
�شكوى من منطقة ال�شعب 
به���ا  بع���ث  �ش���كوى  �ش���فحتنا  وردت 
لفيف من املواطنني من مدينة ال�شعب 
حمل���ة 337 ح���ي عدن اأو�شح���وا فيها 
معاناته���م من احلواج���ز الكونكريتية 
الت���ي حجزت اأب���واب اأرزاقهم لكونهم 
ورزق  متنوع���ة  حم���ات  اأ�شح���اب 
عوائله���م عل���ى تل���ك املح���ات، حي���ث 
قامت الق���وات الأمنية موؤخرا، باإبدال 
الرتف���اع  ذات  القدمي���ة  احلواج���ز 
البالغ امل���رت او املرت والن�شف باأخرى 
بل���غ ارتفاعها ف���وق املرتي���ن لتحجب 
متاما واجهات املح���ات بعد ان كانت 
بروؤي���ة  ت�ش���مح  القدمي���ة  احلواج���ز 
الرب���ع الأعل���ى م���ن تل���ك الواجه���ات، 
ذات  اجله���ات  املواطن���ون  وينا�ش���د 
العاقة بالنظر اىل م�ش���الح عدد كبري 
من العوائل املت�ش���ررة من جراء هذه 
احلال. علما ان املنطقة ت�ش���هد و�ش���عا 

امنيا جيدًا منذ �ش���نوات وفيها تواجد 
كثيف وم�شتمر ملختلف �شرائح القوى 

الأمنية.
عنهم/ احمد كاظم
�شاحب مطعم

ي�شكنون مقربة وتطاردهم 
الكالب !

ي�ش���كو لفي���ف م���ن املواطن���ني الذي���ن 
ي�ش���كنون ج���وار املق���رة الواقعة يف 
حي ال�ش���يخ عمر جوار �ش���ارع حممد 
القا�ش���م للم���رور ال�ش���ريع م���ن ك���رة 
ال���كاب ال�ش���ائبة وكثاف���ة اجل���رذان، 
وبات���ت تلك الكاب واجلرذان ت�ش���كل 
خطرا داهما على املواطنني واأطفالهم 
واىل  م���ن  العائدي���ن  او  الذاهب���ني 
املدار�ض، حتى و�شل الأمر ان تعر�ض 
اح���د املواطن���ني البالغ���ني اىل ع�ش���ة 

كلب  وبع���ده طفان كذلك، ف�ش���ا عن 
ان جحاف���ل اجل���رذان الت���ي جتاوزت 
اأعدادها املئات راحت ت�شفي يف الليل 
وتغزو م�شاكنهم، وينا�شد املواطنون 
امل�ش���وؤولني معاجلة هذه امل�شكلة راأفة 

بحالهم وحال اأطفالهم.
عنهم/ �شعد عكلة
عبد املهدي 

)كراجات( ال تتقيد 
بت�شعرية اأمانة بغداد 

�شبق وان �ش���رحت الدائرة الإعامية 
يف اأمانة بغداد باأن الكراجات املوؤجرة 
م���ن قبلها للمتعهدين األزمت بتقا�ش���ي 
اأجور) كراجية(ل تتعدى الألف دينار 
املوج���ودة  الكراج���ات  ان  ح���ني  يف 
تفر����ض  �ش���ارت  لاأمان���ة  والعائ���دة 
اأجرة مبقدار اأربعة اآلف دينار ومنها 
الكراج���ات القريب���ة واملقابل���ة ملبن���ى 

الأمان���ة .هذا ما جاء بر�ش���الة املواطن 
)�شعد عواد لفته( والذي يقرتح اأي�شًا 
بر�شالته ان تكون هناك جلان ميدانية 
ملراقبة تطبيق الأ�ش���عار الت���ي اأعلنت 
عنه���ا لك���ي ل ت���رتك املواطن �ش���حية 

