعد ذاك ت�س����نع امل�سطبه اأو  
امليز املخ�س�����ض لعر�ض الب�س����اعة وعادة 
م����ا ت�س����تخدم قط����ع الطاب����وق و البل����وك 
لهذا الغر�ض  ويف اأح�س����ن االأحوال ياأتى  
بذل����ك املي����ز من �س����وق الب�س����رة القدمية، 
حي����ث يب����اع يف ذل����ك ال�س����وق باال�س����افة 
اىل االآث����اث  الق����دمي املاب�ض امل�س����تعملة 
)الب����االت(  وقط����ع غي����ار ال�س����يارات وما 
اىل ذل����ك .، ورغ����م ان الب�س����طات توزعت 
بطريقة ع�سوائية اإال  اأنه الت�ستطيع جهه 
ما زحزحت هذه الب�سطات الأن ذلك يوؤدي 
اىل ح����دوث م�س����اكل خا�س����ة ب����ن الباعة 
اإن  ط����رف  كل  �س����يدعي  حي����ث  انف�س����هم، 
جاره قد و�س����ع ب�س����طته على ح�سابه وان 
ال�س����ر الواحد م����ن االر�ض يخل����ق نزاعًا 
قد ي�س����تمر فرتة م����ن الوق����ت ...، جريدة 
املدى ا�س����تطلعت ا�س����واق الب�س����رة فكان 

هذا  التقرير.

الب�شطات بدًل من  ال�شواق 
الع�شرية!

تع����د البطال����ة اأحد اأب����رز  االأ�س����باب  التي 
ال  الت����ي  الب�س����طات  اإنت�س����ار  اىل  اأدت 
االأ�س����واق  عل����ى    تواجده����ا   يقت�س����ر 
ال�س����احات  اأي�س����ًا  �س����ملت  ب����ل  فح�س����ب 
وال�س����وارع العامة، وب�س����بب وجود هذا 
الك����م الهائل من الب�س����طات اأ�س����بح هناك 
تخ�س�����ض فهناك ب�س����طات لبي����ع املاب�ض 
لبي����ع  واأخ����رى  )الب����االت(  امل�س����تعملة 
االأدوات الكهربائية  بنوعيها )امل�ستعملة 
لبي����ع  اأخ����رى  وب�س����طات  واجلدي����دة(، 
و  للبه����ارات،  وكذل����ك  املجم����دة  اللح����وم 
الب�س����رة اليوجد فيها على االطاق �سوقًا 
ع�س����ريًا واحدًا ميكن للنا�ض التب�سع منه 
فجمي����ع االأ�س����واق املوج����ودة تفتق����ر اىل 
البن����ى التحتي����ة، وله����ذا تكون الب�س����اعة 
معر�س����ن  واملتب�س����ع  البائ����ع  وكذل����ك 
لاأترب����ة  واأ�س����عة ال�س����م�ض يف ال�س����يف 
واىل املطر واالأطيان يف ف�س����ل ال�س����تاء، 
وي����رى املواطن يف الب�س����رة  ان ال�س����غل 

ال�س����اغل للحومات املحلي����ة التي تعاقبت 
على اإدارة املدينة  كان يرتكز على اإك�س����اء 
ال�س����وارع وا�ستبدال االر�س����فة، حتى ان 
ال�س����ارع الواح����د يتم اإك�س����اوؤه  ثاث اىل 
اأرب����ع  م����رات بع����د ان يتم رفع االر�س����فة 
اجلدي����دة طبعًا لت�س����تبدل باخ����رى جديد  
كم����ا هو احلال يف �س����ارع االأوملبية !، يف 
ح����ن ا�س����تبدلت اال�س����جار والت����ي زرعت  
يف ال�س����ارع املذكور مع ال�س����ياج املحيط 
بها و لع�س����رات املرات، اما مقرة النخيل 
الت����ي  مازال����ت اآثارها  باقي����ة يف اجلزرة 
الو�س����طية ماب����ن ح����ي احل�س����ن وح����ي 
اخلليج، حيث ماتت ويف هذا املكان فقط 
اعداد كبرية من النخيل  لعدم توفري املياه 
لها باال�سافة اإىل عدم �ساحية الرتبة يف 
ذلك املكان، وله����ذا  اأطلق النا�ض على هذا 
املكان ت�س����مية )مق����رة النخيل( ومن هنا 
ميك����ن ان ن�س����تدل عل����ى حجم اخل�س����ائر 
املادي����ة الناجم����ة  عن ف�س����ل امل�س����روع !.، 
هذه امل�س����اريع وغريها التي كلفت خزينة 
العراق ماين الدوالرات، كان من املمكن 
ا�ستثمارها الإن�س����اء العديد من امل�ساريع، 
كاأن تك����ون جمزرة �س����حية ب����دل املجزرة 
احلالي����ة، بن����اء حمط����ة لت�س����ريف املي����اه 
الثقيلة، �س����وق ع�س����ري، الب�سرة حتتاج 
اىل �س����وق ع�س����ري يكون بديل منا�س����ب 
لاأ�س����واق  املوج����ودة، يف ه����ذا التقري����ر 
�سن�س����لط ال�س����وء على  �س����وق اخل�سارة 

