
ع�����اء ����ش���اب يف ع�����ش��ري��ن��ي��ات ال���ع���م���ر ، 
�شبغ  من  اأ�شابعه  ا�شودت  ا�شمرالب�شرة 
االأحذية، مي�شي بوجه طلق ال يعباأ ب�شيق 
اأغاٍن  برتديد  �شقائه  على  ي�شتعني  عي�شه، 
جروحه  بها  ي��داوي  لديه  مف�شلة  �شعبية 
من  اعلى  يكون  لن  �شوته  ب��اأن  علمه  رغ��م 
�شوت العوز والفقر  ، مكافح من اجل لقمة 
العي�ش ال يكرتث بنظرة املجتمع القا�شرة 
يف    ر�شيف  اأر���ش��ي��ة  يفرت�ش  فهو  ملهنته، 
ك�شباغ  عمله  ل��ي��م��ار���ش  ال�����ش��رق��ي  ال��ب��اب 

لاأحذية.
يقول عاء عن كيفية توارثه هذه املهنة »يف 
عائلتي  نزحت  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 
هناك  العي�ش  �شيق  ب�شبب  النا�شرية   من 
، فلم يكن اأمام والدي الذي مل يكن ميلك اأي 
موؤهات اإال اأن يعيل عائلته الكبرية فوجد 
ف�شل  اأن  بعد  االأحذية  �شبغ  مبهنة  �شالته 

يف اعمال البناء مل�شقتها«.
وي�شيف »بعد اأن بلغت من العمر ما ميكنني 
والدي  من  بدال  بالعمل  اأهلي  اأعيل  اأن  من 
اأت��ردد يف العمل يف هذه املهنة  املتعب، مل 
التي توفر العي�ش يل ولعائلتي  وانا اف�شل 
او  او مرت�شيا  �شارقا  اكون  ان  العمل على 

ارهابيا يقتل النفو�ش مقابل املال ».
انتعال  على  ال��زب��ون  يجرب  ما  غالبا  ع��اء 
)الأنه  احلذاء  �شبغه  اأثناء  موؤقت  )مدا�ش( 
اأمام وجهه  للحذاء  الزبون  اإن و�شع  يرى 
اأثناء �شبغه تقليل من �شانه( »ب�شراحة فانا 
ال اأجد فيها ما يخجل رغم م�شا�شي باأحذية 
النا�ش فهو عمل على اأي حال ، و ا�شتغرب 
وراء  اللهاث  من  ال�شبية  بع�ش  اأفعال  من 
يف  القا�شرة  النظرة  تلك  ول��د  ما  الزبائن 

املجتمع ملهنتنا ال�شريفة ال�شاقة »

مهنة م�شاعة 
ك��اظ��م ه��و اح���د زب��ائ��ن ع���اء ي��ق��ول »رمبا 
االحذية،  ل�شباغ  القدمني  مد  حركة  كانت 
هي  اح��ذي��ت��ن��ا،  الخ����ذ  ال��ي��ن��ا  جم��ي��ئ��ه  اأو 
مهنة  ب��اأن��ه��ا  الع��ت��ق��ادن��ا  ال��رئ��ي�����ش  ال�شبب 
عملها  انح�شر  اذ  االن�شان،  كرامة  مت�ش 
واغلب  واالط��ف��ال  وال��ف��ق��راء  باملحتاجني 
للبحث  املحافظات  من  الوافدين  ال�شباب 
عن عمل لكنها ا�شبحت االآن مهنة يزاولها 
الوافدين  �شغارًا  ام  كانوا  كبارًا  الكثري، 
حتى  بغداد،  �شكنة  من  اأو  املحافظات  من 

وهم  منظرهم  ا�شبح 
االر�شفة  يفرت�شون 
���ش��ائ��ع��ًا وم��األ��وف��ا »ً. 
كاظم  ���ش��األ��ن��ا  وح���ني 
تكون  ان  ميكنك  ه��ل 
م�����ك�����ان ع�������اء ؟ه����ل 
تعمل  ان  مي���ك���ن���ك 
فكانت  ؟  املهنة  بهذه 
اج����اب����ت����ه ال�����ش��م��ت 
املطبق ، بعدها عرفنا 
رغم  عاء  يقا�شيه  ما 

اعتزازه بنف�شه .

