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بغداد/ املدى

�شبكيية مييياه غيير خا�شعة 
للموا�شفات

يق����ول رئي�����س املجل�����س املحل����ي حلي 
الإدري�ش����ي رحي����م جاب����ر: ان �شبك����ة 
املي����اه الت����ي اأن�شئت مل ت�ش����ف جديدا 
ب����دون  يج����ري  العم����ل  لن  للمنطق����ة 
اإ�ش����راف او مراقب����ة من اأمان����ة بغداد، 
وامل�ش����روع يق����ع �شم����ن اخت�شا�شات  
دائرة ماء بغداد امل�شوؤولة عن الرقابة  
وه����ي اجله����ة الت����ي اأحالت����ه اىل  هذه 

ال�شركة.
ال�شرك����ة  ه����ذه  عم����ل  ان  ويوا�ش����ل: 
خمالف مل����ا اطلعنا علي����ه يف ) التندر( 
فاحلف����ر  امل�ش����روع،  به����ذا  اخلا�����س 
لي�����س  الأنابي����ب  بو�ش����ع  اخلا�����س 
بامل�شت����وى املطل����وب، كم����ا انه����م ق����د 
ردموا احلفر على النفايات التي كانت 
موج����ودة وه����ذا غ����ر �شحي����ح، كم����ا 
انه����م دم����روا فتح����ات الت�شريف ملياه 
الأمط����ار وقد قطع����وا بعمليات احلفر 
التي����ار  ب�شبك����ة  اخلا�ش����ة  الكيب����ات 

الكهربائ����ي واأ�ش����اك التلفونات وهذا 
يعود اىل عدم توفر خارطة بالأ�شاك 
والكيب����ات اخلا�ش����ة باملنطق����ة حتى 
به����ا،  يتجنب����وا قطعه����ا او الإ�ش����رار 
قب����ل  م����ن  مل�شرف����ن  وج����ود  ل  كذل����ك 
الت�ش����الت او الكهرب����اء، ب����ل الأكرث 
م����ن ذل����ك ل وج����ود للمهند�����س املقي����م 
الذي من املفرو�س ان يكون متواجدا 
ب�شكل دائم  ق����رب امل�شروع، وال�شركة 
امل�شوؤول����ة ع����ن العمل عندم����ا اأحدثت 
ه����ذه الإ�ش����رار يف فتح����ات املج����اري 
واأ�شاك الكهرباء والت�شالت مل تقم 

باإ�شاحها.
واأ�ش����اف: ان املجل�س املحلي قد وجه 
ع����دة كت����ب اىل هيئ����ة خدم����ات بغداد 
واىل اأمانة بغ����داد اإ�شافة اىل مديرية 
ناحي����ة �شارع فل�شط����ن للنظر يف هذا 
املو�ش����وع، ولك����ن امل�ش����روع ق����د �شار 
ب�ش����كل طبيع����ي واأمت����وا كل خطواته 
ماع����دا تعبي����د ال�ش����ارع ال����ذي  مل يتم 
حت����ى الآن: يف اليوم الأول للمبا�شرة 
قمن����ا بت�شجي����ل اعرتا�شن����ا عليه لنه 
خمال����ف ح�ش����ب راأي الخت�شا�شين، 

وطالبنا بلق����اء املهند�شن امل�شوؤولن، 
ولكنن����ا مل نلت����ق غ����ر م����رة واح����دة 

باملهند�س اخلا�س باأمانة بغداد.
يك����ون  ان  يج����ب  التن����در  ح�ش����ب 
احلف����ر بعمق مع����ن وبعده����ا  يو�شع 
)ال�شبي�س( ويحدل حتى يكون ب�شكل 
الأنابي����ب  تو�ش����ع  وبعده����ا  مت�ش����او 
وتك����ون مغلف����ة بالنايل����ون وحدد يف 
)التندر(  نوع النايلون، ثم يردم عليه 
ويح����دل اىل ان ي�ش����ل اىل م�شت����وى 

التبليط.
تق����م   مل  ال�شرك����ة  ان  جاب����ر:  ويوؤك����د 
باحلف����ر بامل�شت����وى املطل����وب وحتى 
التو�شي����ات للمن����ازل مل تك����ن �شمن 
ال�ش����روط لن العم����ق يج����ب ان يكون 
31 �شنتم����رتا ولكنهم حفروا من 10- 
15 �شنتم����رتا، ومل يغط����وه بالزميج ، 
وهذا العمل غر �شحيح لنه �شيوؤدي 
اىل تخ�شف����ات م�شتقبلي����ة، كما ان كل 
مرحلة يج����ب ان تخ�ش����ع لفح�س من 
قب����ل دائ����رة ماء بغ����داد لتقيي����م العمل 
ولك����ن مل ن�شاه����د اح����دا! فق����ط دائرة 
جماري بغداد خاطبتنا م�شافهة وقالت 
ماي����ن   10 ال�شرك����ة  �شتغ����رم  باأنه����ا 
دين����ار لنهم ك�ش����روا اأنابيب ت�شريف 
الأمط����ار وطفح املج����اري يف املنطقة، 
وذكروا باأنهم �شيجعلونهم ي�شلحون 
التك�ش����رات او يدفعون غرامة ولكن ل 

هذا ول ذاك قد حدث!!
واأ�ش����اف رحي����م: ان  املجل�س املحلي 
جهة رقابية وا�شرافية اأي ل ميكن لنا 
ان نق����وم باإيق����اف م�ش����روع، بل كل ما 
ن�شتطيع ان نفعله ان ن�شرف وناحظ 
ون�شخ�����س الأخط����اء والإخفاقات يف 
امل�شاريع ونوج����ه الكتب واملخاطبات 
اىل اجله����ات الر�شمية ونتابع النتائج 

ع�ش����ى ان ن�ش����ل اىل حل����ول مل�ش����اكل 
منطقتنا.

