
ويـصـبح اسـتـخــدام الـشـارع مـجـانـا كـاي
شارع عام.

وجبة: االسباب ا

ركـبات في بغداد وازدحام  1-كثرة عدد ا
الشوارع بصورة عامة

 2-تخـفيف االزدحـام احلاصل فـي منـطقة
نصور وخاصة تقاطع الرواد ا

 3-يـسـتـخــدم الـشـارع لــكل من يـرغب في
الـوصول الى قـلب بـغداد قـادمـا من (غرب
الــــعـــراق) فـــســــوف يـــســـهـل عـــلـــيه دون
االضــطـرار لــلـســيــر بـاجتــاه (الـرواد) في
ــنــصــور ثم ســاحــة مــعــرض بــغــداد ثم ا
ا يخفف بال الدخول الى شارع دمشق. 
نصور وساحة شك االزدحام في منطقـة ا

نصور. ابي جعفر ا
تبقى مشكلة صغيرة واضحة في اخملطط
ـقــتــرح (مـدرج وهي عــنــد هـذا الــشــارع ا
ثنى) واحلل يتجلى الطائرات في مطـار ا
بـحفـر نـفق طوله ( 500 متـر) فقط حتت
مـدرج الـطـائـرات واعتـقـد ان هـذا ال يـكون
ــطـار عــلى االرجح قــد الــغي بــداللـة الن ا
بـاشرة في بـناء (مـجمع بـوابة بـغداد) وا
ـكن تـنـفـيـذ  3عــمـارات مـرتـفـعـة لـذا ال 
اقالع الــطـائـرات وهــبـوطــهـا بـعــد اكـمـال

مشروع بوابة بغداد.
هذا وتقبلوا فائق االحترام.

hK - بغداد   nÝu¹ ÍbŽ

Ÿ—«uý `²  Õd²I¹ sÞ«u

œ«bGÐ W½U _ œ—«u  —b¹ WL UF « VK  v ≈ qšb
ـة (وقل اعـمـلـوا اسـتـنـادا الى االيـة الــكـر
ـؤمـنون) فـسـيرى الـلـه عـملـكـم ورسـوله وا
صدق الـله العظـيم ارجو التـفضل بدراسة
اقـتـراحي هذا خـدمـة لصـالح بـلدي الـعراق

والله من وراء القصد.
سيادة الوكيل

ـــواطن عـــدي يـــوسـف مـــخـــلص من انـي ا
التـدريسـي في كـلية االداب جـامعـة بغداد
(سـابـقـا) اقـدم مـقـتـرحي هـذا وكـلي امل ان
ينال رضاكم وينفذ الحتواء الضرورة التي
سـأبــيــنـهــا لــكم كــمـا انـه ال يـكــلف الــدولـة
ماليـ او مـلـيـارات الـدوالرات وحـتى فـتح
ـــكن ان يـــســــدد من قـــبل هـــذا الـــشــــارع 
ــكن ــركــبــات الــتي تــســتــخــدمه وهــذا  ا
ولـيس مـسـتحـيال ومـثـلنـا في هـذه النـقـطة
(وان كــانت تــبــدو غــريــبــة في بــلــدنــا) من
ـــمـــكـن وضع اربـــعـــة عـــددات في مـــدخل ا
الشـارع (كما حصـل في جسر الـبسفور في
تركـيا) يـدفع كل من يسـتخدمه مـبلـغا قدره
( (250ديـنــارا وبـصـورة اوتــومـاتـيــكـيـة
حــيث تــوضع عــدادات في مــدخل الــشـارع
ـركـبـة الـتي تـسـتـخدم ويـسـتـطـيع سـائق ا
ـبــلغ وهـو في ــقـتــرح ان يـدفع ا الـشـارع ا
مـركــبــته دون ان يــنـزل مــنــهــا فـبــعــد مـدة
قــصــيــرة ســتــجـمـع االمـوال الــتي صــرفت
ـشـروع وبـضـمـنـهـا لـلـقـيـام بـتـنـفـيـذ هـذا ا
تعـويض الـدور في مـنـطـقة الـبـيـجـيـة التي
سـتـستـملـك ويعـد ذلك تـرفع هذه الـعدادات
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ــهــمـة في بــغـداد من الــشـوارع ا
ــــعـــظم ـــتــــد من بـــاب ا الــــذي 
وحــتى ســيــطـرة الــشــعب شـارع
ابي طالب الذي هو عصب حركة
الــســيــر ومع هــذا فــانه ال يــلــقي
ـناسب واول االهتمام االهتمام ا
هو انارة ذلك الشارع حيث يبدو
مظلما كئـيبا منذ الغروب وحتى
شـروق شـمــــــــس الـيـوم الـتـالي
كـمـا ان هذا الـشارع بـحـاجة الى
اعادة نظر في بناء مجسر جديد
قــرب مــدخل (حي عــدن) من اجل
ضمان انسيابـية السيارات فقدم
الـشارع ادى الى حـصول الـكثـير
طـبات والتـخسفـات وبقايا من ا
احلــفــر الــتي لم تــســوّ بــصــورة
جـــيـــدة بـــعــــد مـــد االنـــابـــيب او