�أن  �أمتنى  كنت 

�أكون طيار� 
�شباح  ي���ق���ول  ف��ي��م��ا 
ال�������ش���ب���اغ وه�����و يف 
ال���ع���ق���د ال����راب����ع من 
عائلة  ورب  ع���م���ره 
�شتة  م����ن  م��ت��ك��ون��ة 
اأفراد، باأنه قد مار�ش 
وتلميع  �شباغة  مهنة 
�شنوات  منذ  االأحذية 
ط��وي��ل��ة م��ت��ن��ق��ا بني 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق 
ا�شتقر  انه  اإال  الباد، 
بغداد  العا�شمة  يف 
ح�����ش��ل على  وم��ن��ه��ا 
وبالتحديد  �شهرته، 
ب���غ���داد  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اجلديدة.
وي�������ش���ي���ف ���ش��ب��اح  

»كنت اأمتنى ان اأ�شبح طيارا اأو �شابطًا يف 
اجلي�ش ولكني لعنت الظروف واالأيام التي 
اأوزارها فوق  مرغتني  بالرتاب وو�شعت 
ال�شيوخ  �شوق  ف��وق  م��ن  فتقلبت  ���ش��دري 
بغداد  اىل  ث��م  وم��ن  وك��رب��اء  النجف  اىل 
ر�شيف  حجر  على  احل��ال  ب��ي  وا�شتقرت 
 . البائ�ش  و�شندوقي  اأن��ا  اجلديدة  بغداد 
دائمني  زبائن  ميتلك  باأنه  �شباح  ويتفاخر 
وان  بغداد،  العا�شمة  مناطق  خمتلف  من 
بع�شهم ياأتي اإليه ب�شكل يومي بحكم مكان 
عملهم القريب من مكان وجوده، واأ�شحاب 
له  يجلبون  امل�شتعملة  االأح��ذي��ة  حم��ات 
اأع������دادا ك��ب��رية م���ن االأح���ذي���ة ل��ك��ي يقوم 
بتلميعها وتغيري األوانها ليقوموا بعر�شها 

املاب�ش  ببيع  اخلا�شة  حماتهم  يف  للبيع 
واالأحذية امل�شتعملة. 

�متهنتها بعد �إعاقتي 
ف��ي��م��ا ي���ق���ول ح�����ش��اين ���ش��ب��اغ اآخ�����ر يف 
الثاثينيات من عمره  وهو معوق اأ�شيب 
يتخذ من  االإيرانية   العراقية  اإبان احلرب 
للعمل،  بذلة  )الع�شكري(  اخلاكي  قمي�ش 
»ال  ف��ي��ق��ول   )���ش��ري��ف(  ب��اأن��ه  عمله  ي�شف 
املال  لطلب  الأح���د  ي��دي  اأم���د  اأن  ا�شتطيع 
اأنا  و  العمل  اإال  يكفله  ال  بكرامة  فالعي�ش 
فخور جدا باين وجدت لنف�شي عما برغم 
اإعاقتي يف احلرب العراقية االإيرانية التي 
حظي  ب��ل  جمل  وال  ن��اق��ة  فيها  يل  يكن  مل 

جعلني  من  التع�ش 
م��ق��دم��ة احل���رب  يف 
بعيارات  واأ���ش��ب��ت 
ن�����اري�����ة و����ش���ظ���اي���ا 
ق�شت على م�شتقبلي 

وجعلتني معاقا«.
وت��ع��ود ���ش��ه��رة ح�����ش��اين دون ���ش��واه اىل 
زبائنه،  اح��د  يقول  كما  عمله،  يف  مهارته 
بالرغم  ال�شباغني  بقية  ع��ن  متميز  فهو 
يف  تخفي�شات  من  للزبائن  يقدمونه  مما 
اال�شعار او ا�شتخدامهم اأنواعا اأجنبية من 

ال�شبغ والفر�شاة.
لبيع  حم��ل  �شاحب  ح�شن  قا�شم  وي��ق��ول 
االأحذية امل�شتعملة بالقرب من مكان وجود 
له  »اأج��ل��ب  ال��ر���ش��ي��د   ح�����ش��اين يف منطقة 
اكرث من مائة زوج من االحذية امل�شتعملة 
�شهريا وال اأ�شبغها اإال عندما يكون �شباح 
موجودا وا�شطر لانتظار لفرتات طويلة 
الذي  املبلغ  له  وادف��ع  ال��دور  ي�شلني  لكي 
الواحد، الأن �شباح  يدفعه �شاحب احلذاء 

