
�صيفًا  البغدادية  ال�صكنية  الأحياء  من  العديد  تعي�ش 
قطع  جعل  اإذ  يحتمل،  ل  خدمي  تراجع  ظل  يف  بائ�صًا 
املاء و�صعها ل يطاق، وا�صطر بع�ش �صاكنيها للعودة 
الالزمة  املياه  لتاأمني  الو�صطى  الع�صور  اأ�صاليب  اىل 

لأن�صطة احلياة. 
واآ�صيا  امليكانيك  حي  مناطق  تبدو  الأوىل  للوهلة 
بقية  مثل  بغداد،  جنوبي  الدورة  �صمن   ،٨٣٦ واملحلة 
باأنا�ش  مكتظة  فال�صوارع  باحلركة،  تعج  التي  املناطق 
للعمل والت�صوق وق�صاء  التوجه  يتحركون بن�صاط، بني 
مزاجهم  يبدد  ل  النطباع  هذا  لكن  املنزلية،  الأعمال 
املاء عنها  انقطاع  ب�صبب  تطاق  ل  فمناطقهم  املتعكر، 

منذ نحو �صهر. 
للمربدات  الالزمة  املياه  تاأمني  هناك  الأهايل  يحاول 
اإن  القول،  املبالغة  من  فلي�ش  و�صيلة،  باأية  والغ�صيل 
البع�ش منهم ا�صرتكوا معًا بالكلفة املالية حلفر بئر على 

الر�صيف واإتاحته لال�صتخدام العام. 
و�صعيه ماء الإ�صالة هناك حمبطة، وت�صوء كل يوم ول 
تكاد اجلهات املعنية تقدم م�صاعدات تذكر غري الوعود 
حني  يف  املت�رضرين،  بح�صب  امل�صكلة،  �صبب  باإ�صالح 
الذي  الرئي�ش  املاء  اأنبوب  اإ�صالح  بغداد  اأمانة  اأكدت 
يغذي املناطق الواقعة �صمن قاطع بلدية الر�صيد وجزء 

من مناطق بلدية الدورة بعد تعر�صه للك�رض.
وبح�صب مواطنني، فاإن امل�صخات املنزلية التي تعرف 
حمليا با�صم "املاطورات" هي الأخرى مل تعد جتد نفعا 
من  املاء  انقطاع  ب�صبب  خاوية،  منازلهم  و�صنابري 

امل�صدر املغذي. 
عام  �صارع  على  مطل  امليكانيك  حي  يف  منزل  اأمام 
احلاج  يقف  املنطقة،  اىل  والداخل  اخلارج  يق�صده 
معاناة  عن  بح�رضة  عن  متحدثا  عامًا(   60( علي  اأبو 
التزود  لغر�ش  بئر  حفر  اىل  "جلاأنا   ، وقال  املنطقة، 
باملياه"، لفتا اىل اأن "هذه اخلطوة جاءت بعد ياأ�ش من 

اأمانة بغداد ودوائرها". 
يف  واملعاناة  "مزريا،  باأنه  الو�صع  علي  اأبو  وي�صف 
"مل نتلق من  اأ�صدها"، وعاد لعرب عن امتعا�صه بالقول 

دائرة الإ�صالة �صوى الوعود".
من  اخلايل  العفوي  واأ�صلوبه  الب�صيط  مبظهره  علي  اأبو 
املناطق  تلك  يف  الأهايل  م�صكلة  خل�ش  املجاملة، 
ظل  يف  املاء  انقطاع  حمنة  من  يخل�صها  بحل  الراغبة 

ارتفاع �صديد بدرجات احلرارة. 
وبخ�صو�ش ماء ال�رضب، اأو�صح اأبو علي، اأنهم "يلجئون 
معقمة  كونها  كبرية،  بكميات  املياه  قناين  �رضاء  اىل 

وميكن الوثوق بها". 
اأخذ  خمت�صني،  بح�صب  الآبار،  م�صتخدمي  على  يتعني 
عدة اأمور بعني العتبار، منها نوع البئر اأو الغر�ش من 

والتقرير  للماء  احلاوية  الطبقة  نوع  مراعاة  مع  حفره، 
اجليولوجي للمنطقة التي يحفر فيها. 