متنزهات ال ت�شر الناظر
كم����ا �شجل املجل�س البلدي يف املنطقة 
اعرتا�شه على اإن�شاء بع�س املتنزهات 
املوا�شف����ات  عليه����ا  تنطب����ق  ل  الت����ي 
املن�شو�����س عليها بالعق����ود الر�شمية، 
فهذه امل�شاريع قدمت من خال منظمة 
)الأي اآر ت����ي( وه����ي منظم����ة دولي����ة، 
واأعطي����ت اىل �شركة عراقي����ة للتنفيذ، 
ولكنه����ا ر�شف����ت )ال�شتايك����ر( ب�شكل 
خاط����ئ، والزميج امل�شتخ����دم يف هذه 
املتنزه����ات فيه كمية كب����رة من امللح، 
كم����ا ان املاط����ورات امل�شتخدم����ة لر�س 
احلدائق و�شقيها ذات نوعيات رديئة، 
لق����د  رفعن����ا �شكوى تخ�����س عمل هذه 
ال�شرك����ة ولك����ن م����ا حدث ه����و العك�س 
فق����د اأعطي����ت ال�شرك����ة مكاف����اأة ! فقبل 
ان تكم����ل الق�ش����ط الثال����ث م����ن اأموال 
اأخ����رى  مقاول����ة  اأعطي����ت  امل�ش����روع 
جديدة بدل معاقبته����ا، وي�شر رئي�س 
املجل�����س البلدي باأ�شاب����ع التهام اىل 
املوظف����ن العامل����ن يف ه����ذه املنظمة 
الذين رمبا كانت لهم م�شالح م�شرتكة 

مع هذه ال�شركة.
وبطريق امل�شادفة واأثناء جتوالنا يف 
املجل�س املحلي وجدنا بع�س العاملن 
م����ن املهند�ش����ن يف منظم����ة )الأي اآر 
ت����ي( وحاولن����ا التكل����م معه����م ح����ول 
امل�شاري����ع التي تتبناها ه����ذه املنظمة 
وم����دى الإ�شراف والتقيي����م واملتابعة 
لهذه امل�شاريع، وعن حالة املنجز منها 
والعقوب����ات التي ممك����ن ان تواجهها 
يف حالة عدم الت����زام ال�شركة بالبنود 
املن�شو�����س عليه����ا بالعق����د، ال انه����م 
رف�ش����وا رف�ش����ا بات����ا اخلو�س يف اي 

مو�ش����وع معلل����ن رف�شه����م باأنهم غر 
م�ش����رح لهم بالتكل����م  عن اي مو�شوع 
يخ�س اعمال املنظمة.و�شدد حمدثنا: 
اأن م����ا يزي����د الأم����ر �ش����وءا ه����و الهدر 
يف امل����ال العام ال����ذي يحدث من جراء 
هذه العم����ال، حيث يعم����د املقاولون 
وال�ش����ركات اىل ا�شتخدام م����واد بناء 
القيا�شي����ة  املوا�شف����ات  م����ن   اأدن����ى 
للح�ش����ول على اأم����وال اكرث من خال 
الت����ي  امل����واد  ب����ن  احلا�ش����ل  الف����رق 
يج����ب ا�شتخدامه����ا ح�ش����ب ال�ش����روط 
املن�شو�����س عليه����ا يف )التن����در( وما 
وه����ذا  احلقيق����ة  يف  م�شتخ����دم  ه����و 
يحدث ع����ر �شبكة من املرت�شن الذين 
والفحو�ش����ات  التواقي����ع  مي����ررون 

حل�شاب هذه وتلك ال�شركة!!
نفايات واأنقا�ض وجتاوزات

ام����ا فيم����ا يتعل����ق بالنفاي����ات فالأمانة 
لي�����س لديه����ا عمال للتنظي����ف املتجول 
يف الأزقة ولكن يعمل لديهم عمال  يف  
الكاب�ش����ات اخلا�ش����ة بجم����ع النفايات 
ويجمعونه����ا م����ن خ����ال احلاوي����ات، 
ولك����ن املواطن يت�شرف اأحيانًا ب�شكل 
غ����ر م�ش����وؤول، اإ�شاف����ة اىل ا�شتغال 
ال�شاح����ات الفارغ����ة م����ن قب����ل بع�����س 
حت����ى  النفاي����ات،  لرم����ي  املواطن����ن 
و�شل����ت احلال����ة اىل ق����دوم �شي����ارات 
حم����ل كب����رة يف اللي����ل م����ن مناط����ق 
اأخ����رى ترم����ي اأنقا�شه����ا  يف ال�شاحة 

