
ادى زيادة اعداد ال�ش��يارات يف ال�ش��وارع العراقية 
واقب��ال املواطن��ن على اقتناء ال�ش��يارات ب�ش��كل 
كب��ر يف خمتلف حمافظات الب��اد حيث انت�رشت 
كراج��ات لغ�ش��يل ال�ش��يارات يف الع��راق واخ��ذت 
تزاح��م املواطن��ن يف بع���ض املناط��ق واأ�ش��بح 
املواط��ن ال مير من �ش��ارع اال وراأى حمطة او اأكرث 
لغ�ش��يل ال�ش��يارات. و بع���ض املحط��ات مل تكتف��ي 
بالغ�ش��ل فق��ط اىل ا�ش��افة ور�ش��ة تبدي��ل ده��ون 
حمركات ال�ش��يارات ورم��ي خملفاتها يف جماري 
املنطق��ة، االمر الذي ت�ش��بب بان�ش��داد الكثر منها 
ا�شافة اىل اال�رشار البيئية التي ت�شببها، رغم رفع 
االه��ايل العديد من ال�ش��كاوى اىل اجلهات املعنية 
التي مل تبادر بالقيام باالإجراءات املطلوبة منها.

 اأك��د اب��و ميثم ال��ذي ميلك حمطة منوذجية لغ�ش��ل 
وت�ش��حيم ال�ش��يارات: اإن املحط��ات احلديث��ة تقوم 
بالتعام��ل م��ع جري��ان املي��اه ومعاجلت��ه الإزالة 
امللوثات قبل ذهابها اإىل املجاري، كما وت�شتخدم 

خراطيم خا�شة للر�ض والتي حتافظ على املياه من 
التبذير وي�ش��يف ابو ميث��م  اأن ، املحطات احلديثة 
ت�ش��تخدم كميات من املياه بقدر متوازن، اإ�ش��افة 
اإىل املع��دات ذات الكف��اءة مث��ل اأنظم��ة الكمبيوتر 

التي ت�شيطر على م�شخات ذات ال�شغط العايل . 
واأ�ش��ار اىل اأن اأك��رث املعان��اة تكم��ن يف انت�ش��ار 
املحط��ات الوهمي��ة عل��ى اأر�ش��فة ال�ش��وارع وبن 
االأحياء ال�ش��كنية والتي اأثرت كثراً على عملهم، اذ 
اأن �ش��احب ال�شيارة ال يفكر �شوى بالتكلفة القليلة 
واملنا�شبة لغ�شل �شيارته، لذلك يجد هذه املحطات 
الع�ش��وائية مائمة له، ويتم غ�شل ال�شيارة مببلغ ال 
يتع��دى ع���رشة االف دين��ار او اأكرث، م�ش��راً اإىل ان 
الغ�ش��ل الع�ش��وائي الذي يق��ام على االأر�ش��فة يوؤثر 
على لون ال�ش��يارة حيث ال وجود ملظات خا�ش��ة 

حتمي ال�شيارة من اأ�شعة ال�شم�ض.
 في�شل يعمل يف احدى املحطات الع�شوائية للغ�شل 
والت�ش��حيم يف ال�ش��عب ا�شار اإىل اأن، اأ�ش��عار الغ�شل 

والت�ش��حيم يف املحط��ات االأ�ش��ولية تبل��غ )10( 
اآالف دين��ار لغ�ش��ل ال�ش��يارة و )10( األ��ف دين��ار 
لغ�ش��ل ال�ش��يارة واملحرك معًا، اأما مركبات احلمل 
الو�ش��ط والكبرة و)الكيات( فاإن غ�ش��لها يبلغ 15 
20- األ��ف دينار. وعن امل�ش��كات الت��ي يواجهها 
اأ�ش��حاب املحطات او�شح في�شل »نحن نعاين من 
�ش��حة املياه والكهرب��اء، االأمر ال��ذي يجعلنا نلجاأ 
اإىل ���رشاء وتوفر حمركات ديزل خا�ش��ة ل�ش��حب 
املياه امل�ش��تخدمة يف غ�شل ال�ش��يارات من حنفية 
مياه ال�رشب«. وكانت وزارة ال�شحة والبيئة قررت 
منع ا�ش��حاب كراجات غ�شل ال�ش��يارات من العمل 
عل��ى �ش��فاف نهر دجل��ة حفاظا عليه م��ن التلوث 

