
يبدو ان ابتهاج العراقيني بنجاح جمل�س النواب وللمرة 
موازنة  ا�رسع  ت�رسيع  يف   2003 العام  منذ  االوىل 
طويال  يدوم  لن  الزمني  التوقيت  حيث  من  احتادية 
وب�شكل  تعلقت  وفقرات  مواد  على  ت�شويته  بعد  خا�شة 

كبري برواتب املوظفني واملتقاعدين منهم .
اذ ينق�شم ال�شارع العراقي اىل ثالثة اق�شام بني موؤيد ملا 

مت ح�شمه من مواد وفقرات ومعار�س لها.
الدوائر  احدى  يف  موظفة  وهي  فهد  ماآثر  ال�شيدة   
"ان قيام الربملان باملوافقة على قرار  احلكومية قالت 
وخم�ش�شات  الكلية  الرواتب  من   3,8% ا�شتقطاع  
وان  حتى  منطقيا  امرا  لي�س  واملتعاقدين  املوظفني 
دعم  اجل  اال�شتقطاع من  هذا  الرئي�شي من  الهدف  كان 
اال�شمية  الرواتب  لكون  نظرا  ال�شعبي  واحل�شد  النازحني 
للكثري منها تعد �شئيلة ا�شا�شا و ال تتنا�شب مع متطلبات 

املعي�شة يف هذا الزمن .
قالته  ملا  م�شابها  احمد  مائدة  ال�شيدة  راأي  اتى  كما 
االوىل  " ن�شبة مهمة مما يفر�س بهذا اخل�شو�س تذهب 
اإىل جيوب الفا�شدين ولي�س اإىل خزينة الدولة لت�شجيلها 
النفطية  غري  باالإيرادات  التمعن  مت  ولو   , كاإيرادات 
لوجدنا اإنها ال ت�شكل قيمة اقت�شادية م�شافة الن اغلبها 
وهذه   , واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  من  ت�شتوفى 
الرواتب تغطى بالكامل من اإيرادات النفط والقرو�س اأو 

حواالت اخلزينة.
اما ال�شيد غالب فهد والذي احيل اىل التقاعد من �شنوات 
فقد اتى راأيه موؤيدا " نحن االن يف و�شع حرج وال �رسر 
هذا  حقا  كان  ان  رواتبنا  من  املمكن  ا�شتقطاع  يتم  ان 
" اىل ان  " النازحني, احل�شد ال�شعبي  القرار الأجل االخر 
اأن  املفرت�س  من  ولكن  اأزمته.  من  البلد  هذا  يتعافى 
يتم البحث بعد نهاية كل �شنة مالية على ما حتقق من 
الفعلية  النفقات واالحتياجات  اجنازات مبا يتوافق مع 

لل�شعب التي حتل م�شاكله وتوفر له العي�س الكرمي .
فيما يرى اال�شتاذ امل�شاعد يف اعالم هيئة التعليم التقني
االأكرب  املت�رسر  هو  "العراق  خ�شري" ان  عبا�س  "با�شل 
وتعتمد  بامتياز  ريعية  موازنة  الأنها  املوازنة  هذه  من 
اإال   , النفط  اإيرادات  على  كلي  يكن  مل  اإن  كبري  ب�شكل 
اأكرث  ال�شعب الأنها موازنة  �شيكون  املبا�رس  اإن املت�رسر 
اأبرزها  حمددة  غايات  لتحقيق  ومكر�شة  تق�شفية  من 
تغطية رواتب املوظفني وتوفري نفقات الرئا�شات الثالث 
و�شد  الدولة  اأجهزة  من  وغريها  امل�شتقلة  والهيئات 
فاالإيرادات   , االإرهاب  �شد  املعركة  متطلبات  من  جزًء 
ووجود  النفط  اإيرادات  يف  النق�س  ب�شبب  املحدودة 
ال�شعوبة  من  جعلت  حاكمة  واأخرى  وطنية  التزامات 
ومعاجلة  امل�شاريع  واجناز  باال�شتثمار  االهتمام 
, وتدل موؤ�رسات املوازنة  اخلناقات يف جماالت عديدة 

