
بغداد/ حيدر عبد الزهرة 

ح���ال �شوارعنا يف الكثري من املناط���ق لي�س على مايرام فهي مليئة باحلفر 
والتعرجات واملطبات.

�شائ���ق �شي���ارة اجرة حديث���ة ا�شتخدمته لنقلي من منطق���ة ال�شهداء وحتى 
م�ش���ارف االعظمية كان طوال الطريق ي�شكو من التعرجات التي جتعل من 

�شيارته يف �شعود ونزول علق بالقول .
ان اح���د ا�شح���اب ال�شي���ارات يف مدين���ة اوربية اقام دع���وى ق�شائية  �شد 
البلدي���ة النه اثن���اء ال�شري فوجئ  بانفجار اط���ار �شيارته ووجد ان ال�شبب 
يف ذل���ك يع���ود اىل م�شم���ار كان مرميًا عر�س ال�شارع مم���ا جعله يف�شر ذلك 
بع���دم اهتمام الق�شم البل���دي بتنظيف ال�شارع كما يج���ب،مل ا�شاأل حمدثي 

ال�شائق ان كان �شاحب ال�شيارة قد ربح دعواه ام خ�شرها؟
ولك���ن ما تب���ادر اىل ذهني ه���و اال�ش���رار اجل�شيمة التي تلح���ق ب�شيارات 
املواطن���ن نتيج���ة تردي حالة ال�ش���ارع لدينا اىل درجة ق���د ت�شتهلك احدث 
ال�شيارات وتندثر قبل عمرها االفرتا�شي بزمن طويل، ما نتمناه ان نلتفت 
اىل ال�ش���ارع ونرممه او نعيد ر�شفه باال�شفلت من جديد من اجل التخل�س 

من امل�شاكل التي تعرت�س املواطن فيه.

بغداد/ احمد نوفل 

راي  ا�شتطلعن���ا  املنطل���ق  ه���ذا  م���ن 
املي���ول  خمتل���ف  م���ن  املواطن���ن 
واالجتاهات لن�شاألهم فيما ي�شرتطونه 
يف  توفره���ا  يج���ب  موا�شف���ات  م���ن 
امل�ش���وؤول بدءًا من مدير دائرة البلدية 
وانته���اء برئي����س اجلمهوري���ة ف���كان 
جواب املواط���ن )ها�شم جونه( نا�شط  
يف جمال نقاب���ات العمال:الذي اعرفه 
ان املواط���ن واي مواط���ن كان بغ����س 
النظ���ر عن مق���دار ثقافته ون���وع عمله 
ال يتطلب من امل�ش���وؤول وحتى رئي�س 
الدول���ة غري اخال�ش���ه و�شدقه خلدمة 
املواط���ن . وال اعل���م ما نف���ع امل�شوؤول 
الكب���ري ال���ذي ينح���در من ا�ش���ول او 

قومية معينة وه���و بالتايل غري  نافع 
يف عمله ويعم���د اىل التفرقة والتميز 
فيم���ا بن مواطني البل���د الواحد .هذا 
املو�شوع ورثن���اه من ثقافة �شوفينية 
وعن�شرية عمل على تر�شيخها النظام 
البائ���د ويتوجب نبذه���ا ومناوئة من 
يدع���و اليه���ا .املواطن عب���د الله غازي 
مدين���ة  وي�شك���ن  متقاع���د  )56(�شن���ة 
ال�شدر يقول: التمييز بن امل�شوؤولن 
عل���ى ا�ش����س طائفي���ة او عرقي���ة غ���ري 
�شحيح وهو�شمة من �شمات ال�شعوب 
املتخلف���ة الت���ي تتعل���ق باملا�ش���ي وال 
تعم���ل للحا�ش���ر ولي�س له���ا ح�شابات 
ان  البع����س  اليعل���م  ق���د  للم�شتقب���ل. 

بريطانيا نف�شها وهي الدولة العظمى 
الت���ي  ال�شناعي���ة  الث���ورة  و�شاحب���ة 
قدمت الكثري من االجنازات االن�شانية 
يف جمال العل���وم وال�شناعة تدار من 
قبل ملكة ه���ي يف حقيقتها تنحدر من 
ا�ش���ول ا�شباني���ة و زوجه���ا احل���ايل 
يق���ال باأنه من ا�شول يونانية ولي�شت 
يريطاني���ة .املواط���ن يف ه���ذه الدولة 
عل���ى  لل�شخ�شي���ة  ينظ���ر  ال  املتقدم���ة 
اال�ش����س التي ينظر اليه���ا البع�س منا  
والتي تغلب عليها نزعات التفرقة بن 
هذا وذاك عل���ى ا�ش�س اعتربها واهية 
وغ���ري مربرة، ه���ذه النظ���رة يجب ان 

يتم تغيريها.