االسالك.
 وكذلك اعـادة النظـر بخطـة سير
الــشــارع قــرب تـقــاطع الــصــلـيخ
حـيث يــشـهـد الـتــقـاطع ازدحـامـا
ــســافـات ــتــد  مــروريــا هــائال 
طـويلـة طوال الـيوم بـسبب كـثرة
الـــــشـــــوارع الــــتـي تـــــصب فـــــيه
واطنون والقادمة اليه ويناشد ا

ـــعـــنـــيـــة بـــضـــرورة اجلـــهـــات ا
االلــــتــــفــــات الى هــــذا الــــشــــارع
وتــبــلــيـطه (لــيال) حــتى ال يــؤثـر

التبليط على انسيابية السير.
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ش اكثر  اصبحت التصرفات والسلوك ا
من ان يــعــد ويــحــصى في الــشــوارع وفي
االحـيــاء الـســكـنـيــة ويـقـول مــواطـنـون ان
الـتــصـرفـات الـسـلـبـيــة كـثـيـرة كـالـتـحـرش
بـالـفتـيـات او التـفـوه بعـبـارات نابـيـة امام
ـعارك ـشـادات الـكالمـيـة او ا الـنـسـاء او ا
واالشتباكات بااليدي التفه االسباب ويرى
ـواطن (مـحـمـد حـسن) طـالب جـامـعي ان ا
السلوك والتصرف اجلـيدين مسألة تتعلق
بـتـربـيـة الـشخـص ومدى ارتـفـاع مـسـتواه
وتـفـكيـره وثـقافـته االجـتمـاعـية وهـناك من
يتـصرف برعـونة وال يضع لالخالق مـانعا
وان اعـداداً من هـؤالء يـدخـنــون الـسـكـائـر
ويتناولون احلبوب اخملدرة دون رقابة من
االهل ( ان كـان لـهم اهل) وانـهـم يـسـيـئون
ـارسون اسـتـعـمال الـهـواتف احملـمولـة و
الــتــحـرش بــالــفـتــيــات رغم صـغــر ســنـهم
واعتـقد ان االنفالت الـعائـلي هو الذي دفع
هؤالء الى مثل تلك التـصرفات ويدعو عدد
واطـن العوائل وخاصة االباء كثير من ا
ـراهـقـ واالصـغـر سـناً الى كـبح جـمـاح ا
مـنـهم قـد تعـرضـوا لـتـأثـيـرات كـبـيـرة جداً
علـيهم وادى ذلك الى تـصرفاتـهم الطـائشة
ويــرى " عـالء ابـــراهـــيم " مـــتـــقـــاعــد / ان
الـتـصــرفـات الـسـلـبـيــة تـأتي نـتـيـجـة عـدم
وجـــــود رادع عـــــائـــــلي او مـن اجلـــــهــــات
ـارسـاتـهم اخملـتـصـة ولـذلك يـزيـدون من 