م���ن ه��ي��ئ��ة احل�����ذاء ح��ت��ى وان كان  ي��غ��ري 
 « قا�شم  وي�شيف   . طويلة«  لفرتة  مرتوكا 
االحذية  يجلب  عندما  كثريا  اأت��ف��اءل  اين 
)االأح��ذي��ة(  الأن��ه��ا  ح�شاين  ي�شبغها  لكي 

�شتباع ب�شرعة وبال�شعر املطلوب«.
ومن جهته ح�شاين يعرف باأن عوقه وعدم 
�شيبقى  اأ�شبحا و�شمة  قد  الدرا�شة  اإكماله 
ان  على  ي��ج��روؤ  ول��ن  عمره  ط��وال  يحملها 
اأف�شل مما هو عليه  يتمنى ان يكون حاله 

االآن !

عالوي �لطويل! 
ثاث  ال��ف��ر���ش��اة  و���ش��رب  اإ���ش��ت��اد«  »ت�شبغ 
منه  نتقرب  ان  قبل  ال�شندوق  على  م��رات 
ي�شمى  كما  الطويل  ع��اوي  باأنه  ونعرف 
 ، عاما  الع�شرون  ذو  النه�شة   منطقة  يف 
�شبغ  مبهنة  عمله  بداية  تفا�شيل  لنا  �شرد 
االأحذية حيث قال  »تويف والدي واأنا يف 
عن  ابحث  نف�شي  ف��وج��دت  �شغرية،  �شن 
ولوالدتي  يل  العي�ش  لقمة  لتوفري  عمل 

اأيتاما  اأ�شبحوا  الذين  ال�شغار  والخوتي 
املهنة  ه��ذه  اأتعلم  ف��اأخ��ذت   ، معيلهم   واأن��ا 
ف�شنعت  ميتهنها،  ك��ان  ال��ذي  �شديقي  من 
ال�شبغ  اأدوات  وابتعت  �شندوقي اخلا�ش 
الوقت  ذل��ك  منذ  واالأ���ش��ب��اغ،  الفر�ش  م��ن 
والأنها  لب�شاطتها  املهنة  هذه  اأمار�ش  واأن��ا 
ال تتطلب ال�شيء الكثري واملوهبة واخلربة 
وخ�شو�شا انا مل ادخل مدار�ش وال اعرف 

القراءة والكتابة ».
بال�شاقة،  ي�شفها  التي  املهنة  من  وبالرغم   
الأن���ه  ب���االع���ت���زاز  ي�����ش��ع��ر  ع�����اوي   ان  اإال 
وتقديرهم  كافة  زبائنه  ب��اح��رتام  يحظى 
معه  وامل��ه��ذب  اللطيف  تعاملهم  خ��ال  م��ن 
يطلب.  م��ا  قيمة  ي��ف��وق  مببلغ  واإك���رام���ه 
واأحيانا يعر�شون عليه اإي�شاله اىل منزله 
ي�شاهدونه  ع��ن��دم��ا  ال��ف��اره��ة  ب�شياراتهم 
بال�شدفة ي�شري على قدميه يف ال�شارع. اإال 
الكثري  ان  من  ا�شتكى  الطويل  ع��اوي  ان 
من زبائنه تركوا الباد ب�شبب العنف الذي 
يف  عليه  زبائنه  ت��ردد  واإن  بالباد  �شرب 
كان  عما  باملقارنة  انخف�ش  احلايل  الوقت 
عليه الو�شع قبل تاأزم الو�شع االأمني وان 
الو�شع  ب�شبب  ياأتي  يعد  مل  منهم  الكثري 
االأمني املرتدي وتخوفهم مما قد ي�شيبهم 
الكثري  وهم يف طريقهم، ف�شا عن هجرة 
االأمر  اأن  الباد. وذكر عاوي  منهم خارج 
الذي  امل��ايل  امل���ردود  على  �شلبيا  انعك�ش 
كان يجنيه من عمله الذي تدنى هو االآخر 
ملا كان يح�شل عليه  قيا�شا  وبن�شبة كبرية 

