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اخلا���ص  النق��ل  الدارة  العام��ة  ال�رشك��ة  ت�ستع��د 
الط��اق م�رشوع  نظ��ام ن�سب الع��دادات ملركبات 
التاك�س��ي يف بغداد واملحافظ��ات من اجل التنظيم 
ومن��ع ا�ستغ��ال املواطنني، وتباين��ت ردود افعال 
املواطن��ني وا�سح��اب مركب��ات االج��رة اخلا�س��ة 
ع��ن ه��ذا امل���رشوع ب��ني موؤي��د ومعار���ص لع��دم 
وج��ود ا�ستعدادات ملثل ه��ذا امل�رشوع الذي يحتاج 
اىل مرون��ة �س��ر ت�سه��ل عملي��ة ا�ستغ��ال العدادات 
وت��ايف ح�سول اي غنب للمواطن او �سواق �سيارات 
التاك�س��ي.  اغل��ب �س��واق التاك�سي مل يوؤي��دوا فكرة 
العداد ب�سبب وجود زحامات كبرة  ميكن ان ت�سبب 
بف�سل م�رشوع العداد كما ح�سل قبل العام 2003.
 العم��ل مب���رشوع الع��داد يعك�ص ظاه��رة ح�سارية 
ت�سه��ل عمل �سيارات االج��رة اخلا�سة واملواطنني ، 
ف��ا مماطلة او غنب وال اعرتا�ص عل��ى بعد او قرب 
امل�سافة ، الن كل االمتار املقطوعة �ستحت�سب، لكن 
وج��ود القطوعات املفاجئة واالختناقات املرورية  
ق��د ترب��ك عم��ل امل���رشوع. مواطن��ون وا�سح��اب 
بخ�سو���ص  افكاره��م  طرح��وا  تاك�س��ي  �سي��ارات 
م�رشوع )الع��داد( ولفتوا اىل بع�ص املتطلبات التي 
ميكن ان تنجح عمل امل�رشوع اذا اريد له ان يتحقق 

ب�س��كل فعلي ، ويقول عدنان فريح) 48( عاما وهو 
�سائ��ق �سيارة اجرة :  ال ميكن ان تنجح فكرة العمل 
بع��داد التاك�س��ي ال�سب��اب متع��ددة ، ف��ا ال�سوارع  
وال نق��اط التفتي���ص  ميك��ن ان ت�سه��ل عملية جناح 
امل���رشوع ، فباال�ساف��ة اىل زحام ال�س��وارع ، يزيد 
وجود ال�سيطرات االمنية من االختناقات املرورية 
الت��ي تتطل��ب وقتا للوق��وف يف طواب��ر ال�سيارات 
التي تنتظر دورها باملرور، وقد يكون ال�سائق غر 
م�سطر للمرور بهذا الطريق ، ولكن مع وجود العداد 
ميك��ن ان يرتك��ه الراك��ب عن��د اول زح��ام ويعطيه 
م��ا يق��راءه الع��داد و�سيك��ون مبلغا ب�سيط��ا ال يفي 
بالغر���ص و�سيظ��ل ال�سائ��ق حمج��وزا يف طريق مل 
يك��ن راغبا يف الدخول اليه.  رائد عبد الواحد )35( 
�سن��ة  �ساحب حمل لبيع امل��واد الغذائية  ا�سار اىل 
اهمي��ة  العم��ل مب�رشوع عداد �سي��ارات االجرة فهو 
�سيحف��ظ حق��وق كا الطرف��ني ، اف�سل م��ن االجور 
التخميني��ة التي يطلبه��ا بع�ص �سائق��ي ال�سيارات 
وتك��ون مرتفع��ة وا�ستغالي��ة يف بع���ص املناطق 
التي ي�سط��ر الزبون الذهاب اليها من اجل عمل ما 
، باال�ساف��ة لكونها ظاهرة ح�سارية ومعموال بها 

يف البلدان املتطورة .