ــتـــزنــة وقـــسم كـــبــيـــر مــنـــهم من غـــيـــر ا
ــدارس او من الــعــوائل ــتــســربــ من ا ا
ـــارســون الـــتــحــرش وال ــفــكـــكــة وهم  ا
يـقـيــمـون وزنـاً ألحـد وقــد تـأثـروا بـاالفالم
الــغــربــيـة والــفــضــائــيــات وكــذلك تــأثــيـر
االنــتــرنت والــهـواتـف احملـمــولــة وهم من
جــيل مــنـــفــلت ال يــريــد الـــطــريق الــقــو
ويـصرون عـلى مخـالفـة االعراف والـتربـية

الــصــحـيــحــة والبــد من
تـــقـــو لـــهم ..وهـــنـــاك
مــراهــقــون فـي مــنــاطق
عديدة يتناولون الكحول
ويــدخـــنــون الــنــركــيــلــة
ويـــركـــبـــون الـــدراجـــات
الـــنـــاريـــة الـــتي تـــطـــلق
اصــــواتـــاً مــــزعـــجـــة وال
يـــتـــوانى بـــعـــضـــهم عن
االنـحـراف او الـسـرقـة او
االعــتـــداء عــلـى اآلخــرين
كـما يـقـول " حـسن هاشم"
صـــاحب مــحـل مــضـــيــفــاً
القول / ان االشخاص في
هـذه السن يـحـتـاجون الى
ــــراقــــبــــة والــــتــــربــــيـــة ا
تابعة وعدم الصحيحـة وا
تــركــهم يــتــصــرفــون كــمــا
يـــــشـــــاءون اضــــــافـــــة الى
الـتـركـيز عـلـى مـسـتقـبـلـهم

الـــــدراسي وعـــــكس ذلـك فـــــأنــــهـم ســــوف
يـنـجرفـون مع التـيـار السـلـبي الذي هـيمن
عـلى حـيـاة الـكــثـيـرين من هـؤالء الـصـغـار

بالسن ..
وتزداد الـتأثيـرات السـلبيـة على هؤالء من
اصدقائـهم او ( اصدقاء الـسوء ) كما هم ,
وقـد ثـبت ان تـأثـيـر االصدقـاء كـبـيـر جداً ,

ودعــــــــــــــــــــــا

واطنـون  الى تقو االبنـاء وعدم تركهم ا
كــمــا هــو احلــال اآلن اضــافــة الى اتــخــاذ
ـسـيـئـ الـذين اجـراءات قـانـونـيـة بـحق ا
يـتـخـذون من االلعـاب الـنـاريـة اداة الرعاب
ــرضى اآلخــرين وخــاصــة كــبـار الــسن وا
وكذلك اللعب ببنادق ومسدسات (الصجم)

والبد من وقفة امام هذه الظواهر ..
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WOB A «
ناطق ة واتصال هاتفي من مواطن من مختلف ا اكثر من مكا
وكـــلـــهم يـــجـــمــعـــون عـــلى ان تـــعــــــــــــــــديل قـــانـــون االحــوال
رأة وان زواج قـررة اعتداء عـلى حقوق ا الشـخصية بـصورته ا
الـقــاصـرات امــر مـرفــوض ويـأمل اجلـــمـيع بــالـغــاء الـتــعـديالت
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عــمــلت الــبـســطــيــات عــلى اعــاقـة
الـــســيــر والــتــســبب في االزدحــام
والتجاوز على االرصفة ومضايقة
اصحاب احملال الـتجارية وترويج

ـــنــتــهــيــة ــقــلــدة وا الــبــضــائـع ا
الـــصالحــــيـــة وكل مـــا هـــو ســـيئ
بـــحــجــة رخص االســعــار وتــنــوع
ـــــواد ويــــتـــــشـــــبث اصـــــحــــاب ا

