
ايوب ال�سومري
يعاين ال�شارع املحاذي ل�شارع القناة من جهة منطقة االمني 
الثاني���ة م�شكل���ة مزمن���ة ظ���ل �شكن���ة املنطقة ي�شتك���ون منها 
من���ذ �شن���وات ومل ي�شتجب لهم اح���د، وتتمثل تل���ك امل�شكلة 
يف ا�شتغ���ال ال�ش���ارع اخلدم���ي امل���وازي لل�ش���ارع املذكور 
وبطريقة ب�شعة من قبل عدد من اال�شخا�ص الذين ميتهنون 
بي���ع و�شراء وق�شاب���ة املا�شية بانواعه���ا واقامتهم جلوبات 
�شخم���ة، حيث تعج املنطقة بع���دد غفري من روؤو�ص املا�شية، 
واعافها وخملف���ات ق�شابتها من اك���وام اجللود امل�شلوخة 
واك���وام اخر من االمعاء وحمتوي���ات بطون املا�شية، ف�شا 

عن الربك الكثرية من الدماء..
قامت بلدي���ة املنطقة قبل مايقرب ال�شنت���ني بتبليط ال�شارع 
م�شك���ورة، غ���ري انه ع���اد اىل هيئة اخل���راب املكتمل على يد 
اولئ���ك الباع���ة، كما قام���ت البلدي���ة اي�شا بزراع���ة وت�شييج 

اجل���زرات املحاذي���ة لل�ش���ارع، وا�شتب�ش���ر املواطنون خريا 
يف اخلا����ص من ه���ذه الظاهرة ال�شاذة، ولك���ن الباعة بقوا 
يف اماكنهم بل تو�شعوا وابتلعوا ال�شارع برمته، واملفارقة 
ان بناي���ة حمكم���ة تتو�شطه���م باالآ�شافة اىل موق���ع �شيطرة 
مركزية. ويعاين املواطنون اليوم من �شتى الروائح النتنة 
ع���دا التكاثر املريع للح�ش���رات املختلفة، ومل يع���د باأمكانهم 
اجللو����ص يف حدائق اوباحات منازله���م بل ان البع�ص اخذ 
يع���اين من دخ���ول تلك الروائ���ح حتى داخ���ل منازلهم.. كما 
يذكر املواطنون ان امل�شكلة نف�شها تتكرر وبالب�شاعة نف�شها 
عند اجل�شر القريب م���ن الكلية الع�شكرية حيث تعد املنطقة 
بوابة القادمني من حمافظاتنا اجلنوبية اىل بغداد.. ينا�شد 
مواطني تلك املنطقة اجلهات املعنية اتخاذ اجراءات �شريعة 
وحا�شمة حل���ل هذه امل�شكل���ة راأفة بحالهم وح���ال عوائلهم، 

وخدمة لوجه بغداد كي تكون اجمل وانظف.

�سفية املغريي
انت�شرت ظاهرة الدرو�ص اخل�شو�شية 
يف جمي���ع املراح���ل الدرا�شي���ة ال�شيم���ا 
اأن ه���ذه الظاه���رة كان���ت يف ال�شاب���ق 
تقت�ش���ر عل���ى املرحل���ة الثانوي���ة فقط . 
ب�شبب رغبة الطالب واأولياء اأالأمور يف 
احل�شول على درجات توؤهلهم للدخول 

اىل اأرقى اجلامعات . 
اأالن اأ�شبح���ت الدرو����ص اخل�شو�شي���ة 
تغ���زو جمي���ع املراح���ل التعليمي���ة على 
حد �شواء من املرحلة االبتدائية وحتى 
هم���ا  واأ�شبح���ت  االإعدادي���ة  املرحل���ة 

ت�شاف اإىل هموم العائلة .
مل���اذ الدرو����ص اخل�شو�شي���ة ؟  و ماهي 
االأ�شب���اب الت���ي  جتع���ل الطال���ب ي�شلك 

الدرو�ص اخل�شو�شية ؟ 
اأن الطالب الذي يكون م�شتواه الدرا�شي 
�شعيفًا ي�شطر اإىل اال�شتعانة بالدرو�ص 
اخل�شو�شي���ة م���ن اجل احل�ش���ول على 
النجاح . اأم���ا الطالب املتفوق في�شتعني 
به���ا من اج���ل احل�ش���ول عل���ى التميز . 