�سائ��ق ا�سي��ارة اج��رة بني ان ���رشرا كب��را �سيقع 
عل��ى �س��واق �سي��ارات التاك�س��ي ب�سب��ب مزاحمتها 
من قبل �سي��ارات اخل�سو�سي التي تعمل ك�سيارات 
اج��رة اي�س��ا ، اذ ب��ني ابراهي��م دوه��ان �ساح��ب 
ال�سي��ارات اخل�سو�س��ي  ان االف  �سي��ارة تاك�س��ي 
تعم��ل ك�سي��ارات اج��رة وتزاح��م �س��واق التاك�سي ، 
ويف ح��ال مت ن�س��ب الع��دادات �ستك��ون ال�سي��ارات 
اخل�سو�سي��ة غ��ر معني��ة باالمر و�ستعم��ل بحرية 
م��ن دون وج��ود اي قوانني رادعة حت��د من عملها 
يف ال�س��وارع ، باال�سافة اىل وجود زخم متزايد يف 
ال�سوارع �سيجعل من عمل عداد ال�سيارة وهي واقفة 
م�سدر ازع��اج و�سعوراً بالغنب وق��د ي�سطر للنزول 
م��ن املركب��ة وتكمل��ة الطري��ق اىل اجله��ة اال�سهل 

ال�ستئجار �سيارة اخرى . 

  اخلب��ر االقت�س��ادي �سلم��ان عل��ي ال���رشاي  ب��ني 
اأّن تركيب الع��دادات على �سي��ارات التاك�سي يعترب 
خط��وة باالجتاه ال�سحيح للتخل���ص من االقت�ساد 
الريع��ي واالعتم��اد على موارد متنوع��ة، كون هذه 
املوازن��ة  اىل  جدي��دة  اإي��رادات  �ستدخ��ل  اخلط��وة 

االحتادية.
واو�س��ح ان عملية تركيب الع��دادات على التاك�سي، 
خط��ط  دون  وم��ن  ع�سوائي��ًا  تك��ون  اأن  الميك��ن 
مدرو�س��ة، ك��ون االإي��رادات وتعداده��ا يعتم��د على 
النظ��ام ال�رشيب��ي ال��ذي تعمل به الدول��ة، وخطوة 
الع��دادات على التاك�س��ي، �ستدخل اأم��واال لكنها قد 
تك��ون متاأرجحة ماب��ني اأيام عمل ن�سط��ة واأخرى 
خامل��ة العتماده��ا عل��ى الو�س��ع الع��ام يف البلد 
وازدياد الزحامات واالأو�س��اع االأمنية واملناخية 

وغرها«.
وتاب��ع ال���رشاي اأن »املبالغ الت��ي ت�ستقطع كاأجرة 
م��ن راكبي �سي��ارات االأجرة، يج��ب اأن حت�سب على 
ا�سا���ص ال�ساع��ات، اأي بوق��وف ال�سي��ارة عن العمل 
يتوق��ف الع��داد ع��ن احل�س��اب، وبذل��ك ن�سمن عدم 
احت�س��اب دقائ��ق و�ساع��ات واأم��وال م�ساف��ة على 
اأجرة م�ستاأجر �سيارة التاك�سي«، الفتًا اىل �رشورة 
اأن »تق��وم الدولة بجولة درا�سية للبلدان التي ت�سغل 
عدادات التاك�سي ويتم اختيار جلنة خمت�سة تذهب 
اىل بل��د معني ودرا�سة ج��دوى وو�سع خطط متقنة 

لن�سب تلك العدادات وتطبيق التجربة يف العراق«.
ال�رشاي اأ�سار اىل ���رشورة اأن »تكون هنالك درا�سة 
م��ن قبل ال�رشك��ة العامة للنقل اخلا���ص ال�ستعمال 
الع��داد يف �سي��ارات االأجرة اخلا�س��ة )التاك�سي(«، 
مبينًا اأن على »ق�سم التخطيط اأن يعمل مع االأق�سام 
املعني��ة لعمل درا�سة متكامل��ة ت�سمل اأف�سل و�سيلة 
الحت�س��اب االأجرة �سمن الع��داد واالأخذ باحل�سبان 
اأم��ور ع��ّدة، امل�سافة والوق��ت، اإ�ساف��ة اإىل الظرف 
االجتماع��ي للف��رد، فكله��ا تدخ��ل �سم��ن معادل��ة 
�س��واء ل�ساحب التاك�س��ي اأو املواط��ن التخاذ قرار 
يف ه��ذا االأمر«. ولفت اىل اأن »هنالك نقا ل�سيارات 