مل  �شابقا  طرحت  التي  والوعود  ال�شعارات  من  اأي  باأن 
من  طموحات  جمرد  بقيت  وبذلك  اأهداف  اإىل  ترتجم 
ال�شعوبة حتقيقها ب�شكل فعلي , كما اإن املوازنة تفر�س 
فر�س  زيادة  خالل  من  املواطنني  على  اإ�شافية  اعباًء 

ال�رسائب والر�شوم بالدرجة االوىل .
م�شيفا انه "من االأخطاء الكبرية التي وقع فيها البع�س 
و�شعوا حجة بتخفي�س ن�شبة اال�شتقطاع للح�شد ال�شعبي 
والنازحني, فقد قالوا باأنه مت تخفي�شها من %4,8 اإىل 
%3,8 الن  اإىل   3% اإنها رفعت من  %3,8 وال�شحيح 
الق�شم  بقي  2016 فيما  %3 يف موازنة  الن�شبة كانت 

مت  اذا  ما  حول  والت�شاوؤل  الرتقب  من  حالة  يف  االخري 
املرتفعة  الفقر  ن�شب  على  املوازنة  هذه  تاأثري  احت�شاب 
يف البالد ,  وانخفا�س االداء احلكومي يف تقدمي خمتلف 
اخلدمات التي بت املواطن يعاين من انعدامها يف اغلب 
قيمة  وانخفا�س  االأ�شعار  غالء  اىل  ا�شافة  االحيان 
التعليم  متييع  تت�شمن  جديدة  اأعباء  وفر�س   , الدوالر 
على  االعتماد  اأو  االأهلي  التعليم  نحو  والتوجه  املجاين 
بالذكر  جدير   . الدرا�شة  متطلبات  توفري  يف  العوائل 
جمل�س  قبل  من  ب�شهولة  مررت  التي  واملواد  الفقرات 
الرواتب  من   3,8% با�شتقطاع  فقط  تتعلق  مل  النواب 

الكلية وخم�ش�شات املوظفني واملتعاقدين اما الفقرات 
املتبقية دارت حول فر�س �رسيبة %20 على كارتات 
كيفية  حول  املواطنني  ابالغ  دون  واالنرتنت  املوبايل 
دفع ال�رسائب ل�رسكات االت�شاالت و فر�س �رسيبة 25 
مقدارها  �رسيبة  فر�س  �شفر  بطاقة  كل  عن  دينار  األف 

10 اآالف دينار عن كل قدوم للمطارات.
اإيقاف احلذف واالإحداث يف حركة املالك ملنع ترفيع   
اإىل  ال�شهادات االعلى  اإعادة احلا�شلني على  املوظفني.  
التعيينات  اإيقاف  عليها   ح�شلوا  التي  ال�شهادة  راتب 

باأ�شكالها كافة.