الـبـسـطـيـات بـامـاكـنـهم مـعـتمـدين
عـــلى مـــقــــولـــة (انـــهم عـــاطـــلـــون
واصـحــاب عـوائل) وكــمـثــال عـلى
سـوء الــبــسـطــيــات مـنــظــر شـارع
اجلمهورية الذي حتول الى شارع
الـبــسـطـيـات والــتـجـاوزات ونـحن
ـواطـن لـسـنـا ضـد عـمل هـؤالء ا
ولـــكن يــجب نــقــلـــهم الى االمــاكن
الــفـارغــة خـلف احملــال الـتــجـاريـة
وخـاصــة في ذلك الــشـارع فــهـنـاك
فــضـاءات كـثــيـرة وبـيــوت مـهـدمـة
ـكـن ازالـتــهــا وتــسـويــة مــا هـو
مـوجـود هـنــاك ونـقل الـبـسـطـيـات
اليهـا لكي يعود لـلشارع نظامه او
ـوجودة الـغاء مـرائب السـيارات ا
هــنــاك وحتــويـلــهــا الى فــضـاءات
الصــحــاب الـــبــســطــيــات فــشــارع
اجلــمـهــوريــة مــتــجـاوز عــلــيه في
االرصـــــفــــة والـــــشــــارع واجلــــزرة
الــــوســـــطــــيــــة نــــاهـــــيك عن االف
االشــخــاص الــذين يــجـوبــون ذلك
الـشارع مـشـيا عـلى االقدام بـسبب

االزدحام.
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نــــتـــشــــرت في االونــــة االخــــيـــرة
بـســطــيــات ومــحـال كــثــيــرة جـدا
وكـــلــهـــا تــبـــيع مـــخــتـــلف انــواع
الـبـضـائع او مـا يـسـمى (احلـاجة
بـالف) وفي احـدى مـنـاطق بـغـداد

يـعـرضــون عـلى الـتـجـار افـكـارهم
ومــاذا يــحـــتــاجــون ويـــحــاولــون
ابتـكار احلـاجات واالشـياء ولـهذا
فــقـد بـدأت الــبـسـطـيــات تـزيـد من
ـواد وبـالطـبع بـيـعـهـا مـثل هـذه ا
فان العمل يـحتاج الى احلركة الن
في احلركـة بـركة كـما يـقال ولـهذا
فقـد افـتتـحت بسـطيـة اخرى الني
في مــنــطــقــة اخـــرى تــبــيع نــفس
ـواد وهـنــاك احـد الـشـبـاب لـديه ا
واد في اربـعـة محـال لـبـيع هـذه ا
مناطق مختلفة من بغداد وتتكون
واد من حاجات للمطبخ او هذه ا
ــــعـــارض في الــــبـــيت او ادوات ا
تـسـتــعـمل في اعـمـال كـثـيـرة مـثل
ـــنـــاشف ـــرايــــا وا االصـــبـــاغ وا
والـــصــوانـي وغــيــرهـــا وكل هــذه
واد يحتاجها كل منزل لهذا فان ا
االقـبـال يزداد عـلى شـرائـهـا وهذا
االمـر اثـر كثـيـرا عـلى عـمل احملال
الــتــجــاريــة وقـــد حــدثت مــشــاكل
كــثــيـــرة ومــشــادات كـالمــيــة بــ
اصـــــحــــاب احملـــــال واصـــــحــــاب
البسـطيات الن هـذه االعمال اثرت

بالفعل على ارزاقهم.

ـــواد من بـــعض الـــتـــجـــار صـــاروا ا
يـذهـبون الى احـدى الـدول االسـيـوية
ويعـرضـون على مـصانـعهـا حاجـتهم
الى االدوات واالشياء الـبسيـطة التي
تـــدخـل في كل مـــنـــزل وهي حـــاجــات
رخــيــصـــة جــدا ونــحن نـــشــتــري من
الــتــجـار الــذيـن لـديــهـم قـوائـم بــهـذه
الــبـــضــائع فــنـــخــتــار كـل مــا نــريــده
ونــعــتــقــد انه يـنــفع فـي عـرضـه عـلى
النـاس وبـالفـعل جنـحت الفـكرة وزاد
ــــواد االقـــــبــــال عــــلـى شــــراء تـــــلك ا
ـــواطن الـــذي يــتـــفــرج عـــلى تــلك فــا
البضائع البد له ان يشتري منها عدة
مواد على االقل فـهي مختـلفة االنواع
وجـميـلـة ونـحن نعـرض هـنـا في هذه
الـبـسيـطـة اكـثـر من الف وخمـسـمـائة
واد ونظرا لالقـبال الشديد نوع من ا
واد فقد زادت اعداد على شراء هذه ا
احملـال والـبـسطـيـات الـتي تـبـيع مثل
هذه احلاجات وقد بـدأت الفكرة ببيع
ـــــواد احلــــاجــــة (بــــربع او بــــعض ا
خمسمـائة دينار) ثم استـقر بها االمر
على (االلف دينار) وبالطبع فان مواد
احلــاجــة بــالف افـضـل واكـثــر فــائـدة
لــلـــمــنـــازل ال بل ان الــبـــاعــة صــاروا