االأج��رة اجلوال��ة �سم��ن املحافظ��ة، وهن��اك نق��ل 
املحطات )الكراجات( ب��ني املحافظات واالأق�سية 
والنواحي واالأق�سية نف�سها، وبالن�سبة للنقل خارج 
املحافظ��ة، فمبلغ االأجرة يج��ب اأن ي�سّعر وُي�سادق 

عليه من قبل �رشكة النقل اخلا�ص ووزارة النقل .
 ا�سح��اب �سي��ارات اج��رة طالب��وا بان تت��م درا�سة 
املو�س��وع من كافة جوانبه لك��ي ال يتعر�سوا الي 
غ��نب قد ي�سيق اخلناق على م�سادر رزقهم ، ودعوا 
اىل فت��ح ال�سوارع الرئي�سة املغلق��ة لتكون م�ساعدة 
يف  اليومي��ة  والزحام��ات  الزخ��م  امت�سا���ص  يف 
ال�سوارع الرئي�سة والفرعية،  وليد حمود من منطقة 
ح��ي اور  ق��ال :  »تركي��ب الع��دادات عل��ى �سيارات 
التاك�س��ي �سيثقل كاهلن��ا ك�سائقي �سي��ارات، كون 
تلك الع��دادات �ستقراأ تكلفة اأغلى من امل�سّعرة اليوم 
م��ن منطق��ة اىل اأخ��رى، وبالتايل يع��زف املواطن 
ع��ن تاأجر �سيارات التاك�س��ي الرتفاع تكلفتها مع 
وجود ال�ساعات الطويل��ة التي تنق�سي يف الوقوف 
يف طوابر الزحامات اليومية للعا�سمة«.   ال�رشكة 
العامة الدارة النقل اخلا�ص ت�ستعد الطاق م�رشوع 
نظام ن�سب الع��دادات ملركبات التاك�سي يف بغداد 
واملحافظ��ات، م��ن اج��ل التنظي��م ومن��ع ا�ستغال 

املواطن��ني، كما ب��داأت بطبيق املرحل��ة الثالثة من 
م�رشوع النق��ل اجلماعي بني بغ��داد واملحافظات.  
مدي��ر ال�رشك��ة العامة التابع��ة ل��وزارة النقل قي�ص 
�سلم��ان ها�سم املي��ايل قال: ان ام��را ديوانيا �سدر 
م��ن قب��ل االمان��ة العامة ملجل���ص ال��وزراء يق�سي 
بت�سكي��ل جلن��ة خمت�س��ة بع�سوي��ة وزارات النق��ل 
واخلارجي��ة والتجارة وامانة بغ��داد لاطاع على 
التجرب��ة الرتكية يف جمال اعتماد العداد مبركبات 
التاك�س��ي ، م�س��را اىل ان��ه �سيت��م رف��ع تو�سي��ات 
اللجن��ة لغر���ص الغ��اء قرار جمل���ص قي��ادة الثورة 
املنحل ل�سن��ة 1989 املتعلق بهذا ال�سدد واعتماد 

اآليات جديدة وا�سعار تتنا�سب مع الو�سع احلايل.
وا�ساف امليايل: انه بع��د اعتماد التو�سيات �سيتم 
امل�س��ي بتطبي��ق م���رشوع نظ��ام الع��دادات عل��ى 
�سيارات التاك�سي يف بغداد واملحافظات من خال 
فتح باب املناف�سة بني ال�رشكات العاملية واملحلية 
املخت�سة لغر�ص تق��دمي عرو�سها لتنفيذه، منوها 
بان ال�رشكة ا�ستكملت درا�س��ة اجلدوى واالجراءات 
الفني��ة للم���رشوع باعتبارها اجله��ة امل�سوؤولة عن 

قطاع النقل اخلا�ص، ف�سا عن م�سودة االعان.
وك�سف مدي��ر ال�رشكة عن انط��اق املرحلة الثالثة 

مل���رشوع النقل اجلماعي لل�سي��ارات بني العا�سمة 
بغ��داد واملحافظ��ات  ال��ذي مت تنفي��ذه قب��ل اأ�سهر 
بنجاح ت��ام ، مبينا ان واردات ال�رشكة ارتفعت اىل 
خم�س��ة مليارات ون�سف املليار دين��ار �سهريا بعد 