للمتعهدين .مع التقدير

املحلة 504 وهذا املطلب 
زمي���ل لن���ا من �ش���كنة املحل���ة 504 يف 
منطق���ة �ش���ارع فل�ش���طني طل���ب ن�ش���ر 
�ش���كواه فيم���ا يتعلق ب�ش���بكة جماري 
حملته التي يقول عنها باأن الن�شدادات 
تعرتيه���ا بني الآونة والأخرى مع انها 
م���ن املحات ال�ش���كنية التي تعتر من 
اكر املناط���ق نظاما وع�ش���رية .لذلك 
ينا�ش���د بح���ل م�ش���كلتها م���ع ان�ش���داد 
املج���اري حا جذريا وياأم���ل ان تبادر 

اجهزة البلدية ملطلبه.

���������ش��������ك��������اوى

بغداد/احمد نوفل

ويب���دو ان احلج���ج والذرائ���ع الت���ي 
تدح�ض راأي الذين ي�ش���ريون باجتاه 
التفاوؤل والتب�شري بغد اف�شل تنق�شهم 
الدلئ���ل الت���ي ميكن ان ت�ش���كت اأفواه 
نظرائه���م غ���ري متوفرة، فبم���اذا ميكن 
مناظ���رة عاط���ل ع���ن العم���ل او من مل 
يتوف���ر له �ش���كن مع وجود م�ش���احات 
وا�ش���عة  من الأرا�شي يف �شرق الباد 
وغربه���ا او الت�ش���دي لدف���ع الر�ش���وة 
مل�شوؤول من اجل التوظيف فلم يح�شل 

ل على املال ول على الوظيفة! 
املواط���ن الع���ادي ل يهم���ه التوجه او 
او  امل�ش���تقبلي  امل�ش���روع  او  اخلط���ة 
م���ا  بق���در  التب�ش���ريية  الت�ش���ريحات 
يهمه روؤية معلم خدمي جم�ش���د ميكن 
ان ي�ش���تفيد من���ه او م�ش���نع يعلن عن 

حاجته لأيد عاملة.
من �ش���اركني �ش���يارة النقل ال�شغرية 
وه���ي متجهة باجتاه حي املعامل على 
تخ���وم العا�ش���مة بغداد كان���وا مابني 
�ش���احب ب�ش���طة او اأج���ري يف اأعم���ال 
البناء او م���ن يعمل يف حرفة او مهنة 

يعتا�ض منها.
جل�ش���ت و�ش���ط اثن���ني م���ن املواطنني 
يف املقع���د اخللف���ي وقب���ل ان تتحرك 
ال�ش���يارة كان الذي على اليمني قد غفا 
وا�ش���ند راأ�ش���ه اإىل زج���اج النافذة يف 
حني كان الآخر قد اأ�ش���عل له �ش���يجارة 

وراح ينفث الدخان.
يف املقاع���د الأمامية وال�ش���يارة تقطع 
الطريق اأ�شار احد الركاب وهو مل يزل 
يف ط���ور ال�ش���باب اىل احد امل�ش���اريع 
التي تنفذ ليقول لزميل له ان احلكومة 

ت�شرق الأموال .

رد علي���ه من كان بجانب���ه ليقول له ان 
احلكومة ل ت�ش���رق بل املقاولون .هذا 
احلديث اثار من يجل�ض امامي ويدير 
يل ظهره املعلم مباركة �ش���ركة اجنبية 
ويرتدي قبعة بل�ش���ان وبنطال مهرتئ 
مبق���ع بالزي���ت ليوجه حديث���ة اىل من 

اتهم احلكومة بال�شرقة ليقول له :
احلكوم���ة ت�ش���رق من البن���وك ولي�ض 
من امل�شاريع، واأ�شاف:  لوكانت تهتم 

بال�شعب لبنت لهم دورا .
هياأة املتحدث  تثري الف�ش���ول فوجهت 
اإلي���ه ال�ش���وؤال ع���ن ن���وع العم���ل الذي 

يزاوله فاأجاب :اعمل يف احلدادة
البع����ض م���ن ال���ركاب تط���رق اىل ذكر 
اأ�ش���ماء يف احلكوم���ة وانه���ال عليه���م 