وهذا حق م�شروع لكل منهما . 
وم���ن خ���ال ا�شتطاعات ولق���اءات يف 
�شروح العل���م مع املدر�شني ومع اأولياء 
اأم���ور الطلبة  ومع الطلب���ة اأنف�شهم عن 
ظاه���رة الدرو����ص اخل�شو�شي���ة الت���ي 
انت�ش���رت يف الف���رة االأخ���رية وم���دى 
يف  العلم���ي  اجلان���ب  عل���ى  تاأثريه���ا 
احل���االت  اأح���دى  باعتباره���ا  املجتم���ع 
االأ�ش���ر  جمي���ع  ت���ازم  الت���ي  اليومي���ة 
ويعي�ص هذه احلالة كل طبقات املجتمع 
العراقي ومدى عبئه���ا االقت�شادي على 

دخل االأ�شرة . 
مدر�ش���ة  جا�ش���م(  )هال���ة  املدر�ش���ة 
ريا�شيات قالت : املدر�ص ي�شعى لزيادة 
دخل���ه امل���ادي وخ�شو�ش���ا املتقاعدي���ن 
منه���م . ورغبة االأه���ل يف �شمان تفوق 
يف  مقع���د  عل���ى  واحل�ش���ول  اأبنائه���م 
اإليه���ا  ي�شع���ى  الت���ي  الكلي���ات  اأح���دى 
البع����ص ال�شيم���ا الطبي���ة منه���ا وكرثة 
اأعداد الطلب���ة يف ال�شف الواحد توؤدي 
اإىل ت�شتي���ت الذهن للطال���ب وللمدر�ص 
وتاأت���ي الدرو����ص اخل�شو�شي���ة كح���ل 
منا�شب لع���اج ذلك ، وهذا ال يعني عدم 
بذل جهد اأثن���اء التدري�ص يف املدر�شة ، 
بل اأحيانا اأقول ب�شراحة اجلهد ي�شيع 

مع وجود هذه االأعداد الهائلة للطلبة.
)فا�ش���ل �شع���د الدي���ن( مدر����ص متقاعد 

قال:اأن���ا كن���ت مدر�شًا �شابق���ًا يف اأحدى 
لك���ن  بغ���داد  يف  الثانوي���ة  املدار����ص 
والرات���ب  التقاع���د  اإىل  اأحالت���ي  بع���د 
ال���ذي اأتقا�ش���اه م���ن التقاع���د ال ي�ش���د 
الرم���ق اجته���ت اإىل اأعط���اء الدرو����ص 
اخل�شو�شية للط���اب الذين يحتاجون 
مادي���ة  اأج���ور  مقاب���ل  تقوي���ة  درو����ص 
بالدرا�ش���ة  للطلب���ة  ت�شم���ح  ب�شيط���ة 

وبالتايل عدم ا�شتغالهم. 
)خول���ه املو�ش���وي( مدر�ش���ة فيزياء يف 
اأح���دى مدار����ص الكرخ  قال���ت : اأرى اأن 
ال�شلبي���ات الت���ي تنج���م ع���ن الدرو����ص 
االيجابي���ات  تف���وق  اخل�شو�شي���ة 
وخا�شة يف املنظور طويل االآجل وذلك 
الن الطال���ب يهدف احل�شول على معدل 
جيد واملدر�ص هدف���ه زيادة دخله املادي 
. وتظهر ال�شلبية بالن�شبة للمراحل غري 
املنتهي���ة الن الطالب يعتق���د اأن املدر�ص 
الذي يوؤخذ عن���ده الدر�ص اخل�شو�شي 
�شيك�شف ل���ه االأ�شئلة به���ذا اليركز على 
امل���ادة واأحيان���ا ي�شب���ح الطال���ب اأ�شبه 
بجه���از اال�شتن�ش���اخ اليفه���م امل���ادة وال 

