
تبدو ال�شقوق على جدران املواقع الرتاثية البغدادية القدمية 
تلفظ  وهي  املدبر  املوت  اليها  يزحف  فيما  ندوب،  مثل 
الزالتها  �شاعني  من  كبرية  هجمة  بعد  االأخرية  اأنفا�شها 
واإهمال حكومي وغياب وعي الثقايف جتاه احلفاظ عليها 

بغداديون حتدثوا عن اإهمال املناطق الرتاثية، وا�شاروا اىل 
ان احلكومة اأهملت جميع املواقع الرتاثية التي تعد تاريخ 
يحدث  كما  ال�شقوط  تعاين  باتت  غالبيتها  ان  اإذ  املدينة، 
بغداد  على  �شاهد  ابرز  تعد  التي  اخللفاء  جامع  منارة  مع 
العبا�شية. عماد ر�شاد اأحد �شكنة ال�شورجة، اإحدى املناطق 
التي تطل عليها منارة جامع اخللفاء  قال يف حديث �شحفي  
:  منارة اجلامع اآيلة لل�شقوط اأمام مراأى اأمانة بغداد التي 
كبرية  خ�شائر  �شي�شبب  و�شقوطها  منها،  مقربة  على  تقع 
باأرواح مواطنني وممتلكاتهم، كونها تطل اأي�شًا على �شوق 
)�شوق  هي   تراثيًا  طابعًا  متلك  االأخرى  هي  كبرية  �شعبية 
الغزل(، وهذه املواقع االأثرية باتت مرتوكة بل مهملة، ياأكل 
الزمن من تاأريخ جدرانها    ويعد جامع اخللفاء من م�شاجد 
بغداد الرتاثية بناُه اخلليفة علي املكتفي باهلل، وكان يعرف 
و�شمي  اخلليفة،  جامع  ا�شم  عليِه  اأطلق  ثم  الق�رص،  بجامع 
بغداد  معامل  من  وهو  االأخرية.  الفرتة  يف  اخللفاء  بجامع 
902- )295-289هـ،  عام  يف  بناءه  ومت  التاأريخية، 
908م(، وذكرُه الرحالة ابن بطوطة عند زيارته لبغداد علم 
اأبو ح�شني، وهو  46 عاما  1327م   تنحني منذ  727هـ، 
احد امل�شوؤولني على جامع اخللفاء االثري، يقول  :  منذ 46 
�شنة واأنا اأُالحظ تقو�س املنارة وما زالت حتى االآن بالتقو�س 
نف�شه ، الفتا اإىل اأن  ما ي�شاعد على اإبقاء هذه املنارة واقفة 
ويحول دون وقوعها هو وجود �ُشلـَّمني حلزونيني بداخلها 
  : ح�شني  اأبو  وي�شيف    . للنزول  واالآخر  لل�شعود  اأحدهما 
املنارة لها اأ�شا�س حتت االأر�س الثني ع�رص مرتاً وهذا عامل 
اآخر ي�شاعد على ا�شتمرار بقائها، والتن�شيق التام يف بنائها 
املناطق  اأكرث  من  واحدة  تكون  اأن  على  �شاعد  وزخرفتها 
 2003 .   اول زيارة حكومية منذ عام  اأهمية   احل�شارية 
اللطيف  ال�شيخ عبد  ال�شني  الوقف  زار رئي�س ديوان  موؤخرا 
الهميم جامع اخللفاء و�شعد اىل املنارة ليكون اول م�شوؤول 
يتفقد املنارة ويعتلي قمتها منذ اكرث من 30 عاما. الهميم 
لي�شت بامل�شتوى  اأهايل املنطقة بان اال�رصار  الذي طماأن 
املتوا�شل  للعمل  الهند�شية  الكوادر  با�شتنفار  اأمر  املقلق 
منظمة  و  اال�شت�شارية  الهند�شية  باملكاتب  واال�شتعانة 
و�رصيعة  اآنية  وا�شالحات  معاجلات  وتوفري  اليون�شكو 
عن  وحتدث  عيها.  واملحافظة  املئذنة  يف  )امَليْل(  لوقف 
االثرية  امل�شاجد  من  كثري  حلماية  اليون�شكو  مع  اتفاقات 
وادخالها �شمن الئحة الرتاث االإن�شاين الفتا اىل ان ان عمر 
800 عام. واكد ان خلية ازمة تعمل  هذه املاأذنة يتجاوز 
على مراقبة امليل الذي بداأ بن�شب قليلة يف البداية من اجل 
و�شع املعاجلات ف�شال عن انتظار الك�شوفات اجليوفيزائية 
هذه  بقاء  ان  اىل  م�شريا   ، والرتبة  االأر�س  م�شتوى  على 

