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مـا ان يـتـحـول اجلــو قـلـيال وتـبـدأ
حرارته تـتصـاعد في كل عـام حتى
يـــهــرع الـــفــتــيـــان والــشـــبــاب الى
الـسـبـاحـة في نـهـر دجـلة.. ومع ان
مياه النهر مليئة باالوحال والط
اال ان هـــؤالء كــانـــوا يــتـــمــتـــعــون
بـسبـاحـتهم وقـد اصـيب العـشرات
مــنــهم بـنــزالت الــبــرد الن االجـواء
كـانت مـتـقـلبـة نـاهـيك عـن امراض

اجللد.. 
وعــــادة الـــســـبـــاحــــة في االنـــهـــار

مــوجــودة مـنــذ زمن طـويل.. اال ان
ـــبــازل والـــبــرك الـــســبـــاحـــة في ا
ارس الراكدة امر مرفوض حيث 
صـغار الـسن والـفـتـيـان الـسـبـاحة
فـي تــــــلـك االمــــــاكـن رغم ان تـــــــلك
االمـاكن مـلـوثة ومـلـيئـة بـاالمراض
نــتــيــجـة تــســريـب مــيــاه اجملـاري
والـصـرف الـصـحي الـيـهـا. كـما ان
ــبـــازل والــبـــرك بــيــئـــة صــاحلــة ا
للـبعوض واحلـشرات اخملتـلفة اما
الـسـباحـة في الـنـافورات فـهـو امر

ـارس مـتـخــلف ومـخـتــلف حـيث 
االطـفـال الـسـبـاحـة في الـنـافـورات
في مــــنـــظـــر ســــلـــبي ومــــتـــخـــلف
ـعـنـية ومـرفـوض وعـلى اجلـهات ا
ان تـمنع االطـفال من الـسبـاحة في
النـافورات وسط الـشوارع من االن
قـبل بـفتح واالسـتـعداد لـلـصـيف ا

مزيد من احواض السباحة.

علي جاسم
 بغداد/ الشرطة الرابعة
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واطن وضوع ادنـاه بعث به ا ا
(احمد فاخـر) من بغداد/ الدورة
يــتــنــاول به اراءه الــشــخــصــيـة
حـول الــغالء الــذي يــعـانـي مـنه
ــواطن ــواطــنـــون ويــبــتــد ا ا
موضـوعه بالـقول اصـبح الغالء
عالمــة واضـحــة في كل مــيـادين
حـيــاتـنــا احلـالــيـة وهــنـاك فـرق
ــــصـــــاريف ومــــا واضـح بــــ ا
وظف ـواطن فـا يـحـصل عـلـيه ا
صــار يـفــكـر بــألف طــريـقــة لـكي
يــجـــعـل راتــبـه مـــتــســـاويـــا مع
مـــصــاريـــفه والـــذي لــيـس لــديه
راتب اصبـح يفـكر الف مـرة قبل
ان يــصـرف اي شيء فــالـبــطـالـة
وقــلـة الـعـمل صــارت تـؤثـر عـلى
غــالــبــيـــة كــبــيــرة مـن الــعــوائل
الـعــراقـيــة فـرب الـعــائـلــة يـعـمل
وهو يفـكر بعمل الـغد الن العمل
ال يـــتـــوفــر بـــصـــورة دائـــمــة بل
بصـورة متـقطـعة ولـهذا بدال من
ان يــصــرف مـــصــاريف كــثــيــرة
جـعل شـعـاره ان يـحـتـفظ بـاكـبر
ما لديه من اموال ليصرفها على
باقي االيام.. فالعمل شحيح ولم

