
 
�أيامها  مت�ضي  تز�ل  ال  لكنها  �لقرن  �ضلمى  عمر  جتاوز 
من  مت�ضعا  �لعمر  منحها  وقد  جيدتني،  وذ�كرة  ب�ضحة 
�أي و�حدة من �ضديقاتها على قيد  �ملجال بحيث مل تبق 
ذهن  يف  �ملا�ضي  ذكريات  من  �أ�ضبحن  جميعهن  �حلياة 

�ملعمرة �لعجوز.
من  عاما(   120( �أكملت  كردية  �ضيدة  �لقادر  عبد  �ضلمى 
لكون  ونظر�  �لعر�ق،  يف  معمرة  �كرب  يجعلها  ما  عمرها 
�الأمر غري قابل للت�ضديق فاأن �حلكومة مل ت�ضدق بقاءها 
بقطع  قامت  لذلك  �لر�ضمية  �لوثائق  يف  �حلياة  قيد  على 
�إعالن  �لرغم من عدم  �ل�ضهرية. وعلى  �لتموينية  ح�ضتها 
�إح�ضاء ر�ضمي عر�قي �ضامل يحدد �كرب معمر يف �لبالد، �إال 
�أن و�ضائل �إعالم عر�قية ن�رشت يف متوز )يوليو( �ملا�ضي 
حمادة(  )جرجي�س  يدعى  عر�قي  معمر  �كرب  وفاة  خرب 
�الآن  تعترب  �ضلمى  فان  ذلك  ثبت  و�ن  عاما،   )119( عن 
�ل�ضخ�ضية  �لعر�ق. وحتمل هوية �الأحو�ل  �كرب معمرة يف 
1897 كيوم مولدها  �الأول من متوز عام  ل�ضلمى تاريخ 
متلك  بكثري،  ذلك  من  �كرب  �إنها  يقولون  �أحفادها  لكن 
حيث  بنات  وثالث  �بناء  خم�ضة  من  حفيد�   150 �ضلمى 
زوجها  تويف  فيما  بناتها  وبنات  �أحفادها  �أبناء  �ضهدت 
قبل )41( عاما كما فارق ثالثة من �أبنائها �حلياة �أي�ضًا. 
�لتابعة  و�رماو�  ناحية  يف  قلبزة  قرية  يف  �ضلمى  وتقيم 
مر�س  �أي  من  تعاين  ال  ذلك  مع  وهي  حلبجة،  ملحافظة 
تفا�ضيل  تتذكر  تز�ل  وال  �الأطعمة  جميع  وتتناول  مزمن 
وقال  قليال.  �ل�ضمع  ثقيلة  �أ�ضبحت  ولكنها  �الأمور،  جميع 
يوميا  ،"ت�ضري جدتي  �ملعمرة  �ل�ضيدة  ر�ضتم حفيد  فاروق 
تتمتع  تز�ل  وال  �لزقاق  وحتى  �لباحة  ويف  �ملنزل  يف 
وجه،  �أكمل  على  �ضالتها  وتوؤدي  �حلركة  على  بالقدرة 
�ملا�ضي".  رم�ضان  �ضهر  �ضيام  من  متكنت  �أنها  حتى 
ب�ضبب  �ضمعها  ثقل  كما  كالمها  قل  "لقد  ر�ضتم:  و��ضاف 
وقد  مر�س،  �ي  من  تعاين  ال  �نها  �ال  �لعمر،  يف  كربها 
�أجرينا لها فحو�ضات لها قبل ��ضهر وهي بحال جيدة من 
�لناحية �ل�ضحية وال تعاين من �أية �أمر��س مزمنة ك�ضغط 

