
اأهايل اأالبلة يف الب�شرة  ي�شكون 
االإهمال!

�ص���كا عدد من اأه���ايل   منطقة االبل���ة يف الب�صرة 
من االإهم���ال جراء ع���دم �صمول منازله���م ب�صبكة 

ت�صريف املياه الثقيلة واأ�صاروا يف ر�صالة بعثوا 
بها اىل �صفحة �صوؤون النا�س  ان مديرية جماري 
الب�صرة نف���ذت  م�صروعًا الإن�صاء �صبكة لت�صريف 
املي���اه الثقيل���ة يف منطقته���م اإال ان امل�ص���روع  مل 

ي�صم���ل املن���ازل الواقع���ة عل���ى ال�ص���ارع الرئي�س 
والتي يزي���د عددها  على املئ���ة بيت،موؤكدين يف 
الوق���ت نف�ص���ه تذرع اجله���ه املنفذة بع���دم وجود 
املوا�ص���ر !، اأه���ايل احل���ي املذك���ور طالبوا عرب 

جريدة امل���دى امل�صوؤولني يف املحافظة باالإ�صراع 
حل���ل م�صكلته���م مل���ا ت�صبب���ه م���ن اأ�ص���رار �صحية 
ومادية حيث تعاين معظم البيوت من طفح املياه 

الثقيلة ،خا�صة يف  ف�صل ال�صتاء.

���������ش��������ك��������اوى

مديحة جليل البياتي

ال�ص���وارع  يف  يق���راأ  مل  من���ا  م���ن 
والطرق���ات عب���ارة ) ناأ�صف الأزعاجكم 
.. نعم���ل خلدمتك���م ..( ذل���ك ال�صع���ار 
اجلميل الذي اإتخذته االأمانة نهجا لها 
يف خدم���ة املواطن العراقي واالأزعاج 
اليتعدى االأ�صطرار اإىل �صد ال�صوارع 
لبع����س الوقت اأو اال�ص���وات املنبعثة 
من االلي���ات ومع كون ذل���ك دليال على 
جهود تبذل من قبل اجهزة امانة بغداد 
من اجل تنفيذ م�صاريع خمتلفة ومنها 
مد �صب���كات انابيب ال�ص���رف ال�صحي 
واملياه ال�صاحل���ة لل�صرب وهي جهود 

مبذولة الميكننكرانها . 
لك���ن املواط���ن ومبج���رد اإدراك���ه ب���اأن 
و�ص���ع �صارع���ه اأو منطقت���ه �صيك���ون 
مالم���ح  عن���ه  تذه���ب  اأف�ص���ل  بح���ال 
االأزع���اج كلها الأنه قد تيقن من ) خدمة 

( االجهزة ذات العالقة  له ..
اأ�ص���وق تل���ك املقدمة لت�صلي���ط ال�صوء 
عل���ى ام���ور ب���داأت ت�صتفح���ل ، ومنها 
)احلفري���ات( الت���ي ت�ص���ارك االأزم���ات 
)املزمن���ة( ال�صغط عل���ى انفا�س الفرد 
العراق���ي وزي���ادة يف معاناته اخا�صة 
ي جم���ال الزح���ام امل���روري  !! فه���ذه 
املنطقة تركت فيه���ا احلفريات ل�صهور 
لك���ن م���ن دون   ، اأم���ل التغي���ر  عل���ى 

جدوى ..
*يقول املواط���ن )ناجي جمال حممد(

م���ن �صكنة منطق���ة ال�صفينة يف منطقة 
االعظمي���ة : اأملك �صيارة اأجرة واركن 
ق���رب  بيت���ي   ع���ن  بعي���دا  �صيارات���ي 
م�صت�صف���ى النعم���ان ، وال���ذي احلف���ر 
يف ال�ص���ارع  كم���ا تري���ن مت اجنازه���ا 
يف  �صاع���ات ، ولكنه���ا ظل���ت مفتوحة 
الف���م منذ اأك���ر م���ن �صن���ة ! �صدقيني 
ان اال�ص���رار الت���ي ت�صيبن���ا وت�صيب 
�صياراتنا ج���راء تلك احلفريات كبرة 
وكب���رة ج���دًا واملقاول���ون واالأمان���ة 