تقريعا ولوما واتهاما.
 م���ن جمموع ال���ركاب مل ين���ر للدفاع 
عن  احلكومة غري �ش���اب يتميز بج�شد 
هرقل���ي م���ع لثغ���ة يف الل�ش���ان ح���ني 
احلكوم���ة  :ان  رادا  اأجابه���م  يتكل���م  
وف���رت له عم���ا وه���و الآن يعي�ض يف 
بحبوح���ة من العي����ض الك���رمي  ولكن 
كان يخل���ط حديث���ه بامل���زاح . رد عليه 
م���ن كان يجل����ض قبالت���ه بالق���ول :انه 
بفر�ش���ة  يح���ظ  ومل  جامع���ة  خري���ج 
عم���ل من���ذ خم����ض �ش���نوات. يف حني 
عق���ب اآخ���ر يب���دو علي���ه انه م���ن باعة 
لبن  احلكومي���ة  الأر�ش���فة:الوظائف 
العم واب���ن اخلال ، الفق���راء لي�ض لهم 

ن�شيب.
ليدل���و  لل���وراء  ال�ش���ائق  التف���ت 
بدل���وه اأي�ش���ًا بع���د التزام���ه ال�ش���مت 
ليقول:نحن اأ�ش���حاب �ش���يارات الكيا 
يحق لن���ا اخل���روج بتظاه���رة نطالب 
فيه���ا بتعوي�ش���نا ع���ن الأ�ش���رار التي 
حلقت ب�ش���ياراتنا نتيج���ة الطرق غري 
املعبدة والتي �ش���اعدت على ا�شتهاك 

اأ�ش���هر  خ���ال  احلديث���ة  �ش���ياراتنا 
معدودة .

ركاب �ش���يارة الكي���ا الثنا ع�ش���ر مبن 
فيهم �ش���ائقها مل يكن موقفهم ايجابيا، 
�شري الأمور يف اجلوانب التي تهمهم 
تتح���دد  ذكرن���ا  كم���ا  جوان���ب  وه���ي 
بالوظيف���ة و�ش���بكات مي���اه املج���اري 
وال�شرف ال�شحي وال�شكن امل�شتقر .

ال�شتثناء فيهم كان ال�شاب الذي ذكرنا 
وال���ذي عندم���ا اتخ���ذوا من���ه الذريعة 
الت���ي ميك���ن ان ي�ش���وبوا انتقاداتهم 
بغ���داد  العا�ش���مة  يف  الأم���ور  ل�ش���ري 
.هذا الرجل ا�ش���طر اإىل ان يطلب من 
ال�شائق ان يتوقف لكي يتم له النزول 
وال�ش���عود يف وا�ش���طة نق���ل اأخ���رى 
للو�ش���ول اىل بيته بعد ان وجد نف�شه  

با ن�ش���ري ميك���ن ان يتف���ق معه.لذلك 
توقف ال�ش���ائق وانزل���ه لكنه من وراء 
النافذة كان يقول ل���دي وظيفة واملك 

منزل. ! 
ه���وؤلء املواطنون وهم الذين ميثلون 
الأغلبية مل تكن لديه���م اأدنى فكرة عن 
البدي���ل الذي ميك���ن ان يجعل حياتهم 
اأف�شل.وال�شيء الآخر اأنهم على ن�شبة 

من عدم التفه���م ملا يجري ول يعرفون 
الدور الذي ميكن ان ي�شاهموا فيه من 
اج���ل جع���ل الأم���ور اإىل جانبهم ليجد 

العاطل وظيفة وامل�شتاأجر بيتا .
كل ه���ذا يجعلن���ا ن���درك ب���اأن املواطن 
لي����ض باحل���ال الت���ي نتمناه���ا بعد .ما 
زالت التعبريات بال�شتائم والتهامات 

غري املوثقة ال�شاح الذي ي�شتخدم.