الرئي�شية يف املنطقة!
املنطق����ة  ال�ش����كان يف  ق����ول  وح�ش����ب 
فاأنه����م تابعوا هذه ال�شيارات واأعطوا 
اأرق����ام البع�س منه����ا حت����ى ي�شاعدوا 
عل����ى اإيق����اف مث����ل ه����ذه احلال����ة غر 
احل�شارية، وذكر لن����ا رئي�س املجل�س 
املحل����ي، باأنهم اقرتحوا عل����ى الأمانة 

زيادة ع����دد املنظفن يف ال�شوارع كما 
طالب����وا بان ت�ش����ع عقوبات وغرامات 
عل����ى كل من����زل يق����وم برم����ي املي����اه 
القذرة  خ����ارج البي����ت او يقوم برمي 
ب�ش����كل  ال�ش����ارع  بحف����ر  او  نفاي����ات 
كيف����ي، فالكث����ر م����ن ال�ش����كان  اجلدد 
مي����دون �شبكة مياه جدي����دة بالعتماد 
على جهوده����م اخلا�ش����ة وذلك بجلب 
عامل م����ن امل�شط����ر وهو يق����وم بحفر 
غ����ر علمي ويو�ش����ل امل����اء اىل البيت 
دون اأي موافق����ات م����ن الأمانة، وهذا 
ي�ش����ري اأي�ش����ًا عل����ى التج����اوزات يف 
�شبك����ة الكهرب����اء، باأن يق����وم املواطن 
وب�شكل اعتباطي بربط كهرباء املنزل 
بالعم����ود املقاب����ل ل����ه دون ميزانية او 
اإ�ش����راف م����ن دائ����رة الكهرب����اء، وق����د 
اأدت ه����ذه احلال����ة اىل انفج����ار اك����رث 
من حمولة وتل����ف الكثر من الأجهزة 

الكهربائية املنزلية.
م�شاكل غر حم�شوبة

كم����ا �شهدت ه����ذه املنطق����ة نزوحا من 
مناط����ق كث����رة، م����ن داخ����ل وخ����ارج 
يف  منه����م  الكث����ر  ،وا�شتق����ر  بغ����داد  
املنطق����ة والبع�س منه����م ا�شرتى بيتا 
و�شكن ب�ش����كل دائم، لك����ن فيما يتعلق 
بالعوائ����ل املتعفف����ة يف املنطقة الذين 
واجه����وا ويواجهون  ظروف����ا �شعبة 
من����ذ تهجره����م، كان م����ن الأج����در ان 
تعطى له����م بع�����س امل�شاع����دات، التي 

رمبا ت�شد حاجة البع�س منهم.
يق����ول  املو�ش����وع  ه����ذا  وب�ش����اأن 
ان وزارة  املحل����ي:  املجل�����س  رئي�����س 
اأر�شل����ت  ق����د  واملهجري����ن  املهاجري����ن 
بع�����س امل�شاع����دات، من م����واد غذائية 
وبطانيات واأحذي����ة، ولكن امللفت يف 
الأم����ر اأن )البطانيات( التي اأر�شلت مل 

تكن �شاحلة لا�شتهاك الب�شري لنها 
�شيئة جدا، والذي اأخذها و�شعها عند 
عتبة الباب، وقد ا�شطررنا اىل اإعطاء 
الكث����ر منه����ا اىل مدين����ة الف�ش����ل لن 
هن����اك مواطن����ن فقراء اأك����رث، وميكن 
ان ن�ش����د بع�����س احتياجاتهم اأكرث من 
�شاكن����ي منطقتنا.واأ�ش����اف: ان ه����ذه 
امل�شاعدات كان����ت قليلة جدا ومل تكف 
العوائ����ل فلدينا 250 عائلة مل ن�شتطع 
ن����وزع ال خلم�ش����ن عائل����ة منه����ا  ان 

فقط.
وم����ن جهة اأخرى تع����اين هذه املنطقة 
م����ن نق�س الأبني����ة املدر�شية وال�شبب 
ه����و ازدياد ع����دد ال�ش����كان يف املنطقة 
يف  الط����اب  ع����دد  عل����ى  اأث����ر  ال����ذي 
املدار�����س م����ا اأ�شب����ح م����ن ال�شروري 
توف����ر مدار�س جدي����دة لرفع ال�شغط 

على املدار�س القدمية.

دائرة ماء بغداد وحق الرد
وفيم����ا يخ�����س م�شكل����ة �شبك����ة املي����اه 
اجلدي����دة يف احل����ي ذك����رت دائرة ماء 
بغ����داد ح�ش����ب ق����ول احم����د عب����د الإله 
الث����اين يف  الفن����ي  الزي����دي املع����اون 
الدائ����رة: ان الدائ����رة له����ا اإ�شراف تام 
عل����ى امل�شروع، فاملهند�����س فرا�س عبد 
الك����رمي م�ش����وؤول ال�شيان����ة يف ح����ي 
جلن����ة  يف  ع�ش����و  وه����و  الإدري�ش����ي 
الإ�ش����راف وعب����د الك����رمي فا�ش����ل هو 
الإ�ش����راف  جلن����ة  يف  ع�ش����و  اأي�ش����ًا 
والثنان دائما موج����ودان يف منطقة 
امل�ش����روع ب�شكل دائ����م، اإ�شافة اىل ان 
هيئ����ة خدم����ات بغداد تتاب����ع امل�شروع 