حرق  والعراقيني  البغداديني  ذاكرة  من  جزءا  يعد  املئذنة 
املنازل من اجل بيعها  حتدث قا�شم فرحان، مقرر جمل�س 
تعد  العا�شمة  الرتاثية يف  املناطق  بغداد قائال:   حمافظة 
م�شجلة  بغداد  يف  مناطق  اربع  بغداد،  امانة  م�شوؤولية  من 
القدمية  الر�شافة  العاملية  الرتاث  الئحة  �شمن  عامليا 
واالعظمية والكرخ القدمية والكاظمية  .  وي�شيف فرحان 
املناطق  املنازل يف هذه  ا�شحاب  األزم  العراقي  "الد�شتور 
املحافظة  جمل�س  وان  الدولة،  لغري  البيع  وال  الهدم  بعدم 
الكثري من املخالفات على هذه املناطق وطرق بيع  �شجل 
املنازل فيها  ويزيد مبينا ان "هناك من يقوم بحرق هذه 
البيوت االثرية والتي تعد من الركائز احل�شارية للعا�شمة 
املنزل  اخراج  على  يعمل  بدوره  والذي  املنزل  هدم  بغية 
املنزل  ا�شحاب  يتمكن  ولكي  العاملي  الرتاث  الئحة  من 
  . العقار، وبالتواطوؤ مع امانة بغداد   من بيعه كاأر�س يف 
وي�شيف :  جمل�س بغداد و�شع بع�س احللول وار�شل الكثري 
من التو�شيات اىل احلكومة العراقية املركزية من اجل احلد 

البيت  احياء  اعادة  املجل�س  تبنى  فيما  الظاهرة،  هذه  من 
البغدادي )بيت الوايل( و)الق�شلة( وحتى )متحف عبد كرمي 
القا�شم( لكن تق�شف املوازنة احال دون ا�شتكمال امل�رصوع  
احلياتية  املعامل  غالبية  الوايل(  )بيت  متحف  وي�شم    .
1970م  مطلع  يف  اأفتتح  والذي  االأوائل  بغداد  ل�شكان 
املتحف  بناية  وتعد  مبنى،  قرب  دجلة  نهر  �شفاف  على 
عام  اإىل  اإن�شاوؤها  تاريخ  يعود  حيث  القدمية،  املباين  من 
قرب  )الق�شلة(  وتوجد  العثمانية.  الدولة  عهد  يف  1869م 
وهو  املتنبي  �شارع  حاليا  وامل�شمى  االأكمكخانة  �شارع 
موقع املدر�شة املوفقية �شابقا. اإما متحف عبد الكرمي قا�شم 
والذي يعرف اي�شا بانه متحف ثورة 14 متوز، هو َمتحف 
يف بغداد ُيعر�س فيه ُمقتنيات �شخ�شية من اأهم �شخ�شيات 
تاريخ العراق امُلعا�رص وهو رئي�س الوزراء العراقي الثقافة 
با�شم  املتحدث  العبيدي  عمران  يتحدث  التهم  من  تترباأ 
وزارة الثقافة ، قائال :  االبنية الرتاثية يف العا�شمة بغداد، 
الوزارة، وهي من اخت�شا�س االمانة  لي�س من اخت�شا�س 