يتوجب احلك���م على امل�ش���وؤول وباي 
م�شت���وى كان عل���ى م���ا يقدم���ه وعلى 
مق���دار ح�ش���ه الوطن���ي والعم���ل على 
تقدم البلد نحو افاق التطور وال�شالم 
وتق���دمي اخلدمة للمواط���ن. ال يهمني 
او  الدول���ة  رئي����س  او  امل�ش���وؤول  يف 
رئي����س ال���وزراء ع�شريت���ه وقوميت���ه 
بق���در ما يهمني مق���دار ما يقدم يل من 
خدمة وتفهم حلل امل�شاكل التي اعاين 

منها.
مدين���ة  م���ن  احم���د  اب���و  وللمواط���ن 
احلري���ة م�شاهم���ة يف ه���ذا اجلان���ب 
وه���ي حكاي���ات حدثت له عل���ى ار�س 
الواق���ع عندم���ا كان عام���ال يف اح���دى 

ال�ش���ركات االجنبي���ة يقول:طلب مني 
يف  ل���ه  ادون  ان  العم���ل  يف  رئي�ش���ي 
�شج���ل ال�شرك���ة معلوم���ات ع���ن خبري 
بريطاين ا�شتقدمت���ه الدولة يف اقامة 
م�ش���روع �شناعي وعندم���ا �شالته عن 
بل���ده وجن�شيته ذكر يل بانه بريطاين 
وعندم���ا �شالت���ه عن ا�شم ابي���ه قال يل 
بان���ه ال يعرفه النه تربى يف ملجاأ ذكر 
يل ذلك بثقة و�شدق .باعتقادي ان هذا 
املواطن الربيط���اين تربى على ا�ش�س 
م���ا يقدم م���ن جه���د وعم���ل يف املجال 
ال���ذي يعم���ل فيه ال عل���ى اال�ش�س التي 
ما زال البع�س منا متعلقًا بها وهي ان 
اال�شل والقومية واملحتد ي�شفعان لكل 

م���ن ال ميلك مهارة او من اليجيد حتى 
كتابة ا�شم���ه و من اين ينحدر اجداده 
وم���ن اي ع�ش���رية .هذه الثقاف���ة التي 
ميكن و�شفه���ا بثقافة القرون املا�شية 
ميكن ان توؤدي بنا اىل ما ال نرغب فيه 
وبال�شد من ثقاتفة العدالة وامل�شاواة 
التي ننادي بها.اما املواطن ابومتارا 
دار  يف  موظف���ا  ويعم���ل  �شن���ة   )40(
امل�شن���ن يخت���م اال�شتط���الع بالقول : 
مدير البلدي���ة الذي يقدم يل خدمة يف 
منطق���ة �شكن���اي ال يح���ق يل ان ا�شاأله 
عن ع�شريت���ه لكي احرتم���ه فاحرتامه 
يتوج���ب على ما ق���دم يل من خدمة انا 

بحاجة اليها.

هواتف احلرية الثانية..
اىل متى ؟ 

ي�شكو املواطنون من �شكنة مدينة احلرية الثانية 
من ان الهواتف االر�شية يف منطقتهم معطلة منذ 
عام 2004 ب�شبب تلف قابلواتها ويت�شاءلون يف 
ر�شالتهم ه���ل يعني ان تلف القابل���و ميكن يلغي 
هذه اخلدمة املهمة التي تعد من متطلبات احلياة 
الع�شري���ة ،وي�شيف���ون يف ر�شالته���م ان كان���ت 
اجلهات املعنية ال ت�شتطيع توفري قابلوات بديلة 
ف���اأن بامكانه���ا دع���وة املواطن���ن للم�شاهم���ة يف 

توفري اثمانها من اجل اعادة هواتفهم للحياة.

مواطن متقاعد.. ي�شكو قلة راتبه 
املواط���ن احل���اج فليح ح�ش���ن البل���دي يقول يف 
ر�شال���ة �شك���واه بانه مت���ت احالته عل���ى التقاعد 
وال�شب���اب �شحية وع���ن خدمة ناه���زت اخلم�س 
ع�شرة �شنة وبراتب كام���ل وحن اعيد احت�شاب 
راتبه التقاعدي وجد انه يقل كثريا عما يتقا�شاه 
يف ال�شاب���ق وال يعلم ال�شب���ب يف ذلك على الرغم 
من ان االحت�شاب االخري مت على ا�شا�س ال�شهادة 

ومدة اخلدمة.

