
بغداد / �شها ال�شيخلي 
ت�شوير/ �شعد اهلل 

اخلالدي 

قال ح�شن الذي كان 
منهمكا بطي الالفتات 

يف احد  �شوارع بغداد 
: ان البطالة التي 

يعانيها هو وا�شحابه 
كانت وراء ايجاد عمل 

)�شغلة موؤقتة( جلمع 
بقايا الالفتات للكيانات 

واالحزاب امل�شاركة 
يف احلملة االنتخابية 
وبيعها يف �شوق موؤقت 

هو االخر يقع يف مدينة 
ال�شدر )داخل( 

وبعد ان ار�سدنا ح�سن اىل ذلك البازار 
، هرعن���ا اليه ولكن قب���ل و�سولنا اليه 
،كنا قد مررن���ا مبناطق عدة من بغداد 
ووجدن���ا بع����ض ال�سبي���ة وال�سب���اب 
يقوم���ون بخل���ع وق�ض تل���ك الالفتات 
بع���د ان انته���ى مفعوله���ا يف الدعاي���ة 
للمر�سحني للكيانات واالحزاب وكيل 
الوع���ود للناخ���ب ، املفو�سي���ة العلي���ا 
لالنتخابات قد طلبت من تلك الكيانات 
�س���رورة رفعها يف فرتة امدها خم�سة 
ايام بع���د انتهاء االق���رتاع اي ابتداءا 
اذار   8 املواف���ق  االثن���ني  ي���وم  م���ن 
اجل���اري ولك���ن الذي ح���دث ان بع�ض 
الفق���رة منها  ال�سرائ���ح االجتماعي���ة 
على وج���ه اخل�سو�ض وجدت يف تلك 
الالفت���ات �سي���دا ثمينا لالرت���زاق منه 

ولو لفرتة ق�سرة ن�سبيا . 
�سالن���ا ال�ساب طالل البال���غ من  العمر 
17 �سنة وهو  منهمك يف تفكيك احدى 
الالفتات : ماذا ع�ساه فاعال بها؟ قال : 
- ابيعه���ا يف مدين���ة ال�س���در وهن���اك 
الكثر م���ن الفقراء الذي���ن هم بحاجة 

ما�سة اليها . 

* ولكن هل ترى ان اخذها هكذا بدون 
عل���م الكيان او االمانة امرا مقبوال وال 

يعد خمالفة ت�ستوجب املحا�سبة ؟ 
ا�ستغرب وخ���اف يف الوقت  نف�سه ثم 

هز راأ�سه وهو يقول : 
- وملاذا االعرتا�ض واملحا�سبة ما دمنا 
نق���وم بازالته���ا جمان���ا ودون مقاب���ل 
ث���م ان بع�سه���ا ق���د �س���د ال�س���ارع امام 
ال�سائق���ني .. ونحن نعم���ل على راحة 
املواط���ن ي���ا خال���ة .. نح���ن يف خدمة 

املواطن دائما . 
* ي���ا ط���الل ان���ت االن ل����ض يف نظ���ر 

القانون .. ت�ستويل على مال عام 
ن���زل ط���ال ل من عل���ى)  ال���درج ( الذي 
ا�ستعان ب���ه للو�سول اىل الفتة كبرة 
لقائم���ة االح���رار اخلا�س���ة باملر�س���ح 
اياد جمال الدي���ن وركن هو و�ساحبه 
مليئ���ا  كان  ال���ذي  الزراع���ي  اجل���رار 

بالالفتات ملختلف الكيانات ثم قال : 
- ) الل���ه ايخلي���ج خال���ة ( نح���ن ل�سن���ا 
�سراقا بل نحن مواطنون )حمتاجون 
اىل عمل( ونقوم برف���ع الفتات انتهى 
العمل به���ا وهي لي�ست للمال العام بل 
للم���ال اخلا����ض ، نح���ن بالعك�ض نقدم 

خدمة جمانا . 
تركن���اه منهمكا يف مهمت���ه املجانية .. 
بعد ان �ساهدنا �سبية و�سبابا  اخرين 