عـمالت صــغـيـرة حـيث انه ادنى
ــئــتـ وخــمــسـون عــمـلــة هي ا
دينارا وهو مبلغ يضاف الى كل
ســـلـــعـــة كــأجـــــــــــور ســـيــارات
ويـضـاف مـبـلغ اخـر مـنه الى كل
ســلــعــة لــربح الــبــائع ويــضـاف
مــــبــــلـغ اخــــر مــــنـه لــــلــــبــــاعــــة
الــصــــــــــــــغــار ولــنــفــتـرض ان
سـلـعـة مـا تبـاع في مـركـز بـغداد
بــالف ديــنــار فــانــهــا تــصل الى
ــــشـــتـــري في اطـــراف بـــغـــداد ا
بــالـفي ديــنــار جـراء مــا تــتـرتب
عــلــيــهـا مـن أجــور نـقـل واربـاح
ـبــالغ الــتي وغــيــرهـا مـن تـلـك ا
توضع علـيها مع ان سـعرها في
بـغــداد الف ديـنـار مع األربـاح!..
ــواطــنــون بــالــدرجـة ويــواجه ا
األولـى مــشــاكل دفع اإليــجــارات
واالقــسـاط والـســلف والـقـروض
وتـشـكل عمـلـية الـنـقل استـنـزافا
يوميا لـذوي الدخل احملدود كما
ــــــــواد ان شــــــــراء االدويــــــــة وا
الغـذائية من األسـواق التـجارية
تــــــلـــــعـب دورا في تــــــكـــــالــــــيف

صاريف اليومية. ا

واألجــور انـعــكس ذلك ســلــبــا عـلى
ــواطــنــون من األســعــار ويــعــاني ا
ـوجـودة في ـواد ا رداءة الـســلع وا
األســواق ومـع هــذا فــهم يـــدفــعــون
اسـعــارا كـبـيـرة لــلـحـصـول عــلـيـهـا
ويـزيـد ارتـفـاع األسـعـار عـدم وجود

الــديـنــار امـام الــعـمالت األجــنـبــيـة
واحلـقـيــقـة انه أيـا كــانت األسـبـاب
ــواطن هــو الــذي يـعــاني من فـان ا
شح الغالء الذي يـطارده وأصبحت
األجـور والرواتب غـير مـجزيـة امام
الـــغالء وكــلـــمــا ارتــفـــعت الــرواتب

نافسة القوية يعد كما كان نتيجة ا
بـ الـعــمـال وقـبـولــهم الـعـمل بـاي
ثـمن دفع االخــرين لـتــقـلــيل االجـور
وهـو امر لم يـكن بـاحلسـبان ويـقال
ان السـبب الرئـيس لهـذا الغالء هو
ية! او ضعف الغالء باألسواق العا
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ـترتـب بذمـتك بالـتـكافل والـتـضامن مع الـكـفيل اعاله وعن بالـنـظر لـعدم قـيـامك بتـسـديد مـبلـغ الدين ا
منوح لك والـبالغ (٣١٧٠٧٣٩) دينار (ثالثة ماليـ ومائة وسبعـون الفا وسبعـمائة وتسعة تـبقي) ا (ا
ادة الثالثة من لـزم بدفعه الى مصرفنا واسـتنادا الى ا صاريف وا وثالثون  ديـنار) عدا الفوائد وا
ادة الـثانية وجب ا مـنوحة لنـا  قانـون حتصيل الـديون احلكومـية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ للصالحـية ا
ـترتبة عليه خالل شـار اليه اعاله مع الفوائد ا من القانون اعـاله ننذركم بوجوب تسـديد مبلغ الدين ا
عـشرة ايـام اعتـبـارا من اليـوم الـتالي لـتـبلـغكم بـاالنـذار وبعـكـسه فسـوف تـتخـذ االجراءات الـقـانونـية
ـذكـور وذلـك بـوضع اشـارة احلـجـز ـادة اخلـامـســة الـفـقـرة (١) من الــقـانـون ا الـالزمـة وفـقـا الحـكــام ا
ترتب بذمـتكم ولقد اعذر من بلغ الـدين ا نـقولة استحـصاال  نقولة والـغير ا التنفـيذي على اموالـكم ا

انذر..
مع التقدير
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٢٥٧٥١/٦

قاطعة: ١٠ احلسينية احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٣٥٠٠٠٠٠دينار)
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠٠٩/٣٠١  ت١
ب ـب اعاله وطـلب الدائن حتـصيله وبـالنـظر لعـدم اقامـتك في احملل ا بنـاء على اسـتحـقاق الدين ا
بـالعقـد وانه ليس لك محل اقـامة معـلوم غيـره فتعـتبر بـذلك مجهـول محل االقامـة فعلـيه قررنا تـبلغيك
بلـزوم دفع الدين وتـوابعـه خالل ١٥ يومـاً اعتـباراً من الـيوم الـتالي لـتاريخ نـشر االعالن واال فـسيـباع