مهام  �شمن  يعد  فقط  الر�شيد  �شارع  ان  عمران  ويو�شح   .
تعمل  فعندما  وح�شب  ا�شت�شاري  الوزارة  ودور  الوزارة، 
االمانة على اعادة اعمار او تاأهيل مبنى تاريخي ت�شت�شري 
الذي  الر�شيد  �شارع  ويعد  الت�شاميم   ناحية  من  الوزارة 
يحتوي على الن�شبة االأكرب من البيوت الرتاثية املهملة من 
اأقدم واأ�شهر �شوارع بغداد كان يعرف خالل احلكم العثماين 
با�شم �شارع )خليل با�شا جاده �شي( على ا�شم خليل با�شا 

حاكم بغداد وقائد اجلي�س العثماين.
 مواقع اثرية تتحول اىل مكب للنفايات

فيه  واالثار  ال�شياحة  جلنة  وعرب  بغداد  حمافظة  جمل�س 
اعرتف بان بع�س املواقع االأثرية املهمة يف بغداد تتحول 
اإىل مكب لنفايات من قبل بع�س اجلهات واملواطنني ، وان 
وزارة الثقافة مل تعمل على احلد من تدمري املواقع االثرية.

يون�س  مازن  اللجنة  رئي�س  بح�شب  املواقع  هذه  بني  ومن 
الو�شطانية  البوابة  وموقع  حرمل  لتل  االأثري  املوقع  كان 

لبغداد وموقع تل حممد �رصق العا�شمة بغداد  .

حوادث  باب  ويف  تراثية  بغداديات  �شل�شلة  يف 
بغدادية كانت لنا حما�رصة عن ال�شحف البغدادية 
اىل   1926 �شنة  من  �شنوات  ال�شادرة خالل خم�س 
1930 كما وردت يف الدليل الر�شمي للمملكة  �شنة 
الدليل  هذا  اورد  اذ   1936 �شنة  ال�شادر  العراقية 
الفرتة  هذه  يف  ال�شادر  البغدادية  ال�شحف  ا�شماء 
وا�شماء ا�شحابها ولو رجعنا اىل ال�شحف البغدادية 
ال�شحف  اكرث  ان  لوجدنا   1936 اىل   1926 من 
22 �شحيفة  بلغ عددها  1927 حيث  �شنة  �شدرت 
وكانت   1926 �شنة  يف  �شحيفة   19 هنالك  وكان 
1929 و11 �شحيفة  �شنة  12 �شحيفة يف  هنالك 
يف �شنة 1928 اما �شنة 1936 فكان عدد ال�شحف 
قليال ب�شبب ان طبع الدليل كان يف هذه ال�شنة وقبل 
انتهائها ولو رجعنا اىل ا�شماء هذه ال�شحف وا�شماء 
التي  البغدادية  ال�شحف  ان  جند  فاننا  ا�شحابها 
1926 هي االعت�شام لعبد الكرمي  �شدرت يف �شنة 
القومي  واملنهج  عزت  الحمد  واملعارف  ال�شيخلي 
احل�شني  الرزاق  لعبد  والوفاء  الراوي  �شعيد  ملحمد 
الغفور  لعبد  واال�شتقالل  الفكيكي  لتوفيق  والنظام 
حلقي  والت�شامن  ح�شون  ل�شليم  واملتفرج  البدري 
اجليبجي ووادي الرافدين لروفائيل بطي واحلقائق 
لعبا�س اجللبي وعراق ارك�س م�شرت )يف دبليو افنتك( 
لعبد  واالر�شاد  حا�شني  ليعقوب  حا�شني  و�شباق 
و�شينما  ال�شعب البراهيم كمال  ونداء  اجلليل جميل 
البناء  الرحمن  لعبد  والنور  تي�شي  احلياة مليخائيل 