ب�شكل م�شتمر.
ويق����ول املهند�س املقي����م اخلا�س بهذا 
امل�ش����روع عام����ر اإبراهي����م حمم����د: اأن 
العمل قد  بداأ  يف 1\12\2008 ومدة 
العقد 6 اأ�شهر وقد مت العمل على اأكمل 

وجه.
لاأنابي����ب  احلف����ر،  ان  واأ�ش����اف: 
الرئي�شي����ة كان بعم����ق 80 �شنتم����رتا 
هن����اك  املوا�شف����ات ولي�����س  وح�ش����ب 
خل����ل يف احلف����ر والأنابي����ب كانت من 
من�ش����اأ اأوك����راين وهي اأنابي����ب جيدة 
جدا وح�شب املوا�شفات وناجحة يف 
الفح�����س املختري.واأو�ش����ح معاون 
املدي����ر الفن����ي: اأن اأي �شخ�����س ممكن 
ان يق����دم دع����وى ي�شك����و فيه����ا دائ����رة 
املاء فيم����ا يتعل����ق مب�شاريعها وميكن 
وكل  الوثائ����ق  كل  عل����ى  تطلع����ه  ان 
الفحو�ش����ات التي خ�شع����ت لها املواد 
ومراحل العم����ل والإ�شراف على هذه 
امل�شاريع، ولكنه �شدد على ان الدائرة 
�ش����وف تقا�شي من يثب����ت عليه عك�س 

ما ادعى!

املجل�ض املحلي يف حي االإدري�شي: موا�شفات �شبكة املياه اجلديدة خمالفة ل�شروط العقد

دائ��رة جم��اري بغ��داد تنف��ي وته��دد مبقا�ض��اة م��ن يدع��ي ذل��ك!
حني با�شرت اآليات �شركة زمام االأهلية باعمال 
احلفر يف املحلة 505 بحي االإدري�شي يف منطقة �شارع 
فل�شطني، ملد وجتديد �شبكة املياه ال�شاحلة لل�شرب، 
بعد ان م�شى اأكرث من  ربع قرن على تاأ�شي�ض ال�شبكة 
القدمية التي تاآكلت  ليختلط فيها  املاء ال�شايف مبياه 
ال�شرف ال�شحي، ا�شتب�شر االأهايل خرا ع�شى ان 
تنتهي اإحدى م�شكالتهم  الكثرة التي �شاق ال�شكان 
بها  ذرعا وراحوا يحلمون باملاء  ال�شايف لينقذهم من 
احتماالت اأمرا�ض املاء امللوث.

دراجته  معتليا  ال�شارع  ر�شيف  ف��وق  م��ر 
على  ي��ل��وي  ل  م�شرعا  احل��م��راء  ال��ن��اري��ة 
���ش��يء، ف��ارت��ط��م اإط���اره���ا اخل��ل��ف��ي بعمود 
ليقع  الر�شيف  فوق  من  فتدحرج  الكهرباء 
ان  حظه  ح�شن  ومن  ال�شارع،  اإ�شفلت  على 
ب�شبب  اللحظة  تلك  يف  متوقفا  كان  ال�شر 
ال�شعب،  ملعب  تقاطع  يف  ال�شديد  الزحام 
يعنفه  البع�س  راح  النهو�س،  على  اأعناه 
وعلى  فائقة  ب�شرعة  ال��دراج��ة  قيادته  على 
فيما  باملقرن�شات،  امل��ر���ش��وف  الر�شيف 
�شفة  ببنت  ينب�س  مل  ال��راأ���س  مطرق  وق��ف 
بحق  اقرتفه  ما  على  ندمه  عن  يعلن  وكاأنه 
نف�شه، ورمبا بحق الآخرين لو كان ال�شر 

�شالكا.
املتعة والرغبة 

�شاألته عن عمله وهل هو حقا على عجلة من 
اأمره؟ فاخرين بانه يعمل كا�شبا )�شاحب 
يكن  مل  وان��ه  ال�شعدون(  ���ش��ارع  يف  ك�شك 
والرغبة  املتعة  ان  بل  العجالة،  تلك  على 
ال�شر  اىل  دفعتاه  اللتان  هما  ال�شخ�شية 
النارية،  ودراج��ت��ه  قلبته  ال��ت��ي  بال�شرعة 
موؤملة  ب��ج��روح  اإ�شابته  النتيجة  وك��ان��ت 
يكلفه  ق��د  لأ����ش���رار  وتعر�شها  وحتطمها 

ت�شليحها مبالغ هو باأم�س احلاجة اليها.
يف منطقة �شاحة النه�شة، ثمة حمال �شفت 
اأمامها اأعداد من الدراجات النارية خمتلفة 
واملوديات  والأ�شكال  والأل���وان  الأن���واع 
ال��دراج��ات، يف احد  لعاب ه��واة  لها  ي�شيل 
يف  ك��ان  �شبان   ثاثة  التقينا  امل��ح��ال  ه��ذه 
اأو�شح  ال��ذي  احمد(  )جمال  منهم  املقدمة 
بانه يتعاطى بيع و�شراء الدراجات النارية 
منذ �شنتن، وقبل ذلك كنت اعمل )�شاعا(، 
ومل���ا وج���دت ان امل��ت��اج��رة ب��ه��ا اأف�����ش��ل من 
جهودي  وكر�شت  تركتها  ماديا  ال�شاعة 