اإىل ال�شيد وزير الزراعة املحرتم وال�شيد املدير 
العام لدائرة االأرا�شي الزراعية

اليا�رسي  جواد  علي  اخلبري  عبد  املواطن  اين 
�شكاوى  ,رفعت  �شكر  قلعة  منطقة  �شكنة  من 
6 �شنوات اخرها  امام �شيادتكم - على مدى 
 – الزراعة  وزارة  على   -  8-6-2016 يف 
الب�شاتني  م/ق�شم  الزراعية  االرا�شي  دائرة 
من  امامي  ت�شعه  ,ملا  الزراعية  و�شعبتها 
 , ومعوقات  ذرائع  من  ت�شنعه  وما  عراقيل 
الت�رسف  حق  ت�شجيل   , تنفيذ  دون  للحيلولة 
القرن  اربعينيات  منذ  )القائم  بب�شتاين 
وزارة  يف  النافدة  القوانني  ح�شب  املا�شي( 
الزراعة , وفقا للقرار 153يف 15-2-1976 
 1970 ل�شنة   117 القانون  اىل  ا�شتنادا   ,
الوزراء اىل  العامة ملجل�س  فاأحالتها االمانة 
�شكل  الذي   , الزراعة  العام يف وزارة  املفت�س 
جلنة حتري وحتقيق , لكن ما ورد عن اللجنة 
يتوافق  الوزراء  ملجل�س  العامة  االمانة  اىل 
ويتطابق %100 على ما يديه ق�شم الب�شاتني 
و�شعبتها الزراعية... م�شادقة بتوقيع معاون 
ا�شمه...فقدمت  ذكر  دون  العام  املفت�س  ال�شيد 
اعرتا�شا امام �شيادتكم االربعة ( على اللجنة 
هذه  ان  ادركت  اجلاري...لكنني   1-11 يف 
اللجنة منتحلة, �شبقت اللجنة احلقيقية بدليل 
نفي مكتب ال�شيد املفت�س العام ملا ورد  عنها  
 , ل�شاحلي  حم�شومة  االمور  ان  اعلمني  بل 
وفقا  االدارية  الدائرة  مبراجعة  واو�شاين 

5573يف-13 املرقم   ) )املفت�شية  لكتاب 
,فتابعت  للتو�شيات  تنفيذا   ,10-2007
مكتب  حتى   2-11-2016 يف  االدارية 
حوله  ما  ,ففت�س  م�شطفى  ابو  خليل  ال�شيد 
ا�شطر  ثم  اليه...  امل�شار  الكتاب  ,ونفى وجود 
الكتاب  و�شحب  ثانية  حا�شبة  مراجعة  اىل 
بعدد من ال�شفحات, ثم ا�شتن�شخ خارج الغرفة 
اخر  اىل  فانتظرت  مرارا  م�شاعفة  باأوراق 
يف15-11  راجعته  ثم  نتيجة  بدون  الدوام 
قار  ذي  زراعة  اىل  ا�شدرته  فقال:  اجلاري, 
الكتاب  وتاريخ  رقم  اعطائي  قطعا  ,ورف�س 
... ,فواجهت مكتب املفت�س العام مبا ح�شل ... 
وبعد 10 ايام الحقة راجعت زراعة ذي قار , 
فلم اجد من جديد ,�شوى ا�رسار ق�شم الب�شاتني 
بحق  امل�شمولني  معامالت  تقدمي  على 
الت�رسف ب�شكل جماعي ,ومع ان هذا اال�رسار 
هو اجتهاد �شخ�شي )ال ت�رسيعي والمنطقي( 
الوقت  على  مراهنة  باطنه  لكن  حق  ظاهره 
من  املنتحلة  اللجنة  حتدثه  ما  ان   ... الطويل 
االمانة  اىل  احلمراء  اخلطوط  تخطى  تظليل 
اليها  يتطلع  التي  الوزراء)  ملجل�س  العامة 
امام  يحدث  ما  اترك  ب�شكاواهم(...  املظلمون 
ووطنهم...  �شعبهم  على  والغيارى  ال�رسفاء 
ال�شيد وزير  الرجاء اىل  الوقت ذاته اكرر  ويف 
لدائرة  العام  املدير  وال�شيد  املحرتم  الزراعة 
من  واذكِرهما  املحرتم  الزراعية  االرا�شي 
باب م�شوؤوليتهم ) كلكم راع وكل م�شوؤول عن 

رعيته ( فيما يخ�س االخرين وال�شالح العام 
...فكفى ان م.زراعة ذي قار ا�شدرت املعاملة 
الثالثة  للمرة  مطلوب  هو  ما  ,ح�شب  اجلاهزة 
طيا بكتبها املرفقة ادناه, واعادتها الب�شاتني 
بذرائع  قار  ذي  م.زراعة  اىل  الثالثة  للمرة 
بامل�شادقة  �شيادتكم  تدخل  اأرجو   ... واهية 
وفقا  بب�شتاين  الت�رسف  حق  ت�شجيل  على 
ق�شم  امام  حاليا   , اجلاهزة  ملعاملتي 