الذي يعد اأكر واأهم االأ�سواق.
 

�شوق اخل�شارة 
�س����وق اخل�س����ارة وقب����ل اأن ي�س����بح عما 
هوعلي����ه الي����وم كان عب����ارة ع����ن مركزين 
احدهم����ا لل�س����رطة واآخ����ر للخيال����ة، اأم����ا  
مدر�س����ة )الدبة( الق�سلة فتجاور املركزين 
املذكوري����ن، يف ح����ن مل تك����ن املخازن اأو 
مايطل����ق عليه����ا ت�س����مية )العل����واة( وهي 

اأماكن لتجميع الب�ساعة و بيعها، مل   تكن 
موج����ودة يف  مكانه����ا احل����ايل ب����ل كانت 
يف الداك����ري وت�س����مى اآن����ذاك ب� )الع�س����ر( 
ومعنى )الع�س����ر( ال�سريبة، حيث تفر�ض 
ال�س����ريبة او ماي�س����مة ب����� )الع�س����ر( على 
البائع )الفاح( الذي ياأتي بب�س����اعته اىل 
ه����ذا املكان حيث يتوجب عليه  دفع مبالغ  
تقدر ن�س����بتها يف ذلك الوقت ب� )17%( من 
قيمة الب�س����اعة امل����راد بيعها وهي ن�س����بة 

تقرره����ا احلكومة، ويعطى كًا من البائع 
وامل�سرتي ا�س����تمارة تكون مبثابة جواز 
م����رور ي�س����مح للبائ����ع وللم�س����رتي نق����ل 
الب�س����اعة وهي عبارة ع����ن متور وفواكه 
وخ�س����ر دون اأية م�س����ائلة خ����اف الذين 
الميلكون ه����ذه اال�س����تمارة .،  )الع�س����ر( 
املوج����ود يف الع�س����ار ي�س����به اىل ح����د م����ا 
ذلك )الع�س����ر( املوجود يف �سوق الب�سرة 
القدمي����ة، حيث يتعن عل����ى  الفاح الذي 

ياأتي بب�س����اعته من مناطق ال�سيبة واأبي 
اخل�س����يب دف����ع �س����ريبة  ل����� )ناج����ي اأبو 
الع�س����ر( وهو ال�س����خ�ض الوحيد املخول 
بجمع  ال�س����رائب وقد ذاع �سيته يف ذلك 
الزمان وقد ارتبط ا�سمه  مبهنته ومن هنا 
راح يلقب ب� )ناجي اأبو الع�سر(.، واإذا ما 
عدنا اىل الذاكرة جند ان �س����وق ال�سماكه 
وموق����ع احل����ايل يف �س����وق اخل�س����ارة، 
انتقل الكرث من مكان، حيث كانت بداياته 
يف منطق����ة االأم����ري ث����م حتول م����رة ثانية 
اىل �س����وق اخل�س����ارة الذي ا�س����بح فيما 
بع����د  �س����وقًا لل�س����كائر  لل�س����كائر، لينتقل  
�س����وق ال�سماكة مرة ثالثة واأخرية ليكون 
على مقربة من �س����وق الفواكه واخل�س����ر 
الب�س����رة  يف  اأ�س����بح  الوق����ت  .ومب����رور 

�سوق جتاري كبري يدعى )اخل�سارة( .
اأك����ر  اأح����د  اخل�س����ارة  �س����وق  يع����د  و 
االأ�س����واق واأهمه����ا حيث يبداأ  م����ن نهاية 
�س����ارع الكويت حتى الداكري �س����مااًل ومن 
�س����وق الذهب والندافين �سرقًا حتى نهر 
اخلندق غربًا ويظم ال�سوق جمموعة من 
االأ�س����واق خ�س�ض بع�س����ها لبيع  الفواكه 
واخل�س����ر  واالآخ����ر لبي����ع ال�س����مك ومن����ه 
جاءت ت�سميته، واآخر لبيع ال�سكاء واآخر 
للحل����وى والكرزات باالإ�س����افة اىل املواد 
الغذائية، �سوق اخل�س����ارة ي�سبه اىل حد 
ما �سوق ال�سورجة يف بغداد واالإختاف 
الوحي����د  ب����ن ال�س����وقن ه����و ان �س����وق 
ال�س����ورجة يتب�س����ع منه جتار املحافظات 
اخل�س����ارة  �س����وق  ح����ن  يف  العراقي����ة 