دراسـتـي فــقــد اجتـهـت لــلـعــمـل وانـا
ـهن صــغـيـر وتـنــقـلت بـ مــخـتـلف ا
واالعـمـال الـى ان قـررت ان ابـيع هـذه
ـواد اخملتـلـفـة وكلـهـا حاجـات تـنفع ا
نزل ولهذا فان االقـبال على شرائها ا
كــثــيـرا جــدا والــفــكــرة في بــيـع هـذه

واطن التـجاريـة كانت لـنا وقفـة مع ا
(حسـ عبد االمـير) الـبالغ من الـعمر
سبـعا وعـشـرين سنـة ويعـمل في بيع
احلاجات اخملتلفـة بالف دينار كسعر
واطن للمـفردة الواحـدة وقد حتدث ا
الـينـا عن طبـيعـة عـمله قـائال لم اكمل

ـواطن (عـلي عـبـاس) من يـتــنـاول ا
بـــغــداد/ احلـــريـــة مـــوضـــوع نـــقل
ـواطــنـ مـن بـغــداد الى نـيــنـوى ا
ويـقـول ان السـيـارات الـعامـلـة على

اخلـطــوط تـتـقــاضى اجـورا عــالـيـة
قاتل واطن وا وتفرضها على ا
وان الـــســـيـــارات اخلـــاصـــة تــنـــقل
ـواطـنــ بـاجـور اقل ولــهـذا فـقـد ا
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ـواطن (فؤاد حسن) من بغـداد/ مدينة الـصدر موضوع يطرح ا
ـسـتـشـفــيـات ويـقـول انه راجـع مـسـتـشـفى اقـسـام الـطـوار بــا
حـكوميـا قرب مـرآب النهـضة لـعالج كسر اصـبعه وفـوجئ بعدم
تـوفر رقـوق االشـعـة وطـلب مـنه اخـذ اشعـة لـيـده بـاخلـارج! فهل

يجوز هذا?!

WKFA « ”—«b  ÿUE² ≈
واطن (عمار كاظم) من بغـداد/ الشعلة موضوع معاناة يطرح ا
ـقـاعد الـطـلـبـة صغـار الـسـن بـاكـتـظـاظ الـصـفـوف وعـدم تـوفـر ا
بصورة جيدة وان هذا االمر بـات يزعج الصغار ويتمردون على

شاكل. درسة والبد من ايجاد حلول لهذه ا الذهاب الى ا
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واطن (صـفاء هـادي) من محـافظـة بابل/ احلـلة الى ان يـشيـر ا
كثيرا من الشباب يتسـابقون بدراجاتهم النارية ليال في شوارع
احلـلـة ويـسـبـبـون االزعـاج لـلـمـواطنـ مـن خالل اصـوات نـشاز
للدراجات وسيرهم بسرعـة عالية جدا والبد من اتخاذ اجراءات
سـريعـة بحق هـؤالء ومنـعـهم من ازعاج االخـرين من كبـار السن

واالطفال.

ــواطن (صالح مــهـدي) من بــغـداد/ شــارع فـلــسـطـ يـنــتـقـد ا
مـوضــوع قـطع الــطـرق دون تــهـيــئـة الـطــرق الـبــديـلــة ويـقـول من
ـواطـن اثـناء عـاناة ا سـؤولـة  ؤسف ان تـستـهـ اجلهـات ا ا
قـطع الطـرق الرئـيسـة وعدم تـوفير طـرق بديـلة واالعالن عن ذلك
واطن بغلق احد الشوارع في وسائل االعالم فكثيرا ما يفاجأ ا