زايدة وفقاً للقانون. وصوف اعاله با عقارك ا
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 مع األسف تــقـوم وزارة الـكـهـربـاء بـالـضـحك عـلى الـذقـون من خالل
إعالنــهـا الــزائف الــذي يـســلط االضــواء عـلـى مـشــروع خــصـخــصـة
ـة بحق الـشـعب الـذي يـجب فيه الـكـهـرباء الـبـاطل والـذي يـعتـبـر جـر
ـسؤول عـنه لكونـه يقوم بـكل صالفة بسـرقة الكـهرباء من محـاسبة ا
األحـيـاء الشـعـبـية وتـزويـدها الى األحـيـاء الغـنـيـة التي يـسـكنـهـا اغلب
السياسي والوزراء على مدار السـاعة وبأسعار رمزية حيث يدفعون
فاتـورة واحدة الي وزا رة الـكهربـاء في ح األحـياء الشـعبـية األخرة
دة سـاعـات معـدودة في الـيوم الـواحـد ويضـطرون فـيكـون جتـهيـزهـا 
ـولـدات)  وبأسـعـار باهـضة لـشراء الـكـهربـاء من الـقطـاع اخلاص ( ا
وكذلك يـدفعون فـاتورة الكـهربـاء وبذالك يقـوم أهالي األحيـاء الشعـببة
بدفع قائمـت وبكلف مضـاعفة عن األحياء الـسكنية الغـنية التي يدفع
ساكـنـيـها  فـاتـورة واحـدة واجور بـسـيـطة مـقـارنـة باالحـيـاء الـشعـبـية
األخرى. إن لـعبـة وزارة الكـهرباء مع شـركات االسـتثـمار للـجبـاية هو
ـة كـبرى وذلك لـتـامـرها عـلى األحـيـاء الشـعـبـية وسـرقـة سـاعات جـر
طـلـوب إيـقـاف هـذه اللـعـبـة ونـطالب وزارة التـجـهـيـز منـهـا  - الـيـوم ا
ولدات) الكهرباء  بأن تتحمل اجور فاتورة كهرباء القطاع اخلاص (ا
بدال عن األحياء الشعـبية علما ان هذه اللـعبة جعلت اسعار االراضي
والدور الـسـكـنـيـة في األحـيـاء الغـنـيـة تـرتـفع بـأسعـار جـنـونـيـة بـسبب
ـيـسـورين في ـواطـنــيـ ا ـا شـجع ا اسـتـمـرار الـتــيـار الـكـهـربـائـي 
ـناطق ـنـاطق الـشـعـبـيـة األخـرى الى بـيع دورهم وشـراء الـدور في ا ا