ال�س����غار  الب�س����رة  جت����ار  من����ه  يتب�س����ع 
واأ�س����حاب املحال و الب�سطات .، التب�سع 
من �س����وق اخل�س����ارة يف ف�س����ل ال�س����تاء 
يعترها الب�سريون  م�سكلة حقيقية، ذلك 
ان االطي����ان وتكد�ض مي����اه االمطار التي 
عادة ماتكون قد اإختلط����ت باملياه الثقيلة 
حت����ول دون ان�س����يابية احلرك����ة والقدرة 
عل����ى التنقل بحرية، وهذه امل�س����كلة يرى 
املواطن  باأنها من امل�س����اكل العقيمة  التي 
الميك����ن حلها ب�س����بب االهم����ال احلكومي 
م����ع حل����ول  تتك����رر  امل�س����كلة(  )اأي  فه����ي 
ال�س����تاء، يق����ول ابوعل����ي )بائ����ع فواكه(: 
يفتقر �س����وق اخل�سارة ل�سبكات ت�سريف 
مياه االأمطار و�سوارعه الفرعية املت�سعبة 
غري مك�س����وة  وهومايجعل مياه االمطار 
واالأطيان تتجمع بكرثة يف ال�سوق االأمر 
ال����ذي يج����ر  النا�����ض عل����ى اإختي����ار اأحد   
االأمري����ن  اما الن����زول يف االطيان واملياه 
االآ�سنة او البحث عن طريق اآخر يو�سلهم 
للب�ساعة  التي يودون  �سراوؤها، االأطيان 
لي�س����ت امل�س����كلة الوحيدة يف ال�س����وق بل 
حاوي����ة النفاي����ات املوج����ودة يف �س����وق 
الفواك����ه واخل�س����ر ه����ي م�س����كلة بيئي����ة 
اأخرى بح�سب وجهة نظر اأبو يا�سر حيث 
يق����ول:  حاوي����ة النفاي����ات وبداًل م����ن اأان 
تكون م�س����اهمة يف حل م�س����كلة النفايات 
نرى انها قد اأ�س����بحت عبىء حقيقي على 
الباعة وعلى املتب�س����عن يف نف�ض الوقت 
ب�سبب الدخان الناجم عن  حرق النفايات 

املتكد�سة داخل وخارج احلاوية !.

تــجـــربـــة

م���ا بقي من موع���د ال���دورة االنتخابية املقبلة لي����ض بالكثري 
،وم���ا حتقق م���ن التجربة الرملانية للمواطن �س���يء ال ميكن 
ان ي�ستدعي ع�سو الرملان احلايل التعويل عليه الن يجد له 
)كر�سيا وثريا(وامتيازات مالية واجتماعية مل يح�سل عليها 
نظ���ري له يف الرملان الريطاين نف�س���ه. يف الدورة القادمة.
ا�س���تطاعات ال���راأي يف هذا اجلانب مل تظه���ر بعد وكان من 
املفرت�ض ج�ض نب�ض ال�س���ارع العراق���ي ملعرفة التحول الذي 

�سيحدث وما �سوف توؤول اليه االمور.
م���ن خ���ال االنطباع���ات الت���ي ميك���ن ماحظتها ل���دى عموم  
املواطنن، ميكن اال�س���تدالل على ان املواطن يف الب�سرة او 
الرمادي اويف غريها من املناطق، يكاد يكون م�ستاء من اداء 
ممثليه يف الرمل���ان . الدورة احلالية يف �س���بيل النفاد،لكنه 
مل يح�س���ل منه���ا عل���ى قان���ون �س���رع الأجله.لذل���ك موقفه من 
الت�س���ويت لهذا او ذاك من اع�س���اء ال���دورة احلالية ال ميكن 
ان يكون ايجابيا وال نعلم ماذا �س���يفعل من يوؤمل النف�ض من 