دون اعالن مسبق وعدم توفير البدائل.
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ـواطن (يـاسـر عـبـود) من بـغـداد/ احلـبـيـبـيـة مـوضـوع يـتـنـاول ا
حصـول الطلـبة على شـهادات التـخرج ويقـول ان احلصول على
ـنـال اسهل من احلـصـول عـلى شهـادة تـخرج اذ شيء صـعب ا
البد من انتظار طويل والسيما ان اكثر اخلريج يحتاجون الى
ها للجهـات من اجل التعي والبد من ابداء عدة شهادات لتـقد

رونة والتسهيالت. بعض ا

‰uB(« WÐuF

W³KD « ÃÒd ð  «œUNý vKŽ 

Ÿ—«uý∫ امانة بغداد تقوم برفع الصبات الفتتاح شوارع بغداد 

اخــــذ اجلــــمــــيـع يــــبــــحـــــثــــون عن
الــسـيـارات اخلــاصـة النـهـا ارخص
ســعــرا واجــورا والبـد مـن تــثـبــيت

االجور للجميع.
ـواطـنه ابـتـهـال مـحـمـد ابـراهـيم ا
مـطـلـقة ولـهـا نـفـقـة مـقـدارها 224
ألف ديـنــار كل شـهـرين تــسـتـقـطع
تقاعد على لها من راتب طليقـها ا
تقاعد صالح الدين ومنذ عام وفق
ـــــــــــرقــــــــــمــــــــــة االضـــــــــــبــــــــــارة ا
(144/ت/2009)  وهي تــــســـتـــلم
بــانــســيــابــيــة من دائــرة تــنــفــيــذ
الـدجيل ولـكن الـذي جرى لـها مـنذ

سـنـة تـقــريـبـاً تـصل الـصـكـوك في
مــوعــدهـــا كل شــهــرين الى دائــرة
الـــتـــنـــفــيـــذ في الـــدجـــيل من دون
رصــيــــد ويــعـتــــــــذر لـهــا وهـكـذا
حالـها كل شهرين مـنذ عام تـقريباً
ورغم زهد مـبلغ النـفقة إال أنـها قد
كــيّــفت مــعــيــشـــتـهــا عــلى وفــقه 
يـــاتـــرى هـل يـــجـــوز هـــذا شـــرعــاً
وقـــــانـــــونــــاً أن تـــــظـــــام من قـــــبل
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مؤسسات الدولة الضامنة حلقوق
أبــنـائـهـا ولــو كـان عـلــيـهـا  يالزم
ــواطــنـــة األمل الــكـــبــيــربـــأنــهــا ا
ســتــحــصـل عـلـى مــســتــحــقــاتــهـا
بـــالــكـــامل وعـــلى عـــجل فـي قــادم
ـعــنّـيـون عـلى األيـام حــ يـطـلع ا

ندائها هذا
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بائع يقدم معروضاته للمشترين

بسطيات على ارصفة الشوارع

شارع ابي طالب بالانارة

شابات يهربن من مضايقات مشينة
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اتقدم بالشكر والتقدير الى الطبيبة هالة حارث عبد الهادي من مستشفى الطفل
بـاالسـكــان والـطـبـيــبـة فـرح عـبــد الـسالم حـسـ مـن مـديـنـة الــطب عـلى اجلـهـد
االنسـاني الكـبيـر الذي بـذلتـاه في عالج ابني في الـطوار وسط زخم كـبير من

. راجع رضى ا ا
كثر الله من امثالهما وجعلهما ذخرا للطب العراقي.

—bO:« b³Ž bLŠ« Èƒ - بغداد

ـواطن (اثـيـر مـحـمـود) من يـطـرح ا
بـــغــداد/ الـــدورة مــوضـــوع شــارع
ـنـطقـة ويـقول ـوجـود با الـشـرطة ا

ـعنـيـة خربت الـشارع ان اجلـهات ا
ــد اجملــاري ولــكــنــهــا تــركــته دون
ــا سـبـب لــلــمــواطــنـ تــبــلــيـــط 

مـعــــــــانـاة قــاســيـة جــدا والبـد من
تـبـلـيط الـشـارع خـدمـة لـلـمـصـلـحـة

العامة.
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