واملهند�صون امل�صرف���ون يعملون على 
اعادة االأح���وال اإىل و�صعها الطبيعي 
والكثر م���ن احلفر يق���وم املواطنون 
بطمره���ا ب�ص���كل غ���ر جي���د مم���ا ق���د 
يحولها اإىل )ط�ص���ات( ومطبات مالأت 
املواط���ن  ي�صارك���ه  ال�ص���وارع  علين���ا 
)امر �صعد حممد( �صاحب حمل لبيع 
امل���واد الغذائي���ة ، قائ���اًل :حمالنا تقع 
عل���ى ال�ص���ارع املحفور ال���ذي مت كرخ 
الطبق���ة ال�صفلتي���ة ل���ه ، وكم���ا نالحظ 
الت���ي  اأ�صابي���ع  ت���الل االنقا����س من���ذ 
عزلتن���ا على ال�صارع وامل���ارة مما اأدى 
اإىل �ص���رر كب���ر يف اأرزاقن���ا .. انن���ي 
ات�صاءل .. مل���اذا حفروه خالل �صاعات 

ومل ي�صلحوه يف ا�صهر ؟!
؟   ) اأكرامي���ات   ( من���ا  يري���دون  ه���ل 
االيعمل���ون ان ح���ال البل���د يف ازمات 
وازدحام���ات واختناق���ات كثرة العد 
وال ح�ص���ر له���ا ؟ هل يري���دون زيادتها 

وزيادة معاناتنا ؟!
*ام���ا ك���راج ب���اب املعظم فق���د حتدث 
ال�صائ���ق )ابو �ص���ارة ( �صاحب �صيارة 
)كي���ا( فقال : ان ك���راج باب املعظم من 
اأكر املرافق احليوي���ة التي لها عالقة 
باملواط���ن لت�صهيل اأم���ور حياته ، لكن 
لالأ�ص���ف في���ه �صلبي���ات جم���ة ! واحدة 
منه���ا تلك االك���وام م���ن االنقا�س التي 
جعلتن���ا نغ���ر اماك���ن وقوفن���ا وبذلك 
�صايقن���ا من ي�صاركن���ا مهنتنا واأ�صبح 
املواطن يف حرة جراء تغير اأماكننا 
....ان اخلل���ل اذا ماح�ص���ل يف اأماكن 
حيوية كهذه يتطلب املعاجلة ال�صريعة 
المث���ل مانرى االأن من ت�صرف ينم عن 

الالمباالة !..
*ويف منطقة )راغب���ة خاتون ( اي�صا 
)حفري���ات(  توج���د   ، االعظمي���ة  يف 
اخ���رى م�ص���ى عليه���ا مام�ص���ى تاركة 
واملواطن���ني  الباع���ة  م���ن  الكث���ر 

وال�صائقني حائرون .. 
حت���دث   ) �صال���ح  )�صام���ر  *املواط���ن 

يف  احلفري���ات  و�ص���ع  ان   : بالق���ول 
منطقتن���ا واأكوام االأنقا����س ، وظهور 
)الربك( الطينية واالأوحال ، ا�صبحت 
اأم���رًا ماألوف���ًا .. والذي تغ���ر االن هو 
ان انقط���اع امل���اء خفف م���ن حجم تلك 
ال���ربك !! ول���و تعلم���ني كم اأث���رت تلك 
احلفريات يف اختناقات يف ال�صوارع 
املحيط���ة ! ان عم���ل االأمانة ه���ذا يزيد 
من ثقال الهم���وم على املواطن وي�صهم 
واالأزدحام���ات..  االأزم���ات  خل���ق  يف 
وي�صي���ف :باأنن���ا اأخذن���ا نع���اين م���ن 

تل���ك احلفري���ات اأك���ر م���ن ال�صابق .. 
وخا�ص���ة يف منطق���ة االعظمي���ة حيث 
اأخ���ذ البع����س ي�صع���ون فيه���ا القنابل 
والعبوات النا�صفة لتفجرها عن بعد 

على الدوريات الع�صكرية !..
*واأخ���رًا ولي����س اآخ���رًا جتولن���ا يف 
منطق���ة �ص���ارع فل�صط���ني وحتدثت لنا 
املواطنة )�صع���اد كاظم ( معلمة قائلة : 
ال�صارع احلي���وي يف منطقتنا منق�صم 
اإىل �صارع���ني �صيق���ني ، حف���ر احدهما 
بحجة تغي���ر االأنابيب ، وفعال جاءت 