قطاع النقل وا�شكاليته

حتى نهاية العقد ال�ش���ابع من القرن املا�شي، كانت العا�شمة 
بغداد ت�ش���رتك م���ع العا�ش���مة الريطاني���ة) لن���دن( بظاهرة 
ا�ش���تخدام با�ش���ات النقل احلمراء ذات الطاب���ق والطابقني. 
يق���ول البع����ض: هذا النوع من با�ش���ات النقل  ل ي�ش���اهد اإل 
يف )بغ���داد( او) لن���دن( يف حين���ه  )عل���ى ذمة ال���راوي( كما 

يقولون.
تلك الفرتة ات�ش���مت بوجود موؤ�ش�شة نقل ع�شرية  وبال�شيء 
الكث���ري م���ن احليوية وامل�ش���اهمة يف جع���ل املواط���ن يتنقل 
مابني مناطق بغداد ب�ش���هولة وي�شر وباأقل كلفة.البع�ض منا   
يتذكر ال�ش���عار املوجود يف حافلة نقل الركاب اآنذاك )�ش���اعد 

اجلابي باأ�شغر نقد كاف(.
الكادر الذي خ�ش�ض لإدارة هذا القطاع مت اختياره بناء على 
�ش���روط وموا�ش���فات بدءا من اجلابي املميز بلبا�شه وقبعته 
املعلمة بجناحي )جواد �ش���ليم(، وحتى ال�شائق املعتكف يف 
مق�ش���ورته يف مقدمة البا�ض، واعتقد ان من �ش���من �شروط 
العمل يف م�شلحة نقل الركاب التي كانت موجودة اآنذاك، اأن 
يكون العاملون من حملة ال�ش���هادات الدرا�شية وعلى الأغلب 

�شهادة التخرج من الدرا�شة  البتدائية.  
لذلك كان التفهم و الحرتام متبادًل مابني طريف املعادلة.

املواط���ن الي���وم وبع���د ان اأ�ش���بح �ش���حية لنه���م البع�ض من  
اأ�ش���حاب �ش���يارات الأج���رة وفر�ش���هم اأ�ش���عارًا ل تتنا�ش���ب 
وامل�ش���افات التي يقطعونها يت�شاءل عن م�شلحة نقل الركاب 

القدمية وما اآلت اإليه اأموالها وممتلكاتها ومنت�شبوها.
كذلك عن �شركات نقل عديدة عهدت اإليها مهمة النزول لل�شارع 

للتخفيف من العبء الذي يلقاه املواطن بالتنقل. 
ت�ش���هد �ش���احات عدي���دة وه���ي مليئ���ة باأعداد ل حت�ش���ى من 
�ش���يارات النق���ل التي تعود ملكيته���ا للقطاع الع���ام، ول احد 
يعلم ملاذا ل ي�ش���تخدم ال�ش���الح منها او تتم �شيانة املعطوب 
م���ن اجل ان يجد املواطن ما ين�ش���ده من خدم���ة يف مثل هذا 
املج���ال احلي���وي ؟.ه���ذا جانب، واجلان���ب الآخ���ر ل نعلم ما 
املوقف من  الكادر الوظيفي لدى هذه ال�ش���ركات وما امل�شري 

الذي اآل اإليه.
هذه ت�ش���اوؤلت املواطن يف ال�شارع والتي ل جتد من يجيب 
عنها ما يجعل الأمور قابلة لتف�شريات وتاأويات ل ح�شر لها 
وعلى �ش���بيل املثال اأ�ش���غيت حلديث مواطنني كانا يف�شيان 
لبع�ش���هما ب���الآراء واملعاجل���ات الت���ي ميكن ان ت�ش���اهم يف 

حت�شني وتن�شيط النقل العام، ذكر احدهم بالقول :
ان القط���اع العام يف العراق ب�ش���ورة عامة ميكن عده بامليت 
متاما وال�ش���بب يع���ود اإىل ان التوجه القت�ش���ادي �ش���يكون 