"املياه  اإن  التقني كرمي �صامل  وفق ذلك يقول املهند�ش 
اجلوفية امل�صتخرجة من الآبار، يجب اأن اخ�صع للفح�ش 
غري  املواد  من  والتخل�ش  للتعقيم  الالزمة  واملعاجلة 

املرغوبة فيها، مثل املعادن امل�صببة لع�رض املاء". 
تتطلب  ما  غالبا  اجلوفية  "املياه  اأن  �صامل،  ويو�صح 

معاجلة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، 
الأنهار  ملياه  التقليدية  املعاجلة  عن  كثرياً  تختلف 
اأمر  املبا�رض  "ا�صتخدامها  اأن  اىل  النقية"، لفتا  والآبار 

ل ين�صح به جتنبًا لالأ�صواأ". 
وكانت اأمانة بغداد اأعلنت يف )7 حزيران 2017(، عن 
اإ�صالح اأنبوب املاء الرئي�ش الذي يغذي املناطق الواقعة 
�صمن قاطع بلدية الر�صيد وجزء من مناطق بلدية الدورة 

بعد تعر�صه للك�رض.
وطالبت اأمانة بغداد اأهايل العا�صمة بـ"�رضورة تر�صيد 
الفعلية  للحاجة  وفقًا  ال�صايف  املاء  ا�صتعمال  وتقنني 
وغ�صل  املنزلية  احلدائق  �صقي  لأغرا�ش  هدره  وجتنب 
ال�صبكات  على  التجاوز  وعدم  وال�صوارع  ال�صيارات 
واخلطوط الرئي�صة الناقلة للماء وجتنب التالعب باأقفال 

املاء".

بالن�رض  يحتفلون  املو�صل  مدينة  اهايل  لزال 
املتحقق بعد ا�صتعادة املدينة من داع�ش، التي حاولت 
بع�ش  وبداأ  وح�صاريا،  جمتمعيا  املدينى  تدمري 
حول  اخرون  يت�صائل  فيما  تنظيف،  حمالت  الهايل 

غياب جمل�ش املحافظة وحكومتها.
بعد مرور ثالثة ايام على ا�صتعادة اجلانب المين من 
مدينة املو�صل الذي �صهد معارك متوا�صلة منذ �صهر 
داع�ش،  وتنظيم  المنية  القوات  بني  املا�صي  �صباط 
ا�صتطلعت NRT  اليوم )13 متوز 2017( الو�صاع 

يف املدينة وعودة احلياة 
وقال املواطن ابو حممود، ان �صوارع اجلانب الي�رض 
مبطاعم  وامل�صتاأن�صني  واملارة  باملتب�صعني  تكتظ 
ول�صاعة  الع�رض  منذ  التجاري  ال�صارع  ومقاهي 
متاأخرة من الليل،  حتت حماية القوات المنية التي 
�صار انت�صارها طبيعيا يف كل مفا�صل املدينة، المر 
وبينهم  مابيننا  حميمية  عالقات  ين�صج  بدى  الذي 
نت�صلى  ومعهم  بينهم  اوقاتنا  نق�صي  اننا  ول�صري 

بلعب الطاويل والدومينو والت�صامر.