�لدم و�ل�ضكري �للذين ي�ضيبان كبار �ل�ضن".
�أ�ضيبت  �و  �مل�ضت�ضفيات  �ىل  �أخذناها  "قليال ما    وتابع: 
و�لقحة  باالأنفلونز�  عام  كل  ت�ضاب  �نها  �ال  باأمر��س، 
مرتني �و ثالث مر�ت يف �لعام و�جلب لها �الأدوية بنف�ضي 
�مل�ضت�ضفيات  يف  �الآن  حتى  تبق  ومل  ذلك  بعد  ت�ضفى  ثم 
ل�ضاعة و�حدة". وذكر حفيد �ضلمى �ن جدته ال تز�ل تتذكر 
كل �ضيء و�أنها فقدت كثري� من �أعز�ئها، �ال �ن �يا منهم مل 
�أبنائها �لذي كان عن�رش� يف قو�ت  يكن مثل فقد�ن �حد 
�إذ مل تن�س حتى �الآن �مل فقد�نه. عند �لتحدث  �لبي�ضمركة 
عال  ب�ضوت  معها  �لتخاطب  من  بد  ال  �مل�ضنة  �ملر�أة  �ىل 
يتمكن من  لذلك مل  مرة  �أكرث من  �لكلمات  بع�س  و�إعادة 
توجيه �لكثري من �الأ�ضئلة �إليها.   فعن عمرها قالت �ضلمى: 

"حتى نف�ضي ال �علم كيف ال �أز�ل على قيد �حلياة، فقدت 
�لكثري من �الأعز�ء وحزنت عليهم كثري�".   و�أ�ضافت: "كان 
�لثمانينات عاد  �لبي�ضمركة، ويف  �بني ر�ضتم عن�رش� يف 
رفاقه  من  عدد  ومعه  �رش�  �لليايل  �إحدى  يف  �لبيت  �ىل 
�جلبل  �ىل  ذهب  ثم  �لطعام،  لهم  �أعددت  وقد  �لبي�ضمركة 
�أره بعد ذلك �ىل �ن �خربوين بوفاته". يوؤكد حفيدها  ومل 
�أكرث  عمرها  �ن  �ضمعت  �نها  جدتي  "تقول  ر�ضتم:  فاروق 
هوية  لها  ��ضدرو�  متى  جيد�  تتذكر  �نها  حتى  ذلك،  من 
بني  تلعب  كانت  حيث  مرة  الأول  �ل�ضخ�ضية  �الأحو�ل 
�الأطفال". عمر �ضلمى غري قابل للت�ضديق لدرجة �ن وز�رة 

�لتجارة �لعر�قية قامت بقطع ح�ضتها �لتموينية �ل�ضهرية، 
قيد  على  يز�ل  ال  �ضخ�ضا  هناك  يكون  �ن  ي�ضدقو�  مل  �ذ 
�حلياة وهو يف مثل ذلك �لعمر، وعندما تروي �ضلمى �ضرية 
حياتها الأحفادها تتذكر معظم �الأحد�ث �لتاريخية خالل 
�ملئة عام �ملا�ضية وهي �ضاهدة على �حلربني �لعامليتني 
و�لثور�ت �لتي �ندلعت يف كرد�ضتان كثورة �ل�ضيخ حممود 
�حلفيد �لتي قامت خالل �لع�رشينات من �لقرن �ملا�ضي. 
�لعر�ق  يف  يوجد  ال  فانه  �ضلمى  �أحفاد  تق�ضي  وبح�ضب 
�أكرث من  �أنهم يذهبون  �آخر يف مثل عمرها حتى  �ضخ�س 
عمرها  مثل  يف  �أ�ضخا�س  وجود  عدم  ويتوقعون  ذلك 

�أيار  �ضهر  يف  تناول  �لعاملي  �الإعالم  �أي�ضًا.  �لعامل  يف 
�ندوني�ضي  رجل  وهو  معمر  �كرب  وفاة  �ملا�ضي  )مايو( 
)146 عاما( وكان  ناهز  )�ضودمييديغو( عن عمر  يدعى 
�لرقم �لقيا�ضي �ل�ضابق م�ضجال با�ضم �ضيدة فرن�ضية تدعى 
�أحفاد  ويقول  عاما(.     122( عمر  عن  كامون(  )جني 
�ضلمى �إنهم حاولو� مر�ر� دون جدوى �لتو��ضل مع حكام 
�ن  من  متاأكدون  فهم  �لقيا�ضية،  لالرقام  غيني�س  كتاب 
قد  �لر�ضمية  �لوثائق  من  و�لتحقق  �لطبية  �لفحو�ضات 
يجعل عمر جدتهم )130 عاما( كما يقدرون ما �ضيجعلها 

�كرب معمرة يف �لعامل ال تز�ل على قيد �حلياة.