يقدمون خدمة جمانية مماثلة!! .. 
ال�س���در  مدين���ة  �س���وب   وتوجهن���ا 
ح�سبم���ا ار�سدن���ا  ال�س���اب ح�س���ن ومل 
جند بازارا كما قال بل وجدنا يف احد 
اركان ال�ساح���ة جمموعة م���ن الرجال 
واقف���ني ام���ام كومة م���ن الالفتات ) مل 
نو�س���ح له���م مهمتن���ا ال�سحفية خوفا 
م���ن نكرانه���م للمهم���ة  الت���ي يقومون 
بها(  ، تقدمت من ) اال�سطة ( وبادرته 

بال�سوؤال التايل : 
- اري���د الفت���ه قيا����ض 8م���رت × 3 مرت 
وا�س���رت اىل الفت���ة مركون���ة جانبا  ) 
وه���ي الالفتة اخلا�س���ة بقائمة احرار 

( فما هو �سعرها ؟ 
�سالني البائع وهو م�ستغرب .. وماذا 

تفعلني بها ؟ 
اجبت���ه اري���د ان اغلف �سقيف���ة ) كراج 
بيتنا ( وا�سعها فوق م�سلع البال�ستك 
جتنبا ملياه االمطار،  اننا مقبلون على 
مو�س���م االمط���ار الربيعية . ق���ال انها 
لي�س���ت لالغنياء .. ب���ل للنا�ض الفقراء 

فقط .. 

اجبت���ه وملاذا ؟ نحن كلن���ا فقراء .. قل 
يل ما هو �سعر مثل هكذا الفتة ؟ 

- �سعره���ا 60 الف دينار .. ولكن كيف 
�ستاخذينها ؟ 

وملا كنت ال اريد �سراءها بل للتاكد من 
�سعرها فقط . اجبته انها ) غالية ( مع 
العلم انك مل تدفع بها وال دينارا واحدا 

بل ا�ستوليت عليها من ال�سارع . 
ق���ال غا�سبا وما ادراك ؟ نحن متفقون 
مع كل الكيانات ومع املفو�سية العليا 
لالنتخاب���ات بازال���ة كل الالفتات بعد 

انتهاء االقرتاع مبا�سرة . 
يف  ادخ���ل  ان  و�سع���ي  يف  يك���ن  مل   (
�سج���ال م���ع ذل���ك ال�س���اب ( وبينما انا 
ع���ن  ي�س���ال  يف حرت���ي ج���اء رج���ل 
األ���واٍح خ�سبي���ة مركونة ه���ي االخرى 
جانبا ..واخذ ي�س���اوم عليها .. �سالت 
امل�س���رتي اجلدي���د .. م���اذا تفعل بهذه 

االعم���دة اخل�سبية قال دون اكرتاث .. 
ا�ستخدمه���ا يف جتديد اب���راج الطيور 
.. فم���ا ه���و راي���ك ؟ ه���ل تريدي���ن ان 

تناف�سيني يف ال�سراء؟ 
ل�س���ت  فان���ا  مطلق���ا  ال  للرج���ل  قل���ت 
اه���م  كن���ت  عندم���ا   .. )مطرجي���ة( 
مبغ���ادرة امل���كان ق���ال يل �سب���ي كان 
ي�ستم���ع اىل حواراتن���ا .. هن���اك على 
ذلك الرك���ن توجد الفت���ات اخرى مثل 

هذه بل واح�سن منها .. 
ثم عرج���ت على املحل االخ���ر فقال يل 

البائع  ابو كرار : 
- لدينا الفتات كبرة لكيانات متعددة 
امل�سم���ع  الفليك����ض  م���ادة  م���ن  وكله���ا 
وال���ذي مين���ع ت�سرب امل���اء وميكن ان 
ت�ستخدميه للكراج امل�سقف بالبال�ستك 
امل�سلع كما ميكن ان ي�ستخدم حلماية 
ال�سق���وف للبي���وت الطيني���ة وقد بعنا 