التي ال ينقطع عنها التيار الكهربائي
ـناطق وادى ذلك أيـضا الى انـخـفاض اسـعار الـدور واألراضي في ا
الشـعبـية ان الدسـتور يلـزم الدولـة بتوفـير جمـيع اخلدمـات للمـواطن
مـقـابل أجـور رسـمـيـة ولـكن في حـالـة عـجز الـدولـة عن تـوفـيـر الـطـاقة
الكهربائية لـلشعب فعليهـا  قانونا وشرعا ان تتحـمل اسباب تقصيها
قـارنة أروى هـنا بـتقـد افضل اخلـدمات لـلشـعب  -    ولـلتـذكيـر وا
قـصـة احـد اصـدقـائَـنـا الـذي كـان يـعــيش في سـتـيـنـيـات الـعـصـر في
انـــكــلــتــرا اي قــبـل أكــثــر من خـــمــســ عــام من االن حـــيث حــدثــني
شخـصيـا بأنه بعـد منتـصف مسـاء احد االيام فـوجئ بانـقطاع الـتيار
الكهـربائي عن جمـيع الشقق في الـعمارة التي يـسكنـها والتي هو من
ضمنـها  بعد مرور خـمسة ساعـات تقريبـا  اعادة التيـار الكهربائي
لـلــمـجـمع الــسـكـني بــشـكل طــبـيـعي. - - - - ويــقـول صـديــقي عـنـد
الـصـبـاح  طـرق بـاب شـقـتي وفـوجـئت بـلـجـنـة من مـسـؤولي اجملـمع
ا حصل وطلبوا مني السكني يسلموني استمارة طـلب مبلغ تعويض 
امالئـهـا اسـوة بـبـاقي سـكـنـة اجملـمع وتـمـعـنت في االسـتـمـارة فكـانت
ــا حـصل لـيــلـة امس من عـبــارة عن شـكـوى ضــد شـركــة الـكـهــربـاء 
شاكل النفسية انقطاع في التيار الكهربائي  الذي تسبب بكثير من ا
شاكل مثال خـلق حالة خوف ورعب ب للساكـني ومن ضمن هـذه ا
طالـعة والقرائة ومـشاهدة التلـفاز واالستماع األطفال وحرمـاننا من ا
الى الراديو والى آخره وبالفعل امليت االسـتمارة وامضيتها وغادرنا
ــا حـصل ولم تــمـضـي فـتـرة عــده ايـام وجــاءت نـفس وهم يـعــتـذرون 
ـا حـصل وسـلـمـتـني مـبـلغ مـالي الـلـجـنـة وهم يـكـررون اعـتـذارهم لي 
كتعـويض من شركة الكـهرباء بسـبب انقطاع الـتيار الكهـربائي لبضع
ساعات وهنا يـنتابني سؤال كـم هي الدولة  مدينـة لنا منذ عام ٢٠٠٣
وحلـد االن وعـلى هـذا األساس عـلى الـدولـة ان تـتحـمل اجـور كـهـرباء
ولـدات) وان تعـوضنـا عن ما اصـابنـا من ظلم من جـراء الفـاسدين (ا

في احلكومة العراقية.
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مـن االمــراض الـتـي غــزت اجملـتــمع
ـاضــيـة امـراض خـالل الـسـنــوات ا
وبـايالت وخـاصة في الـنـركيـلـة وا
اوساط الشباب الن غـالبية الشباب
صــاروا يـدخـنـون الـتـركـيـلـة في كل
قـهى او حتى مكـان في البـيت او ا
في احلـــدائـق ويــقـــال ان تـــســـعــ
ـائـة من الـشــبـاب يـقـبـلـون عـلى بـا
مــرض الـتــركـيــلـة الــتي تــعـادل في
ـرة الـواحـدة عـلـبـة سـكـائـر ومـثل ا
هذا الداء يحتاج الى اكثر من وقفة

فـهـذه الـظـاهـرة سـتـدمـر الـشـبـاب..
لفتة للنظر هي والظاهرة االخرى ا
االقـبـال الـكـلي لـلـشـبـاب والـصـغـار
عــلى الــعــبث بــالــهــواتف الــنــقــالـة
ويـــقـــضي الـــشـــاب اكـــثـــر من اربع
ســاعــات بــالــيــوم بــالــعــبث بــهــذه
االجهـزة في ح اخذ صـغار السن
يـقــبـلــون عـلى هــذا الـداء اكــثـر من
الشباب وهو امـر خطير.. وبدال من
ان يقضي الـشاب وقفـة بالقراءة او
العمل او االنـتاج فانه يـقضي وقته

وبايل بتدخ النركـيلة والعبث با
وقــد تـــصـــاعــدت ظـــاهـــرة الـــعــبث
ـــوبــايل حـــتى صـــار الــشـــبــاب بــا
ـارس الـعـبث به حـتى قـبل الـنوم
او حـ يسـتـيقظ او في جـلـسة مع
االهل وهي امور سلبية حتتاج الى
دراســـــة لـــــلـــــتـــــخـــــلـص من هـــــذه

االمــراض.

سالم اسماعيل
بغداد/ احلرية
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ـواطن مـحـمـد مـوسى من بـغـداد/  9نـيـسـان مـوضـوع ازالـة يـطـرح ا
شـارع الـشــيخ عـمــر وبـنـائه عــلى احـدث الــطـرق من جـديــد بـشـوارع
ناطق الصناعية فوسط عريضة وترحيل جميع اصحـاب احملال الى ا

بغداد مازال على بناء الثالثينات.