جامعة  المني  واجلامعة  العمر  البراهيم  واجلديد 
�شنة  ويف  الكرخي  عبود  للمال  والكرخ  البيت  ال 
ملديرية  ال�رصطي  التالية  ال�شحف  �شدرت   1927
يوحنا  للق�س  اال�شورية  والن�رصة  العامة  ال�رصطة 
وال�رصاحة  ح�شون  ل�شليم  العربي  والعامل  اليو�شع 
لها�شم الرفاعي ونداء العمال لعبا�س جلبي وال�شاد 
حل�شني  وال�شحيفة  ال�شهروردي  �شالح  ملحمد 
البراهيم  والزمان  غنام  لرزوق  والعراق  الرحال 
والنه�شة  �شالح  لناجي  والربهان  �شكر  �شالح 
التمن  ابو  جلعفر  واحلقيقة  اجلرجفجي  المني 
والتعليم  والرتبية  االعظمي  ظريف  لعلي  واالقالم 
ل�شاطع احل�رصي واالمني لداوود ال�شعدي واخلميلة 
ال�شماعيل الرا�شد والثقافة لعبد اجلليل برتو والبعث 
الدبوين  احلميد  لعبد  املعملني  ودار  عوين  لعادل 
منري  وا�شدر  التاميز  ل�رصكة  البغدادية  واالوقات 
القا�شي جريدة الرابطة االدبية وجريدة املجلة ويف 
التالية تنوير االفكار  1928 �شدرت ال�شحف  �شنة 
�شدقي  بكر  لعوين  والقب�س  االعظمي  نعمان  للحاج 
الكرملي  لالب  العرب  ولغة  العزاوي  ل�شعيد  واللواء 
اجلديد  والن�سء  ال�شامرائي  عبا�س  ل�شعيد  وال�شباب 
�شاوؤول  النور  واحلا�شد  البندنيجي  القادر  لعبد 
ابو  جلعفر  والوطن  داوود  ال�شيخ  ل�شليمان  واجلهاد 
التمن والناقد ل�شليمان ال�شيخ داوود اي�شا ويف �شنة 
�شوت  التالية  البغدادية  ال�شحف  �شدرت   1929
الكيالين  لفائق  والناظرة  الباججي  ملزاحم  العراق 
دنكور  اللياهو  والدليل  كبة  احل�شني  لعبد  والواجب 
وامل�شتقبل لعبد القادر ا�شماعيل وامل�شباح ل�شليمان 

مكي  ملحمد  والتعاون  عزت  الحمد  واملزمار  �شينة 
اال�شرتي والن�رصة االقت�شادية لعبد اهلل ن�شيم والبالد 
ال�شامرائي و�شدى  لفائق  لروفائيل بطي واحلار�س 
لكمال  والر�شافة  العثمان  ابراهيم  لل�شيخ  اال�شالم 
البغدادية  ال�شح  �شدرت   1930 �شنة  ويف  ن�رصت 
التالية الدليل لل�شيد حممد جواد �رصف الدين ومكتب 
اال�شتعماالت لل�شيد حممد جمال الدين واالماين لعبد 
والهداية  خوندة  ل�شامي  والرافدين  �شبيب  الرزاق 
اال�شالمية والبراهيم الراوي واملوؤرخ لرزوق عي�شى 
وال�رصع  القادر  عبد  �شالح  ملحمد  ال�شعب  و�شديق 
مهدي  ملحمد  والفرات  الفكيكي  لتوفيق  والق�شاة 
والك�شافة  الو�شوا�شي  لفخري  والكواكب  اجلواهري 
لوزارة املعارف واملعول مل�شطفى علي وال�شنائع 
لروفائيل  العراقية  واملجلة  القزاز  �شالح  ملحمد 
العهد  و�شدى  االوقاتي  ل�شاكر  واالجتماع  بطي 
ح�شن  املجيد  لعبد  والعامل  احل�شان  الرزاق  لعبد 
لراجي  التعاون  و�شدى  اخلالدي  لبهجت  وال�شائب 
التمن  ابو  جلعفر  اال�شتقالل  و�شدى  الع�شكري 
للطفي  والومي�س  الدين  جمال  الحمد  والريا�س 
بكر �شدقي و�شدى الوطن جلعفر ابو التمن وال�شعلة 
عبد  ليو�شف  العراقية  والطوابع  �رصيف  العزيز  لعبد 
العراق لكورمي والرجاء ملمدوح زكي  االحد وبريد 
ال�شادة  ا�شماء  ال�شعدي ويالحظ من  واجلديد لداوود 
الذوات الذين تولوا ا�شدار هذه ال�شحف انهم اعالم 
ال�شيا�شة واالدارة واحلكم والثقافة واملعررفة والعلم 
العراق  م�شرية  على  ب�شمات  تركوا  الذين  واالعالم 