 
عن  كلمات  لنا  كانت  بغد�دي  تر�ث  �ضل�ضلة  يف 
�ملاء  ت�ضفية  وحماولة  بغد�د  يف  ماء  ��ضالة  �ول 
ويعود  بغد�د  �هايل  من  لل�رشب  �ضخه  يتم  �لذي 
ذلك �ىل �ضنة ١٨٩٥ عندما مت ن�ضب م�ضخة على 
�ضاطئ نهر دجلة قرب حملة �مليد�ن �ضمال بغد�د 
�لقدمية �ذ مت مد �نابيب من حديد �الآهني الي�ضال 
ماء �ل�رشب �ىل حملتي �لف�ضل و�حليدر خانة زمن 
مد  مت   ١٩١٠ �ضنة  ويف  پا�ضا  رفيق  بغد�د  و�يل 
�ىل  �ملياه  الي�ضال  �الر�س  حتت  معدنية  �نابيب 
تو�ضع  وقد  �لگيالين  �لقادر  عبد  �ل�ضيخ  جامع 
حيث  �لالحقة  �ضنة  �لع�رشين  يف  �الول  �مل�رشوع 
�مل�ضبغة  حمالت  يف  ��ضافية  م�ضخات  ن�ضبت 
خ�رش  حملة  �لكرخ  ويف  علي  �ضلطان  و�ل�ضيد 
�ملاء  �مل�ضخات جتهز  هذه  وكانت جميع  �ليا�س 
من  �ملاء  ت�ضحب  �ذ  �الو�ضاخ  ببع�س  م�ضحوبا 
ب�ضغط  �النابيب  يف  وتدفعه  �ملدينة  منت�ضف 
�ملاء  جتهيز  معها  يوؤمن  ال  ب�ضورة  جد�  قليل 
�ضنة  ويف  مت�ضاوية  ب�ضورة  �ملدينة  حمالت  �ىل 
١٩٢٤ ت�ضكلت جلنة ��ضالة �ملاء ملدينة بغد�د بعد 
كقر�س  دينار  �لف  ثالثني  �حلكومة  منحتها  �ن 
حيث  من  �ملاء  جتهيز  م�رشوع  حت�ضني  ليت�ضنى 
�لت�ضفية ومن حيث كمية �ملياه �ملر�د جتهيزها 

من  �ملاء  ح�رش  على  ين�ضب  �هتمامها  وكان 
تاأ�ضي�س مركز  لذلك مت  �ملدينة  حمل و�حد خارج 
خارج  كونها  �ل�رش�فية  حملة  يف  �ملياه  �ضحب 
�ل�ضحب  حمالت  غلق  ومت  �لتاريخ  ذلك  يف  بغد�د 
�الخرى د�خل بغد�د �المر �لذي ترتب عليه حت�ضني 
�ي�ضال  يتم  بحيث  �ل�ضغط  و�زدياد  �ملياه  توزيع 
�ملاء �ىل مناطق جديدة ويف �ضنة ١٩٢٧ ��ضرتت 
�لكر�دة  يف  �ملاء  لت�ضفية  �ضغري�  جهاز�  �للجنة 
�ىل  �ملاء  جتهيز  مت  حتى  ذلك  بعد  تو�ضيعه  ومت 
ن�ضب  مت   ١٩٣٠ �ضنة  ويف  �لكر�دة  �نحاء  جميع 
جهاز �خر للت�ضفية يف جانب �لكرخ ومت تو�ضيعه 
و�ضل  حتى  �لكاظمية  منطقة  �ىل  �ملياه  الي�ضال 
�ل�ضيف  مو�ضم  يف  غالون  مليون  �ىل  �لتجهيز 
�ملجهزة  �ملياه  �ضغط  وز�د  و�لكاظمية  للكرخ 
�ن�ضاء  مت  وقد  �ملياه  لهذه  �مل�ضتهلكني  عدد  وز�د 
مر�كز  �ىل  وجتهيز   ١٩٣٤ �ضنة  كبري  م�رشوع 
مركز  هي  مر�كز  ثالثة  يف  و�لت�ضفية  �ل�ضخ 
�ضمال  �ملياه  ل�ضخ  مركز  �كرب  وهي  �ل�رش�فية 
بغد�د ومركز �ل�ضاجلية حيث كان يبعد كيلومرتين 
عن مدينة بغد�د يف غرب �لنهر حيث يجهز �ملاء 
و�لكاظمية  جنوبه  و�لكرخ  �ضماله  �لكاظمية  �ىل 
يتوىل  و�لذي  �لكر�دة  �ضخ  مركز  �لثالث  و�ملركز 
�ضمنها  ومن  �لعلوية  منطقة  �ىل  �ملياه  جتهيز 