بهذا الجتاه.
)اليوماها(  ه��ن��اك  ق����ال:  اأن���واع���ه���ا  وع���ن 
هناك  و�شعبيا  و)ه��ون��دا(  و)�شا�شوكي( 
)البطحة(  مثل  ال�شباب  يتداولها  ت�شميات 
)ياماها(  )بطحة(  منها  اأن���واع  على  وه��ي 

وما يطلق عليها )1100 هوندا(. 
بان  اأو�شح  فلحي(  �شادق  )جا�شم  زميله 
هناك عدة اأنواع من الدراجات النارية منها 
)كاو�شكي( و)هوندا دايوو( و)هوندا �شي 
يطلق  اآخر  اآر( ونوع  دي  بي وان( و)�شي 
و)ياماها  بطة(  و)ياماها  )البزونة(  عليه 

باندا( و)القفاز( و)الدولفن(.
تختلف  ق���ال:  الأ���ش��ع��ار  م�شتويات  وع���ن 
الأ�شعار تبعا حلجم وطراز الدراجة وغالبا 

ما ترتاوح بن )400 – 2000( دولر.
ام���ا اأف�����ش��ل اأن����واع ال���دراج���ات ف��ذك��ر بان 
)�شا�شوكي( هي املف�شلة بن الأخريات من 
من  و)الياماها(  الكبرة،  احلجوم  ذوات 

جمموعة الدراجات ال�شغرة.
الدراجات ولوحات الت�شجيل 

املعرو�شة  ال���دراج���ات  ج��م��ي��ع  ل��ه��م:  ق��ل��ت 
هو  فمن  ت�شجيل،  لوحات  دون  من  لديكم 
البائع  اللوحات عليها  تثبيت  امل�شوؤول عن 
ام امل�شرتي؟ فرد )جا�شم(: الدراجات ذوات 
ال�شرع )60 كم/ �شاعة و�شعة 50 �شي �شي( 
تعد يف العراق من لعب الأطفال وعليه فهي 
وم�شموح  الت�شجيل،  ل�شروط  تخ�شع  ل 
اما  فقط،  ال�شوارع اخلدمية  لها يف  ال�شر 
الرئي�شة  ال�شوارع  يف  �شاحبها  قادها   اذا 
فانه �شيعر�س نف�شه للم�شاءلة القانونية او 
الغرامة املالية الفورية، نحن نبيع الدراجة 
وفق اأوراق ثبوتية واأ�شولية ومن �شمنها 
العامة  امل����رور  م��دي��ري��ة  اىل  م��وج��ه  ك��ت��اب 
ي��ت��م ت�شجيلها  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  وع��ل��ى ���ش��وء 

ال  عليها  الت�شجيل  لوحة  تثبيت  ثم  وم��ن 
وقتًا  ت�شتغرق  الت�شجيل  اإج�����راءات  ان 
املديرية،  اأق�شام  بع�س  تلكوؤ  ب�شبب  طويًا 
ويف كثر من الأحيان ي�شطر املواطن اىل 
الإ���ش��راع يف ت�شجيل  م��ن اج��ل  دف��ع ر�شى 

دراجته.
* ومن هم زبائنكم؟ 

ومن  العمرية،  الفئات  خمتلف  م��ن  ه��م   -
موظفي  وخا�شة  املجتمع  �شرائح  جميع 
دوائر الدولة الذين يرومون مواكبة بداية 
على  ي��ك��ون  ال��زح��ام  وان  ل�شيما  ال����دوام، 
ال�شباح،  من  الأوىل  ال�شاعات  يف  اأ���ش��ده 
بن  الت�شلل  ال���دراج���ة  راك����ب  في�شتطيع 
ال�شيارات املتوقفة او ال�شر على الأر�شفة، 
املالية  الأع���ب���اء  م��ن  التخل�س  ع��ن  ف�����ش��ًا 
عن  النقل،ناهيك  اأجور  ارتفاع  يف  املتمثلة 
كون الدراجة النارية ل ت�شتهلك الكثر من 

الوقود، فاللرت الواحد يكفيها لثاثة اأيام.
)جمال(  زميله  م��ن  �شريعة  مداخلة  ويف 
قال فيها: من ابرز امل�شكات التي تواجهنا 
وي���ع���اين م��ن��ه��ا راك���ب���و ال�����دراج�����ات هي 
قد ت�شل  التي  لهم  املرور  م�شاك�شات رجال 
لعدم  و�شاحبها  الدراجة  حجز  اىل  اأحيانًا 
وجود  مع  عليها  الت�شجيل  لوحات  وج��ود 
م�شتم�شكاتها الر�شمية )املنفي�شت والأوراق 
بدوائر  الأج��در  من  ان  واعتقد  الثبوتية(، 
ورج��ال امل��رور م��راع��اة ظ��روف الت�شجيل 
التي تبداأ بتكد�س املراجعن الذين يبتغون 
يوميًا  بواباتها  ام��ام  دراج��ات��ه��م  ت�شجيل 
واإيجاد البدائل  والو�شائل التي من �شاأنها 
دوائر  املواطن عند مراجعته  ت�شهيل مهمة 