م�شاكل املحلة 430
يف الر�شالة التي ا�شتلمتها ال�شفحة تذكر كاتبتها 
بان املحلة بدءا من اول زقاق فيها تعاين م�شكلة 
كبرية يف ت�شريف املياه الثقيلة وب�شببها اغلقت 
اغلب االزق���ة وتعذر ال�شري فيها ولقد اثرت �شلبا 
عل���ى بي���ت املواط���ن ال���ذي �ش���ار يطف���ح بدوره 
به���ذه املياه التي ميكن ان ت���وؤدي اىل العديد من 
التداعي���ات يف املجاالت ال�شحية وغريها ومنها 

انها تختلط بانابيب مياه ال�شرب وامل�شكلة قائمة 
وال من حل يلوح يف االفق.

�شارع الزعفرانية بحاجة لت�شوية 
املواط���ن )ع���ادل حممد �ش���رب( يف ر�شالته يدعو 
اجله���ات املعني���ة يف امان���ة بغ���داد اىل �شرورة 
الزعفراني���ة وبالتحدي���د يف  ب�ش���ارع  االهتم���ام 
املنطق���ة القريبة م���ن ج�شر دي���اىل اذ انه يحتاج 
اىل ت�شوي���ة وطم���ر بع�س احلف���ر املوجودة يف 

نهر ال�شارع .مع ال�شكر.

مديرة م�شرف الرافدين...تعامل 
غري ودي!! 

العديد من الزمالء ال�شحفين ات�شلوا بال�شفحة 
وهم ي�شكون من تعامل مديرة م�شرف الرافدين 
ف���رع ب���اب املعظم ال���ذي يت�ش���م بالتع���ايل وعدم 
االهتمام باملراجعن وكذلك التباهي مبعرفة هذا 
امل�ش���وؤول وذاك ما اثر يف هدر اوقات املراجعن 
بال�شلف���ة  امل�شمول���ن  ال�شحفي���ن  م���ن  وجله���م 

النقدية املقررة.

�شارع مريدي ..ثمة اجراء 
املواط���ن �شال���ح ثجي���ل عب���د اليم���ة م���ن مدينة 
ال�ش���در بعث بر�شالة يقول فيه���ا :�شارع مريدي 
حت���ول اىل �ش���وق ع�شوائ���ي رغ���م االن���ف وان 
جميع االجراءات التي قامت بها اجلهات املعنية 
من اجه���زة بلدية اىل اجهزة �شرط���ة مل ت�شتطع 
فر�س النظام فيه او ايقاف جتاوزات الباعة وال 
يقت�شر االمر على هذه الفرتة بالذات بل ان هذا 

االمر ا�شتفحل منذ عهد النظام البائد الذي اعلن 
عج���زه عن فر����س ما كان يبغي���ه .لذلك ال نطالب 
باكرث من ابع���اد الباعة عن اب���واب املنازل التي 
احتلتها وتعذر على املواطنن التنقل من جرائها 
لذل���ك نطال���ب بلدي���ة ال�ش���در االوىل ب�ش���رورة 
ابع���اد باعة املالب�س القدمي���ة وال�شلع امل�شتهلكة 
واالبق���اء على املح���الت التجاري���ة املنظمة . مع 

التقدير 

املركز ال�شحي.. يف ال�شعب �شكرا 
م���ن خ���الل من���رب جري���دة امل���دى الغ���راء ن�شي���د 
بجه���ود جمي���ع كادر املركز ال�شح���ي الثاين يف 
مدينة ال�شعب التي يبذلونها للمواطن من خالل 
العناي���ة والتفهم والتعامل الطيب مع املراجعن 

من �شكنة املنطقة املذكورة.

املواطن 
�شربي الربيعي  

حي بدر يطالب 
يطال���ب املواطنون يف ح���ي بدر التاب���ع لق�شاء 
املحمودي���ة اجله���ات املعني���ة ب�ش���رورة ت�شييد 
مرك���ز �شح���ي للمواطن���ن يف هذا احل���ي الذي 
يفتق���ر اىل العدي���د م���ن اخلدم���ات ومنه���ا اي�شا  
حاجته اىل ق�شم بل���دي ميكن ان يعنى بامل�شاكل 
الناجمة ع���ن تراكم النفايات وكذلك احلاجة اىل 

�شبكة ت�شريف املياه الثقيلة. 