واحلد من التجاوز عليه.
وقال مدير عام دائ��رة التوعية واالعام امر علي 
احل�ش��ون، يف بي��ان �ش��حفي، اإن" وزارة ال�ش��حة 
والبيئ��ة قررت خ��ال اجتماع بابل منع ا�ش��حاب 
كراجات غ�شل وت�ش��حيم ال�شيارات مزاولة اعمالهم 
ورم��ي خملفاتهم على �ش��فاف نهر دجل��ة وما له 
من اثار �شلبية على �شحة املواطن وبيئته للحفاظ 
عل��ى االنهر م��ن امللوث��ات ومراقب��ة املتجاوزين 
وحما�ش��بتهم.  �ش��كى ع��دد م��ن املواطن��ن الذي��ن 
حتدثوا ب�رشاحة �شديدة عك�شت مدى ا�شتيائهم من 
تلك الظاهرة التي تعد من اأ�شواأ الظواهر.. حيث اأكد 
با�شم)موظف( بالقول: املكان الذي ي�شتخدم لغ�شل 
ال�شيارات يجتمع فيه �ش��باب املنطقة واملراهقون 
ويتحدثون وي�شحكون ب�شوت عال ومزعج ناهيك 
عن ال�شو�شاء التي يحدثونها، التي دائما ما مت�ض 
حي��اء املارة، اإ�ش��افة اإىل ذل��ك فاإننا ال ن�ش��تطيع 
امل��رور م��ن اأمامه��م اأو الوق��وف بالق��رب منه��م.  
ونوه با�ش��م على ا�شحاب املحطات الذين يقومون 
برم��ي خملفات تبديل الدهون يف فتحات ال�رشف 

ال�شحي التي ت�شبب يف ان�شداد جماري املنطقة.
 وي��رى ح�ش��ن ب��اأن املحط��ة التي حل��ت يف مكان 
وال�ش��ارع  ملنزل��ه  املقابل��ة  اجله��ة  يف  اال�ش��واق 
الرئي���ض يقوم �ش��احبها ب�ش��حب املي��اه من منزل 
كم��ا  دي��زل«  »حم��رك  بوا�ش��طة  منه��ا  بالق��رب 
يق��وم  ي�ش��تخدمها  الت��ي  الكهربائي��ة  الطاق��ة  اأن 
باإي�ش��الها م��ن عم��ود االإن��ارة اخلا�ض بال�ش��ارع 
الرئي���ض م��ا يوث��ر �ش��لبا على ام��داد احل��ي مبياه 
ال�رشب والكهرباء. اإ�شافة اىل االزعاج التي ت�شببه 

هذه املحطات للمنازل املحيطة بها .
 اأك��د عل��ي الطائ��ي )نا�ش��ط يف جم��ال البيئ��ة( ان 
العدي��د مم��ن يغ�ش��لون �ش��ياراتهم يك��ون ذل��ك يف 
املن��ازل ويف االأماكن القريبة منها، وهذا انعكا�ض 
ماأ�ش��اوي يف التعام��ل م��ع البيئة. وي��رى علي اأن 
غ�ش��ل ال�ش��يارات من قبل املحطات التي تقام على 
االأر�ش��فة ي��وؤدي اإىل تل��وث البيئ��ة، م��ن خال ما 
يطرح م��ن مواد مرئية وغر مرئية عند غ�ش��ل تلك 
ال�ش��يارة، كغبار » الفرام��ل » والزيوت واملنظفات 
ال�ش��ناعية الثقيلة وغره��ا من عوادم ال�ش��يارات 