من هذه الالفتات اعدادًا كبرة للفقراء 
م���ن املواطن���ني يف خمتل���ف مناط���ق 
العا�سمة ومنهم من احياء فقرة مثل 

حي طارق واملعالف واحل�سنية . 
ووا�س���ل اب���و ك���رار حديث���ة بالق���ول 
ان املفو�سي���ة العلي���ا لالنتخاب���ات قد 
ان���ذرت جمي���ع الكيان���ات برف���ع تل���ك 
الالفتات خ���الل خم�سة ايام من انتهاء 
باغتن���ا  انن���ا  اال   الت�سوي���ت  موع���د 
االمان���ة برفع تلك الالفت���ات يف اليوم  
نف�س���ه ال���ذي انته���ى في���ه الت�سويت ، 
لنق���دم خدم���ة للمواط���ن بازال���ة ه���ذه 
االقاوي���ل والوعود الت���ي ال طائل لها. 
ث���م وا�سل  حديث���ه بالتاكي���د على انه 
�سوف يراعيني يف ال�سعر وان اعمدة 
احلدي���د هي االخرى موجودة وميكن 
اال�ستفادة منها يف �ستى االغرا�ض يف 
البي���ت وهو اي�سا �سوف يراعيني يف 

ال�سع���ر كذلك وبع���د كل ذل���ك احلديث 
اق���رتح عل���ي اب���و ك���رار ان اذهب اىل 
البي���ت واخذ )فيت���ه( لقيا����ض امل�سمع 
النايل���ون الذي احتاجه ث���م اعود اليه 
ليقطع يل على وفق القيا�ض املطلوب، 
وخت���م حديثه قائال )امتن���ى ان تكون 
االنتخابات كل �ست���ة ا�سهر او كل عام 
لك���ي جن���د عم���ال نرت���زق منه بع���د ان 

�سحت االعمال علينا(. 
غ���ادرت امل���كان وان���ا اتذك���ر ك���م م���ن 
االم���وال �سرف���ت م���ن اج���ل الدعاي���ة 
واالع���الن لبع����ض الكيان���ات الت���ي مل 
حتقق ا�سوات���ا تذكر حت���ى ان بع�ض 
املر�سح���ات ق���د باعت داره���ا من اجل 
طب���ع البو�سرتات والالفت���ات الكبرة 
وال�سغ���رة وان زوجه���ا ق���د هدده���ا 
بالطالق اذا مل تفز �سمن القائمة التي 

ر�سحت فيها.

منطقة �شهداء الثانية 
ي�سك���و املواط���ن حم�س���ن كاظ���م م���ن منطق���ة 
العبيدي �سرق العا�سمة بغداد من ان الهواتف 
االأر�سية يف منطقته معطلة منذ �سنني ويطالب 
�سرك���ة االت�س���االت ب�س���رورة اإع���ادة احلرارة 

لهذه الهواتف اأ�سوة ببقية املناطق.

دار امل�شنني.. ماذا ب�شاأن
موقعها ؟

املواطن رافد عب���د النبي من مدينة احلرية يف 
الر�سالة التي بعث بها ي�ساأل عما اآلت اليه فكرت 
نق���ل دار رعاي���ة امل�سنني من منطق���ة ال�سماعية 
اىل منطق���ة الوزيرية اذ �سبق له واأن �سمع باأن 
وزارة العمل وال�س���وؤون االجتماعية قد هياأت 
دارا مبوا�سفات جيدة ل�سريحة امل�سنني الذين 
تاأويه���م الدار اآخ���ذة بنظر االعتب���ار بعد الدار 

احلالية عن مركز املدينة .