االأنابي���ب ولكنه���ا نام���ت طوي���اًل فوق 
احلف���ر عل���ى جانب���ي الطري���ق وعلى 
م���دى اأك���ر من �صه���ر حت���ى ان اأغلبها 
ق���د �ص���رق !! علما ان احلف���ر قد مت يف 
ي���وم واحد !! .. واأ�صاف���ت : اإذا كانت 
م�صاريع البلديات  موؤجلة فلماذا تتلف 

�صوارعنا..؟ 
*املواط���ن )فرا����س عبا����س ( موظ���ف 
مل���اذا تق���وم االأمان���ة بحف���ر ال�صوارع 
اجلي���دة وت���رك ال�ص���وارع الت���ي اكل 
عليه���ا الده���ر و�ص���رب !! ان �صارعن���ا 

�صي���ق وق���د اأدى حف���ره وترك���ه هكذا 
اإىل حتويل ال�ص���ارع االخر اإىل �صارع 
�صي���ق  وبرغ���م  باجتاه���ني  رئي����س 
ووق���وف ال�صي���ارات الع�صوائ���ي على 
جانبه م�صتغل���ني غياب )النظام( وقلة 
الوعي والذوق معا .. تعايل وانظري 
اإىل فداح���ة املعاناة !! وقال مواطنون 
ان  التقيناه���م  يف منطق���ة االعظمي���ة 
املدينة حتت���اج اإىل تغي���ر)90%( من 
�صوارعها وال )10%( املتبقية بحاجة 

اإىل اإ�صالح وتاهيل ..

طمع املواطن

العملي���ة ال�صا�صي���ة لدينا ما زالت يف ط���ور ال�صد واجلذب ما 
يعني انها مل تعرف اال�صتقرار بعد.

وهذا ما يناأى بها بعيدا عن متطلبات اجلمهور.
وا�صتقراره���ا  ميكن ان تظهر نتائج���ه االيجابية يف معي�صة 
املواط���ن وجعل���ه اقل هموم���ا من ن���واح عديدة  كون���ه غاية 
وه���دف ال�صيا�ص���ي ال���ذي يري���د ك�ص���ب وده باعتم���اد برامج 
اقت�صادي���ة واجتماعية تنعك�س ايجابيا عل���ى مواطن عاطل 
ع���ن العمل، ين�صد الفر�صة املتاح���ة لكي يعيل نف�صه وعائلته، 
او مري�س يجد العناية الطبية الالزمة اوعائلة فقدت معيلها 
ب�صبب اعمال العنف التي طغ���ت على ال�صارع العراقي خالل 

ال�صنوات املا�صية وتاأمل بدخل �صهري ثابت .
م���ا ذكرن���اه من متاع���ب وم�صاغل وهموم يومي���ة ينوء حتت 
وطاأته���ا املواط���ن، ن�صبة العم���ل عليها عند اغل���ب �صيا�صيينا 
ن�صب���ة �صئيل���ة، قيا�صا اىل ما حتقق لهم �ص���واء على ال�صعيد 
ال�صخ�ص���ي، او على �صعي���د حتقيق غايات لي�ص���ت لها عالقة 

بالوطن او املواطن.
\نح���ن نعل���م ان اي���ة جترب���ة �صيا�صي���ة وغ���ر �صيا�صية البد 
وان ترافقه���ا اإخفاقات وجناحات ولك���ن االمر املهم هو مدى 
اال�صتف���ادة منها والعمل على تقدمي ما هو جدير باملهمة التي 
علق عليها املواطن اماال عري�صة م�صتندا بذلك اإىل ان نخبته 
ال�صيا�صية متفهمة وم�صاركة يف االن نف�صه للم�صاكل العديدة 