والتي دائما ما ت�ش��تخدمها تل��ك املحطات، والتي 
�ش��توؤثر حتمًا عل��ى املجاري املائية، كما ا�ش��اف 
ال�ش��يارة  اأن املي��اه اخلارج��ة عن��د غ�ش��ل  عل��ي  
حتت��وي عل��ى جمموعة من املواد منه��ا املنظفات 
مبختل��ف اأنواعه��ا وال�ش��حوم والزي��وت املحرتقة 
والتالف��ة والط��ن وغرها، والتي تذه��ب بعد ذلك 
اإىل نظام ت�رشيف املياه لتجد طريقها يف النهاية 
اإىل االأنه��ار والبح��رات، وذل��ك ي��وؤدي اىل تل��وث 

املجاري املائية بهذه الطريقة.
 وقال اخلبر االقت�ش��ادي ا�شامة ها�شم حول ذلك: 
اإن احللول ميكن ان تاأتي من خال ت�ش��جيع ان�شاء 
حمطات غ�شل �شيارات منوذجية، وب�شيطة، بفر�ض 
اقام��ة حمطات غ�ش��ل عن��د كل حمطة وق��ود مثا، 
باأ�ش��عار منخف�ش��ة، ومنح قطع ارا���ضٍ باإيجارات 
مدعوم��ة م��ن قب��ل امان��ة العا�ش��مة يف خمتل��ف 
املناطق ودعمها للغر�ض نف�ش��ه ح�رشا. وا�ش��اف 
ا�ش��امة: ال ب��د ان حتت�ش��ب الفوائ��د العظيم��ة التي 

تنج��م ع��ن املحافظ��ة على ال�ش��وارع الأط��ول مدة 
ممكن��ة، مقارنة بالتكاليف التي ميكن ان تتحملها 
الدول��ة عن��د دع��م ا�ش��كال اخ��رى تقل��ل ا�ش��تخدام 
النا���ض مي��اه البي��وت لغ�ش��ل ال�ش��يارات. وه��و ما 
�ش��يوفر للدول��ة املاين. مبين��ًا ا�ش��امة: عند ذلك 
ميكن طبعا اال�ش��تمرار يف فر�ض الغرامات، والتي 
م��ن املتوقع ان تكون قليلة اأ�ش��ا، املحطات التي 
اأ�ش��ار اليها ا�ش��امة موجودة يف اغل��ب دول العامل 
وحتى يف اقليم كرد�ش��تان اذ ت�ش��يف خدمة مهمة 
لعم��ل املحط��ة وت�ش��اعد يف ادخار كمي��ات كبرة 
من املاء واملحافظة وعدم التجاوز على ال�ش��وارع 

واالر�شفة.
 ي��رى املهند�ض مهند �ش��عد ان مث��ل هكذا حمطات 
ال تكلف كثرا خا�ش��ة من ناحية االر�ض والبناء، 
مبينا: انها تقوم بغ�ش��ل وتن�ش��يف ال�ش��يارة بوقت 
قيا�ش��ي وق��درة ممي��زة، تظهر �ش��كل ال�ش��يارة بكل 
نظارة. واأ�ش��اف املهند�ض: هذه املحطات ت�ش��اعد 

باملحافظ��ة عل��ى البيئة اي�ش��ا، من خ��ال تدوير 
%90 من املياه امل�ش��تخدمة الإعادة ا�ش��تعمالها 

مرة اأخرى. 
ت�ش��مل خدم��ات  ،ه��ذه املحط��ات  ان  اىل  وا�ش��ار 
الغ�ش��يل ال�رشيع مب��واد كيميائية �ش��ديقة للبيئة، 
وال ت��رتك اثارا جانبي��ة على م�ش��تخدميه، كما اأن 
هن��اك حمطات توج��د يف نواحي امل��دن واأطرافها 
وترمي ف�ش��ات الغ�ش��ل والت�ش��حيم على االأرا�شي 
الطيني��ة والزراعي��ة وحت��ى يف القن��وات املائي��ة 
والت��ي تت�ش��بب ب�رشر كب��ر على الكائن��ات احلية 
املحط��ات  عل��ى  ع��اوة  الزراعي��ة،  واملحا�ش��يل 
املتواج��دة يف املناطق احل�رشي��ة، واأخرى قريبة 
من املدار�ض والتي ت�ش��كل خطرا كبراً على �ش��حة 
التامي��ذ، م�ش��را اإىل ���رشورة ا�ش��رتجاع الزيوت 
امل�شتعملة وبقايا املواد التالفة عن طريق و�شعها 
يف حاوي��ات خا�ش��ة الإعادة ت�ش��ليمها اإىل جهات 

خمت�شة الأجل معاجلتها.