WKłœ dN½ Íd
ـواطن عــدي هـاشم من بـغـداد/ الـكــرخ بـضـرورة كـري نـهـر يـطـالب ا
دجلة وازالة االوحال والغـرين من النهر الذي سوف يـصبح جافا بعد

فترة من السنوات القادمة الن دجلة هو وجه بغداد احلضاري.
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واطـن علي فـاضل من بـغداد/ االسـكان مـوضـوع االستـفادة يطـرح ا
واطن فهناك من بحوث الطلبة اجلامعي وامكانيـة توظيفها خلدمة ا
بــحـوث كــثــيـرة فـي هـذا اجملــال وخــاصـة تــلك الــتي تــتــعـلـق بـالــبــنـاء

واستعمال اخللطات االنشائية وحديد التسليح وما يناسب البناء.
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واطن هـمام احمد من بـغداد/ الشعب مـوضوع ازمة السكن يتناول ا
ويقـول البـد من بـنـاء دور واطـئة الـكـلـفـة واسـتغالل امـثل لـلـمـسـاحات
ـلــكـون سـكـنـا بـدال من وجـود ــتـجـاوزين الـذين ال  وتـوزيـعـهـا عـلى ا

العشوائيات في كل مكان.
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ـواطن داود سـلـمان من مـنـطـقة الـصـابـيات مـوضـوع ايـصال يطـرح ا
نطقة التي لم تشهد اية مبادرة منذ زمن وتسجيل اخلدمات الى تلك ا

واطنون لبعضهم وااللتفات للمنطقة. االراضي التي يبيعها ا
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ــواطن مـحـمـود شـكـر مـن بـغـداد / الـوزيـريـة تــبـلـيط وتـرقـيع يـنـتـقـد ا
ـاذا تـمـتأل ـاذا تـتـمـوج الـشوارع عـنـدنـا و الـشـوارع ويـقـول اال نـرى 
ـطـبـات في حـ ان تـبـلـيـط الـشـوارع من قـبل الـشـركـات االجـنـبـيـة بـا
ـواطن يـكــمن في خـلـطـات مـازال جـيـدا جــدا والـسـبب كــمـا يـعـتـقــد ا

التبليط والبد من االستفادة من تلك اخللطات.

ـواطن حس جعـفر من محافـظة بابل/ احللـة الى عادة سيئة يشير ا
اء الـفارغة نـاسبـات وهي رمي قنـاني ا ارسهـا البـعض وخاصـة با
في الـطــرقـات واجلــزرات الـوســطـيــة االمـر الــذي يـســتـحـيـل جـمــعـهـا

وازالتها والبد من وجود حاويات لهذا الغرض.
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ـواطن احـسـان نـعيـم من محـافـظـة واسط/ الـكـوت مـوضوع يتـنـاول ا
مكـائن الـبنـاء احلـديثـة الـتي يراهـا اجلـميع في وسـائل االعالم ويـقول
ـكائن الـتي تقدم خـدمات كبـيرة جدا في اذا ال نقـوم باستـيراد تلك ا
بــنـــاء الــطـــرق واجملــاري وبـــنــاء الـــعــمـــارات ودراســة االمـــر من قــبل

      . اخملتص
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اعــــتــــاد الـــــفــــقــــراء وذوي الــــدخل
احملــدود عـلى شــراء الـبــاالت النـهـا
رخـيـصـة وجـيـدة كمـا يـقـولـون وقد
توسع استـيراد البـاالت حتى شمل
كـل شيء ويــــقـــول مــــواطــــنـــون ان
الـبـاالت اصـبـحت الـسمـة الـطـاغـية
بــاالســواق فـهي صــارت تــشـمل كل
ـــواطن شيء وكـل مــا يـــحـــتـــاجه ا
ويــرى ســعــدون مــحـمــد كــاسب ان
الـســبب الـرئـيس في اقـبـال الـنـاس
عـــــلـى شــــراء االدوات واالجـــــهــــزة
البـس هـــو االســــتـــيـــراد وحــــتى ا
الــعــشــوائي الــذي اغــرق االســواق
الـعــراقــيـة بــبــضــائع تــافـهــة غــيـر
رصـينـة وال تتـحمل حـرارة االجواء