يحللها.
يف  الثانوي���ة  املدار����ص  اأح���دى  مدي���ر 
الكرخ قال:  اأنا ال اأوافق ب�شاأن الدرو�ص 
ولذل���ك  املدر�ش���ة  يف  اخل�شو�شي���ة 
ارتقي���ت م���ع بع����ص املدر�ش���ني بو�شع 
درو����ص تقوي���ة جمانية للط���اب الذين 
يحتاج البع�ص منه���م األيها يف الدرا�شة 
مثل االنكلي���زي والعربي والريا�شيات 
وغريه���ا م���ن الدرو����ص املهم���ة وه���ذا 
االأم���ر ه���و مبثاب���ة مناه����ص للدرو�ص 

اخل�شو�شية. 
ال جند بيتا في���ه طاب اأال وكان الدر�ص 
اخل�شو�ش���ي حا�شرا اأو اأن رب العائلة 
يفك���ر اذا ما اأراد اأن يح�شل اأبناوؤه على 
معدل النجاح املقبول وباالأخ�ص املواد 
احلاكم���ة )الريا�شيات ، اللغ���ة العربية 
الكيمي���اء(   ، الفيزي���اء   ، االنكليزي���ة   ،
وه���ذه ه���ي املواد ه���ي التي ت���وؤرق يف 

االمتحانات النهائية،
والن االأ�شباب كث���رية وت�شابه الدوافع 

والو�شائل فان الطلبة حتدثوا : 
الطالب )�شيف �شي���اء الدين( طالب يف 
ال�شف ال�شاد����ص علمي:  لقد ا�شطررت 
لتاأجي���ل ال�شن���ة الدرا�شي���ة ب�شبب عدم 
باأخ���ذ  ال�شيفي���ة  العطل���ة  يف  دخ���ويل 
درو����ص خ�شو�شي���ة لل�ش���ف ال�شاد�ص 

علمي والتهيوؤ للتناف�ص بني اقراأين على 
املع���دالت العالية ، فف���ي املدر�شة ي�شرح 
املدر�ص م���ادة الدر�ص ب�شرعة لي�شتطيع 
اأكم���ال امل���ادة قب���ل نهاي���ة ال�شن���ة ويف 
موعدها املح���دد اليفهم الدر����ص منه اأال 
الذي���ن كانوا قد اع���دوه م�شبقا وعندهم 
حما�ش���رات كامل���ة يف امل���واد جميعه���ا 
تقريب���ا ، اأم���ا املجموع���ة االأخ���رى التي 
مل حت�ش���ر درو�شا خ�شو�شي���ة فت�شيع 
البداي���ة  م���ن  الدرا�شي���ة  ال�شن���ة  منه���م 

والي�شتطيعون مواكبة الدر�ص. 
يف  طال���ب  حمم���د(  )لي���ث  الطال���ب 
ال�ش���ف ال�شاد����ص يق���ول: اأن مل ادخ���ل 
بع����ص  يف  اخل�شو�شي���ة  الدرو����ص 
امل���واد كالريا�شيات واللغ���ة االنكليزية 
وذل���ك  اجن���ح  مل  فاأنن���ي  والفيزي���اء 
ل�شعوبة هذه الدرو�ص ومل�شاغبة بع�ص 
الطلب���ة يف الدر����ص اللذي���ن ي�شيع���ون 

الفهم علينا. 
 )�شحر �شلمان( طالبة يف ال�شف الثالث 
املتو�ش���ط قال���ت : عقدت���ي وعق���دة كل 
الطلبة ه���ي مادة اللغ���ة االنكليزية وقد 
ر�شب���ت يف العام املا�شي ب�شببها،وهذه 
ال�شن���ة اأخ���ذت درو�ش���ا خ�شو�شية منذ 
بداي���ة ال�شن���ة يف ه���ذه امل���ادة وبع����ص 

املواد االأخرى. 
بع����ص االأ�ش���ر تدف���ع اأبناءه���ا اإىل اخذ 
الدرو����ص اخل�شو�شية برغب���ة �شادقة 
ودون اأجب���ار م���ن قب���ل املدر�ش���ني لرفع 
فيه���ا  ويلتحق���ون  العلمي���ة  كفاءته���م 
للح�شول عل���ى معدالت عالي���ة توؤهلهم 