التي ال جتد حلوال لها.
م���ا يتمناه على نخبت���ه ال�صيا�صية ان التق���دم م�صلحتها على 
م�صاحله  من خالل قيا�صات  معتمدة على ان ال�صيا�صي يتخذ 
م���ن ع�صو الربملان  االوربي امنوذجا له من جانب امتيازاته 
ال�صخ�صي���ة فيعم���ل عل���ى توطيده���ا وقنونته���ا لك���ي ي�صمن 
ا�صتمراره���ا اىل اخلل���ف،و عندم���ا يتعل���ق االم���ر باملواط���ن 
فالقيا����س املعتمد اليتعدى مواطنًا يعي����س يف دولة ما زالت 
يف طور الن�صوء من تلك الدول الفقرة التي ما زال مواطنها 
ينظر لل�صم���اء يرقب فيها طائرات املعون���ات االن�صانية التي 

جتود بها منظمات املجتمع االن�صاين .
ان كان���ت املقايي����س املعتم���دة تنح���و منحى خمتلف���ًا ما بني 
املواط���ن وال�صيا�ص���ي فالب���د م���ن الق���ول ان فيه���ا الكثر من 
االناني���ة ال�صخ�صي���ة والكثر م���ن االجحاف بح���ق املواطن 
�صاحب احلق يف ان يعي�س يف وطنه كما يعي�س مواطن يف 
االم���ارات او يف قطر او يف تلك البلدان التي لدى �صيا�صييها 
نظ���رة احرام وتفهم للمواطن الذي اعتمدت على �صوته يف 

�صعود قمة الهرم يف ال�صلطة.
يف كل االح���وال نح���ن ننظر اىل امل�صتقب���ل بتفاوؤل من خالل 
جت���اوز بع����س االخفاق���ات الت���ي اع���رت جترب���ة  العملي���ة 
ال�صيا�صي���ة الوليدة  م���ا جعلها ال تركز عل���ى مطالب املواطن 
بقدر ما ركزت على اال�صتحواذ يف جوانب ال�صيا�صة ومن ثم 
املنا�صب ومن ثم االلتفات اىل اقرب املقربني وتف�صيلهم على 
الغ���ر يف ا�صغال وظائ���ف الدولة وب�صببهم فق���د املواطن ما 
كان ينتظ���ره من م�صاريع خدمية و�صحية وتعليمية وفقدان 
الفر�ص���ة يف احل�ص���ول عل���ى عم���ل ميكن ب���ه االعتم���اد على 
النف����س بداًل من معطي���ات الرعاية االجتماعي���ة التي التغني 

وال ت�صمن يف كل االحوال.
ما يتمناه املواطن على ال�صيا�صي يف الفرة القادمة ان يكون 
عون���ا له ول�ص���ان حال يعرب عم���ا يعانيه ويعم���ل على تفعيل 
متطلبات���ه الت���ي التع���دو عن حي���اة كرمية و�صقف مل���ن يفتقد 
الظ���ل وبيئة خالية من املزعجات و�صوارع وازقة بال وحول 

وان طمع فماء �صالح لل�صرب.

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي
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اىل / جريدة املدى الغراء 
م/اجابة 

نهديكم حتياتنا 
جريدتك���م  ن�صرت���ه  م���ا  اىل  ا�ص���ارة 
بتاري���خ   1671 بعدده���ا  الزاه���رة 
عن���وان  حت���ت   2009/12/9
)الرواب���ط الطالبي���ة يف اجلامعات 
منف���ذة  اىل  ال�صلط���ة  ادوات  .م���ن 
والتي���ارات  االح���زاب  اله���داف 
ال�صيا�صي���ة والدينية (.نود اعالمكم 

االتي :
اجلامع���ات  ال���وزارة  وجه���ت 
واملعاهد باج���راء انتخابات طالبية 
وحتديد املق���رح لبدئه���ا ، واجابت 
اجلامع���ات باأنه���ا التوؤي���د اجراءها 
يف الوق���ت احلا�ص���ر م���ع مقرح ان 
يكون االختيار عل���ى ا�صا�س معاير 
وال�صل���وك  وال�صخ�صي���ة  التف���وق 
ق���د  لتف���ادي اي جتاذب���ات  ال�صلي���م 
حتاول ح���رف اجلامعة ع���ن مهامها 
يت���م  ان  تن�ص���ب  وق���د   ، اال�صا�صي���ة 

اختيار ممث���ل )الق�صم /املرحلة (من 
الطلبة اجليدين واملتفوقني وح�صب 
رغبته���م كونه���م اف�ص���ل م���ن ميث���ل 
زمالءه���م الطلبة يف بع����س االمور 
امللحة التي تخ����س الكلية وبحدود 
�صيق���ة ج���دا حل���ني ت�صري���ع قان���ون 