وال االستعمال الكثير.
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 ولـهــذا فـقــد تـعــطـلت كـل االجـهـزة
ـاضـية ـشـتـراة خالل الـسـنـوات ا ا
رغم انـهـا حــديـثـة وغـالــيـة الـسـعـر
ولــهــذا اخــذ الــنــاس يـلــجــأون الى
شــراء الــبــاالت النـــهــا من مــنــاشئ
ية رصينـة جدا وهو امر يصلح عا
الـــيه كـل انـــســـان.. والســــيـــمـــا ان
ــتـــلــئــة بــأردأ االســواق مـــازالت 
ــســـتــوردة من اخلــارج.. االنــواع ا
وقد امتألت الباالت االسواق فهناك
االجـهـزة الكـهـربائـيـة بكل انـواعـها
وهـناك االخـشـاب اخلاصـة بـاالثاث
نزلي ابتـداء من غرب النوم والى ا
دافئ طابخ واالسـتقبـال وهناك ا ا
ـراوح واجـهـزة الـتـبـريـد زكل ما وا

يخـطر عـلى البـال .. واالمر
ال يـقــتــصـر عــلى االجــهـزة
ـسـتــعـمـلـة فـقط والـغـرف ا
فــالــعــوائل اخــذت تــســعى
الـى شــــــراء الـــــــشــــــراشف
واالغــــطــــيــــة من الــــبـــاالت
لـرخـص اسـعـارهـا مـقـارنـة
ــــــا هـــــو مــــــوجــــــود في
االســواق الــعــامــة كــمـا ان
اسـواق الـبـاالت ال تـقـتـصر
ـالبس فـقط فـهـنـاك عـلى ا
اسواق مـختـصة بـاالجهزة
الكـهربـائية من تـلفـزيونات
وثالجــات ومـدافئ نــفـطـيـة
وكـهربـائيـة وهنـاك اسواق
لـلبـاالت خاصـة باألخـشاب
ــــنــــزلـي وهـــذه واالثــــاث ا
رائـجة بـالـنسـبة لـلـكثـيرين
ن يـــبــحـــثـــون عن اثــاث
رخيص مستعـمل ليضعوه
في مــنــازلـهـم ولــعل اكــثـر
اســواق الـبـاالت انــتـعـاشـا
في الـــشــــتـــاء هي اســـواق

ــسـتـعـمل) (الـسـجــاد والـكـاربـيت ا
وتــســـعى عــوائل كــثـــيــرة الى تــلك
االسـواق لـكي تـغـطي حـاجـتـهـا من
ـواد ولـكي تـمــنع عـنـهـا بـرد هـذه ا

الشتاء..
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ان اســــــواق الــــــبــــــاالت لــــــيــــــست
بالضرورة ان تكون مواد مستوردة
بل انهـا في الغـالب مواد جتمع من
ـــنـــازل الـــعـــراقــيـــة الـــزائـــدة عن ا

احلاجة والتي تروم بعض البيوت
الــتــخــلـص مــنــهــا ويـــقــوم بــعض
ــتــخـــصــصــ في هــذه االعــمــال ا
بــشـراء تــلك االشــيـاء وتــنـظــيـفــهـا
وبــيـعــهــا في االســواق عــلى انــهـا
مــواد مــســتــوردة واالمــر يــنــطــبق
ايـــضــا عــلـى كل الــبـــاالت ومــنــهــا
البس فـهنـاك من يسـعى الى بيع ا
ــة او البـس الـــقـــد مــخـــلـــفـــات ا
مالبـس االمـوات او مــا هــو فـائض

عن حــاجـة الـبــعض وجتـد كل هـذه
ة واد طريقها الى االسواق القد ا
الـتي تــخــصـصت بــهـذا الــنـوع من
الــبـضـائع وهــنـاك رواد لـهـا من كل
ـواطنون من كل اجلهـات ويسعى ا
مكان الى شراء جمـيع احتياجاتهم
واد لتعويض ما يريدونه من تلك ا
بـأرخـص االسـعـار وهـو امـر اعـتـاد
عــلـيه كــثــيـرون مـن الـفــقـراء وذوي

الدخل احملدود.
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صــاحب احملـل عــدة صـــنــاديق من
مادة مـعيـنة فأنـنا نـعطيه صـندوقا
واد التي مجانيا وهكـذا مع بقية ا
امــا ان نــقـــلل من اســعــارهــا عــنــد
شـراء الكـميات الـكبـيرة او تـضيف
ـواد الـيـهـا لـتـرويج بـعض اعـداد ا