زبائنه  ع���دد  اأن  واأو����ش���ح   ، ال�����ش��اب��ق  يف 
على  ���ش��اع��د  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ال�شئيل 
تقليل الوقت الذي كان يق�شيه  يف العمل؛ 
على  تزيد  لفرتة  يعمل  ك��ان  ال�شابق  ففي 
الوقت احلا�شر فان  اأما يف  ع�شر �شاعات، 
جممل ال�شاعات التي يق�شيها يف العمل ال 
تتعدى اخلم�ش �شاعات ، ولو انه ذكر باأن 
و�شعه  اىل  ف�شيئا  �شيئا  يرجع  ب��داأ  االم��ر 

ال�شابق مع حت�شن االو�شاع االمنية .

�كر�مية فوق �لعادة 
بهذا  ي�شتهر  الذي  �شندوق  ابو  جعفر  اأما 
ال�شبغ  ���ش��ن��دوق  ي��ح��م��ل  وال����ذي  اال���ش��م 
واح��دًا  التجارية  امل��ح��ال  على  ب��ه  وي���دور 
بعد االآخر فهو يف �شن املراهقة  ال يتعدى 
ال  وال�����ش��ي��ج��ارة  ع��ام��ا  ع�شر  ال�شتة  ع��م��ره 
امتنى  كنت   « جعفر   يقول   ، فمه   ت��ف��ارق 
الع�شر وعند غروب  اوق��ات  ان اخ��رج يف 
املقاهي  يف  اال�شدقاء  مع  اجل�ش  ال�شم�ش 
واحمل  الكا�شيك(  البنطلون   ( والب�ش 

املتهالك   موبايلي  من  بدال  حديثًا  موبايل 
اأج��ربت��ن��ي ع��ل��ى ان اكون  ول��ك��ن ظ���رويف 
مت�شكعا مع �شندوقي اال�شود الذي يحمل 
ا�شراري«. جعفر لديه العديد من الزبائن، 
وهم يف االأغلب اأ�شحاب حمال، اإذ غالبا ما 
ي�شتلم اأحذيتهم ليقوم ب�شبغها يف اخلارج 
على  حمالهم  داخ��ل  ت��واج��ده  يوؤثر  ال  لكي 

�شري العمل.
فهم  الزبائن،  اأف�شل  اأنهم  »اعتقد  وي�شيف 
كان  اإذا  خا�شة  اأج��رت��ي،  ف��وق  يكرمونني 
اأحذية  ب�شبغ  اأق����وم  اإذ  ���ش��ي��وف،  ل��دي��ه��م 

�شيوفهم حتى لو مل يطلبوا ذلك« .
وي�شتذكر اأي�شا  »يف اإحدى املرات اأكرمني 
ل�شبغي  دينار   5000 مبلغ  مولدات  تاجر 
اجل�ش  ال  فانا  لهذا  �شيفه،  وح��ذاء  حذائه 

على االأر�شفة.
مناطق واأ�شعار 

يف  االحذية  �شباغ  حيدر  اب��و  يقول  فيما 
العربي  ال�����ش��وق  ق��رب  ال�����ش��ورج��ة  منطقة 
املناطق  ح�����ش��ب  ال�����ش��ب��غ  اأج����ور  تختلف 
ال�شعبية  املناطق  يف  احل��ذاء  �شبغ  فاجرة 

والكراجات تكون )500-1000( دينار
اأجرة  فتكون  التجارية  املناطق  يف  اأم���ا 
وال�شبب  دي��ن��ار   )2000-1000( ال�شبغ 
دفع  على  قادرين  زبائن  وج��ود  اإىل  يعود 
يف  املنتفخة  جيوبهم  يف  ي��وؤث��ر  ال  مبلغ 
جزءًا  املبلغ  هذا  مثل  يقتطع  ال��ذي  الوقت 
ال�شعبية  املناطق  يف  البع�ش  ميزانية  من 

والفقرية.
)موظف(   غ��ال��ب  م�����ش��ت��اق  ي��و���ش��ي  بينما 
باحلذر من بع�ش �شباغي االأحذية اإذ يقول 
اأجرة  عن  ف�شاألت  حذائي  الأ�شبغ  »ذهبت 
با�شر  ثم  فاأجابني احدهم) بكيفك(  ال�شبغ 
علي  يفر�ش  به  ف��اإذا  االنتهاء  وعند  عمله 
وعند  والتلميع  لل�شبغ  دينار   3000 �شعر 
�شوؤاله عن ال�شبب قال باأنه قد طلى حذائي 
ب�شبغ اأ�شا�شي دون علمي وذلك الن حذائي 
كان قدميًا وبعد مداوالت كثرية بيني وبني 
ال�شباغ دفعت له مبلغ 1000 دينار وندمت 