وا�صار ابو �صهيب الذي يدير مقهى يف اجلانب الي�رض، 
عاد ال�صباب للتجمع وممار�صة الت�صليات ال�صبابية التي 
حرمت عليهم، حني كان داع�ش يجلد من تنبعث منه 
رائحة ال�صيجارة ورمبا ي�صل المر لدفع الغرامة، عاد 
ال�صبان اىل املقاعد والرائك يف امللتقيات ال�صبابية، 
و�صارت تعج بهم املقاهي، بينما ذكر موؤمن  الطالب 
تدريجيا  تعود  بداأت  احلياة  ان  املو�صل،  جامعة  يف 
املو�صل  ل�صباحات  ان  حيث  و�صباحاتها،  للجامعة 
جمال  حيث  احلرية،  عبق  اجلماعي  احلرم  امام 
ملونة،  مالب�ش  ارتدوا  الذين  والطلبة  الطالبات 
خلف  تختبئن  بناتنا  كانت  الذي  اخلمار  ازهق  فيما 
�صواده، مايجعلنا لمنيز بني بناتنا والهم هو عودة 
مايخلق  والطالبات  الطلبة  بني  اجلامعي  الختالط 

اوا�رض اجتماعية نحن يف ام�ش احلاجة اليها اليوم.
اجلانبني،  بني  النهرية  القوارب  عودة  اي�صا  ور�صد 
لزالت  حيث  اخلطورة،  بع�ش  من  ليخلو  والذي 
من  م�صتمرة  المين  اجلانب  يف  التطهري  عمليات 
ال�صباب احلياة اىل  القوات المنية، واعاد بع�ش  قبل 

حانبي النهر حيث جل�صوا على �صفاف دجلة .
كل �صي يف نينوى دبت بجوارحه احلياة وباخل�صو�ش 

حتمل  ب�صريات  تعج  التي  واخل�رض،  الفواكه  عالوي 
رزقهم   الباعة  ليك�صب  واربيل،  بغداد  من  الب�صائع 
و�رضائب  اتاوات  دفع  على  يجربون  كانوا  والذين 

العمل مل�صلحي داع�ش.
ال�صباب وال�رض مكتوفة اليدي امام  ومل يقف بع�ش 
الحياء  من  الكثري  منها  ي�صكو  التي  اخلدمات  نق�ش 
تنظيف حلينا مبا  بحملة  "قمنا  وليد،  ام  قالت  حيث 
توفر من عدد ورمينا النقا�ش خارج املو�صل بينما 
مقرا  كانت  التي  البتدائية  املدر�صة  ال�صباب  نظف 
لداع�ش، ولكنني ات�صال اين حكومة املو�صل وجمل�صها، 
واليوم  بالم�ش  لداع�ش  تركونا  بيننا،  لي�صوا  هم  ملا 
وامل�صتلزمات  الحتياجات  نق�ش  نواجهة  يرتكوننا 

اي�صا لوحدنا .
نينوى  يف  انفا�صه  ي�صتعيد  بداأ  �صئ  "كل  وا�صافت، 
متحدين  مادمنا  بنائه  �صنعيد  خ�رضناه  مبا  ولباأ�ش 

ومعنا قواتنا المنية".
واكد احد منت�صبي مكافحة الرهاب، تعاون املواطنني 
عن  والبالغ  املعلومات  لتقدمي  وم�صارعتهم  معهم 
بجولت  تقوم  التي  المنية  للقوات  داع�ش  م�صلحي 

ميدانية جوا لقتنا�ش مابقي منهم .

الطبيب اجلراح �صلمان فائق من اأ�صهِر اأطباء بغداد ولد عام 1328 
هـ/1910م، يف حملة جديد ح�صن با�صا يف بغداد، وا�صمُه مركب 
اآل  اأفندي  حممد  بن  اأفندي  الرزاق  عبد  ابن  وهو  فائق(  )�صلمان 
والدُه  وكان  البغدادية،  اأفندي  �صاكر  عائلة  اإىل  وينت�صب  �صاكر، 
الدولة  عهد  يف  بغداد  ولية  كتاب  حتريرات  رئي�ش  من�صب  ي�صغل 
الثانية  الدورة  من  1933م،  عام  �صلمان  تخرج  ولقد  العثمانية، 
ا�رضاف  حتت  اجلراحة  ق�صِم  يف  وتدرب  امللكية،  الطبية  الكلية  يف 
الدكتور وودمان woodman ثم معاونًا للدكتور نوئيل اإبراهام 
الدكتور  وقتها  يف  الطب  كلية  عميد  وكان   ،  N.Abraham
ومن  العراقية.  املالكة  للعائلة  اخلا�ش  الطبيب  �صندر�صن  هاري 