وزارة الرتبية رجاًء 
املواط���ن ابو طيبة بعث بر�سال���ة قال فيها بانه 
طل���ب من طفلت���ه التي ه���ي طالب���ة يف املرحلة 
الرابعة م���ن الدرا�س���ة االبتدائي���ة لرتيه منهج 
كت���اب الرتبي���ة اال�سالمي���ة ال���ذي يدر����ض يف 
مرحلته���ا وا�ستغ���رب بانه���ا قالت ل���ه اي كتاب 
تق�س���د الق���دمي املق�سم���ة �سفحات���ه اىل ح�سب 

الطائفة ام الكتاب اجلديد؟!
وباعتق���اده وح�سب م���ا جاء بر�سالت���ه ان على 

وزارة الرتبي���ة ان تنتبه له���ذا االمر فال ت�ساعد 
يف تر�سي���خ  املفاهيم التي م���ن �ساأنها ان تباعد 
بني مكونات املجتمع من غر ق�سد لذلك يطالب 
مع���دي املناهج باالبتع���اد اكرث ع���ن التفا�سيل 
واجلزئيات وترك���ز على اآيات الكتاب وخا�سة 
ق�س�ض االنبياء التي من �ساأنها ان ت�سد التلميذ 
للدر�ض اكرث من غرها ومع ذلك ح�سب ما جاء 
بر�سالت���ه ان طفلت���ه ق���د و�سل اليها م���ا ال يريد 
ان تع���ي عليه وهي يف ه���ذا العمر املبكر  ..مع 

ال�سكر اجلزيل .

وزارة الكهرباء
ومقرتح مواطن 

املواط����ن ابوعابد م����ن منطق����ة البلديات  يف 
الكهرب����اء باي�س����ال  ر�سالت����ه يطال����ب وزارة 
مت  الت����ي  ال�سكني����ة  ال����دور  اىل  الكهرب����اء 
ان�ساوؤه����ا عل����ى قط����ع ارا�����ضٍ م�سنف����ة عل����ى 
انه����ا زراعي����ة لكنها م����ع ذلك �سمم����ت من قبل 
�سغ����رة  م�ساح����ات  اىل  وقطع����ت  مالكيه����ا 
وبيع����ت للمواطن����ني الغرا�����ض ال�سكن كونها 
م����ن االرا�سي الزراعي����ة التي فق����دت و�سيلة 
االرواء لذل����ك يق����رتح عل����ى وزارة الكهرب����اء 
تزويده����ا بالتيار الكهربائي م����ا دام املواطن 
فيها م�ستع����د لدفع �سريبة التي����ار الكهربائي 
وبذلك ت�ساع����د على حل م�سكل����ة التجاوزات 
واحل�س����ول عل����ى اي����رادات وم����ن ث����م فائدة 
املواط����ن نف�سه وهوجمرد مق����رتح مع جزيل 

ال�سكر.

اىل نقاط التفتي�ش
مع التحية 

مواط���ن بعث بر�سالة مل يتطرق اىل ذكر اال�سم 
يق���ول فيها: انه من خ���الل مالحظاته انتبه اىل 
حال���ة رمبا مل ينتبه اليها غ���ره وهي ان اغلب 
اف���راد اجلي����ض وال�سرطة من عه���دت لهم مهمة 
التفتي�ض يف تقاطع الطرق يكرثون من اال�سئلة 
ل�ساحب ال�سي���ارة التي تقل عائلة بالعك�ض من 
تفتي����ض االخرى التي ال حتم���ل غر �سائقها او 
عدد م���ن الركاب يف حني ان االم���ر يتوجب ان 
يكون الرتكيز على الت���ي ال تقل عائلة ويتمنى 

يف ر�سالته ان ت�سهل مهمة العوائل.

مواطن ي�شكو احليف
بعث الينا املواطن عادل ر�سيد جا�سم اخلفاجي 
بر�سالة مطولة ي�سكو فيها ظلمًا وحيفًا حلقا به 
ويطلب م���ن رئي�ض جلن���ة �س���كاوى املواطنني 
يف جمل����ض الن���واب ان�ساف���ه ورد حق���ه الي���ه. 
ويق���ول املوط���ن ان الظلم الواق���ع عليه يتمثل 
يف ان وزارة العم���ل وال�س���وؤون االجتماعي���ة 
التوافق عل���ى احالته على التقاع���د على الرغم 
م���ن مراجعات���ه امل�ستم���رة، و�سالم���ة معاملت���ه 
خدم���ة  �سن���ة  ام�س���ى)16(  حي���ث  التقاعدي���ة 
م�سمون���ة، مرتجم���ا ع���ن اللغ���ة اليوغ�سالفية 
الع�سكري���ة  خدمت���ه  جمم���وع  اليه���ا  م�ساف���ا 