ان كانت ثاثة مليارات فقط.
واو�س��ح باأن ه��ذه املرحل��ة تت�سم��ن التن�سيق مع 
قي��ادة عملي��ات بغ��داد لو�س��ع املف��ارز امل�سرتكة 
يف مناف��ذ دخول بغداد م��ن اجل حما�سبة مركبات 
اخل�سو�س��ي الت��ي تعم��ل لاأجرة خاف��ًا للقوانني 
والتعليم��ات الناف��ذة والت�سديد عل��ى منع مركبات 
االأج�������رة م��ن الدخ��ول اىل العا�سم��ة م��ن دون 

احل�س�����ول على )املنفي�ست( ر�سميا.
ولف��ت اىل ان امل���رشوع يه��دف اىل تنظي��م حرك��ة 
مركب��ات االأجرة ب�سورة عام��ة و حتقيق ان�سيابية 
عالية واحلد من الزخم املروري احلا�سل يف منافذ 
املحافظات والق�س��اء على ظاهرة جتزئة اخلطوط 
والتحمي��ل الع�سوائ��ي لل��ركاب من خ��ارج املرائب 
وم��ا يرتتب عل��ى ذلك من اآث��ار �سلبي��ة، ف�سا عن 
حتقيق العدالة يف ت�سل�س��ل التحميل للمركبات بني 
جمي��ع �سائقي املركبات وعلى اخلطوط كافة ومبا 

ي�سمن حقوق اجلميع.

مشروع عداد أجور "التاكسي"

 ظاهر حضارية تسحقها مرونة السير وتهددها بالفشل
بغداد ـ خاص 

بمساعدة علماء آثار... بريطانيون يساعدون العراقيين على استعادة تراثهم المحطم

"شفالت" امانة بغداد .. تثير رعب اصحاب "بسطيات" بغداد 
وسط الحرب الباردة بين الباعة والجهات الحكومية 

بسبب ما خلفه داعش ... مسيحيون الموصل اوجاع في الماضي وخوف من مستقبل مجهول

�سي�ستخدم املتحف الربيطاين اأقدم ج�رش معروف 
يف  ق��دمي  �سومري  بناء  هيكل  وه��و  ال��ع��امل،  يف 
من  جمموعتني  لتعليم  تدريب  كموقع  العراق، 
الازمة  املهارات  االآث��ار،  يف  العامات  الن�ساء 
ال�ستعادة تراث باد الرافدين الذي دّمره داع�ص. 
وتفيد �سحيفة "الغارديان" الربيطانية، اإنه وبعد 
بتدمر  داع�ص  عنا�رش  قيام  �سهد  مرير  ���رشاع 
– مبا يف  واآث��اره  العراق  تراث  اأجزاء كبرة من 
�سيبداأ   – نينوى  يف  التاريخية  امل��واق��ع  ذل��ك 
اجلاري  ني�سان/اأبريل  يف  الربيطاين  املتحف 
منطقة  م��ن  ن�ساء  لثمانية  تدريبيا  برناجما 
املو�سل، معظمهن يع�سن حاليا كاجئات. و�سيتم 
جنوب  يف  وموقع  لندن  بني  التدريب  تق�سيم 
العراق، بالقرب من مدينة النا�رشية وموطن اأحد 
وهو  العامل،  يف  املدنية  الهند�سة  م�ساريع  اأقدم 
عام،   4000 العمر  من  البالغة  ال�سومري  اجل�رش 
وهو حمور امل�رشوع. وعلى الرغم من عدم تاأثره 
العراق  جنوب  يف  املوقع  اأن  اإال  داع�ص،  بظواهر 
التا�سع ع�رش  القرن  الأول مرة يف  اكت�سف  والذي 
– قد ت�رشر من خال التاآكل واالإهمال. ويعتقد 
�سيبا�ستيان راي، عامل االآثار البارز يف املتحف 
الربيطاين ، اأن التجربة يف جمال الرتميم والبحث 
اأن ت�ستخدم كنموذج اآمن  يف موقع اجل�رش ميكن 