اقرانه يف الدورة الثانية الدكتور �صوكت حممود.
درا�صتِه  ليكمل  لندن  مدينة  اإىل  تخرجه  بعد  �صلمان  �صافر  ولقد 
اإىل  بعد  فيما  وعاد  بريطانية،  فتاة  من  تزوج  وهناك  الطب،  يف 
امللكي،  امل�صت�صفى  يف  اجلراحة  يف  اخت�صا�صه  ومار�ش  العراق، 
التي  اجلراحية  العمليات  يف  وماهر  لمع  جراح  كطبيب  واأ�صتهر 
املتحدة  الوليات  اإىل  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  واأوفد  يجريها، 
يف  املاج�صتري  �صهادِة  على  ليح�صل  1946م،  عام  يف  الأمريكية 
جامعاتها  اأ�صهر  اأحدى  من  التجريبية  واجلراحة  العامة  اجلراحة 
)مايو كلينيك(، وقد طلب منه البقاء يف الوليات املتحدة من قبل 
اإىل  العودة  اأنه ف�صل  اإل  للعمل يف م�صت�صفى مايوكلينيك  ا�صاتذته 
بلدِه، وعندما عاد اإىل العراق عام 1949م، رفع اإىل مرتبة اأ�صتاذ 
م�صارك ثم اإىل اأ�صتاذ كر�صي اجلراحة عام 1958م، اأي يف من�صب 
من�صب  �صغل  ثم  امللكية  الطبية  الكلية  يف  اجلراحة  ق�صم  رئي�ش 
على  وحاز  1963م،   -  1962 عامي  بني  الطب  كلية  عمادة 
كلية  زمالِة  على  وح�صل  واجلراحة،  الطب  يف  الربوفي�صور  درجة 
اجلراحة  يف  �صهادة  من  اأكرِث  وعلى  لندن،  يف  امللكية  اجلراحني 
من خمتلِف اأنحاء العامل، وله موؤلفات علمية كثرية، ومن موؤلفاتِه 
كتاب ال�صحة الذي كان يدر�ش يف املدار�ش البتدائية �صابقا، وبنى 
ويوجد  ال�رضقية،  الكرادة  منطقة  يف  ببغداد  العلوية  يف  م�صت�صفى 
يف بغداد �صارع با�صمِه هو )�صارع �صلمان فائق( قرب مبنى بدالة 
ولُه قاعة  ال�صمائل،  ال�صرية كرمي  الكرادة، وكان ح�صن  العلوية يف 
من  الكثري  يديِه  على  وتخرج  الطب،  كلية  يف  اأ�صمِه  على  �صميت 
من  العديِد  يف  و�صاهم  بلدان  لعدة  و�صافر  املعروفني  بغداد  اأطباء 
املوؤمترات الطبية واأ�صتقر يف مدينة لندن عام 1993م حتى وفاتِه 

عام 2002م.
اأنُه يتحلى بروح مرحة  ويتذكر كل من عرفه من طالبِه وزمالئِه 
من اأدب جم وطبع هاديء وخلق رفيع، ويف حياته اخلا�صة كان 
اأواخر  يف  الديني  باجلانب  اأهتم  حيث  م�صلمة  عائلة  من  �صلمان 
حياته ولقد ذهب اىل احلج عام 1976م، والتزم بال�صالة وال�صيام 

اىل اأواخر عمرِه.
تزوج �صلمان فائق من �صيدة بريطانية عندما �صافر لكمال درا�صته 
رمزي  هما  ولدين  له  وكان  1936م،  عام  يف  لندن  يف  الطبية 
1987م،  اأبنه رمزي مبر�ش يف املخ يف عام  ور�صاد، ولقد تويف 
وله منه حفيد واحد ا�صمه داود )ديفيد(، بينما كان له ثالث احفاد 
من ابنه ر�صاد هم )ليلى وهيلني وجيم�ش(، وجميعهم الآن ي�صكنون 