خمتلفًا بالن�شبة للدولة.
ان ال�شيا�ش���ة اجلديدة يف املجال القت�ش���ادي ت�شعى لإيجاد 
�ش���ركات بعي���دة ع���ن الدول���ة واحلكوم���ة او م���ا نطل���ق عليه 
القط���اع اخلا����ض. ان الآخري���ن الذي���ن يحكم���ون بلدانه���م 
�شيا�ش���يا هم بالأ�ش���ل اأ�ش���حاب �ش���ركات وم�ش���انع وجتارة 
عاملي���ة لذلك يتوجب عليهم ان يعملوا وي�ش���تخدموا نفوذهم 
باإيج���اد نظ���راء له���م يتعامل���ون معه���م دون تدخ���ل حكومي 
او خط���ط تنموي���ة وميزاني���ات مق���ررة وما اىل ذل���ك من من 
اأم���ور تتب���ع كتابنا وكتابكم وح�ش���لت املوافقة ومل حت�ش���ل 
املوافقة ونعتقد اننا يف العراق اإىل الآن مل يتو�شح الطريق 
القت�شادي الذي ميكن ال�شري عليه. بهذا الكام ختم املواطن 
كام���ه لزميله الذي ي�ش���اركه املقعد اخللفي يف �ش���يارة الكيا 

املتجهة غرب بغداد.   
يتطلع املواطن اإىل ان ي�ش���هد ولدة قط���اع نقل عام ميكن ان 
يك���ون عاما يف ا�ش���تقرار الأ�ش���عار التي تتغ���ري مابني يوم 

واآخر ب�شورة ت�شاعدية.

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي
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كاريكاتري.................  عادل �شربي

ت��������ق��������ري��������ر

للمناق�شة ق�شية 

هموم املواطن اليومية..اأزمة �شكن وبطالة وخدمات غائبة
ما زال املواطن غري م�شتقر الراأي حول اأداء االأجهزة احلكومية، 

الكادحون ن�شبتهم تعلو بخط بياين يتجه نحو االأعلى بفرق كبري عن 
خط  خ�شومهم.

حدي���ث �ش�����ورة

اإينا�س طارق 

�ش���حب البحوث ور�شائل النرتنيت عبارة كتبت على ورقة 
�ش���غرية من النوع الذي يطلق عليه )الورق  املقوى( علقت 
على اإح���دى واجهات املكاتب واملح���ال التجارية يف منطقة 
باب املعظم ف�ش���ا عن مكاتب ال�شتن�ش���اخ املقابلة للجامعة 
امل�شتن�ش���رية،  �ش���وؤالنا املط���روح هن���ا: هل ه���ذه الظاهرة 
اخلط���رية تكملة لظاه���رة تزوير ال�ش���هادات اجلامعية التي 
مكنت اأ�ش���حابها من اعتاء اأعلى املنا�ش���ب ال�شيا�ش���ية يف 
الدول���ة العراقي���ة اجلدي���دة؟ و م���اذا �ش���يكون دور الطال���ب 
اخلريج الذي ل يعلم كيف يكتب كلمة واحدة من حما�شرات 
مل يح�ش���رها طوال فرتة اللتحاق باملعهد او اجلامعة؟ لأنه 

كان حري�ش���ا على ا�شتن�شاخها اأ�ش���بوعيًا من اإحدى مكاتب 
ال�شتن�ش���اخ وللعلم فقط ان هذه املحا�شرات يح�شل عليها 
اأ�ش���حاب املكاتب من اأ�ش���اتذة املعاه���د واجلامعات، اإذن من 
ال�ش���هل ان يقدم الطالب اجلامعي بحث تخرج �شحب ونظم 
ورتب من قبل �شاحب اأي مكتب علق هذه الورقة التي ت�شري 
اإىل اإمكانية �ش���حب بح���وث التخرج م���ن النرتنيت... فهل 
�ش���يطمئن املواطن العراقي بعد عدة �ش���نوات على �شحته؟ 
او ه���ل �ش���يكون موؤمنا عل���ى حياته وهو ي�ش���كن يف اإحدى 
العم���ارات ال�ش���كنية التي ا�ش���رف عل���ى بنائها اح���د هوؤلء 
املهند�ش���ني املتخرج���ني ب�ش���هادات ل حتم���ل ب�ش���مات تعب 
وجهد لك�ش���ب العلم واإمنا فقط �ش���هادات لغر�ض احل�ش���ول 

على تعيني يف الدوائر احلكومية؟.