عنهم 
حممد حنون علوان   

���������ش��������ك��������اوى

خزانات مياه

م�شكل���ة �شح���ة املياه وت�شفيته���ا من االمور الت���ي عانى منها 
املواط���ن، وكانت تداعياتها خطرية عل���ى ال�شحة العامة يف 
معظم املناطق ال�شكنية. فرتة من الفرتات ا�شيب العديد من 
املواطنن وخا�شة االطف���ال بفايرو�س الكبد والذي �شخ�س 
االطب���اء اأ�شباب���ه بتل���وث املي���اه نتيج���ة اختالطاته���ا مبياه 
املجاري الثقيلة. امانة بغ���داد ركزت جهودها من اجل اأقامة 
العدي���د من �شب���كات املي���اه وعملت على جتديده���ا ومعاجلة 
م�شكل���ة اختالطه���ا باملي���اه الثقيلة وم���ا زالت ت�شع���ى الإقامة 
اك���رث من م���ن جمم���ع ت�شفية عم���الق ميكن ل���ه ان يحل هذه 
امل�شكل���ة بالكامل �شواء يف جانب الكرخ او الر�شافة والعمل 
كم���ا ن�شمع عنه قائ���م على قدم و�ش���اق وما نتمن���اه اال�شراع 
يف التنفي���ذ لننع���م ب�شي���ف دون �شح���ة مي���اه . ه���ذا جانب، 
اجلان���ب االآخ���ر هو م���ا زال املواط���ن ي�شاه���د يف العديد من 
املناط���ق خزانات مياه معدنية وا�شفلتية �شبق ان مت التخلي 
عنها وتركه���ا كاالأ�شجار امليتة وخري �شاه���د عليها هو خزان 
�شاح���ة الطريان الذي ميكن عده من اك���رب خزانات املياه يف 
العا�شمة بغداد ا�شف اىل ذلك ان ال�شركات االجنبية التي مت 
ا�شتقدامه���ا لبناء �شقق �شكنية يف مناطق خمتلفة من العراق 
عم���دت اىل اقام���ة خزانات فيه���ا راعت ا�شاف���ة اىل وظيفتها 
اال�شا�شي���ة وظيفة جمالية متيزت مبعماري���ة جتلب االنتباه 
كل ه���ذه اخلزان���ات مل تع���د ذات فائدة تذكر ويع���ود ذلك اىل 
ان املعني���ن يف هذا اجلانب اعتم���دوا على �شخ املياه للدور 
عل���ى املول���دات الكهربائي���ة ال�شخمة مبا�ش���رة دون االعتماد 

على اخلزان. 
ما لفت نظري ان البع�س ممن التقي بهم ذكر يل ان االعتماد 
يف �شخ مياه ال�شرب بوا�شطة اخلزان هي االف�شل، واالكرث 
اقت�ش���ادا ا�شاف���ة اىل املي���زة التي متيزت به���ا، متمثلة بقوة 
�ش���خ املياه بقوة اكرث م���ن ال�شخ بوا�شط���ة املولدة لذلك يف 
ف���رتة ا�شتخدامه���ا مل ي�شك املواطن يف اي���ة منطقة كانت من 
م�شكل���ة �شحة مي���اه او �شع���ف تدفقها وحقيق���ة ال نعلم مدى 
�شح���ة ما ذهب اليه.الراأي الذي ذهب الي���ه قد ي�شنده م�شاألة 
ميل ال�شركات االجنبية وهي �شاحبة خربة وجتربة يف هذا 
امل�شم���ار تعتم���د يف تزوي���د ما ت�شي���د من �شق���ق �شكنية على 
و�شع خزان مياه وهذه ال�شركات عملت يف العراق يف مطلع 
ثمانيني���ات القرن املا�شي وهو عه���د قريب اي ان اخلزان مل 

يتم نبذه متاما كما نبذناه يف مدننا.
يف كل االح���وال خزان ماء مث���ل خزان منطقة الباب ال�شرقي 
املميز ب�شخامته وعلو ارتفاعه من ال�شعب التخلي عنه بهذه 
الب�شاط���ة ونبقيه دون وظيفة تذك���ر وال نعلم بعد هل من نية 
يف الع���ودة اىل خزان املياه للم�شاعدة وان مل يكن فهل تبقى 

�شاخ�شة واىل متى ؟!