يف لندن.
الذي كان �صيا�صي واداري  ومن عائلته ابن عمه مو�صى كاظم بك 
عهد  يف  وحمافظات  األوية  عدة  مت�رضف  من�صب  و�صغل  معروف 
اململكة العراقية.تويف الطبيب �صلمان فائق يف داره يف بريطانيا 

يف �صهر ذي احلجة عام 1422 هـ/ �صباط عام 2002م.

ال مضخة وال صنبور".. ماء بطريقة العصور الوسطى في بغداد
بغداد ــ خاص

بغداد ــ متابعة

عليه  بنيت  الذي  الأ�سا�س  هو  جغرافية  لبقعة  النتماء  ان   
ثناياها  بني  حتت�سن  ولتزال  كانت  والوطان   ، الوطان 
وميولهم  وانتماءاتهم  م�ساربهم  اختالف  على  مواطنني 
انهم  ال  واخلالفات  الختالفات  كل  ورغم   ، وعقائدهم 
ا�سرتكوا يف النتماء للوطن ، ومادام كلهم ولدوا ووجدوا 
يف هذا الوطن فلي�س من املمكن ابعاد احد او افناءه ، كما 
كان يفعل املتجربون واملت�سلطون ك�سدام واأ�سباهه بحجة 
 ، واهية  حجج  من  ذلك  اىل  وما  للخارج  والنتماء  التبعية 
غايتها اخفاء طائفيته و�ساديته وعقده جتاه املختلفني عنه 

يف العتقاد .
امل�ساواة اأمام القانون هو ال�سامن الأول لبناء دولة القانون 
املح�سوبية  اأ�س�س  على  القائمة  املكونات  دولة  ولي�س 
املواطن  بني  التعاقدية  العالقة  فل�سفة  يف  واملن�سوبية 
وال�سلطة ، اذ بنيت ال�سلطة بعد ٢٠٠٣ على اأ�س�س املكونات 
املبداأ  حيث  من  القوانني  كانت  وان  امل�ساواة  اأ�س�س  ولي�س 
كانت تن�س على الأخري ال ان التطبيق كان طائفيًا عن�سريا 
اأو  منها  ال�سيادية  �سواء  واملواقع  املنا�سب  توزيع  يف 

اخلدمية .
ولي�س  الوطني  التمثيل  اأ�سا�س  على  قائم  الربملاين  النظام 
املناطقي ، مبعنى اأن النائب وان قدم من حمافظة اأو منطقة 
النواب  جمل�س  قبة  اإىل  للو�سول  با�سواتها  اهلته  حمددة 
وحمدودية  ال�سيق  بهذا  يكون  ل  اأن  يتطلب  عمله  ان  ال 
املت�سدين  عقول  على  �سيطرت  ما  اذا  املناطقية  لن  الروؤية 
وخطرية  كبرية  �سراعات  تولد  تناق�سات  �ستنتج  فانها 
الربح  بعني  الأمور  اإىل  �ستنظر  واملواقف  التحركات  لن 
واخل�سارة و�ستكون لعبة �سفرية بني املحافظات واملناطق 
التقوقع  م�سكلة  لالن�ساف   ، �سنني  منذ  لدينا  يح�سل  كما 
الطائفي واملناطقي غري حم�سورة بال�سا�سة واملمثلني واإمنا 
فاأ�سبح  الطائفي  العالم  بفعل  املجتمع  داخل  تعميقها  مت 
النائب اأو ال�سيا�سي متهمًا اذا ما �سوهد بجل�سة اأو لقاء مع 
والتهويل  التخوين  ب�سبب  اآخر  مكون  اأو  طائفة  من  نواب 
تعميق  من  يزيدون  املمثلني  من  يجعل  وهذا  الإعالمي 