لدخول الكليات العلمية . 
االأم���ور  اأولي���اء  كل  لي����ص  وطبع���ا 
الدرو����ص  توف���ري  با�شتطاعته���م 
اخل�شو�شي���ة الأبنائه���م ، وه���ذا يعتمد 
عل���ى دخل املواطن حي���ث توجد عوائل 

الت�شتطي���ع توف���ري م�شتلزم���ات التعليم 
امل�شت���وى  �شع���ف  ب�شب���ب  الأبنائه���ا 

املعي�شي.
املواطنة اأم حي���در من مدينة البياع )اأم 
لثاث���ة اأوالد اثن���ان منه���م يف املرحل���ة 
املتو�شطة واالأخ���ر يف االإعدادية( قالت 
لن���ا : نعم  ت�شكل الدرو�ص اخل�شو�شية 
عبئا ثقي���ا على اأمور الطلب���ة ، فالغاية 
منها بالن�شبة الأولياء االأمور هي �شمان 
جن���اح الطالب مهما كل���ف االأمر، ولي�ص 
الغاي���ة تعليمية فراه���م يتحملون هذا 
الع���بء وينفق���ون املبال���غ الطائل���ة الن 

النجاح م�شمون. 
موظف���ة  فا�ش���ل(   )اأزه���ار  املواطن���ة 
يف اإح���دى دوائ���ر الدول���ة واأم الأربع���ة 
اأوالد جميعه���م يف املدار����ص املتو�ش���ط 
واالإعدادية قالت لن���ا : بالتاأكيد اأن هذه 
الدرو����ص له���ا اأعباء كبرية عل���ى اأولياء 

اأم���ور الطلب���ة خ�شو�ش���ا نح���ن نعي�ص 
ظروفًا اقت�شادية �شعبة تتاأثر بالو�شع 
الع���ام من جمي���ع الزوايا ، فم���ن املمكن 
اأن ت�شتغل ه���ذه االأموال ل�شرفها �شمن 
االحتياج���ات ال�شرورية يف وقتها بدال 

من اأن تذهب للدرو�ص اخل�شو�شية .
هن���اك بع�ص احلل���ول واملعاجلات تقدم 
للتخل����ص من ه���ذه الظاه���رة منها فتح 
دورات تقوي���ة وباأج���ور رمزي���ة والتي 
الأت�ش���كل ثق���ا عل���ى املواط���ن الب�شي���ط 
الربي���ة  مديري���ة  اأ�ش���راف  وحت���ت 
وبتنظيم من اأدارة املدار�ص وتت�شمنها 
زيارات ميدانية لاأ�شراف عليها وتكون 
داخ���ل املدار����ص ويعترب ذلك ج���زءًا من 
العملية الربوية . هذه الدورات ت�شمل 
جمي���ع الطاب ولي�ص اأ�شحاب الدخول 
العالية وهنا تتحقق امل�شاواة بني اأبناء 

الفقراء واأبناء املي�شورين.

ال�ستوتة العجيبة
)احلاج���ة اأم االخراع( عب���ارة تردد عل���ى ال�شنة النا�ص 
من���ذ زم���ن بعي���د، ويع���رف اجلمي���ع ان �شياق���ات العي����ص 
االجتماعية انتظمت باتفاق���ات �شمنية بني افراد املجتمع 
وبطريقة تخدم كل ال�شرائ���ح، حيث ي�شكل ال�شوق ملتقى 
اأ�شا�شي���ًا مل�شال���ح تلك ال�شرائ���ح، حيث الب���زاز والق�شاب 
وبائع الفواك���ه واخل�شروات وغريهم من باعة املاأكوالت 