ل��ل��رتاث ال��ع��راق��ي امل��ت�����رشر م��ن قبل داع�����ص ، 
للموق.  الطبوغرايف  الت�سابه  اأقلها  لي�ص  الأ�سباب 
االأخرى يف  العظيمة  االأثرية  يف تخطيط املواقع 
�سك  "ال  انه   ، الغارديان  ل�سحيفة  وقال  العراق 
اإنه  العامل"، مبينا  اأقدم ج�رش يف  اأن هذا هو  يف 
قبل  مرة  الأول  حفره  مت  �سخم  تذكاري  "ن�سب 
يف  ا�ستطعنا  عندما  الثانية،  العاملية  احل��رب 
اأنه كان ج�رشاً مت بناوؤه فوق  تاأكيد  النهاية من 
الروا�سب  خال  من  تاأكيده  ميكننا  قدمية،  قناة 
الطينية الغرينية وا�ستخدام طائرة بدون طيار". 
ذا   ، الطيني  الطوب  من  بني  الذي   ، اجل�رش  كان 
اأهمية دينية عالية كجزء من م�سار مرحلي اأدى 
اإىل الو�سول اإىل �ساحة املدينة الرئي�سية واملعبد. 
اإىل   8 40 مرتاً وعر�سه من  اأكرث من  كان طوله 
10 اأمتار وكان اأحد نقاط الو�سول الرئي�سية اإىل 
اأوىل  واحدة من  التي كانت   ، القدمية  اأور  مدينة 
املدن يف العامل. لقد كانت نقطة دخول احلجاج 
خال املهرجانات الدينية وكذلك كانت لها �سمة 
فيه  التدريب  �سيتم  الذ�ص  واملوقع  مهمة.  رمزية 
اإطاقه قبل  الذي مت  لديه مزايا كبرة للربنامج 
عامني لتدريب علماء االآثار العراقيني. ومن بني 
املواقع التي ت�رشرت ب�سكل كبر من قبل داع�ص، 
موقع مدينة منرود القدمية ، على بعد حوايل 20 
ميًا )32 كم( جنوب املو�سل، والتي مت تاأ�سي�سها 
منذ اأكرث من 3300 عام ، حيث مل تدمر اإيزي�ص 

الثران املجنحني العماقني فقط، ولكنهم تركوا 
وفقًا  والناهبني.  ال�����رشاق  رحمة  حتت  املوقع 
 70٪ تدمر  مت  فقد  العراقية  الر�سمية  لاأرقام 
داع�ص،  �سيطرة  اثناء  نينوى،  حمافظة  اآثار  من 
تدمر  كن�سبة   80٪ ع��ن  نتحدث  من���رود  ويف 
يف  هائل  دمار  اأي�سا  هناك  كان  بينما  للموقع، 
هناك  ان  الربيطاين،  اخلبر  يوؤكد  يون�ص.   النبي 
الكثر الذي يتعني القيام به لتقييم االأ�رشار يف 
اأن املهند�سني  اأن حقيقة  تلك املواقع، مما يعني 
ب�سامة  يعملوا  اأن  ميكن  املحليني  واالآث��اري��ني 
النا�رشية  العراق مبا يجعل املوقع قرب  جنوب 
اأماكن  يف  مطلوًبا  �سيكون  ملا  للتدريب  مثالًيا 
املتحف  اأن  من  الرغم  على  نينوى ومنرود.  مثل 
الربيطاين قد دّرب بالفعل العديد من املجموعات 
الرجالية، فاإن املجموعتني القادمتني �ست�سمان 
فقط ن�ساء عراقيات. ومن بني هوؤالء الذين مروا 
املتحف  اأم��ني   ، رحيم  علي  مهدي   ، بامل�رشوع 
اأ�سابيع  ت�سعة  اأم�سى  الذي   ، العراق  متحف  يف 
يف لندن قبل موا�سلة العمل امليداين يف املوقع 
يف العراق، والذي يقول:"من املهم حقا بالن�سبة 
للم�ستقبل. اإن احلفاظ على اجل�رش واإعداد لوحات 
يف  �سي�ساعد  اأو�سع  جلمهور  عملنا  ل�رشح  املوقع 
مهد  كانت  التي   – بادنا  اإىل  ال�سياح  اإع���ادة 
ثم  ومن   ، االأو�سط  ال�رشق  من  اأواًل   – احل�سارة 

ال�سياح من باقي دول العامل". 