 وت�ش��يف: كان االمر طبيعيا بالن�ش��بة يل فكنت بكل 
ي�رش اخرج لل�ش��ارع وا�شتوقف �ش��يارة اجرة للذهاب 
اىل امل��كان املق�ش��ود، لك��ن االم��ر اختل��ف بع��د ان 
تعر�ش��ت اع��ز �ش��ديقاتي للخط��ف م��ن قبل �ش��ائق 

)تك�شي( من امام باب اجلامعة.
 ا�ش��تذكرت �ش��لمى �ش��ديقتها املختطف��ة وانهم��رت 
الدم��وع م��ن عينيها بالق��ول: كانت اعز �ش��ديقة يل 
انتظرته��ا �ش��بيحة ذلك اليوم ال��ذي كان منذ بدايته 
ين��ذر باحل��زن يف كافتريا الكلية لنتن��اول فطورنا 

كما اعتدنا، لكنها مل تاأت يف موعدها.
 وتابع��ت واحل��زن يعت���رش قلبه��ا رغم م��رور ثماين 
�ش��نوات على رحيلها: مل امتكن من ن�شيانها وما زلت 
اذهب بن احلن واالخر لزيارة عائلتها التي تعرفت 

على تفا�شيل احلادث ورووا يل اثناء زيارتي لهم. 
 ا�شرت�ش��لت �شلمى باحلديث: كان االمر مدبرا من قبل 
ع�شابة مل�ش��اومة عائلتها على مبلغ مايل، فخطفها 
�ش��ائق �شيارة االجرة التي اقلتها للمجيء اىل الكلية، 
وبع��د ا�ش��بوع م��ن خطفه��ا ات�ش��لوا بعائلته��ا الأخذ 
الفدية وكان لهم، لكنهم قتلوها ورموها يف ال�شارع

 وت�ش��يف: ه��ذه احلادثة ما زالت را�ش��خة يف عقلي، 
جعلتني اخاف من �شائقي �ش��يارات االجرة، فلجاأت 
يف االآون��ة االخرة اىل اال�ش��لوب اجلدي��د باعتمادي 
على �ش��يارات اجرة معروفة يف املنطقة وا�ش��خا�ض 
موث��وق به��م ومعروف��ن ل��دى اه��ايل املنطق��ة، ال 
نحت��اج �ش��وى ات�ش��ال هاتف��ي باأحده��م لتجده��م 

واقفن امام باب املنزل.
ويقول احلاج علي الذي ناهز عمره ال70 عاما:

 ان ظاهرة )تك�ش��ي ح�ش��ب الطلب( لي�شت جديدة على 
جمتمعن��ا، فه��ي قدمي��ة ولكن كان��ت باأ�ش��لوب اخر 
ابتدعها ا�شحاب �ش��يارات )الكرين(، فغالبا ما نرى 
ارق��ام هواتفهم مكتوب��ة على اجلدران يف ال�ش��وارع 
به��دف ت�ش��هيل امر ا�ش��حاب ال�ش��يارات املعطلة يف 
ال�ش��ارع وم�شاعدتهم يف نقلها اىل منازلهم او حمال 

الت�شليح.
 الباحث االجتماعي ح�شن عبيد الفريجي يرى:

 بداأ املواطن ي�ش��رتيح الأية و�ش��يلة قريبة وم�شمونة 
ومتاحة له، ومنها مو�ش��وع )تك�ش��ي( ح�ش��ب الطلب 
الذي يف�ش��له للقرب، وخا�ش��ة يف املناط��ق البعيدة 
نتيجة للزحامات ووجود احلواجز الكونكريتية التي 

ت�شكل عبئًا ا�شافيا على العوائل.
 وي�ش��يف: الكث��ر م��ن النا���ض ال ميلك��ون �ش��يارات 
نق��ل خا�ش��ة به��ا فيحتاج��ون اىل �ش��يارات االجرة 
يف الداخ��ل او اخل��ارج ونتيج��ة للظ��روف االمني��ة 
املرتدي��ة وقل��ة االمان فب��داأوا يلج��اأون اىل ال�ش��بل 