وامل�شروبات وامل�شتلزمات املنزلية املتنوعة..
ويب���دو ان حظوظ املناطق ال�شكنية لي�شت �شواء يف مدى 
قربه���ا وبعدها عن تلك اال�شواق االم���ر الذي يجعل عبارة 
)احلاج���ة ام االخراع( �شاخ�شة على ار�ص الواقع، حيث 
راح بع�ص ال�شباب من ب���اب ك�شر �شوكة البطالة وت�شهيل 
ام���ر التب�شع اليوم���ي للمواطنني، اي �ش���رب ع�شفورين 
بحج���ر واح���د، واحلج���ر املق�ش���ود يف هذه احلال���ة قيام 
البيك���ب( او  ال�شب���اب بتحميل)ال�شتوت���ة( او )الدراج���ة 
غريه���ا م���ن و�شائ���ل النق���ل بال�شنادي���ق امل���اأى ب�شتى ما 
حتتاج���ه رب���ة البيت من ا�شن���اف الفواك���ه واخل�شروات 
الت���ي الغنى عنها للمنزل يومي���ا، والتجوال فيها بني ازقة 
املناطق ال�شكنية املختلفة، مع املناداة ب�شوت عال با�شماء 
تلك الفواك���ه واخل�شر، اي باخت�شار هي ا�شواق التذهب 
انت قا�شدا اليها بل هي تاأتيك لتدق باب بيتك والجت�شمك 
عناء الذهاب حيث هي وحمل مفردات تب�شعك اليومية..

وهن���اك من اقت���دى بهذه التجربة م���ن ذوي املهن املختلفة 
م�شتخدم���ا ال�شتوتة متنقا بني االحي���اء ال�شكنية عار�شا 
خدماته املوقعي���ة، ومنها ور�ص احل���دادة املتنقلة، اذ بات 
م���ن املع���روف ان هناك اأعم���ااًل حدادية ال ميك���ن نقلها اىل 
حيث حم���ل احلداد من مث���ل االبواب وال�شبابي���ك الثابتة 
واملحج���رات املثبته على ال�شامل واال�شيجة اخلارجية او 
الت���ي تبنى على ال�شرفات او �شطوح املنازل، وهو احلداد 
يق���دم خدماته ل���ك يف عق���ر دارك، فعلى حو����ص ال�شتوتة 
مولدت���ه وماكنة حليمه ومطارقه ومق�شاته.. ومثله اي�شا 
�شتوتة م�شل���ح الطباخات الذي يدور ب���ني االزقة عار�شا 
خدمات���ه املوقعي���ة، كما انت�ش���رت ال�شتوت���ات يف خمتلف 
مناط���ق بغ���داد والت���ي خ�ش�شه���ا ا�شحابها لنق���ل الركاب 
�شيم���ا بني املناطق القريب���ة من بع�شها، ورمب���ا �شن�شاهد 
غ���دا �شتوت���ة جن���ارة و�شتوت���ة تاأ�شي�ش���ات م���اء منزلي���ة 
وتاأ�شي�ش���ات كهربائي���ة، ورمب���ا ي�ش���ل االم���ر اىل �شتوتة 
ق�شابة اوبي���ع ال�شمك احلي اوحتى �شتوتة م�شمد جوال 

او اكرب من ذلك �شتوتة مركز �شحي جوال..
وهك���ذا تك���ون امثول���ة احلاج���ة ام االخ���راع �شاخ�ش���ة 
مبمار�ش���ات واقعي���ة يومي���ة ف�شا ع���ن انها ت�ش���كل جزءًا 
م���ن احلل بالن�شبة مل�شكلة البطال���ة امل�شت�شرية يف اجل�شم 
االقت�شادي للبني���ة االجتماعية العراقي���ة، يكيف املواطن 
نف�ش���ه واأي���اه والياأمل �ش���وى مبعا�ش���دة ذوي ال�شاأن من 
امل�شوؤول���ني عرب دعم ه���ذه التجربة املفي���دة على اكرث من 

�شعيد..

Kjamasi59@yahoo.com

م�����ك�����ا������س�����ف�����ة

كاظم اجلما�سي
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عد�سة: مهدي اخلالدي

حدي�ث ال�س�ورة

يو�سف كاظم
عد�سة/ �سعداهلل اخلالدي

للعراقية من دون ن�شاء اهل االر�ص كلها لون الي�شبهه �شوى 
لون ار�ص الرافدين الفريد، وطعم كطعم ماء الفراتني املكتمل 
العذوبة، ورائحة كرائحة خبز تنانري العراق التي الت�شبهها 
اي���ة رائح���ة يف االر�ص.. ه���ي احلبيبة وال�شديق���ة والبنت 