على �شبغ احلذاء قبل حتديد ال�شعر« .«

�شروريات �ملهنة 
املهنة،  ���ش��روري��ات  م��ن  اخل�شبية  العلبة 
توجد  عليها  ال��ق��دم  و���ش��ع  اىل  ف��اإ���ش��اف��ة 
والفر�ش  ل��اأ���ش��ب��اغ  خم�����ش�����ش��ة  اأم��ك��ن��ة 
ال�شندوق  �شعر  ويبلغ  القما�ش،  وق��ط��ع 
دينار،  األف  العلبة اخل�شبية  قرابة 30  او 
اأما الفر�شاة الكبرية والتي ينح�شر عملها 
بتلميع االأحذية فهي غالية الثمن، اإذ ت�شل 
�شعر االأنواع االأ�شلية منها اىل 100 دوالر 
وهي كما يقول ها�شم احد �شباغي االحذية 
�شعر  م��ن  وت�شنع  املن�شاأ  هولندية  باأنها 
من  عليها  احل�شول  وميكن  احل�شان  ذيل 
من  اأو  مهنتهم  ه��ج��روا  ال��ذي��ن  ال�شباغني 

الدول املجاورة ك�شوريا واالأردن.
يذكر اأن ما يح�شل عليه ال�شباغون يختلف 
يف  اإذ  ال�شنة  واأ���ش��ه��ر  املناطق  باختاف 
اىل  النقدية  وارداتهم  ت�شل  االأي��ام  بع�ش 
اأخر ال  اأي��ام  اآالف دينار ويف  اأكرث من 10 

ت�شل اىل األفي دينار.

�ل�شباغون و�ملطر 
وي�شتب�شر ال�شباغون حينما تهطل االمطار 
عملهم   غ��زارة  زادت  غزارتها  زادت  وكلما 
حيث  للمطر،  التايل  اليوم  يف  خ�شو�شا 
الع�شرة  ذو  ال�شغري  الطفل  حممد  يقول 
ان  يتمنى  باأنه  ج��وال  �شباغ  وهو  اع��وام 
تكون كل ايام ال�شنة ماطرة الن املطر دائما 
يلوث االحذية والكثري من الرجال يرغبون 
باأزالة الطني وارجاع احلذاء اىل ملعتها  ، 
كما ا�شتكى حممد من بروز احذية جديدة 
ال�شينية  ال�شناعات  من  وهي  ال�شوق  يف 
مادة  من  م�شنوعة  لي�شت  لكنها  الرخي�شة 
القما�ش  من  م�شنوعة  منها  فالكثري  اجللد 
يحتاج  وال  غ�شله  ميكن  الذي  النايلون  او 

اىل ال�شبغ.  
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بغد�د/�ملدى
�شعارات  ترفع  التي  االنتخابية  احلمات 
من  والتخفيف  والبناء   والتقدم  النهو�ش 
املواطن  منها  يعاين  التي  اخلانقة  االزمات 
ماهو  كل  حلل  �شحرية  و�شفات  له  وتقدم 
باالمكان  ي�شبح  ه��ذا  ك��ل   ، ومعقد  �شائك 
ح��ي��ن��م��ا ي��ح�����ش��ل امل��ر���ش��ح ع��ل��ى ا����ش���وات 
 ! انف�شهم  املر�شحون  يقول  كما  الناخبني 
يروج  اأن  �شيا�شي  كيان  كل  حق  من  ولعل 
ل��ب�����ش��اع��ت��ه اأم�����ام اجل��م��ه��ور ال��ع��راق��ي يف 
هل  لكن   ، والد�شتور  القانون  يكفله  اإط��ار 
وتوجيهه  خطابه  طرح  على  يعتمد  املر�شح 
�شحيح  ا�شتقراء  ا�شا�ش  على  الناخب  اىل 
اىل  بكامه  و�شل  وهل   ، العراقي  لل�شارع 
اىل  وع���رب   ال��ع��م��راين  التخطيط  م����اوراء 
احزمة الفقر التي توؤطر حمافظات العراق؟ 
والكا�شب  امل��وظ��ف  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���رف  ه��ل 
واملثقف ؟ ان مل يكن يعرف فنحن �شنعرفه 