التحقيقات
اقيام  لت�شديد  م�شتعدان  –وانا  �شالم  �شيد   
املغرو�شات وفقا للك�شف املوقعي يف -8-5
التوزيع  قرار  تقدير  لقرار  ا�شتنادا   2016
دعما  وهذا  153يف2-15-1976  املرقم 
الزراعية  الرثوة  لتنمية  وخدمة  للزراعة 
يف  ملعامالتهم  االخرين  لرتويج  وت�شجيع 
عليكم  وال�شالم  املحافظة  ب�شاتني  عموم 

ورحمة اهلل وبركاته.
املرفقات:-

-1      ماورد عن اللجنة املنتحلة من تظليل.
زراعة ذي   . كتب �شادرة يف  ثالثة        2-
حتمل  الدائرة  يف  الب�شاتني  م.ق�شم  اىل  قار 
ح�شب  الثالثة  للمرة  اجلاهزة  املعاملة  طيا 

ماهو مطلوب.
مالحظة /ا�شطر املواطن اىل ار�شال ال�شكوى 
و�شولها  ل�شمان  االعالم  و�شائل  طريق  عن 
مع  باليد  واأ�شلمها  امل�شوؤولني,  ال�شادة  اىل 

املرفقات اىل مكاتبكم.

عمل  جمال  يف  ال�شلبية  احلاالت  من  الكبري  الكم  ظل  يف 
العراق  وزارة الرتبية وخا�شة مدار�شها املنت�رسة يف عموم 
,تربز حاالت ايجابية ميكن ان تكون عنوانا للتميز يف هذا 
ال�شعب  منطقة  يف  االبتدائية  االمل  مدر�شة  ادارة   . املجال 
ببغداد متمثلة مبديرتها ال�شيدة) �شهيلة حميد ر�شيد( وبقية 
كادرها التدري�شي ,ميكن اعتبارها النموذج احلقيقي للعملية 
على  واحلر�س  االن�شاين  فالتعامل   , العراق  يف  الرتبوية 
متابعة �شوؤون الطالب اخلا�شة وال�شعي حلل اال�شكاالت التي 
املدر�شة  تلك  يف  اليومية  البديهيات  من  ,�شارت  لهم  تقع 
اىل  حتتاج  التي  وبنايتها  امكاناتها  حمدودية  رغم  والتي 
ان  ,اال  اخلدمية  املجاالت  من  العديد  يف  حقيقي  تاأهيل 
ال�شلبيات  ادارة املدر�شة وكادرها مل يبذلوا جهدهم لتاليف 
يف  الدرا�شية  النتائج  اف�شل  حتقيق  طريق  يف  وامل�شي 
ادارية كفوؤة كما  ان وجود كوادر  االمتحانات يف كل عام. 
مبثل  اال�شادة  االعالم  من  ,ت�شتحق  االمل  مدر�شة  ادارة  يف 

هذه اجلهود اجلبارة بدال من اللهاث وراء احلاالت ال�شلبية .

اىل ال�شيدة امني بغداد "ذكرى علو�س" 
خريا  الكريعات  واهايل  الكاظمية  اأهايل  نحن  ا�شتب�رسنا 
والذي  للج�رس  النهائية  الت�شاميم  باكتمال  �شماعنا  عند 
�شممته �رسكة اأملانية متخ�ش�شة والذي من املفرت�س ان 
يربط جانب الر�شافة من جهة الكريعات بالكاظمية حيث 
الكريعات وينتهي  انه مير من �شاحة الطبقجلي من جهة 
ب�شارع املحيط من جهة الكاظمية ومير بالقطعة املرقمة 
109/4عطيفية والتي ت�شمى االن ب�شتان عب�شلي )ب�شتان 
عي�شة �شابقا( وكذلك مير بالقطعة 113 عطيفية وامل�شمى 
النقل  ل�شيارات  كراج  االن  خاتون)وامل�شتغلة  ب�شتان 
الكيات وغريها( واهمية هذا اجل�رس تكمن يف انه يف حالة 
زوار  تخدم  التي  اال�شرتاتيجية  اجل�شور  من  يعترب  تنفيذه 
ال�شالم  عليهما  اجلواد  وحممد  جعفر  بن  مو�شى  االمامني 
ال�شاخنة  املناطق  بع�س  يف  املرور  من  تغنيهم  والتي 
والتي �شفكت فيها دماء طاهرة من االأبرياء الزوار وكذلك 
فانه يعترب منفذ جديد للكاظمية املقد�شة ي�شاهم يف تقليل 