امل�ش��مونة واحدها )التك�ش��ي( ح�ش��ب الطل��ب، كونه 
املنطقة نف�شها واال�شخا�ض العاملون فيه معروفون 
ل��دى العائلة، ال�ش��يما بعد انت�ش��ار ح��االت اخلطف ، 

والتحر�ض من قبل �شائقي �شيارات االأجرة.
 وت�ش��تدرك �شلمى: بداأت ا�شتعيد حيويتي بالتنقل اىل 
اال�ش��واق يف الوقت الذي ا�ش��اء ب��دون االعتماد على 
والدي وانتظار �ش��ماح وقته الأق�ش��ي حاجتي �ش��واء 

بزيارة �شديقة يل او الذهاب اىل ال�شوق والتجول.
  فيما يو�شح ال�شاب الثاثيني حممد يحيى بالقول:

 خط��وة جي��دة يقدمه��ا بع���ض ال�ش��باب يف كل حي 
خدمة الأهايل املنطقة والنت�شال انف�شهم من البطالة، 
فغالب��ا م��ا نحت��اج اىل خدم��ات �ش��ائقي �ش��يارات 
االجرة  يف اوقات متاأخرة او تعتمدهم الن�ش��اء كثرا 
يف االنتقال بن املناطق وق�ش��اء حاجاتهن، م�شرا 
اىل ان اغلب املناطق حماطة باحلواجز الكونكريتية 
الت��ي تعي��ق و�ش��ول �ش��يارات االج��رة اىل داخله��ا، 
فاأ�ش��عف هذا امل�رشوع العوائل التي ال متتلك و�ش��يلة 

نقل خا�شة بها.
الباحث االقت�ش��ادي الدكتور عبد الرحمن امل�شهداين 

ا�شار اىل:
 ان )تك�ش��ي( ح�ش��ب الطل��ب م��ن اال�ش��اليب امللفت��ة 
للنظ��ر التي انت�رشت بكرثة داخ��ل االحياء يف االآونة 
االخ��رة، اذ ن��رى �ش��ائقي االج��رة يقف��ون باأع��داد 
كبرة، معتقدا ان جلوء بع�ض ال�ش��باب لهذا امل�رشوع 
يعود ل�شعوبة احل�شول على فر�شة عمل يف ال�شارع 
الكب��ر ما جعلهم يلجاأون اىل ال�ش��ارع ال�ش��غر هذا 

ال�ش��بب االول، ام��ا ال�ش��بب الث��اين فيع��د حم��ل ثق��ة 
بالن�ش��بة للمنطقة خا�ش��ة اإذا مت اعتماده يف اي�شال 

الفتيات او الن�شاء وبالتايل ي�شهل عمله.
 وا�شاف امل�شهداين: ما زالت االمور ت�شر بعبثية يف 
العراق، فلي�ش��ت هناك جهة معتمدة تقود هذا العمل، 
فف��ي م�رش ن��رى االمر خمتلف��ًا، اذ هناك ا�ش��خا�ض 
ا�ش��حاب ال�ش��يارات وهن��اك اآخرون يعمل��ون عليها 
وه��م بدورهم ينتمون اىل مكتب متخ�ش���ض، اما يف 
دول اخلليج فيعتمدون ا�ش��لوب ال�رشكات التي متتلك 
ال�ش��يارات ويعمل عليها �ش��واق، وما على املواطنن 
اال االت�ش��ال برق��م ال�رشك��ة املعل��ن عن��ه م�ش��بقا او 
الربيد االلكرتوين اخلا�ض بال�رشكة ليجدوا ال�ش��يارة 
ب�ش��ائقها يف املكان املحدد، موؤكدا لو وجدت فر�ض 
عمل جيدة لل�ش��باب ال نرى غالبيتهم يعملون �ش��من 
ه��ذه املهن��ة، فالدافع الرئي���ض البتكار ه��ذه الفكرة 