واالخ���ت وه���ي االأم ال���روؤوم الت���ي كاب���دت عدي���د امل�شائب 
والكوارث التي لوقعت على جبل لتغدو ترابا منثورا.. وقد 
�شربت �شربا النظري له حتى تعلم منها ال�شرب كيف ميكن له 
ان ي�ش���رب. ال�شورة لعجوز عراقي���ة با�شلة تفر�ص االر�ص، 
وقبالتها قف�ص للدجاج ت�ش���رزق منه، ومن املوؤكد تعيل من 
خال بيعها الدجاج عائلة المعيل لها �شواها، فاأي رمز متثله 

يف العفة وال�شجاعة واالن�شانية. 

بغداد/ �سها ال�سيخلي 
ت�سوير: �سعد اهلل اخلالدي

ظاه����رة ملفت����ة للنظريجده����ا ال�شائ����ر يف اغل����ب 
�ش����وارع العا�شمة  بغداد، ه����ي ا�شتغال االر�شفة 
منه����ا  اجلاه����زة،  االطعم����ة  لبي����ع  �شوارعه����ا  يف 
عل����ى  �شبيل املث����ال �شواي����ات لبيع الدج����اج )على 
الفح����م او عل����ى الغ����از( وال�شم����ك امل�شك����وف على 
الفحم اي�ش����ا وهذه االك�شاك  تك����رث يف  ال�شوارع 
الت����ي تع����اين االزدحام لوجود اال�ش����واق  املكتظة   

باملتب�شعني.. 
ويبق����ى ال�شائ����ر يف تل����ك ال�ش����وارع يف حرية من 
ام����ره فت����ارة ي�شعد الر�شي����ف الذي ه����و حق من 
حقوقه يف ال�ش����ارع لكنه �شلب من����ه تك�شبا للرزق 
.. ول�شي����وع البطال����ة.. ث����م تزاحمه تل����ك العربات 
في�شط����ر اىل النزول اىل ال�ش����ارع ليجد االزدحام 

املروري يداهمه.
واملتتب����ع للحي����اة االقت�شادي����ة  واالجتماعي����ة يف 
العا�شمة بغ����داد يجد ان اأبناءها ياأكلون اكرث مما 
يعملون، اورد يل هذه املاحظة عراقي غادر بغداد 
منذ اكرث من ثاثني عاما، وا�شار: الدليل على ذلك 
قلة اخلدم����ات يف املدينة، وك����رثة تواجد االزبال 
والنفاي����ات فيه����ا، وزيادة ع����دد  عرب����ات االطعمة 
واالك�ش����اك التي تقدم عادة االطعم����ة بطريقة غري 
ح�شاري����ة، حيث يقوم البائ����ع بح�شو ال�شاندويج 
بالفافل بيده وا�شابعه املت�شخة ببقايا االطعمة، 

لك����ن اجلميع ال يابه بذلك م����ا دامت )ال�شندويجة( 
حارة و�شهية  وهناك من يلتهمها ! ويرمي بقاياها 
على قارعة الطريق ليزيد من ت�شويه معامل املدينة 
التي كانت اىل وق����ت قريب تعد من اجمل املدن .. 
فم����ن يج����اري وجه بغ����داد ال�شب����وح )�شابقا( كما 
ق����ال حمدثي بح����زن �شفي����ف .. اردت ان ادافع عن 
بغداد ام����ام زائرها لكنني وجدت نف�شي يف نهاية 
املطاف )كم����ن ف�شر املاء بعد اجله����د باملاء( فوجه 

بغداد ال� )جمدور( �شاهمنا كلنا يف ان يكون كذلك 
�شواء كنا مواطنني نرمي اعقاب ال�شكائر وعلبتها 
الفارغ����ة من �شب����اك ال�شيارة وه����ي م�شرعة او كنا 
ا�شحاب اك�شاك و�شوايات تقدم االكات ال�شريعة 
)عل����ى املا�ش����ي( ومل اق����دم تربيرات ع����دم املتابعة 
من قبل امانة بغداد ذل����ك لعلمي االكيد ان املتابعة 
مهما كانت كب����رية ووا�شعة ال تقوى لوحدها على 
ان تعي����د اال�شراق����ة لوج����ه بغداد م����ا دام مواطنها 