بعد ذلك يف جميع املجاالت الداخلية واخلارجية  

اأمري  اأي�شا  وي�شمى  خلو�شي  عمر  العزيز  عبد  الدين  �شفاء 
يف  �شحفي.ولد  و  �شاعر  و  اأديــب  مــوؤرخ،  العراقي.  االأدب 
العزيز  عبد  والــده   1917 عام  خان  ا�شكي  حملة  خانقني 
خلو�شي حاكم ومت�رصف احلكومة العراقية.هو االبن االأول 
ماتت والدته و عمره 4 �شنوات. تويف يف لندن لعام 1995 
خلو�شي  �شميم  والدكتور  خلو�شي  �شدى  الدكتورة  وله 
يف  ن�شائيه  دكتورة  اأول  الدباغ  �شبيحه  الدكتورة  زوجته 
التلفزيوين  الربنامج  خالل  من  العراق  يف  ا�شتهر  العراق. 
العهد  يف  ر�شح  تقل.  وال  ٌقل  جــواد  م�شطفى  العالمة  مع 
العراق يف بدايه ال70 بعد  امللكي ليكون وزيرا. خرج من 
اتهامه باملا�شونية. كان ا�شتاذا يف جامعة اك�شفورد لالدب 

املقارن. اأ�شبح رئي�شا للجالية االإ�شالمية يف بريطانيا
املوؤلفات 
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تاريخ االأدب العبا�شي / رينولد . ا. نكل�شن ؛ ترجمة وحتقيق
درا�شة حول �شك�شبري، جملة "املعرفة"، بغداد 1960 

ديوان اأبي الطيب املتنبي ب�رصح اأبي الفتح عثمان بن جني 
امل�شمى بالف�رص

فن التقطيع ال�شعري والقافيه
فن الرتجمه )1691(

اأدب املقامات اأو الفن االأق�شو�شي امل�شجع )مقال(
اأهم مائة �شخ�شية يف تاريخ الب�رصية للدكتور مايكل هارت 

)مقال(
التعريف والنقد عنرتة وعبلة )مقال(

التعريف والنقد: مو�شوعات عربية واإ�شالمية يف الدرا�شات 
التاريخية والرتبوية واالأدبية لالأ�شتاذ الدكتور عبد اللطيف 

الطيباوي )مقال(
عبد  ال�شيد  االأ�شتاذ  تاأليف  احلديث  ال�شيا�شي  العراق  تاريخ 
الرزاق احل�شني )مطبعة دار الكتب - بريوت - لبنان 1975 
باالأوف�شت(  املنقحة  الثالث  الطبعة   - اأجــزاء  ثالثة  يف   -

)مقال(
الر�شايف موؤرخا مع نظرة خا�شة لتاأريخه لل�شرية النبوية 

)مقال(
درا�شة يف االأمثال العربية القدمية )مقال(

عر�س ونقد لبع�س اآراء الثعالبي يف اليتيمة )مقال(
جمع  املعا�رصة  الف�شحى  للغة  اإنكليزي   - عربي  قامو�س 