اع�ساء الرملان لام�ساك بالكر�سي  مرة اخرى.
ال���دورة القادم���ة ميك���ن الق���ول عنه���ا باأنها �س���تكون خمتلفة 
بدواع���ي ان املر�س���ح �س���يكون معروف���ا للمواط���ن اك���رث من 
احل���ايل ال���ذي ظه���ر فج���اأة بوا�س���طة القائم���ة املغلق���ة التي 

�ساعدته للو�سول اىل ما مل يحلم به من قبل .
هن���اك العديد من الت�س���ريعات التي تنتظر الت�س���ويت عليها 
من اأع�س���اء الرمل���ان ولكنها متوقفة اما ب�س���بب عدم اكتمال 
الن�ساب الأع�ساء املجل�ض او ان اخل�سومة ما بن االأع�ساء ال 
تريد ان تقر ت�س���ريعا ميكن ان ي�ستفيد منه املواطن ال ل�سبب 
غري ان البع�ض يرى يف اقرار الت�س���ريع مك�س���با ت�ستفيد منه 
ه���ذه اجلهة الرملاني���ة دون غريها !.يف مثل ه���ذه احلالة ال 

احد يخ�سر غري املواطن نف�سه.
�س���ار املواطن عل���ى علم ت���ام بخفايا االمور فه���و يعرف من 
ادعوا متثيله يف جمل�ض النواب من الذين ا�ستفادوا الفائدة 
الق�س���وى م���ن االمتي���ازات املمنوح���ة ولكنه���م ياأنف���ون من 
ح�سور اجلل�س���ات وان ح�سروا فا يعدو ح�سورهم تزجية 
الوق���ت يف كافرتيا الرملان لياأكلوا ولي�س���ربوا جمانا وعلى 
ح�س���اب املواطن الذي���ن ال يعريون التفات���ه او يهتمون برفع 

ثقل املعاناة التي ما زالت ترافق حياته . 
نت�ساءل كيف ميكن للذي مل يح�سر جل�سة واحدة من جل�سات 
الرمل���ان ب���اأن تكون لدي���ه االمال يف ان ير�س���ح نف�س���ه ثانية 
وياأم���ل يف الو�س���ول اىل ما يبتغيه ثاني���ة؟ ياترى ما املنجز 
الذي �س���اهم فيه او الت�س���ريع الذي قاتل من اجله يف �س���بيل 
املواطن ؟ هل انرى لعر�ض امل�س���اكل التي حتيط مبواطنيه 

وطالب بحلها على وجه ال�سرعة؟.
ث���م هل هناك من ق���ام بزيارة ميدانية وا�س���تطاعية للتعرف 
عل���ى هم���وم املواطنن ومعرفته���ا عن كثب ليت�س���نى له حث 
االخرين على ايجاد ال�سيغ التي من �ساأنها ان جتعل حياتهم 

اقل ق�سوة ومعاناة.
كلن���ا يع���رف ان جل وق���ت الع�س���و الرملاين يق�س���يه ما بن 
ربوع الدول املجاورة اما عن مدى اطاعه على االو�ساع يف 

بلده ف�سيء ال يكاد يذكر. 
وقد و�س���ل االمر يف بع�ض االحيان حت�س���ب في���ه ان العراق 
اليدار من العا�س���مة بغداد اكرث مما يدار من عا�سمة االردن 
عم���ان وكان الع���راق والي���ة عثمانية  تابعة ومل يقت�س���ر هذا 
االمر على ع�س���و الرملان بل تعداه اىل بع�ض الوزراء الذين 
يدي���رون وزاراته���م م���ن هناك .م���ن كل ذلك ميك���ن القول ان 
املواطن االآن غري املواطن ال�س���ابق فتجربته علمته ليفرق ما 

بن ال�سالح والطالح. 

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.comالعدد )1693( ال�شنة ال�شابعة  -  ال�شبت )9( كانون الثاين 2010 �شوؤون النا�س8
People affairs

كاريكاتري.................  عادل �شربي
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ال�ش��ورة حدي��ث 

ت�شوير: اينا�س طارق 
امللتقط���ة الح���دى حم���ات  ال�س���ورة 
منطق���ة قن���ر عل���ى يف بغ���داد جان���ب 
الر�س���افة تظهر لنا البيوت البغدادية 
القدمي���ة الت���ي متثل هويتن���ا وتراثنا 
ال���ذي نعتز به كث���ريا . ه���ذه املحات 

املميزة والعريقة مبعماريتها اجلميلة 
مل جت���د م���ن يعتني به���ا او يلتفت اىل 
�س���ياناتها على الرغم من كونها معلما 
وطرازا فريدا يف ا�س���لوب بناء البيت 
البغ���دادي الق���دمي ملا توف���رت فيه من 
بنظ���ر  االخ���ذ  م���ع  ومه���ارة  حرفي���ة 

االعتب���ار ماءمته لاج���واء العراقية 
الت���ي متت���از بارتفاع درج���ة احلرارة 
اثناء ال�س���يف واحلاجة لتفادي ا�سعة 
ال�سم�ض .هذه الدور البد وان جتد من 
يعمل على �س���يانتها وجتديد ما تهدم 

فيها قبل فوات االوان.