البالغة)18( �سنة.
وي�سي���ف املواط���ن: لق���د قدم���ت تظلماتي اىل 
مكت���ب وزي���ر العمل ف�س���ال ع���ن وزارة حقوق 

االن�س���ان ومفو�سية النزاهة واكرث من منظمة 
جمتمع م���دين، غر انن���ي مل اح�س���ل على اية 
نتيج���ة.. ل���ذا ينا�س���د املواط���ن رئي����ض جلن���ة 
�سك���واه وااليع���از اىل  النظ���ر يف  ال�س���كاوى 

اجلهة املعنية الإن�سافه.
املواطن/عادل اخلفاجي
االعظمية11/7/341 
هاتف/4221461

تربية الر�شافة الثانية
مع التحية 

البع�ض من ات�سل بال�سفحة ي�سكو من التعامل 
غ���ر الودي ال���ذي يبدر من مدي���ر ق�سم التعليم 
الثانوي واليعطي املجال لالت�سال به او �سرح 
ما يعانيه البع�ض من مدراء املدار�ض ويتعامل 
بازدراء وا�سح مما ينم على ان املن�سب امل�سند 
اليه اكرب مما يحتمل مع العلم ان البع�ض يذكر 
ب���اأن املذكور مت���ت احالت���ه اىل ه���ذه الوظيفة 

نتيجة عقوبة!
تربي���ة الر�ساف���ة الثاني���ة معني���ه بااليعاز اىل 
كادرها ب�سرورة التعامل االمثل مع مراجعيها 

ال�سيما وانها من املديريات املتميزة.

مواد غذائية ورقابة �شحية 
بي���ع  ظاه���رة  االخ���رة  االون���ة  يف  انت�س���رت 
امل���واد الغذائي���ة املعلب���ة وامل�سنع���ة م���ن قب���ل 
معام���ل حملي���ة اخت�س���ت بانت���اج العدي���د من 
اال�سن���اف وخا�سة تل���ك التي تخ����ض اللحوم 

يف ت�سنيعه���ا وقد وجدت اقب���اال عليها من قبل 
خمتلف املواطن���ني. مع تقديرنا لهذا النوع من 
ال�سناعة لكننا ندعو اجلهات الرقابية ال�سحية 
ان تاأخذ دوره���ا يف فح�ض هذه املواد والتاكد 
م���ن مكوناتها و�سالحيتها لال�ستهالك الب�سري  

قبل طرحها لال�سواق خ�سية.
املواطن �شامل م�شعود كاظم 
بغداد / الكمالية 

منطقة القبلة يف الب�شرة
املواط���ن عب���د �سهيل م���ن الب�س���رة يف ر�سالته 
يطال���ب جمل�ض حمافظة الب�س���رة بالعمل على 
تق���دمي اخلدم���ات ال�سروري���ة ملنطق���ة القبل���ة 
الت���ي ت�سكنها �سريحة وا�سعة من مواطنني هم 
باأم����ض احلاج���ة اىل �سبة مياه �سال���ح لل�سرب 
واىل تعبي���د الطرق التي من الع�سر اجتيازها 
�سيفا او �ستاء كونه���ا منطقة )�سبخة( ا�سافة 
اىل ان �سكانه���ا يعتم���دون اىل االن على �سراء 

املياه من حمطات الت�سفية االهلية و�سكرا . 

�شكنة املحلة 201 ثانية 
�سكن���ة املحلة 201 �س���ارع ال�سعدون يتطلعون 
اىل انه���اء عملي���ة ن�س���ب �سبكة جم���اري املياه 
الثقيلة منذ فرتة طويلة لكي تعود حملتهم اىل 
�سابق عهدها ح���ني كانت تعد من اكرث املحالت 
نظام���ا وترتيبا،ويلق���ون بالل���وم عل���ى ب���طء 

ال�سركة االهلية التي عهد اليها العمل.