الزخم احلا�شل عند مداخل الكاظمية
وقد حاول البع�س ولي�س الكل التو�شط لتغيري م�شار اجل�رس 
قاطعا ملا  رف�شا  رف�س  انه  اال  الدراجي  الوزير  عهد  منذ 
االمامني  زوار  اهمية كربى يف خدمة  من  امل�رسوع  لهذا 
�شعاف  م�شتغلني  حماوالتهم  يف  وا�شتمروا  الهمامني 
لقاء  معهم  تعاونوا  الذين  امل�شوؤولني  بع�س  من  النفو�س 
ح�شة تعطى لهم يف االر�س علما ان هوؤالء  ميلكون اقل 
من ربع م�شاحة االر�س فقط كما قاموا باال�شتيالء على 
كامل االر�س و بداأوا بتقطيعها وبيعها واالن هم ي�شجعون 
ويلغى  حال  واقع  البناء  ا�شبح  حيث  البناء  على  النا�س 
مو�شوع اجل�رس الذي كلف ت�شميمه حوايل خم�شة ماليني 

دوالر .

هو �شادق بن حممد بن قدوري بن خ�رس من مواليد املو�شل, 
الواقعة يف حملة  ابراهيم  املال  كتاب  لدى  الكرمي  القراآن  در�س 
كوك نز وا�شل الت�شمية )كوك الزار( اي قطيعة الزار دخل مدر�شة 
التفي�س االهلية عام 1925 – 1926 وكانت حتتل بناية امام 
مبنى الق�شلة ثم قام مديرها ال�شيد ح�شني العاين بان�شاء بنايتها 
اجلديدة يف العاقولية وقد و�شع امللك في�شل االول حجر اال�شا�س 
لها تخرج يف االبتدائية ودخل مدر�شة ال�شناعة – ق�شم النجارة 
– عام 1931 ويف املرحلة هذه كان يقرا ال�شحف الفكهة وظل 
ثابت يف  الكرخي وحبزبوز وما يكتبه نوري  كذلك فقرا جرائد 
ار�شل  )الناقد( مليخائيل تي�شي  )البالد( وعندما �شدرت جريدة 
الدنيا  تعد  مل  التايل  العدد  يف  من�شورة  قراها  وملا  كلمة  اليها 
يف  م�شححا  عمل  �شدقي  بكر  انقالب  وبعد  الفرح  من  ت�شعه 
جريدة )الدفاع( التي ا�شدرها �رسكي�س �شوراين و�شارت تنطق 
املو�شل مت  بكر �شدقي يف  اغتيال  وبعد  االنقالب  قائد  بل�شان 
نفي �شوراين اىل �شورية ويف ال�شف الرابع من مدر�شة ال�شناعة 
بعد  الناهي  حمادي  ا�شدرها  التي  )الك�شكول(  جريدة  يف  عمل 
انف�شاله عن جريدة حبزبوز ثم تركها وعمل حمررا يف جريدة 
اىل  ا�شمها  حتول  ثم  فخري  احلميد  عبد  ا�شدرها  التي  )بالك( 
)العهد اجلديد( وبعد ان انهى درا�شته يف ال�شناعة عمل يف �شلك 
ا�شاتذتها  من  وكان  الريفية  املعلمني  دار  دخل  بعدها  التعليم 
ويف  اجلبل  وبدوي  النقا�س  وحممد  الركابي  حيدر  علي  العرب 
البغدادية  اجلرائد  يف  الفكهة  مقاالته  ين�رس  كان  االثناء  تلك 