حمالتنا القدمية  املهملة

اأ�صـواق الـبـ�صـــرة.. مـالمــح مـــديــنـــة

م������ن ال���������ش����ارع

بغداد/ احمد نوفل

طول الطريق الميكن قيا�سه مبقيا�ض امل�سافة فقط بل يوؤخذ 
بنظر االعتبار مقيا�ض الزمن.

لهذا جند طرقنا وخا�سة يف العا�سمة بغداد تطول وتق�سر 
تبع���ا للزمن الذي ن�س���تغرقه يف الو�س���ول اىل االمكنة التي 
نريد الو�س���ول اليه���ا بفعل االختناق���ات املرورية . املواطن 
يف بع�ض الدول ي�س���تغل قطع امل�س���افة يف قراءة ال�س���حف 
بينم���ا ما يحدث عل���ى الطرق عندنا هو خو����ض الركاب يف 
احاديث م�سهبة وطويلة يخو�سون يف ت�سعباتها كًا ح�سب 

راأيه ومعتقده.
�س���يارة الكيا الو�س���يلة املعتم���دة يف النقل ه���ذه االيام بعد 
ما اخلى لها با�ض م�س���لحة الركاب امل���كان متاما. وبطبيعة 
احلال �س���تان م���ا بن االثن���ن من ن���واح عديدة لع���ل اهمها 
طريقة التعامل م���ع املواطن التي كان يتحلى بها )اجلابي ( 
انذاك وثقافته املميزة اذ ان �سروط تعين اجلابي ان يكون 
حا�س���ا على �س���هادة الدرا�س���ة االبتدائية. وهذه ال�س���هادة 
كان���ت معترة لقلة االقبال عل���ى املدار�ض وكرثة االمين يف 

املجتمع.
مايهم خا�ض ركاب الكيا التي كنت ا�س���تقلها باجتاه املناطق 
ال�س���رقية يف ام���ور موا�س���يع وا�س���تذكارات عدي���دة منه���ا 

ان الذين كانوا يجل�س���ون يف �س���ف املقاع���د  اخللفي كانوا 
يت�س���اورون فيما بينه���م ايحق ل�س���ائق )الكيا( فت���ح مذياع 
ال�سيارة على �سوت اغنية كانت ترتمن بها مطربتنا القدمية 

)احام وهبي (تعذبوين احبكم.
وقد خل�سوا اىل ان لل�سائق احلق يف فتح املذياع واال�ستماع 
اىل االغ���اين .جاء ذلك على خاف ما كن���ت اتوقع من اثارة 
ق���د حتدث بن اجلانبن فتوؤول اىل م���ا الحتمد عقباه وكان 
�سوت االغنية يف ال�سيارة قبل هذا يجد معار�سة ت�سل اىل 
حد التهديد ولكن االمور يبدو قد تغريت عما كان عليه االمر 

قبل �سنة من االن.
يف مقاع���د اجللو����ض االمامي���ة كان هناك رج���ل يتحدث عن 
جترب���ة احلرب االخ���رية يف العراق وي�س���ف م���ا حدث من 
مع���ارك ومواجهات بينما كان البع�ض يطرح عليه اال�س���ئلة 
تلو اال�س���ئلة عن مقدار املقاومة يف ام ق�س���ر وحال اجلي�ض 
العراق���ي وكان���ت اجابات���ه مو�س���وعية وحيادية ث���م انتقل 
احلدي���ث اىل نق���د احلكوم���ة وماقدمت���ه للمواط���ن واقرتح 
احده���م رف���ع �س���كوى ومظلومي���ة �س���د اع�س���اء جمل����ض 
النواب النهم يتغيبون عن ح�س���ور اجلل�س���ات وال يهتمون 
بت�س���ريعات ميك���ن ان تفي���د املواطن و)يقب�س���ون ( رواتب 
)د�س���مة (.وهكذا قطعنا الطري���ق دون ان ناأخذ الزمن بعن 

االعتبار . 

حديث طويل على طريق اطول