االحتادات الطالبية. مع التقدير.
د.�شهام ال�شجريي 
مديرة اعالم وزارة 
التعليم العايل 

اىل / جريدة املدى الغراء 
م/اجابة 

حتية طيبة 
 1659 بعدده���ا  جريدتك���م  ن�ص���رت 
 2009/11/19 يف  ال�ص���ادر 
مو�صوع���ا بعن���وان )�صق���ق �صكنية( 

نود تو�صيح ما جاء فيه : 
املقرن����س  التطبي���ق  اعم���ال  مت���ت 
لواجه���ات ال�صقق ال�صكني���ة الكائنة 
يف املحلة )535(ا�صافة اىل االعمال 

اخلدمي���ة املتعلق���ة بامل���اء واملجاري 
ورفع النفايات من قبل بلدية ال�صدر 

/1 التابعة المانة بغداد .
�صاكرين تعاونكم ..مع التقدير 

حكيم عبد الزهرة ح�شن 
مدير عام دائرة العالقات 
واالعالم/ امانة بغداد 

اىل / �شحيفة املدى 
الغراء 

م/اي�شاح 
نهديكم حتياتنا 

ا�ص���ارة اىل م���ا ن�صرت���ه �صحيفتك���م 
الغ���راء بعدده���ا ذي الرقم 1687يف 
2009/12/31 حتت عنوان وزارة 
ال�صناعة وه���ذه ال�صك���وى ليت�صنى 

لنا تدقيق احلالة وفقا للقانون 
�صاكري���ن لكم ح�ص���ن اهتمامكم ..مع 

التقدير 
مدير االعالم 
وزارة ال�شناعة واملعادن  

واج��اب��ات ردود 

ا��������������ش�������������ارة

تنت�ص���ر العدي���د م���ن اجل�ص���ور املعدة 
النتق���ال املواط���ن من جان���ب الخر يف 
ال�ص���وارع العمومي���ة وخا�ص���ة عل���ى 

الطرق ال�صريعة. 
م���ا يلف���ت االنتب���اه ان ه���ذه اجل�صور 
و�صع���ت ا�ص���ال لتف���ادي املخاطر التي 
قد يتعر�س لها املواط���ن اثناء عبوره 
ولك���ن املواط���ن نف�ص���ه يف�ص���ل عبور 
ان  م���ع  ا�صتخدامه���ا  دون  ال�ص���ارع 
ن�صبةالتعر�س حلوادث الده�س كبرة 
ب�صب���ب ك���رة ال�صي���ارات يف ال�صارع 
ا�صاف���ة اىل ان م�صتخدميه���ا اغلبه���م 
ممن  مل يح�صل���وا على اجازة ال�صوق 

الر�صمية. ج�صور م�صاة وانفاق عبور 
يهملها املواطن واجلهات ذات العالقة 
ال تعره���ا التفات���ا يذكر وعل���ى �صبيل 
املث���ال منطقة الب���اب ال�صرقي تعد من 
اك���ر املناطق الت���ي حظي���ت بن�صيب 
اوفر من االنفاق املع���دة لعبور امل�صاة 
لكنها يف الوقت احلا�صر مغلقة وغر 

معدة كما يجب ال�صتخدامها.
لذلك املطلوب االهتمام بهذه الو�صائل 
التي ميكن له���ا احلد من املخاطر التي 
يتعر����س له���ا املواط���ن اثن���اء عبوره 
ال�صوارع الت���ي ال يتقيد فيها ا�صحاب 
ال�صي���ارات بال�صرعة املحددة وخا�صة 

لع���دم  ان  ال�صريع���ة.  الط���رق  عل���ى 
ا�صتخدامه���ا من قبل املواط���ن ا�صبابا 
يج���ب الوق���وف عليها ومن ث���م العمل 
على ازالته���ا لكي ي�صبح الطريق امام 
املواط���ن امن���ا وباعتقادن���ا االهتم���ام 
باالنف���اق املنت�ص���رة فب منطق���ة الباب 
و�صاح���ة  الر�صي���د  و�ص���ارع  ال�صرق���ي 
التحري���ر ميكن ان يعيد له���ا حيويتها 
وي�صج���ع عل���ى ا�صتخدامه���ا ام���ا ع���ن 
اجل�صور املعلقة فوق ال�صوارع فيمكن 
اإع���ادة النظ���ر يف االأماك���ن املوجودة 
فيه���ا ون�صبه���ا يف مناط���ق ت�صتدع���ي 

اال�صتخدام .