املرور.
بالتق�شيط  نبيع  ل  نحن  ج��م��ال:  ويك�شف 
نقدًا،  امل�شتورد  للتاجر  ندفع  لننا  املريح، 
الدراجات  من  اأمامكم  معرو�س  ما  جميع  
هاند(،  )�شكند  امل�شتعملة  الأن��واع  من  هي 
كما لدينا اأنواع غر م�شتعملة )جديدة قد( 

ت�شمى ب� )الزيرو(.
)جا�شم(  ا�شمه  اأي�����ش��ًا   الثالث  �شاحبهما 
�شر  فيها  مينع  املنا�شبات  بع�س  يف  ق��ال: 
لوحات  حتمل  التي  تلك  حتى  ال��دراج��ات 
ت�شجيل ولكن ي�شمح لأولئك الذين يدفعون 
مب�شادرة  تهديدات  تاأثر  حتت  )بق�شي�شا( 

الدراجة عندها يكون مرغم اخاك ل بطل.
هكذا  من  نعاين  نظل  متى  اىل  ويت�شاءل: 
والأخاقيات  للقانون  خمالفة  �شلوكيات 

الجتماعية؟

- هل حدث وان القي القب�س على �شاحب 
دراجة ارتكب جرمية ما وقد ابتاعها منكم؟

ال�شتراد  مكاتب  مع  نتعامل  لننا  اأب���دا، 
بائع  م��ن  ال��دراج��ة  ن�شرتي  ول  امل��ع��روف��ة، 
ينظم  ال��ب��ي��ع  وع���ن���د  غ�����ره،  او  م��ت��ج��ول 
للم�شرتي و�شل ر�شمي ويتم تثبيت عنوانه 
ورقم هوية الأحوال املدنية، وخاف ذلك، 
بيع  ع��ل��ى  �شخ�شن  ب��ن  الت���ف���اق  مت  اذا 
فتتم عن طريق عقد بن  ما  و�شراء دراج��ة 
الذي  املحل  ل�شاحب  عاقة  ول  الطرفن، 

باعها باملو�شوع.
ان  اأج���د  ال�شخ�شي  باعتقادي  وي�شيف: 
لذوي  ج��دا  منا�شبة  نقل  و�شيلة  ال��دراج��ة 
الذين  ولأولئك  وللك�شبة،  املحدود،  الدخل 
يعملون باأجور يومية،مثلما هو احلال يف 
بلدان كثرة كالهند وبنغاد�س والباك�شتان 
واإيران، وحتى يف البلدان الأوروبية وارى 
�شرورة ان تويل مديرية املرور العامة هذا 

املو�شوع الأهمية التي ي�شتحقها.
منع ا�شتراد املوديالت القدمية 
منطقة  حم��ال  اح��د  �شاحب  عبا�س(  )علي 
جمل�س  اأ�شدره  الذي  القرار  قال:  النه�شة 
الدراجات  الوزراء ن�س على منع ا�شتراد 
احلق  ال���ق���رار  ه���ذا   ،2009 م��ودي��ل  دون 
بيع  نتعاطى  لننا  بعملنا،  ف��ادح��ا  ���ش��ررا 
)موديات  امل�شتعملة  ال��دراج��ات  و���ش��راء 
مثل  خمتلفة  منا�شئ  وم��ن  الثمانينيات( 
وب��اأ���ش��ع��ار رخي�شة،  والإم�����ارات(  )ل��ب��ن��ان 
ام���ا ال���دراج���ات احل��دي��ث��ة  م��ودي��ل 2009 
ال�  تتجاوز  قد  باهظة  فاأ�شعارها  �شعودا( 
�شيارة،  �شعر  يعادل  ما  اي  دولر(   7500(
ومن ال�شعب على املواطن العتيادي تدبر 
مثل هذا املبلغ، يف الوقت الذي يكون �شعر 
بن  امل�شتعملة  الأ�شلية  اليابانية  الدراجة 
)1000 – 1300( دولر، وتوجد دراجات 

�شينية ل مييل اليها املواطن العراقي.
مقتني الدراجة يعاين من ا�شكالية ت�شجيلها 
منه  ت�شتنزف  ف��رمب��ا  امل���رور،  دوائ���ر  ل��دى 
اأ�شهر،  ثاثة  اىل  ي�شل  ق��د  وقتا  املعاملة 
ا�شتخدامها،  ي�شتطيع  ل  املدة  هذه  وخال 
���ش��وارع بغداد  م��ا جت��راأ وق��اده��ا يف  واذا 
 )30000( مبلغ  ال��ف��ور  وع��ل��ى   يغرم  فانه 
هم  زبائننا  اغلب  وان  ل�شيما  دينار،  الف 
الوطني  احلر�س  ومنت�شبي  املوظفن  من 

وال�شرطة.
ويو�شح: نحن ن�شرتي الدراجات العاطلة 
عمليات  عليها  جن��ري  ثم  امل�شتوردين  من 