يف  والقلق  الرعب  من  حالة  يعي�سون  امل�سيحيون  زال  ما 
يف  االره��اب��ي  داع�ص  خلفه  ما  ب�سبب  املو�سل  حمافظة 
يعي�ص  التي  املناطق  اهم  لعل  وتراثهم.  وابنائهم  منازلهم 
واملو�سل  ال�سفاء  حي  هي   2014 حتى  امل�سيحيون  فيها 
والبكر  النور  حي  اىل  ا�سافة  املو�سل،  باأمين  القدمية 
املجموعة  منطقة  يف  جتمع  اك��رب  وميلكون  وال��ع��رب��ي، 
من  كبر  بقدر  املو�سل،  م�سيحيو  ميتاز  فيما  الثقافية. 
ا�سطروا  لكنهم  الطوائف  باقي  مع  التعاي�ص  الثقافة وحب 
التي  ممتلكاتهم،  اغلب  وكذلك  خلفهم،  مدينتهم  ترك  اىل 
امل�سوغات  بع�ص  يحملوا  ان  �سوى  ي�ستطيعوا  ومل  �رشقت 

واملال والتي �سدورت يف احلواجز االخرة لداع�ص مبحيط 
املو�سل، �سيف 2014. وقال م�سوؤول الكني�سة يف املو�سل 
اىل  امل�سحيني  ع��ودة  مع  "الكني�سة  ان  ع��ادل،  رائ��د  االب 
تعيد  باأن  وعدتنا  العمليات  وقيادة  املو�سل،  يف  ار�سهم 
جنم  نينوى  عمليات  قائد  اكد  جانبه  ومن  لهم".  املنازل 
النازحني  نينوى  وابناء  امل�سيحيني  "جميع  ان   ، اجلبوري 
تت�سنى  �سخ�ص  اي  حما�سبة  و�سيتم  وقت  باأي  بهم  مرحب 
له نف�سه امل�سا�ص بهم".  وا�ساف انه "رغم التطمينات لكن 
املو�سل ال زالت لدى كثر من امل�سيحيني الذين يتذكرون 
على  نعمل  ونحن  امنا،  غر  مكانا  لهم،  االخرة  ال�ساعات 
توفر كل االجواء املنا�سبة لهم". وبدورها او�سحت ال�سابة 
املو�سلية امل�سيحية مرمي عدي ،انها "ت�ستعد حلفل زفافها 

يف اربيل، من احد اقاربها، وكانت يف جامعة املو�سل، قبل 
عادت  ولكنها  املدينة،  على  االرهابي  التنظيم  ي�سيطر  ان 
�سيء  "كل  انه  وبينت  فيه".  وظلت  الفور  على  منزلها  اىل 
 ،2014 متوز  من  ال�27  حتى  طبيعي  ب�سكل  يجري  كان 
او  اجل��زي��ة  دف��ع  او  اال���س��ام  ام��ا  ف��ت��اوى  ظهرت  وبعدها 
الرحيل خارج املو�سل"، مو�سحة انها "خرجت اىل جانب 
للنقل  التنظيم  هيئها  بعربات  دهوك  اىل  ووالدتها  والدها 
�سلبت  بالتنظيم  اخلا�ص  التفتي�ص  احلاجز  وعند  اجلماعي 
كل امل�سوغات الذهبية واملال الذي معهم، حتى ال�سلبان 
انه  اىل  وا�سارت  م�سادرتها".  متت  التنظيم  يكرهها  التي 
"بعد التحرير عادت اىل منزلها ومل ت�ساهد نف�ص اجلران، 
ووجدت غرباء يف منزلها طلبت منهم اخلروج لكن رف�سوا 

اأمني  عن�رش  م�ساهدة  دون  واحد  يوٌم  مير  يكاد  ال 
على  مكانه  برتك  �سغرة  "ب�سطية"  �ساحب  ياأمر 
حكومي  دور  غياب  ظل  يف  ذل��ك  يح�سل  ال��ف��ور، 
الب�ساعات  اأ���س��ح��اب  م�سكلة  ملعاجلة  حقيقي 
من  متفرقة  مناطق  يف  االأرا�سي  على  املعرو�سة 
يف  وبالتحديد  ال�رشقي  الباب  منطقة  يف  بغداد. 
ال�سارع املوؤدي اىل �ساحة اخلاين و�سط العا�سمة، 
يعانون  لكنهم  الطريق  جانبي  على  الباعة  يكرث 
برتك  تاأمرهم  التي  االمنية  القوات  م�سايقات  من 
اماكنهم وعلى �سكل م�سل�سل يومي م�ستمر. ابو علي 
الهواتف  اك�س�سوارات  لبيع  �سغرة  "ب�سطية"  لديه 
النقالة، يقول، انه "ال يعلم م�سره جراء عدم و�سع 