���������ش��������ك��������اوى

�لقانون يباع �أي�ضا!

ال�سع���ب ال���ذي يحرتم القان���ون ويقد�س���ه ال�سك اأن���ه يحرتم 
نف�س���ه،اوال ك���ون القان���ون يعن���ي تنظي���م احلي���اة ويجعلها 
اي�س���ر يف التعامل، وال�سل���وك ما بني مكونات املجتمع، ومن 
ال يح���رتم القان���ون باعتقادن���ا  اليحرتم نف�س���ه اوال ولوكان 

يحرتمها ملا جاز له ذلك . 
له���ذا يعت���رب ه���و والنظ���ام م���ن عالم���ات الرق���ي احل�ساري 
واالخالق���ي معا النه يعني اجلميع من دون ا�ستثناء وو�سع 

من اجل م�سلحة اجلميع.
القائم���ون على تطبيقه من االوىل ان يحظوا بثقافة قانونية 
توؤهلهم الن يكونوا من احلرا�ض االمناء عليه وان يحا�سبوا 
كل م���ن �سول���ت له نف�س���ه حماولة خرقه او اخل���روج عنه يف 

التعامالت اليومية.
نذك���ر ذلك بدواف���ع جتعلنا نوؤ�س���ر حاالت �سلبي���ة حتدث يف 
ال�س���ارع واملوؤ�س�سة احلكومي���ة وكلها تنذر بوجود خروقات 

فا�سحة يقوم بها املعنيون يف تطبيقات القانون ؟
يف منطق���ة الب���اب ال�سرقي وبالقرب من اح���د كراجات النقل 
طربت ل�سوت موظف هيئ���ة النقل وهو يعنف احد ا�سحاب 
�سي���ارات النقل الذي خالف ما معمول به وراح يدعو الركاب 
لل�سع���ود من خارج �ساحة الكراج وعندما اقرتب من ال�سائق 
اطلق كلم���ات تهديد ووعيد واخرج م���ن جيبه دفرتا �سغرا 
ق���ال بانه �سوف يجعل���ه يدفع ثمن عدم تقي���ده بالنظام غاليا 
وذك���ر بان���ه �سيثبت خمالف���ة مروري���ة ت�سل غرامته���ا )20( 

ع�سرين الف دينار.
ال�سائ���ق ب���دوره راح ي�ستعط���ف ويعرتف بخطئ���ه ولكن مل 
ي�ستطع ان يلني من عريكة هذا املوظف الذي يبدوالول وهلة 

جادا يف احلفاظ على النظام والقانون.
احده���م وكان يق���ف بالق���رب من ال�سائ���ق وظهر بان���ه اي�سا 
موظ���ف يف الهيئة ام�سك بذراع ال�سائ���ق ليقول له مبت�سما : 
بامكانه التخل�ض من الغرامة مقابل دفع مبلغ )2( األفي دينار 
ثمن غداء وهكذا متت ال�سفقة ببيع ع�سرين الف دينار مببلغ 
)2( الف���ي دين���ار وتبني ان ت�س���دد االول وانحي���ازه للقانون 
متثي���ال يف متثيل ال غ���ر! احد اف���راد ال�سرطة م���ن املعنيني 
بحرا�س���ة املوؤ�س�سات احلكومي���ة عندما هممت بدخول الباب 
الرئي�سي فاج���اأين بالقول ان الدخول ممنوع وراح يتاأرجح 
عل���ى كر�سيه ث���م التفت ليق���ول يل بانه �سي�سم���ح بذلك ولكن 
مقابل ان اتخلى له عن اجلريدة التي كانت بحوزتي فلم اجد 

من بد يف التخلي عنها.
ال�سواه���د على هذا ال�سل���وك الذي ميكن عده �سل���وكا م�سينا 

عدة وال ميكن اإح�ساوؤها .
البع�ض يتحدث عن اطالق �سراح اخطر املجرمني مقابل املال 
ومن���ع القانون م���ن ان يطبق بحقهم، وبالت���ايل فان املجتمع 

برمته دفع ثمن ذلك من دمه ودم اخوته.
لذل���ك ندعو اجلميع اىل �س���رورة تفعيل ثقاف���ة القانون النه 

يهم اجلميع ويجعلهم اكرث حت�سرا .