ج�سور بال عابرين

ا��������������ش�������������ارة

      ت�شكل مرتعا للمياه االآ�شنة 

مــقــــاولــــون  يــحــفـــرون وال يــطــمــــرون!

للمناق�شة ق�شية 

بغداد/ احمد نوفل

التغي����ر، اي تغير، البد ل����ه واأن ي�صتغرق وقتا 
لي�����س من ال�صه����ل ح�صاب����ه، لكي يظه����ر للعيان، 
�ص����واء كان يف املمار�صات االجتماعية او االأداء 

احلكومي او غره من املجاالت.
احلا�ص����ل  التغي����ر  ه����و  االنتب����اه  يلف����ت  مم����ا 
يف العالق����ات الت����ي تط����ورت ايجابي����ا م����ا ب����ني 
املواطن واجه����زة ال�صرطة العراقية يف املناطق 

واالأحياء ال�صكنية ،اذ ان افراد ال�صرطة �صاروا 
ي�ص����ردون هيبتهم ومكانته����م واعتبارهم اأكر 
فاأك����ر و الذي����ن كادوا يفقدونها بعد الذي حدث 
يف الع����راق عام 2003. قد ال نبالغ يف القول ان 
يف بع�����س املناطق التي متي����زت باأعمال العنف 
و�صيطرت عليها اجلماعات امل�صلحة عد املنتمي 
الأجه����زة اجلي�����س وال�صرطة م����ن املتمردين على 
تل����ك اجلماع����ات التي اأخ����ذت على عاتقه����ا ن�صر 

الفو�صى واالقتتال يف املنطقة الواحدة .

يف تل����ك الف����رة ا�صطر العدي����د من اف����راد هذه 
االجهزة التخفي عن االنظ����ار با�صتخدام اللثام 
للت����واري ع����ن االنظ����ار خ����وف ان تطول����ه تل����ك 
الع�صاب����ات وال����ذي حدث ان البع�����س من افراد 
ال�صرط����ة مل ي�صل����م وه����و داخ����ل بيت����ه اذ دخلوا 
علي����ه واأ�صبع����وه ركال و�صرب����ا يف ح����ني بع�س 
املناطق قت����ل فيها الكث����ر ب�صب����ب االنتماء وقد 

مثل بجثثهم .!
االآن االأم����ر خمتل����ف متام����ا، يت�صن����ى يل املرور 

بنقطة تفتي�س واقعة على مفرق طريق مناطق 
�صكني����ة كانت يف حينها تعد م����ن اخطر املناطق 
واأ�صده����ا فتكا بهذه القوات فاأرى ال�صرطي يقف 
وحي����دا متما�صكا اليخط����ر بباله م����ا كان يخطر 
باالأم�����س من مهاجمة البع�����س له.االأكر من ذلك 
�ص����ار املواطن����ون ي�صتنج����دون به حل����ل بع�س 
االم����ور الت����ي حتدث يف املنطقة لف�����س نزاع او 
مالحق����ة ل�س م����ن ل�صو�س البي����وت .هذا االمر 
باالم�����س القري����ب كان يبدو بعي����د املنال بعد كل 

ال����ذي ح����دث .ولك����ن يب����دو التغير فع����ل فعلته 
و�ص����ار اجلن����دي وال�صرط����ي اثب����ت مكان����ا م����ن 
باقي االيام يقف حتت ال�صقيفة التي تظله وهو 
ي�صعر باأنه ي����وؤدي واجبا وطني����ا وان االخرين 
ب����ل  الي����ه بنظ����رة اح����رام وتفاع����ل  ينظ����رون 
يج����دون فيه حاميا ومدافع����ا عنهم. املطلوب ان 
تع����زز هذه العالقة لكي تكون عراها امنت ملا فيه 
خر اجلميع  من خالل جعل ال�صرطي واجلندي 

اكر وعيا ومهارة وح�صن تعامل مع املواطن.