على مان�شتطيع التعريف عنه. 
ال�شمري  ك���رمي  ب��ه  ي��ت��وج��ه  ال���ذي  امل��ط��ل��ب 
 ، املقبل  ال��ربمل��ان  اإىل   ، ج��ام��ع��ي(  )اأ���ش��ت��اذ 
يف  الفقر  ن�شبة  لتقليل  بال�شعي  يتلخ�ش 
االقت�شادي  امل�����ش��ت��وى  وحت�����ش��ني  ال���ب���اد 
املو�شوع  ه��ذا  اأن  وي��رى   ، العراقي  للفرد 
ورمبا  االأمني  الو�شع  من  �شانا  اق��ل  لي�ش 
يطالب  كما   ، فيه  املوؤثرة  االأ�شباب  احد  هو 
املر�شحني باأن يعاجلوا التفاوت الكبري بني 
يتجاوز  ال��ذي  النواب  جمل�ش  ع�شو  رات��ب 
وبني  اأك��رث  اأو  رمبا  �شهريا  مايني  الع�شرة 
ال���ذي ال  الب�شيط  ال��ع��راق��ي  امل��واط��ن  دخ��ل 
يتجاوز مائتي األف دينار ، فهو يعتقد اأن من 
اأن تكون هناك م�شاواة  االإن�شاف والعدالة 
وامتيازات  روات��ب  بني  املعقول  بامل�شتوى 

امل�شوؤولني وبني اأبناء �شعبهم.

راتب  و�شع  تتمنى  الطاب  فئة  كانت  فيما 
وغريها  البعثات  وفتح  جامعي  طالب  لكل 
من االمنيات. تقول �شجى �شعدي 20 �شنة 
للطالب  يكون  ان  امتنى  جامعية(«  )طالبة 
واهتمامات  نقا�شات  م��ن  ح�شة  ال��ع��راق��ي 
الربملان القادم وان  تكون اول هدية يفتتح 

بها الربملان اعماله هي اطاق الوظائف.« 
عن  )موظف(  ال�شاعدي  خالد  اع��رب  بينما 
الأن  والت�شاوؤم  االحباط  من  بحالة  �شعوره 
مل  املا�شية  امل���رة  ال�شعب  انتخبهم  ال��ذي��ن 
يقوموا بواجبهم ومل ميدوا يد العون حني 
اإليها . ويتمنى خالد ان  كنا باأم�ش احلاجة 
باملوظف  يهتموا  وان  اخطاءهم  ي�شححوا 
ال���ع���راق���ي م���ن خ����ال حت�����ش��ني ال���روات���ب 
ال�شلف  وف���ت���ح  وال��ت��ق��اع��دي��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
وخ�شو�شا لل�شباب الذين مل يتزوجوا بعد 
واعادة اال�شواق املركزية او تقدمي ب�شائع 

بالتق�شيط للموظف.
ول��ل��ق��ان��ون��ي��ني ه��م��وم اخ����رى ح��ي��ث يقول 
يكون  اأن  اأمت��ن��ى  ح��م��ي��د:  ح�شن  امل��ح��ام��ي 
الربملان القادم بعيدا عن ال�شيغة التوافقية 
تطبيق  ال�شيا�شية  جتاذباتها  �شلت  التي 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��وان��ني واأع���اق���ت االإ����ش���راع 
ال�شعد  على  العراقي  بالواقع  بالنهو�ش 
الربملان  ميار�ش  اأن  اأمتنى  كما   ، املختلفة 
املق�شرين  حم��ا���ش��ب��ة  يف  ال��رق��اب��ي  دوره 

واملف�شدين. 
اأن  عراقيني  كناخبني  حقنا  ومن   : واأ�شاف 
نطالب الربملان القادم اأن ال تتكرر فيه م�شكلة 
اأو  املتغيبني  يحا�شب  وان  اأع�شائه  غياب 
يعزلهم اأن تطلب االأمر ، كما بودي اأن ت�شرع 
العلمي  امل�شتوى  رف��ع  �شانها  م��ن  ق��وان��ني 
للمدار�ش واجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية. 
اأما غازي ابو جرب، وهو وكيل توزيع مواد 