ال يح����رم خ�شو�شيته����ا وال يحاف����ظ عل����ى بهائها 
ورونقه����ا، فالي����د الواح����دة كما قال����وا ال ت�شتطيع 
ان ت�شف����ق هذا من جانب نظافة بغداد، ولكن الأعد 
اىل فو�ش����ى االر�شفة وليت�ش����ع �شدر االمانة لهذه 
املاحظة وهي انها قامت برحيل الباعة املتجولني 
واالك�ش����اك يف اغلب �شاح����ات العا�شم����ة للحفاظ 
على جمالية املدينة اوال وقد يكون االجراء يدخل 
م����ن ب����اب )امللف االمن����ي( يف تلك املناط����ق والتي 
ه����ي على �شبيل املث����ال )�شاحة ب����اب الدروازة يف 
مدين����ة الكاظمي����ة املقد�ش����ة، و�شاحة ب����اب املعظم 
ق����رب مبن����ى وزارة الدفاع( وكله����ا مناطق �شاخنة 
�شب����ق وان تعر�شت �شاحاته����ا اىل تفجريات عدة 
قبل �شنوات، وكانت حجة االمانة ان ال�شارع ملك 
ال�شابلة فلي�ص من حق املتجاوزين على الر�شيف 
ان يجعلوا امل����ارة ينزلون اىل ال�ش����ارع معر�شني 
انف�شهم حل����االت الده�ص ويبقى ال�شوؤال املطروح 
يفر�ص نف�شه وهو )ا�شغ����ال االر�شفة بال�شوايات 
واك�ش����اك املطاع����م( مل����اذا ال  يعد جت����اوزا يف نظر 
االمان����ة ؟ حال����ه ح����ال جت����اوز الباع����ة املتجول����ني 
واالك�ش����اك يف املناط����ق امل�شاراليه����ا ؟ وبعيدا عن 
هاج�����ص ) قطع االرزاق ( يبق����ى املو�شوع بحاجة 
اىل حل، ونام����ل ان يكون احلل لي�ص على ح�شاب 
اي ط����رف الر�شاء الطرف االخ����ر، بل حا ير�شي 
كل االط����راف للحف����اظ على بغداد اجم����ل وانظف 
.. فمن اجل اع����ادة اال�شراقة لوجه بغداد ليتحمل 

البع�ص تلك احللول مهما كانت قا�شية.

ار�سفة.. لبيع االطعمة )جوبات( ع�سوائية

افراح �سوقي
يتمنى مراجعو م�شرف الر�شيد / فرع 
املرت�ش���ى ان حت���ذو جمي���ع امل�شارف 
املراجع���ني  م���ع  التعام���ل  يف  ح���ذوه 
واجن���از معاماته���م بتنظي���م وهدوء 
العم���ل،  يف  مريح���ة  اج���واء  ا�شف���ى 
خ�شو�شا معامات قرو�ص  اال�شاتذة 

اال�شات���ذة  ب�شه���ادة  اجلامعي���ني، 
انف�شه���م، لي����ص ه���ذا فح�ش���ب ب���ل ان 
خمتل���ف املراجع���ني �شواء م���ن عماء 
املتعامل���ني  او  الدائمي���ني  امل�ش���رف 
موؤقت���ا مع امل�شرف ا�شحاب ال�شكوك 
او  االعتم���اد  خطاب���ات  او  امل�شدق���ة 
احلواالت امل�شرفية و�شتى التعامات 

امل�شرفية االخرى ي�شيدون بامل�شتوى 
املهن���ي واالخاق���ي ملنت�شبي امل�شرف 
تكري�ش���ا   وموظف���ات  موظف���ني  م���ن 
لا�شالي���ب اجلي���دة  يف الق�ش���اء على 
الروتني الذي بات عقب���ة كاأداء متعبة 
يف تعامات بع�ص منت�شبي امل�شارف 

االخرى.

حالة ت�ستحق اال�سادة

مـ�شـاريـع خدمة
وفر�ص عمل