نبيعها  ث���م  وم����ن  وال��ت�����ش��ل��ي��ح  ال�����ش��ي��ان��ة 
ل��ل��راغ��ب��ن ف��ي��ه��ا ام���ا يف ال���وق���ت ال��راه��ن 
الدراجات  فان  املذكور  القرار  وفق  وعلى 
على  العراق  اىل  اإدخالها  ميكن  امل�شتعملة 
اأدوات  ب�شفة  امل�شتعملة  ال�شيارات  غ��رار 
حد  على  الك�س(  �شيارات  )مثل  احتياطية 
فجميعها  الحتياطية  امل��واد  ام��ا   و�شفه، 

م�شتوردة من ال�شن.
جتال  )املاطور  القائل  املثل  مع  اأن��ت  هل   *

�شاحبه(؟
- ���ش��ح��ك وق������ال: ق���د ي��ظ��ن ال��ب��ع�����س ان 
يف  ت�شببا  الأك���رث  ه��ي  النارية  ال��دراج��ات 
احلوادث املرورية، وانا ادح�س هذا الظن، 
لن احلوادث املرورية  التي تنجم عن قيادة 
ال�شيارات هي الأكرث اإزهاقًا لاأرواح ناهيك 
عما تلحقه من اأ�شرار مادية، ومثلما هناك 
يوجد  ال�شيارات،  اأ�شحاب  من  موتورون 
م��وت��ورون م��ن اأ���ش��ح��اب ال���دراج���ات وكل 
بانهم خارجون  اأ�شفهم  ان  ا�شتطيع  هوؤلء 
على ال��ق��ان��ون، وع��ل��ى وف��ق م��ا ت��ق��دم فانا 
�شخ�شيا �شد هذا املثل الذي ل ي�شتند اىل 
يف  �شرب  انه  واعتقد  مو�شوعية،  حقيقة 

حقبة ال�شتينيات.
اليابان وكوريا

امل�شتورد )اأبو عبد الله( قال: اأهم املنا�شئ 
بالدرجة  ال��ي��اب��ان  ه��و  معها  نتعامل  ال��ت��ي 
الأ�شا�س، ومن ثم كوريا وعن طريق جتار  
ن�شتورده  ما  وكل   ، واإماراتين  نين   لبنا 
لرخ�س  م�شتعملة  ن���اري���ة  دراج�����ات  ه���و 
احلديثة  ال��دراج��ات  اأ���ش��ع��ار  لن  اأثمانها، 
عالية جدا وترتاوح بن )6000 – 7000( 
تاأتي  لبنان  من  القادمة  فالب�شاعة  دولر، 
من  القادمة  والب�شاعة  الوليد،  منفذ  عر 
الب�شرة،  موانئ  خ��ال  من  متر  الإم���ارات 
تتاأثر  ل  انها  النارية  ال��دراج��ة  منافع  م��ن 
بالزدحام كونها وا�شطة نقل ل تاأخذ حيزا 
ل  هي  وكذلك  ال�شارع،  م�شاحة  من  كبرا 
هو  كما  معقدة  �شيانة  اعمال  اىل  حتتاج 
اأ�شعارها  عن  ف�شا  ال�شيارات،  يف  الم��ر 
املنا�شبة، وهي عملية جدا لنها ل ت�شتهلك 
الكثر من الوقود، اما الدعاء بانها تت�شبب 
باأنه  اأرد  فانا  قاتلة،  م��روري��ة  ح��وادث  يف 
لي�س كل من ركب الدراجة ممكن ان ي�شبب 
حادثة، املراهقون الذين يقودون دراجاتهم 
ل  لنهم  الدع��اء  بهذا  معنيون  وحدهم  هم 
بها،  امل�شموح  ال�شرعة  ب��ح��دود  يتقيدون 
والدليل  ال�شيارات  مراهقو  اأي�شًا  ومثلهم 

عام  منذ  ال��ن��اري��ة  ل��ل��دراج��ة  م�شتخدم  اين 
يف  حتى  اأت�شبب  ومل  الآن  وحتى   1983

حادث مروري ب�شيط.
اذ  للمراهقن،  البيع  عن  منتنع  وباملنا�شبة 
العائدة  املدنية  الأح���وال  هوية  يف  ندقق 

للراغب يف ال�شراء.
* من ي�شجلها يف دوائر املرور؟

- امل�شرتي هو الذي يقوم بت�شجيلها، لنها 
اأ�شحت جزءا من اأماكه اخلا�شة وما علينا 
الر�شمية  بامل�شتم�شكات  ت��زوي��ده  ���ش��وى 
قوائم  على  اطلعنا  )ثم  بالدراجة  اخلا�شة 
وتفا�شيلها(  دقتها  وم��دى  وال�شراء  البيع 
املنافذ  م��ن  ت��ب��داأ  مب��راح��ل  يتم  وال��ت��دق��ي��ق 
الكمارك  ودوائ����ر  وال��ول��ي��د(  )اجل��ن��وب��ي��ة 

وتنتهي باملرور.
مبوجب  ا�شترادها  منع  التي  امل��ودي��ات 
قرار جمل�س الوزراء ت�شمل )1990 نزول(، 
القرار  اليها  يلتفت  مل  مهمة  ق�شية  وهناك 
غ��ر م�شنع  ب��ل��دا  ال��ع��راق  ك��ون  تتمثل يف 

ل���ل���دراج���ات، وع��ل��ي��ه ميكن 
القرار  ه���ذا  م��ث��ل  تطبيق 
الدراجات  ي�شنع  بلد  يف 

النارية، فيكون من ال�شهولة 
كل  ا�شتبدالها  املواطن  على 

عام مثل )ماليزيا وكوريا( 
فهي  اأ�شعارها،  وحتى 

ال�  ل تتخطى ح��دود 
)800( دولر.