التخندق الطائفي خوفًا من جماهريهم .
املرجعية يف خطبتها الخرية يوم ١٤/ متوز  اأكدت  ولهذا 
على ان يعمل من هم يف مواقع ال�سلطة واحلكم وفق مبدا 
ان جميع املواطنني من خمتلف املكونات القومية والدينية 
ميزة  ول  والواجبات  احلقوق  يف  مت�ساوون  واملذهبية 
لحد على اخر ال مبا يقرره القانون. ان تطبيق هذا املبدا 
الثقة  امل�ساكل وا�ستعادة  تامة كفيل بحل كثري من  ب�سرامة 

املفقودة لدى البع�س باحلكومة وموؤ�س�ساتها.

مبدعون
من العراق

الحياة الطبيعية تعود بصورة تدريجية إلى الموصل

سلمان فائق

المواطنة أساس 
االنتماء للوطن

بقلم- عمار جبار الكعبي

أقالم حرة

كثرية هي امل�صاكل التي تواجه العراقيني يف هذه الفرتة و 
يبدو اأن م�صكلة النقل اخلا�ش وجد لها امل�صوؤولون يف بغداد 
النقل  خلطوط  جديدة  ت�صعرية  حتديد  قرار  خالل  من  حال 
اخلا�ش معتمدة على جملة من الأ�ص�ش ومنها ارتفاع اأ�صعار 
القانون  املحروقات وتغيري امل�صارات بح�صب خطة فر�ش 
واملواطنني..يف  لل�صواق  بالن�صبة  القت�صادي  والو�صع 
تقرير مرا�صلنا)حممد كرمي( ماذا يقول مدير ال�رضكة العامة 
مديرية  اتخذتها  التي  الإجراءات  هي  وما  اخلا�ش  للنقل 

مرور الر�صافة..وما هو راأي ال�صواق؟
الب�رضة،  يف  الركاب  بنقل  خا�صة  �صيارات  �صائقو  و�صكا 
من م�صكلة املتجاوزين الذين يناف�صونهم خارج ال�صوابط، 
واملبالغ  لهم  املخ�ص�ش  املراآب  يف  اخلدمات  وغياب 

"الباهظة" التي تفر�ش على من يريد تغيري م�صار خطه، 
ثائر عزام،  الب�رضة،  الع�صار، و�صط  ال�صائق يف مراآب  وقال 
فقط،  ذاته  املراآب  يف  تكمن  ل  الركاب  نقل  "م�صكلة  اإن 
ال�رضر  يلحق  ما  خارجه  املتجاوزين  بوجود  اأي�صًا  اإمنا 
بال�صائقني، وي�صكل خمالفة للنظام املروري و�صوابط النقل 

اخلا�ش".
واأ�صاف عزام، اأن "هيئة النقل اخلا�ش و�صعت مراقبني على 
اأ�صحاب ال�صيارات الذين ينقلون الركاب خارج املراآب، اإل 
اأنها ل ت�صتطيع منعهم متامًا كونها  ل متلك �صلطة رادعة"، 
م�صرياً اإىل اأن "الهيئة ت�صتعني اأحيانًا بال�رضطة ملنع وقوف 

ال�صائقني املتجاوزين".
الباهظة  "الر�صوم  ناجي حممد، من  ال�صائق  ا�صتكى  بدوره 
الذي يريد  ال�صائق  النقل اخلا�ش على  التي تفر�صها هيئة 
وجود  عدم  ومن  دينار،  األف   125 اإىل  ت�صل  خطه،  تغيري 
الهيئة  داعيًا  املراآب"،  داخل  وال�صائقني  للركاب  خدمات 
دينار  األف  الـ25  تتجاوز  ر�صومًا رمزية ل  "تتقا�صى  لأن 
ليلتزم ال�صائق ب�صوابطها، واأن توفر خدمات منا�صبة داخل 

املراآب".

سائقو النقل الخاص يعانون 
"العشوائية" وغياب الخدمات 
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