وترتيب معن زلفو مدينة )مقال( 

تراث بغداد ذاكرة تتوارى .. ومأذنة الخلفاء على وشك السقوط
بغداد ــ متابعة   

طارق حرب  

بطريقة  تعبيدة  او  الطريق  هذا  تعبيد  عدم  افرت�ضنا  لو 
ب�ضيطة او ... الخ ، كلها جمل ينادي بها ال�ضعفاء كي يهربوا 
من الواقع لكننا ال ن�ضلك غرية اال فيما ندر لنجتاز من خالله 
حدود بلديات متجاورة ومتباعدة وهو الطريق الدويل او 
ما ي�ضمى بالطريق ال�ضريع ، كان ذو جنوم عديدة لكنه بداأ 
يفقد جممالته �ضيئًا ف�ضيئًا حتى و�ضل اىل احتالل ثلث منه 
مع بقاء ثلثيه بني حفر وبقايا زيوت ت�ضاعد ب�ضورة رئي�ضية 
االو�ضط  الفرات  جتاوزت  وان  بل  اال�ضطدام  حوادث  على 
طريق  بتحويل  ال�ضيارات  معاناة  ف�ضتجد  اجلنوب  باجتاه 
على  طراأت  ا�ضمية  اعمال  ب�ضبب  واالإياب  للذهاب  واحد 
طريق الذهاب بالكامل وما زال لغاية اليوم يعاين من �ضداع 
ال�ضقيقة املزمن دون عالج تعبيدي او تطمينات بقرب زوال 
املر�ض واعالن ال�ضفاء ، فاليوم نحن ب�ضدد اأغرب احلاالت 
وهي �ضياع ثلث من طريق الذهاب ومثله من طريق االياب 
ثلثي  ذهب  حيث  الب�ضرة  واىل  بغداد  جنوب  من  بدايتًا 
الطريقني اىل جماميع متفرقة امل�ضافة وموحدة املهنة وهي 
هذا  يف  التمركز  على  عملوا  الذين  ال�ضيارات  غ�ضل  عمال 
املياه املطاطية تارة ويثبتوها  انابيب  الثلث وهم يحملون 
ا�ضتحوذوا  انهم  بذلك  متنا�ضني  اخرى  تارة  الطريق  على 
املياه  ر�ضقات  ب�ضبب  املجاور  الثلث  واعاقوا  الثلث  على 
ال�ضائرة  ال�ضيارات  زجاج  على  نظيفة  الغري  امل�ضادر  ذات 
الثلث  ل�ضلك  بالزامها  اخلطورة  غمار  خو�ض  على  لتجرب 
املتبقي مما يوؤدي ذلك اىل حوادث ا�ضطدام وخ�ضائر ب�ضرية 
ومادية فقد اخذت هذه امل�ضكلة تتفاقم مع البطالة امل�ضت�ضرية 
وقلة  املالية  االزمة  ب�ضبب  العراقي  املجتمع  �ضنوف  يف 
اال�ضتثمارية  امل�ضاريع  وانعدام  الوظيفية  التخ�ضي�ضات 
عليه  ادت  ما  ادت  احلدود  خارج  من  لها  دبر  عوائق  وهي 
حمال  انت�ضار  هو  اعاله  ال�ضلبية  احلالة  �ضابه  ما  وان  االن 
ذات �ضفائح معدنية على الطريق الدويل والتي يطلق عليها 
مطاعم  ان�ضاء  مت  الك�ضبة  بع�ض  بف�ضل  لكن  االك�ضاك  ا�ضم 
مرت  مئة  عن  تقل  ال  مب�ضافة  اي�ضا  قريبة  تكون  عنها  بديله 
يف ال�ضنوات القريبة مما ادى اىل زوال االك�ضاك من جوار 
الطريق مع بقاء ن�ضبة قليلة جدًا وها نحن نتطرق للم�ضكلة 
ال�ضبيهة  امل�ضكلة  حل  امل  مع  تدريجيًا  واختفائها  ال�ضابقة 
واال�ضكان  االعمار  وزارات  يف  املعنية  اجلهات  قبل  من 
غ�ضل  ظاهرة  من  للحد  العالقة  ذات  واملن�ضاأت  والداخلية 
ال�ضيارات على الطريق الدويل مع ت�ضجيع ممن يعملون يف 
نف�ضه  الطريق  تبعد عن  املهنة وذلك بتخ�ضي�ض ار�ض  هذه 
املكان  اىل  العمل  �ضاحب  وحتويل  باملطاعم  �ضبيهه  م�ضافة 
اجلديد ب�ضيغة االيجار من الدولة ب�ضعر منا�ضب او املجانية 
ان توفرت فمنه املحافظة على �ضرح رائع يربط مدن العراق 
ومنه منح املواطن ذات العالقة م�ضوؤولية احلفاظ على عمله 
التي  والتقليل من احلوادث  ان�ضائية  ايقونة  وحر�ضة على 
ما  ا�ضتمرار  على  ريعها  يعود  جمة  ومنافع  االبرياء  تطال 