نتجات. تلك ا
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 اما سـلبيـات العمل فـيأتي ازدحام
الـطـرق في مـقـدمـة هذه الـسـلـبـيات
وهـــذا االزدحـــام يـــؤخـــر عـــمـــلـــنــا
والسـيــمـا انــنـا نــدور في مـخــتـلف
االمــاكن والــشـيء اآلخــر هــو غــلق
بــعض الـــطــرق واالحــيــاء واالزقــة
اضافـة الى امزجة اصـحاب احملال
امـا االيجـابيـات فـهي كثـيرة ايـضا
وفي مــقـدمـتـهـا انـني اعـمل في ظل
بـطالـة كـثيـرة وانـني من خالل هذا

الــعــمل كــونت صــداقــات وتـعــرفت
عـــلى مــواطـــنــ وخــضـت جتــربــة
البيع واغراء الزبائن بالشراء فهذا
العمل يحـتاج الى ذكاء والى حسن
تصـرف وكالم مع اآلخرين من اجل
تــرويج الـــبــضــائع وبــالــطــبع فــأن
مـهــارة عـمــلي تـعـتــمـد عـلـى الـبـيع
ـواد وهـناك مـشـكـلة وتـرويج تـلك ا
صــغــيــرة وهـي انــني ال اســتــطــيع
تـغـييـر الشـاحـنة الى شـاحـنة اكـبر
ألن الـسيـارات الكـبـيرة ال تـستـطيع
الـــــدخـــــول واخلـــــروج الـى االزقــــة
واالحـيـاء بـسـهــولـة وان الـشـاحـنـة
الــصـغــيــرة ال حتــمل مـواد كــثــيـرة
ولــذلك فـــأنــني اســعـى الى تــنــويع
واد قـدر االمكان واذا مـا احتجت ا
الـى مــواد اكــثــر فــأنـــني اجــلــبــهــا
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قــرب احـد احملـال الـتــجـاريـة كـانت
ـــواطـن (ايـــهــاب لــنـــا وقـــفـــة مع ا
عبـاس) البـالغ من العـمر  25 سنة
ويعمل مـندوبا لـلمبيـعات اخلاصة
ـــواد الــغــذائـــيــة وقــد حـــدثــنــا بــا
ــواطن عن طــبــيــعــة هــذا الـعــمل ا
والـسلـبيـات وااليجـابيـات به قائال
اعـمل مــنـذ ســبع سـنــوات في هـذا
الـــعــمل فـــأحــظــر صـــبــاح كل يــوم
ـغـلقـة صـغـيرة واحـمل الـشـاحنـة ا
ـــــــواد احلـــــــجـم بــــــــأنـــــــواع مـن ا
ـسـتــوردة من قـبل الــتـاجـر الـذي ا
اعمل عنده واجري عـليها جرودات
واسـجـلهـا في الـسـجالت اخلـارجة
من اخملـازن ثـم اتـوجـه بـالــســيـارة
الى اصـحـاب احملـال الـتـجـارية في
مناطق متعددة وهذه احملال تختار

تـنوعة ما يـناسبـها من البـضائع ا
التي هي في الغالب منظفات وعلب
عكرونة مواد غذائية ومعـجنات كا
ـواد والــســبــاغــتي وغــيــرهــا مـن ا
وهؤالء الـباعـة الصـغار ال يـشترون
اكـثــر من صـنـدوق لــسـهـولــة بـيـعه
ـواد بأسـتمـرار وبالـطبع وتـغيـير ا
فـأن هــنــاك عالقـات صــداقــة وعـمل
تـــكـــونت مع اصـــحـــاب احملـــال من
ا خالل مـروري الـيـومي عـلـيـهم و
ان احملـال كـثيـرة ومتـشـعبـة فـأنني
اذهب كل يـوم الـى مـنـطـقـة او اكـثر
في الــيـوم الـواحـد واعـرض مـا هـو
مــوجـود من بـضـائـع واحـيـانـا تـتم
توصية احملـال لي الجلب لهم نوعا
ـواد التي علـيها طلب او اكثر من ا
ـواطـنــ وهـنـاك حـوافـز مـن قـبل ا
ـواد فمـثال عنـد شراء علـى بعض ا