لك�شب الرزق يعود لقلة فر�ض العي�ض.
 ويق��ول حيدر ابراهيم جنحت فكرة )تك�ش��ي( ح�ش��ب 
الطلب داخل كل منطق��ة لي�رشها و�رشعتها، وجندها 
باأف�ش��ل حاالتها يف )تك�ش��ي املطار( امل�ش��وؤول عن 
نقل امل�ش��افرين من واىل داخل مط��ار بغداد الدويل، 
اذ يحملون باجات خا�ش��ة و�ش��من ت�شعرة معروفة 

لدى اجلميع.
عل��ى  انت�ش��ارا  حقق��ت  وكاأنه��ا  �ش��لمى  وتو�ش��ح 
بنج��اح  ل�ش��ديقتها  ث��اأرا  االجرامي��ة  الع�ش��ابات 
امل���رشوع: يف منطقت��ي اتف��ق ال�ش��باب عل��ى تنظيم 
العمل وتوزيع رقم هاتف امل�شوؤول عن ال�شائقن بن 

�شوارع املنطقة ومبجرد االت�شال به وحتديد املكان 
يقوم باالت�ش��ال باأحدهم وي�ش��ل اىل ب��اب الدار يف 
غ�ش��ون دقائق، ما �شجع الكثر من طالبات وطاب 
اجلامعات باالعتماد عليهم فيما لو مل ي�شلهم �شواق 

)اخلطوط الطابية(.
 وت�ش��يف: ان ال��ذي تو�ش��لنا ل��ه مب��رور الوق��ت ان 
الت�ش��عرة اخلا�ش��ة به��م واملحددة ل��كل منطقة اقل 
ثمن��ا من الت��ي يحددها باقي ال�ش��ائقن مما �ش��جع 
اجلميع باالعتماد عليهم، وكو�شيلة لنجاح امل�رشوع 
والدعاي��ة له ،ب��داأوا بتوزيع ورقة مدون عليها ا�ش��م 
املنطق��ة وثم��ن االي�ش��ال، م�ش��رة  اىل ان االم��ر ال 
يقت�رش على املناطق املنت�رشة داخل بغداد بل هناك 

تو�شيل اىل باقي املحافظات. 
ويبن ح�شن نا�رش)�شائق تك�شي(: اعمل يف ال�شارع 
طيل��ة النهار واجوب ال�ش��وارع بحثا عن لقمة العي�ض 
واعر���ض �ش��يارتي لكثر من املخاطر واال�ش��تهاك، 
لك��ن وج��دت ان هن��اك الكثر م��ن املعوق��ات  التي 
تواجهن��ي كل يوم توؤث��ر على رزقي ب�ش��ورة كبرة، 
ويف مقدمته��ا الزحام��ات واالختناق��ات املرورية، 
وال�ش��وارع املت�رشرة واملواد الرديئة امل�شتعملة يف 
تبليطها وكرثة املطبات واحلفر التي اأ�ش��بحت �ش��مة 
الزمة لل�شوارع باتت ت�رش �شياراتنا وكرثة حاجتها 
لقطع الغيار، ف�شًا على نفاذ الوقود اأثناء عملنا من 
دون توقف، والذي ما زلنا نعده مرتفع الثمن قيا�شا 
باملردود املايل فكل هذه االأمور انعك�ش��ت �شلبًا على 

عملنا واأ�شابته بالك�شاد بن احلن واالأخر.

 والحظ املواطن ا�شام علي:
 ان غالبي��ة �ش��ائقي االج��رة الذي��ن ميتهن��ون ه��ذه 
املهن��ة هم من فئة ال�ش��باب اخلريج��ن وغرهم من 
غ��ر اخلريج��ن يبحث��ون ع��ن عم��ل للح�ش��ول على 
امل�ش��اريف الت��ي ت�ش��د متطلباته��م ي�ش��تعينون بها 
ب��داًل من االعتم��اد على اأهله��م، وم��د اأيديهم لبع�ض 
امل�ش��اريف اليومية للخ��روج مع اأ�ش��دقائهم اأو اىل 
اأي م��كان يرغب��ون الذه��اب اليه، وق��د زحف بع�ض 
املوظفن والع�شكرين و�رشائح اأخرى عاملة اىل هذا 
اال�شلوب يف ك�شب الرزق، بغية التغلب على م�شاعب 