تبقى من ما تبقى .

مبدعون
من العراق صحف بغداد الصادرة من سنة 1926 إلى سنة 1930

صفاء خلوصي 

الطريق الدولي 
ومسلسل المحن 

بسام القزويني 

أقالم حرة

�شكا عدد من مواطني حمافظة ذي قار مبنطقة �شوق 
ال�شيوخ الدجني االوىل والثانية وحي العبا�س احلزام 
ال�شارع  االخ�رص �شابقا من احلفريات املتواجدة يف 
عددا من  وقال   . املجاري  التخ�شفات وطفح  وكرثت 
بان  وعدوا  امل�شوؤولني  من  الكثري  ان  املواطنيني 
ال�شوارع واملناطق املذكورة  ي�شعوا احللول مل�شاكل 
. كون تلك ال�شوارع خدمية واملعاناة تزيد  خ�شو�شا  
حتويال  يكون  اذ     ، واملنا�شبات  ت  الزيارا  ايام  يف 
ل�شري ال�شيارت على هذا ال�شارع . مطالبني امل�شوؤولني  
حد  عند  التقف  فاملعاناة   ، ال�شارع  هذا  الك�شاء 
االزدحامات والتخ�شفات بل يف ايام االمطار ال ميكن  
ال�شري فيه النه مملوءا باحلفر واغلب �شائقي املركبات  

اليعملون يف ال�شوق ب�شبب تلك التخ�شفات .

 طالب عددا من �شكنة منطقة الوحدة جنوبي �رصقي 
بغداد ،  امانة بغداد والهيئات امل�شوؤولة  االلتفات 
جانبي  على  اال�شماك  بيع  علوات  انت�شار  لظاهرة 
عرقلة  ت�شكل   العلوات  تلك  كون  ال�رصيع  ال�شارع 
وجتمع مل�شرتي اال�شماك من املواطنيني باال�شافة 
اىل  يوؤدي  مما  الكريهة  الروائح  انت�شار  اىل 
لتجمع  ال�شيارات  ل�شائقي  بالن�شبة  كثرية  توقفات 
املواطنيني  واكد  العلوات   تلك  على  املواطنيني 
نتيجة  مميتة  حوادث  اىل  ادت  التجمعات  تلك  ان 
ال�شيارات  ال�شيارات  كون اغلب �شائقي تلك  تراطم 
انها  اىل  باال�شافة  املنطقة  طبيعة  اليعرفون 
اىل  لل�شيارات  الفتني  ال�رصيع  الطريق  ت�شوه منظر 
�رصورة بناء م�شقفات واماكن خا�شة جتمع بائعي 
ال�شكنية  واملنطقة  ال�شارع   عن  بعيدا  اال�شماك 

وب�شكل نظامي .

المواطنون يشكون طفح 
المجاري في سوق الشيوخ 

انتشار " علوات " األسماك 
على طريق بغداد – الكوت 

المواطن و المسؤول
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