فعل  وهكذا  ال�شحافة  ومزاولة  التعليم  برتك  ا�شاتذته  فن�شحه 
عام 1940 فعمل يف جريدة )الندمي( ل�شاحبها نا�رس جرجي�س 
جريدة  يف  عمل   1941 عام  الوطنية  ماي�س  حركة  قامت  وملا 
)النهار( ل�شاحبها عبد اهلل ح�شن ثم عمل يف جريدة )االخبار( 
ل�شاحبها جربان ملكون اىل عام 1952 وكان قبلها قد ا�شدر 
فيها  ن�رست  انني  واذكر   1947 عام  )قرندل(  املعروفة  جملته 
الف�شل االول من كتابي )جمل�س االدب يف بغداد( ا�شتمرت هذه 
1958 حيث الغي امتيازها وكانت قبل ذلك  املجلة حتى عام 
توقفت   1958 ايلول  من  الثامن  ويف  م��رات  خم�س  عطلت  قد 
متاما عن ال�شدور و)قرندل( هذا معروف يف احلكايات ال�شعبية 
العراقية وهو الذي يجهد نف�شه يف خدمة االخرين ثم يحرم من 
ذرة جهده بهذا املعنى الطريف وجه ال�شاعر علي اخلطيب هذين 
دقا  به  انوء  وجدتني  الغداء  كان  كبة  اذا  االزدي:  اىل  البيتني 
قيل  اكل  كان  وان  قرندل  اين  قيل  دق  كان  فان  اكل  منه  وما 
نام قرندم واح�شب ان الكلمة حمورة من )قلرن( والقلندرية فرقة 
دينية عرفت يف العهد العبا�شي ورد ذكرها يف رحلة ابن طوطة 
العالمة  وحدثنا  قرندلية  ب�شورة  واخرى  قلندرية  ب�شورة  مرة 
العراقية(  اللهجة  الفاظ  )ا�شول  ال�شبيبي يف كتابه  حممد ر�شا 
ان بع�شا منهم كانوا يحلقون حلاهم وحواجبهم و�شواربهم قال 
ال�رساج الوراق: ع�شقت من ريقته قرقف وما له اذ ذاك من �شارب 
قلندريا حلقوا حاجبا منه كنون اخلط من كاتب �شلطان ح�شن 
بعد  االزدي  وعمل  حاجب  بال  يبقى  ان  فاختار  عدله  يف  زاد 
احتجاب جملته عدة جرائد منها: العقد اجلديد, العرب, اجلماهري, 
يرفد  بقي  ولكنه  تقاعد   1974 عام  ويف  وغريها  اجلمهورية 
يجدر  ومما  ال�شائقة  مبقاالته  )امل��راأة(  وجملة  العراق(  )جريدة 
ذكره انه عمل يف العهد امللكي كرئي�س حترير يف اوقات خمتلفة 
جلرائد )اخبار امل�شاء( ملهدي ال�شفار و)احلوادث( لعادل عوين 
العرب(  و)فتاة  القا�شي  لعدنان  اجلديد(  )العهد  يف  حرر  كما 
ملرمي نوة و)�شوت ال�شعب( ليو�شف هرمز و)النا�شئة اال�شالمية( 
)ال�شحافة(  جريدة  �شاحب  وكان  وغريها  العاين  الباقي  لعبد 

واحد ا�شحاب )جريدة املنار(. 
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موازنة 2017 وتباين اآلراء حولها 
اعداد: مريم الياس 