������ش�����ب�����اب�����ي�����ك

عبد الزهرة املن�شداوي
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حدي�ث ال�ش�ورة

ال�شورة متثل �شابا وه����و يقود دراجته النارية ويحملها 
مب����ا ال ت�شتطي����ع �شي����ارة حمل �شغ����رية �شحن����ه، براميل 

عديدة يريد الو�شول بها اىل مكان ما .
ال�ش����وؤال م����ن اين  ج����اء به����ا واىل يريد حملها؟ ه����ذا ما ال 
نعلم����ه ال ان����ت وال انا. م����ا نعرفه ه����ذه الب�شاعة ميكن ان 
تدر عليه ماال وفريا اإذا ما علمنا ان �شعر الربمي��ل الواحد 

ق����د ي�ش��������ل �شع�������ره اىل  الع�ش����رة واخلم�ش������ة ع�شر األف 
دين����ار.

وان الطلب عليها يف ازدياد كونها من م�شتلزمات العاملن 
يف البناء او معامل بيع اال�شفلت. 

 ما نتمناه ان يكون ح�شوله عليها بطرق م�شروعة ال�شيما 
ونحن ال نعرف زمن التقاط ال�شورة. 

ا��������������ش�������������ارة

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

�شفحة �شوؤون النا�س ومنذ 
البدء عاهدت املواطن 

على ان تكون ل�شان حاله 
والو�شيلة الي�شال �شوته اىل 

اعلى امل�شتويات يف العراق 
اجلديد الذي ننوي بناءه 

على ا�ش�س غري اال�ش�س 
القدمية التي عمدت اىل 

التفرقة بني هذا وذاك من 
املواطنني على اعتبارات 

املنطقة والقومية والع�شرية 
واحلزب واملنحدر الطبقي 

واىل ما اىل ذلك من ا�شاليب 
عفا عليها الزمن، ومل تعد 

مائمة للحياة املعا�شرة 
املبنية على العطاء 

واخلربة واملهارة و�شدق 
التعامل واال�ش�س االن�شانية 

التي تلغي االعتماد على 
االعتبارات املتوارثة والتي 

متيز وتفرق ما بني ابناء 
الوطن الواحد وهي بالتايل 

ت�شر باملواطن اكرث مما 
تنفع.

م������ن ال���������ش����ارع

�شحى املحمداوي 
ال  وحديثه���م  الكي���ا  �شي���ارة  ركاب  اح���د  حت���دث 
ين�شب،له���م اراء وتعقيب���ات ح���ول كل ما يجري من 
حوله���م ،كل يتحدث مبا ي�شعر ب���ه من حالة ان كانت 
�شلبا او اإيجابا . ولكن امللفت للنظر ان البع�س منهم 
يخو����س يف غمار ال�شيا�ش���ة وال�شيا�شين ولي�س له 
من ب���اع يذكر في���ه وامنا احلديث م���ن اجل احلديث 
فيكه���رب االج���واء ويدع���و اىل ان�شح���اب اخل�شوم 

لاللتزام ال�شمت.

امله���م حدي���ث ه���ذه امل���رة كان مغاي���را فنح���ا منحى 
الل�شو����س والل�شو�شي���ة اذ �ش���كا احده���م م���ن ان 
منطقت���ه ال�شكنية حدثت فيه���ا اكرث من �شرقة اخرها 
ان الل����س ج���اء ب�شيارة حم���ل م�شتغ���ال �شفرالعائلة 
وحتميل االثاث الذي يحويه املنزل بالكامل م�شتغال 
ك���ون املنطقة من املناطق امل�شي���دة حديثا والتعارف 
ما بن اجلار وج���اره مل يزل يف طور حتية ال�شباح 

وامل�شاء .
وبطبيع���ة احل���ال كل ادىل بدل���وه منه���م م���ن ذه���ب 

بالق���ول ان الل�شو�س اغلبهم م���ن ال�شباب العاطلن 
عن العمل واخر عزاها اىل تربية العائلة .

م���ا يه���م ان احده���م ذك���ر اأن منطقته �شك���ت من هذه 
الظاه���رة لكن ابن���اء املنطقة ا�شتطاع���وا التفاهم مع 
بع�س ال�شباب وتكليفهم باحلرا�شة الليلية ما جعلهم 
يطمئنون من �شوالت الل�شو�س الليلية. من كل ذلك 
ميكن الق���ول ان للمواطن دورا يف ما ميكن ان يقوم 
ب���ه بداًل من االتكال على اجهزة الدولة يف كل مف�شل 

من مفا�شل احلياة اليومية.

م���������س����م����ار ف���������ي �����س����ارع