احلياة التي اثقلت كاهلهم يف ظل ارتفاع االأ�شعار.
 يبن مدير مكتب حي ال�شام علي حممد عزيز:

 ان بداي��ة امل���رشوع كان��ت عندم��ا امتلك��ت �ش��يارة 
)تك�ش��ي( وبداأ املعارف واجلران يف�شلون االت�شال 
بي للذهاب اىل املناطق التي يق�شدونها، ومع مرور 
الوق��ت بداأت الطلبات تتزاي��د مما حدا بي  اىل ا�رشاك 
ا�ش��دقائي من املنطقة نف�ش��ها يف نقله��م، وبهذا بداأ 
امل�رشوع يكرب �شيئًا ف�شيئًا حلن االتفاق مع اكرث من 
�ش��ائق من ابناء املنطقة وافتتاح مكتب وتخ�شي�ض 
هاتف لات�ش��ال به من قبل العوائل املوجودة داخل 
احلي و�ش��اعد يف ذلك اال�ش��عار الرمزية الأجور النقل 
والتي تختلف ب�شكل كبر عن ما موجود يف ال�شارع.
 وي�ش��يف عزي��ز: ان��ه اتفق مع اال�ش��دقاء ا�ش��حاب 
ال�ش��يارات على ا�ش��تقطاع مبل��غ األف دين��ار من كل 
اج��رة ليك��ون مبلغ��ًا ال�ش��تئجار املكتب، موؤك��داً ان 
اهمية هذا امل�رشوع تكمن يف �ش��عور ا�ش��حاب احلي 
باالأم��ان مع ا�ش��حاب ال�ش��يارات م��ن املنطقة، فا 
ميك��ن ان تك��ون هنالك ح��االت حتر���ض او اختطاف 

او �رشقة.
 ويوؤك��د: ان ا�ش��حاب ال�ش��يارات قد اتفق��وا على نقل 
املواطن��ن الذي��ن يتعر�ش��ون اىل ح��االت مر�ش��ية 
طارئ��ة م��ن ال�ش��اعة 1 � 5 �ش��باحًا اىل امل�شت�ش��فى 
Deli - )جمانًا، ف�شًا عن تفعيل م�رشوع )تك�شي 

ery يف بغ��داد لتو�ش��يل كل الطلب��ات من املطاعم 
ال�شخ�ش��ية  والطلب��ات  واالك�ش�ش��وارات  واملاب���ض 
والتو�ش��يل من داخل املوالت والتعامل مع ا�شحاب 

احلرف وتو�شيل اعمالهم داخل بغداد
 وي�ش��كو حمم��د علي � احد م�ش��رتكي امل���رشوع : باأن 
ابرز ال�ش��عوبات التي يعاين منها ه��ذا امل�رشوع هو 
مو�ش��وع الزحامات  يف ال�شوارع ما يوؤدي بالبع�ض 
من مواطني احلي اىل رف�ض جميء ال�شيارة بعد فوات 
املوعد املتفق عليه، ا�شافة اىل بع�ض امل�شاكل التي 
تتعلق بات�ش��ال املواطنن لتخ�شي�ض �شيارة لنقلهم 
وعن��د جم��يء ال�ش��ائق اىل امل��كان املح��دد يرف���ض 
البع�ض االجابة على الهاتف او يفاجئوا بغلق جهاز 

الهاتف لدى املواطن املعني.
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ابت �سلمى ذات 28 
ربيع� ان  ت�ست�أجر 

�سي�رة اثن�ء خروجه� 
لق�س�ء ح�ج�ته�، 

فتقول: بداأت تتف�قم 
م�سكلة احل�سول على 
)تك�سي( رغم كرثته� 

يف ال�س�رع، اذ ن�سمع 
عن احداث ال ح�سر له� 
وبق�س�ص خمتلفة عن 

اختط�ف او حتر�ص 
و�سم�ع كلم�ت بذيئة 

وغريه�، م� يجعلن� 
نرتدد يف ا�ستئج�ره�، 

واال�ستع��سة عنه� 
بـ)تك�سي( ح�سب الطلب.
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