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي
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م������ن ال���������ش����ارع

الفتات �حلملة �النتخابية.. لها باعة وم�ضرتون!

خامتة معركة..

املوبايل 07903405002كاريكاتري.................  عادل �شربي او على الهواتف االر�شية 7178859 و 7177985

حدي�ث ال�ش�ورة

ونح���ن مقبلون على منا�سبة عي���د ال�سجرة نتمنى على امانة 
بغ���داد التي عملت م���ا يف ا�ستطاعتها عل���ى تطريز العا�سمة 
بغ���داد مبختل���ف النباتات واالزه���ار ان ت�سمر ع���ن �ساعدها 
يف ه���ذه املنا�سبة ملد الب�ساط االخ�س���ر اىل م�ساحات او�سع 

واطول لكي تلب�ض عا�سمتنا حلة مطرزة بالف زهرة وزهرة.
كذلك م���ن امنياتنا ان يت���م اختيار ال�ست���الت واالزهار ومبا 
يتنا�سب مع االج���واء وي�ستطيع التعمر اطول فرتة ممكنة 

مع حتياتنا بالتوفيق للعاملني يف جمال الزراعة فيها.

نت�شلم ر�شائلكم على عنوان الربيد االلكرتوين 
peopleissues@yahoo.com

كاظم اجلما�شي 
فوج����ئ �سالك����و الطريق العام الرابط بني حمافظة دي����اىل وحمافظات اإقليم كرد�ستان 
من جهة والعا�سمة بغداد من جهة ثانية بقطع الطريق الذاهب عند تقاطع )اأورزدي( 
ال�سع����ب ، م����ن دون �سابق اإن����ذار اأو اعالن. وراح النا�ض يتخبط����ون يف متاهات طرق 
فرعية عدة حتيط بها م�ساكن اهايل ال�سعب وحي �سومر و�سارع املدار�ض ، وي�سرفون 
الكث����ر من الوقت والعناء والعرق الذي ظل يخر من اأذانهم للخروج من تلك املتاهات 

التي ت�سبه متاهات لعبة )حية ودرج( من دون اأن يعرفوا ملاذا واىل متى؟!
اجلمي����ع يع����رف ان هذا ال�س����ارع من اكرث ال�س����وارع املوؤدية اىل بغ����داد زخما مروريا 
طيل����ة �ساع����ات النه����ار و�ساعات من اللي����ل بع�ض االحي����ان ، فهو املنف����ذ الوحيد الكرث 
م����ن ث����الث حمافظات وع����دد كبر م����ن االق�سي����ة والنواح����ي والق�سب����ات ، ف�سال عن 
جتارتن����ا وزوارنا من اإيران وتركيا ، ولك عزي����زي القارئ ان تتخيل عدد )الرتيالت( 
ومقطوراته����ا واحلافالت وال�ساحنات و)البيكبات ( و.. و.. والقائمة تطول .. والتي 
عليها ان تتيه يوميا كيما ت�سل غاياتها ، و معاناة االهايل الذين عليهم جرع ا�سوات 
االب����واق والغبار ال����ذي تثره العج����الت عدا خماط����ر الده�ض املحتمل����ة.وراح ركاب 
)الكو�س����رتات والكي����ات( ي����رددون م����ا ي�سمعون م����ن  اأن احلكومة �ستبن����ي ج�سرا يف 
التقاط����ع ذات����ه، و�سرعان ما يحزنون ح����ني يذكرون الزمن ال����ذي ا�ستغرقه بناء ج�سر 

الطالبية – حي القاهرة  .. و�ستان مابني املوقعني ..  

حـيــة ودرج

تخطيط ع�شوائي