الر�شيد  �شارع  عن  الكتابة  الرتاث  بحب  االح�شا�س  �شدين 
 .. .. ال�شارع الذي كان ملتقى ال�شعراء واالدباء العراقيني 
ال�شاخ�شة  املعامل  من  معلما  باالم�س  كان  الذي  ال�شارع 
بات  واليوم   .. العراقي  الرتاث  وا�شالة  عمق  توؤ�رس  التي 
هذا ال�شارع  مكبا لالأزبال ومرتعا لل�شو�س وال�شحاذين 
تفلح حماوالت  " ومل  " اللنكة  امل�شتعملة  املالب�س  وبيع 
من  املمتد  ال�شارع  هذا  تاأهيل  اعادة  يف  بغداد  امانة 
يوم  �شمي  والذي  ال�رسقي  باب  اىل  املعظم  الباب  منطقة 
العثماين  اجلي�س  وقائد  بغداد   حاكم  عهد  يف  افتتاحه 
ال�شارع  "  وقد �شمم هذا  �شتي  "جادة  با�شم  با�شا  خليل 
الت�شاميم  احدث  وفق  على  الزمان  من  احلقبة  تلك  يف 
ا�شبح  التبليط حتى  انتهى  ان  الهند�شية واملعمارية وما 
وخ�شو�شا  بغداد  الأهايل  االمثل  املتنزه  الر�شيد  �شارع 
�شكان الكرخ وال�شعيد منهم من يح�شل وقت الع�رس على 
ال�شارع  حمل خايل يف تخت احد املقاهي امل�رسفة على 
ليتفرج على القادمني  واملغادرين من النا�س الذين  لي�س 
لهم �شوى النظر اىل بع�شهم البع�س. وبعد اكرث من مائة 
عام  ويف حفل اقيم قرب متثال ال�شاعر العراقي معروف 
الر�شايف  �شيع �شكان بغداد �شارع الر�شيد  بعد وفاته اثر 
وهو  الر�شايف  القى  وقد  طويال   ميهله  مل  ع�شال  مر�س 
�شاخما يف موقعه بعد ان نه�س من �شباته  ق�شيدة رثى 
مكبا  اليوم  وبات  معلما  باالم�س  كان  الذي  ال�شارع  فيه 
البهجة  الإعطاء  بغداد  امانة  حماوالت  تفلح  ومل  لالزبال 
ملا ا�شمته حفل افتتاح �شارع الر�شيد رغم ا�شتخدامها كل 
و�شائل التزويق االعالمي الن املواطن مل يجد هناك �شارع 
بل وجد انقا�س �شارع فما زالت ابنيته الرتاثية و�شنا�شيله  
اجلميلة  التي كانت توؤ�رس روعة الفن املعماري العراقي 
اما  البوؤ�س  توؤ�رس حالة  زالت حمالته   لل�شقوط  وما  اآيلة 
ازقته  فحدث بال حرج فالويل والثبور لكل �شخ�س يتجراأ 
اخرتاقها فقد باتت ملجاأ لل�رساق واملحتالني هذا مايحث 
يف النهار اما مع بدء عتمة الليل فاملنطقة باتت موبوءة 
ذلك  من  امتار  ب�شع  اجتاز  يتجراأ  ملن  الويل  كل  فالويل 
من  وق�شعريرة  رع�شة  تنتابه  ان  بد  فال  اخلالد  ال�شارع 
العواقب فال بد  وانت ت�شري ان تلتفت  امور غري حممودة 
ال�شاعة  لتلعن  اخلطى  مت�شارع  الي�شار  وذات  اليمني  ذات 
�شمن  من  كان  ولو  ال�شارع  اجتياز  على  اجربتك  التي 
بغداد الأطلقت  �شوارع  الت�شميات على  اطالق  م�شوؤولياتي 
املجهول  من  اخلوف  �شارع  او  الرعب  �شارع  ا�شم  عليه 
م�شاًء  ال�شابعة  ال�شاعة  ويف  يوما  ال�شدفة  حملتني  وقد 
ال�شارع  ذلك  يف  الكرام  مرور  اأمر  ان  بغداد  �شتاءات  من 
مظلما  كان  ال�شارع  وان  خا�شة  وخوف  رعب  فانتابني 
مقربة   يف  ليال  ا�شري  اين  تخيلت  حتى  مقفلة  واملحالت 
هذا  من  هاربا  اخلطى  فاأ�رسعت  الغربان   حولها  حتوم 
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