دراجيييييات 
ذليييك  يف 

الزقاق
زق������اق  يف 

��������ش�������ي�������ق 
مبحلة )ف�شوة 

تداخلت  ع������رب( 
الدراجات  �شفوف  فيه 

مبختلف  ال����ن����اري����ة 
اأن���������واع���������ه���������ا 

واأ����ش���ك���ال���ه���ا، 
ال�����ت�����ق�����ي�����ن�����ا 

�����ش����اح����ب 
اح�������������د 

الذي  ال�شاحب(  عبد  )حممد  ا�شمه  املحال 
ذك���ر ل��ن��ا ب��ان��ه م��ار���س م��ه��ن��ة ب��ي��ع و�شراء 
 15 على  تربو  طويلة  م��دة  منذ  ال��دراج��ات 

�شنة.
* وما الذي تغر يف عملكم؟

الأح�شن  من  انتقلنا  اننا  هو  تغر  ال��ذي   -
التجاري  فو�شعنا  الأ���ش��واأ،  اىل 

الراهن �شيئ جدا ب�شبب منع 
وهذا  الدراجات،  ا�شتراد 
اثر علينا �شلبا لن معظم 
الطبقة  م��ن  ه��م  زب��ائ��ن��ن��ا 
خمتلف  وم����ن  ال���ف���ق���رة 
با�شتثناء  العمرية  الفئات 

امل����راه����ق����ن م����ا ع���دا 
اأولئك الذين ياأتون 

ب���رف���ق���ة اأول����ي����اء 
اأم����������وره����������م، 

ونحن كتجار 
ل�����������ش�����ن�����ا 

ي�شمحون  ال��ذي��ن  الآب�����اء  ع��ن  م�����ش��وؤول��ن 
لأطفالهم بقيادة الدراجات النارية ومن ثم 
يتعر�شون حلوادث مرورية ب�شبب الطي�س 
جدا  �شغرة  دراج����ات  ول��دي��ن��ا  وال��ت��ه��ور، 
يطلقون  كبرة  واأخ��رى  بالأطفال،  خا�شة 
)عبد  ت�شمى  واأخ��رى  )كا�شك(  ا�شم  عليها 
احلليم( و)ال�شخلة( جميع هذه الأنواع هي 
املكاتب  من  مكتبنا  ويعد  يابانية،  �شناعة 
امل�شتوردة الرئي�شة ن�شتورد الدراجات من 
كما  لبنانين،  و�شطاء  طريق  عن  اليابان 
ترتاوح   )2008  ( م��ودي��ل  دراج���ات  لدينا 

اأ�شعارها بن )10 – 12( الف دولر.
* من ي�شرتيها بهذه الأ�شعار؟

ال��دراج��ات  ل  لهذه  - هناك ه��واة وع�شاق 
ياأبهون باأ�شعارها.

* هل لديك نية يف اإقامة �شباق للدراجات؟
- ل، لي�س لدينا نية او نوايا لإقامة مثل هذا 

ال�شباق.
* ما هي طبيعة ا�شعار املواد الحتياطية؟

الرتفاع  وه��ذا  ج��دا،  مرتفعة  اأ�شعارها   -
تكلفة  ف��ان  ول��ذل��ك  )امل��ن�����ش��اأ(  املجهز  �شببه 
ت�شليح  تكلفة  من  اأعلى  ال��دراج��ة  ت�شليح 

ال�شيارة.
باإقبال  حتظى  التي  ال��دراج��ات  ن��وع  م��ا   *

اأكرث؟
- دراجات )الياماها( ذوات ال�شرع من 60 

�شاعة.  / كم   340 –
مائمة  ال�������ش���رع  ه�����ذه  ه����ل  ب�����راأي�����ك،   *

ل�شوارعنا؟
وطبيعة  ت���ت���اءم  ل  ال��ع��ال��ي��ة  ال�����ش��رع   -
ل�شترادها  م�شطرون  لكننا  �شوارعنا، 
هناك  ولي�س  ال��ب��دي��ل  وج���ود  ع��دم  ب�شبب 

خيار اآخر.
م��واط��ن اآخ����ر ك���ان م���وج���ودا ب��ال��ق��رب من 
املحل اعرت�س وب�شوت عال على تواجد 
املحال يف هذا الزقاق، فالن�شاء والبنات 
وجود  لكثافة  فيه  امل���رور  ي�شتطعن  ل 
الرجال وال�شباب، ف�شًا عن الإزعاج 
ال�����ذي ت�����ش��ب��ب��ه اأ����ش���وات 
الدراجات  حم��رك��ات 
التي  وال�������ش���م���وم 

تنفثها عوادمها.

)البزون( و)الفرا�شة( و ) الدولفني (من ت�شمياتها
ال�����دراج�����ات ال���ن���اري���ة ب����ن ال���������ض����رورة واخل����ط����ورة

ال�ضرورة 
اليومية 
واخلطورة 
املحتملة

رحيم جابر