الربملان  من  مطلبه  اأن  اإىل  فاأ�شار   ، غذائية 
وخا�شة  ال���وزارات  اأداء  مراقبة  هو  املقبل 
البطاقة  مب��واد  واالهتمام  التجارة  وزارة 
النهم  وحت�شينها  ل��ل��م��واط��ن  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة 
املواطنني  م��ع  الكبري  ب��االح��راج  ي�شعرون 
املواد  نق�ش  على  اللوم  يحملونهم  الذين 

التموينية .
يف حني ذكرت ام عاء ربة بيت » انا اعي�ش 
الربملان  من  والاري��د  البيت  يف  حياتي  كل 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  حت�شني  غ��ري  اجل��دي��د 
املاء خ�شو�شا يف  انقطاع  دون  واحليلولة 
النفط  ازم��ات  عن  واالبتعاد  ال�شيف  ف�شل 

والغاز.
النواب  م��ن  مايبغيه  ل��ه  العراقي  وال��ف��اح 
القادمني حيث ا�شار ابو علي مزارع اىل انه  
ترك عمله ب�شبب« نق�ش الدعم من اال�شمدة 
باال�شافة  والعاجات  واالدوي���ة  وال��ب��ذور 
والكثريين  ان��ا  جعلتني  امل��اء  نق�شان  اىل 
اخرى  جم��االت  يف  ونعمل  ارا�شينا  ن��رتك 
بت�شكيل  اجل��دد  ال��ن��واب  يقوم  ان  ونتمنى 
جلنة خا�شة بالزراعة ورفد هذا القطاع بكل 

احتياجاته.
البنايات  يف  ال�شاكنيني  بع�ش  ك��ان  فيما 
م�شتم�شكات  حتى  لهم  لي�ش  الع�شوائية 
كافية حتى يحملونها ويذهبون اىل املراكز 
االنتخابية ، الفقر املدقع واالمية امل�شت�شرية 
قد تكون كافية حتى يتوقف املر�شح عندها 
االنتخابية  ب��راجم��ه  م��ن  بع�شا  وي��راج��ع 
النظرية كما يقول ابو خ�شري احد �شاكني 
هذه البنايات التي اخذت �شيئا من ال�شارع 
وا�شبحت  �شابق  حكومي  بناء  من  و�شيئا 
دارا �شكنيا ، حيث يقول الرجل ال�شتيني » 
الاريد �شيئا من املر�شح �شوى ان ينظر اىل 

حالنا البائ�ش وان يجد لنا م�شكنا كرميا ».

م�����ه�����م�����ات ع�����������ش�����رة �أم��������������ام �ل��������رمل��������ان �ل������ق������ادم

مواطنون :الأمن والكهرباء وال�سكن والتموينية والتعليم و.....!!

��������������ش�������������ب�������������اغ�������������و ق�����������������������ارع�����������������������ة �ل������������ر�������������ش������������ي������������ف

امل���ط���ر ���س��دي��ق��ه��م وع���ج���رف���ة ال���زب���ائ���ن ت��زع��ج��ه��م !

من مّنا، بال ��شتثناء،مل 
ي�شع قدميه على 
�ل�شندوق �خل�شبي �ملو�شوع 
�مام �شباغي �الحذية 
�ملنت�شرين على �الر�شفة 
و�ل�شو�رع، ونحن نر�قب 
حركة �أيديهم �مل�شرعة 
و�شربات �لفر�شاة على 
�حلذ�ء ؟ وكم مرة طلب 
منا �حدهم �شبغ �حذيتنا 
ونحن نحت�شي �ل�شاي يف 
�ملقهى �أو �ملحل �أو �ملكتب 
ليجلبها بعد مدة معينة 
وقد مت تلميعها ب�شكل 
جيد، لنكرمهم عندها 
فوق ��شتحقاقهم . ولكن 
هل فكرنا بعدها ماذ� ي�شعر 
حينما  �عطيناه �كر�مية 
بانتظار الزبون يف �صاحة الن�صرلتلميع �غطية �قد�منا ؟

�صندوق خ�صبي ل�صبغ االحذية

طفولة �صائعة 

من يحقق االمنيات ؟