بحوث االنرتنيت وخراب امل�شتوى العلمي

ا��������������ش�������������ارة

كاظم اجلما�شي

يف  التاريخي���ة  انعطاف���ة4/9  بع���د 
العراق، وقع العب���اد والباد يف حالة 
)هرج وم���رج( او يف حي����ض وبي�ض 
كم���ا قال���ت الع���رب قدمي���ا، واختلطت 
الثواب���ت عل���ى معظ���م النا����ض، حتى 
و�ش���ل الم���ر اىل ق���رار ينق�ش���ه اخر 
يف اليوم نف�ش���ه ولدى الوزارة نف�شها 
�ش���يما بع���د ان انتظ���م زم���ام الم���ور 
بنحو ن�ش���بي بني ي���دي حكومة ميكن 
لها ان حت���ل امل�ش���كات املزمنة والتي 
مت�ض حي���اة املواطن اليومية، �ش���واء 
عه���د  م���ن  املتوارث���ة  امل�ش���كات  تل���ك 
ال�ش���تبداد الغاب���ر والت���ي ت�ش���خمت 
بعد تلك النعطافة، او امل�شكات التي 
خلقها احلال الفو�ش���وي ال���ذي اأعقب 
النعطاف���ة نف�ش���ها. ولع���ل امل�ش���كات 
ت���زل تع���اين منه���ا  الت���ي عان���ت ومل 

الطاق���ة الكهربائي���ة تولي���دا وتوزيعا 
و�شبكة واحدة من امل�شكات الرئي�شة 
يف البنية القت�ش���ادية للدولة ف�ش���ا 
عن تاأثرياتها البالغة ال�شلب يف حياة 
املواط���ن العراق���ي. ما نريد ان ن�ش���ري 
اإليه ال�ش���وؤال الذي م���ا اأنفك يرتدد يف 
مق���دار  يف  واملتمث���ل  املواط���ن  ذه���ن 
اجلدوى امل�شتح�شلة من جتربة تقنني 

او تر�شيد ا�شتهاك الطاقة الكهربائية 
عر جتربة)الع�ش���رة امب���ريات( كيف 
تفتق���ت )عبقرية( املخطط عن فكرتها؟ 
وكيف متت درا�ش���تها ومن ثم املوافقة 
عليه���ا؟ وكي���ف اأي�ش���ًا مل تتواف���ر يف 
ذهن املخطط لتل���ك الفكرة )العظيمة( 
حماذي���ر ال�ش���تمرار به���ا ف�ش���ا ع���ن 
تطبيقه���ا، �ش���يما وان �ش���لطة الأجهزة 

احلي���اة  مفا�ش���ل  عل���ى  احلكومي���ة 
حت���ى  ت���زل  مل  للمواطن���ني  اليومي���ة 

اللحظة يف طور الكتمال؟.
ان مهمة التخطيط باتت مهمة حا�شمة  
حل�ش���ابات جدوى اأية خطوة تنفيذية 
ك���رت م�ش���اريعها ام �ش���غرت، وبات 
اعتم���اد دول العامل يتنام���ى يوما بعد 
يوم على مراكز التخطيط التي تعتمد 
البحوث ب�ش���تى اأ�ش���نافها وت�شتخدم 
الك�ش���وفات  اإلي���ه  م���ا تو�ش���لت  اآخ���ر 
امليداني���ة،  وال�ش���تطاعات  العلمي���ة 
م���ن اجل الوث���وق ب�ش���حة اإجراءاتها 
التنفيذي���ة، ف�ش���ا ع���ن ج���دوى اإقامة 
م�ش���اريعها بنح���و عام والقت�ش���ادية 
ويت�ش���اءل  خا����ض..  بنح���و  منه���ا 
املواطن- امل�ش���تفيد- عن احلكمة التي 
تكم���ن خلف اإقام���ة م�شروع)الع�ش���رة 
امب���ريات( وع���ن حجم الأم���وال التي 

اأنفقت لإقامته، وعمن ا�شتفاد منه؟!