حل مل�ساألة فتح ب�سطياتهم ال�سغرة"، مبينًا اأنه "ال 
ميانع يف حال مت ا�سدار منع رئي�سي حتى يعرف 
يغلق  عندما  لنا  يحدث  كما  ولي�ص  م�سره  املرء 
م�سادر رزقه عند ال�ساعة الثانية ع�رشة ظهرا ومرة 

اخرى عند ال�ساعة الثانية ظهرا".
م�ساعبه  يكمل  املتعب،  ال��رج��ل  وه��و  علي،  اب��و 
تقوم  كثرة  احيان  يف  بغداد  "امانة  ان  اليومية، 
اىل  الواحد منها  �سعر  ي�سل  التي  ب�سطياتهم  بك�رش 
مايقارب 250 الف دينار وهو مبلغ عاٍل بالن�سبة 
الينا"، الفتا اىل انه "ال ميلك اي مهنة انه يف حال 
يف  �سيجل�ص  فانه  ب�سطيته  اغاق  على  اجباره  مت 
ال�ساقة،  باالعمال  له  ي�سمح  ال  عمره  الن  البيت 
ال�سارع  ايجاد احلل". وعلى زاوية  مطالبا باهمية 
الزراعية  اال�سمدة  بيع  حمال  من  وقريبا  االخ��رى 

�سغر  �سبي  يت�سح  بالدواجن،  اخلا�سة  وامل��واد 
ق�سته  ، عن  يتحدث  اعوام،  يتعدى عمره ع�رشة  ال 

بالقول "انا م�سووؤل عن اخوتي".
الباب  ملنطقة  اخللفية  املنازل  يف  ي�سكن  ر�سا، 
�سد  احلرب  يف  ا�ست�سهد  وال��ده  ان  يروي  ال�رشقي، 
احل�سد  قوات  مع  مقاتا  كان  حيث  داع�ص  تنظيم 
الذين  امه واخوانه  االآن م�سوؤول عن  ال�سعبي، وهو 
مل يكما عامهم ال�ساد�ص. وينا�سد ر�سا امل�سوؤولني، 
من  النهم  "الب�سطيات"  ا�سحاب  ين�سفوا  ب��ان 
الطبقات الفقرة يف املجتمع وال يبحثون �سوى عن 
اغلقوا  "اذا  وي�سيف:  ولعوائلهم،  لهم  العي�ص  لقمة 
الرجالية  القم�سان  فيها  ابيع  التي  الب�سطية  هذه 
افراد  �سيتناول  وم��اذا  �سافعل؟  م��اذا  امل�ستعملة، 

عائلتي؟".

بغداد - متابعة
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وزارة النقل                                                                                       
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : قسم االمالك والعقارات 
العدد :

التاريخ: 2018/4/3 م

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF TRANSPORTATION
GENERAL COMPANY FOR
PRIVATE TRANSPOTION
MANAGEMENT

اعالن الرقم  )4445(

تعلن الشركة العامة ألدارة النقل اخلاص عن أجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات املدرجة ادناه يف حمافظة 
)بغداد( يف اليوم )الثالثني( تبدأ أعتبارا من تاريخ اليوم التايل لنشر األعالن وفقا لقانون بيع وأجيار أموال 
الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل والشروط اليت ميكن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ 
)5000( دينار غري قابلة للرد. فعلى الراغبني احلضور يف الساعة العاشرة يف مقر الشركة اعاله وان يقدم 
املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنون اىل )الشركة العامة الدارة النقل اخلاص( وهوية االحوال 
املدنية وشهادة اجلنسية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن )نسخة اصلية( ودفع التأمينات القانونية 
 %2 بنسبة  اجور خدمة  املزايدة  عليه  ترسو  من  يتحمل  وكذلك  العقد  سنني  عدد  يف  مضروبا   %20 البالغة 
ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رمسية جتري املزايدة 

يف اليوم التايل.

مدة االجيار سنتان.....يدفع على شكل قسط واحد لكل سنه
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اسم العقارت
دورة مياه مستحدثة يف مراب االمة

التامينات

306,000 الف دينار

املالحظات

بأجراء  املزايدة  عليه  ترسو  من  )يقوم 
الصيانة الدورية للعقار الذي يتم تأجريه(

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة
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