ــــــاطــــــق واالحـــــــيـــــــاء  ــــــن ـــــي امل ــــــ ف

بغداد/ احمد نوفل 

تقط���ع  وان���ت  االنتب���اه  يلف���ت  مم���ا 
�ص���وارع كانت قبل ف���رة قليلة تعترب 
م���ن اه���م �ص���وارع العا�صم���ة بغ���داد 
وغي���اب  االعتن���اء  مظاه���ر  انع���دام 
االهتم���ام املطلوب �صواء من املواطن 
او الدول���ة �صارع مثل �صارع الن�صال، 
او  نوا����س،  اب���ي  او  ال�صع���دون،  او 
الر�صيد،او �صوارع اخرى يف جانبي 
الر�صافة والكرخ �ص���ار مراآها الي�صر 
الناظ���ر .عل���ى جانبيه���ا تق���ع بنايات 
كان���ت  جتاري���ة  وحم���ال  خمتلف���ة 

باالم�س القريب عامرة مبعرو�صاتها 
وزبائنه���ا ولكنها الي���وم على غر ما 

كانت عليه باالم�س .
يف �ص���ارع الن�صال عل���ى �صبيل املثال 
ال احل�ص���ر تواجه���ك ابني���ة عم���ارات 
االهم���ال  غاي���ة  يف  ه���ي  �صكني���ة 
والردي،تعك�س منظرا م�صوها على 

ال�صارع برمته.
فف���ي )بالكونات( هذه االبنية تتجمع 
واخل�صبي���ة  احلديدي���ة  االنقا����س 
وتعط���ي لوح���ة غاي���ة يف الت�صوي���ه. 
البناي���ة   ه���ذه  ان  ذل���ك  اىل  ا�ص���ف 
بحك���م قدمه���ا ظه���رت  عل���ى جدرانها 

خط���وط وتك�ص���رات نتيج���ة ن�صوح 
مياه امل���ربدات ب�صكل جعل واجهاتها 
منف���رة، زاد منه ا�صتخ���دام افاريزها 
لن�صر غ�صيل املالب�س بدل ا�صتخدامها 
لو�ص���ع ا�ص����س االزه���ار والنباتات 
التي ي�صكل منظره���ا ارتياحا للنف�س 

الب�صرية. 
هذا االمر اليتعلق ب�صاكنيها ومالكيها  
فقط بل يتعلق اي�صا بالدوائر البلدية 
التي يتوج���ب عليها فتح باب احلوار 
الج���راء الرميم���ات الالزم���ة وجعل 
واجهاتها اكر حيوية وبهجة  ا�صافة 
اىل وجود ابنية غر م�صتخدمة تفتح 

ردهاته���ا املظلمة على ال�صارع  ورمبا 
ت�صتغ���ل م���ن البع����س الم���ور يخ�صى 
منه���ا امل���ارة، اذ ان البع�س �صبق وان 
�صاح���ة  يف  مهمل���ة  بناي���ة  ا�صتخ���دم 
الط���ران يف منطق���ة الب���اب ال�صرقي 
لتكدي����س املتفج���رات الت���ي انفجرت 
البناي���ة اىل خرب���ة  فج���اأة واحال���ت 

متداعية.
املطلوب و�صع تعليمات وقوانني تلزم 
ا�صحاب هذه البناي���ات با�صتخدامها 
وان  ال�صيم���ا  خالي���ة  تركه���ا  وع���دم 
ا�صحابه���ا اكره���م غ���ادروا الع���راق 
وتركوه���ا دون عناية وعليه يتوجب 

مفاحتتهم ح���ول امكانية ا�صتخدامها 
وبعك�صه يتعهد املالك بجعل الت�صرف 
يف ايجاره���ا او ا�صتغاللها للدولة مع 
االخ���ذ باالعتب���ار نيل احلق���وق التي 

ترتب على ذلك.
اجلان���ب االخر يج���ب ان ي�ص���ار اىل 
ال���زام البع�س من ا�صح���اب البنايات 
او حتى �صاغليه���ا ب�صرورة االهتمام 
مبنظر الواجهات وعدم تركه على ما 
هو عليه من خالل اعتماد لون موحد 
يلزم في���ه اجلمي���ع ده���ان الواجهات 
واال فان بغ���داد به���ذه احلالة التعدو 

عن خرابة من اخلرائب . 

بنايــات مهملــة  علــى الطريق