)الع�شرة امبريات( والتخطيط امل�شتنري!

بغداد/ املدى
يف الليل���ة املا�ش���ية ويف �ش���اعة لي�ش���ت متاأخ���رة 
�ش���معت ول���دي يذكر ل�ش���قيقه ان احد الل�ش���و�ض 
متت مطاردته ولكن مل يلحق به احد.عندما �شاألته 
عن هذه املط���اردة واأين متت اأجابن���ي بالقول ان 
جارنا ال�شيخ وجد ل�شا يجل�ض يف باحة احلو�ض 
متخفيا. وعندما �ش���عرت به رب���ة البيت قفز وعر 
احلائط ولذ بالفرار .الذي اعرفه عن اجلار هدف 

الل����ض انه يعي�ض يف حالة فقر مدقع ويعتمد على 
ت�ش���ريف اأموره على احد اأبنائه الذي ميتهن نقل 
الأحمال بوا�ش���طة عربة يجرها احل�شان .ق�شدت 
اجل���ار لع���رف منه جمري���ات الأمور وع���ن كيفية 
دخول الل�ض لداره ويف �ش���اعة ل يتوقع فيها احد 
زي���ارة ل�ض. ال���ذي عرفته منه باأن���ه ل يخاف على 
�ش���يء ميكن ان ي�ش���رق من داره با�ش���تثناء خوفه 
عل���ى قنين���ة الغ���از .وال�ش���يء الآخر انه يخ�ش���ى 

ان يك���ون الل����ض م�ش���لحا في�ش���يب اأف���راد عائلته 
مبك���روه .ما اقرتحته عليه ان عاود الل�ض جميئه 
ان ي�شتقبله ويدخله اإحدى الغرفتني وي�شتعر�ض 
ل���ه ما ميل���ك م���ن حط���ام الدني���ا ليختار ما ي�ش���اء 
ل�ش���رقته با�ش���تثناء قنين���ة الغ���از .�ش���حك اجلار 
ودع���اين للجلو����ض وب���دوري طماأنت���ه ان ه���دف 

الل�ض ال�شرقة ولي�ض القتل.
حادثة ال�ش���طو لبيت اجلار ت�ش���عنا امام م�ش���كلة 

حاجة الأحياء ال�شكنية اىل دوريات �شرطة لتاأمن 
غارات ال�ش���طو التي ظهرت م���ن جديد وقد حذرنا 
منها ومن على هذه ال�ش���فحة بالقول ان ال�شرقات 
الكبرية �ش���غلت ل�شو�شنا عن �شرقة البيوت وهم 
يف �ش���بيل الع���ودة ملزاولة املهنة الت���ي اأداروا لها 
الظه���ر ردح���ا م���ن الزمن بع���د ان تخ�ش�ش���وا يف 
�شرقة اأبنية ر�شمية وبنوك و�شيارات مبوا�شفات 
حديث���ة وطالبن���ا بع���ودة ال�ش���رطة اىل مراكزه���ا 

ال�ش���ابقة وكذل���ك ال�ش���تعانة باحلرا����ض الليليني 
الأ�ش���باب  يح���دث ل�ش���يما وان  ق���د  مل���ا  حتوط���ا 
والدواع���ي موج���ودة لن تدف���ع البع�ض ل�ش���رقة 
الآخرين ما مل تتهياأ لل�شباب فر�ض عمل توؤمن لهم 
احل�ش���ول على احتياجاتهم اأ�شف اىل ذلك احلالة 
التي تعرف ب)الكب�ش���لة( جتع���ل البع�ض يقرتف 
اأعماًل رمبا تتنافى وتربيت���ه العائلية لكن الفراغ 

واحلاجة واندفاع ال�شباب لها جوانب �شلبية.
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