منطقة كرد �لبا�ضا

ومن �ضهر ت�رشين �الول �ضنة ١٩٣٤ ��ضبح جتهيز 
�ضنو�ت  ثمان  وبعد  �ضاعة   ٢٤ ملدة  ي�ضتمر  �ملاء 
كان �لتجهيز عن طريق �ملناوبة حتى نزل وقت 
تق�ضيم  مت  وقد  فقط  �ضاعات  �ربع  �ىل  �لتجهيز 
�الجور �لتي يتم دفعها وفقا مل�ضاحة �لد�ر وعدد 
�ل�ضاكنني �ىل �ضتة درجات من ٤٥٠ فل�ضا �ي �كرث 
من �لدوالر بقليل �ىل ١٥٠٠ فل�س لكل ثالثة ��ضهر 
وكان موظفو� ��ضالة �ملاء �ضنة ١٩٣٥ هم �لرئي�س 
�مل�ضرت كابارن رئي�س �ملهند�ضني و�ع�ضاء �للجنة 
�هلل  وعبد  �ملحا�ضبات  مدير  جورجي  جورج 
مهند�س  ر�أفت  وعلي  �حلقوقي  �مل�ضاور  �ل�رش�ف 
مدير  �لطوخي  �حلميد  عبد  و�لدكتور  �المانة 
وز�رة  ح�ضابات  �ضا�ضا  وزكي  �لعا�ضمة  �ضحة 
و�مل�ضرت  �ملايل  �ل�ضكرتري  �ضوقي  وخلف  �لد�خلية 
ويرتن �ملدير �لهند�ضي وعلي روؤوف مدير �الد�رة 
و��ضغلت جلنة ��ضالة �ملاء بناية جديدة للموظفني 
بناية  يف  كانت  �ن  بعد  و�ملر�جعني  و�لعمال 
بغد�د  ل�ضكان  �ملياه  توفري  �همية  ب�ضبب  قدمية 
كما مت عمل �خلز�نات �لعالية الول مرة يف بغد�د 
الي�ضال �ملياه وكان �خلز�ن �الول يف حملة باب 
�ل�ضورجة وخز�ن ثالث  �ل�ضيخ و�لثاين يف منطقة 
يف �ضارع �لنهر �ضنة ١٩٣٥ حيث ترتب على ذلك 
زيادة �ضخ �ملياه ومت ن�ضب خز�ن جديد يف حملة 

�مليد�ن ي�ضع مائتي �لف غالون .

مهمة  حمطة  تعد  حمدثة.  عر�قية  �ضاعرة  عمارة  عبا�س  مليعة 
عريقة  لعائلة  �ل�ضاعرة  ولدت  �لعر�ق  يف  �ل�ضعر  حمطات  من 
�ملعروفزهرون  �لف�ضة  �ضائغ  عمها  حيث  بغد�د  يف  وم�ضهورة 
عمارة وكانت ديانة �لعائلة �ضابئية مند�ئية عر�قية يف منطقة 
بغد�د. من  �لقدمية  �ملنطقة  لب  يف  تقع  منطقة  وهي  �لكرميات 
و�ملح�ضورة بني ج�رش �الحر�ر و�ل�ضفارة �لربيطانية على �ضفة 
نهر دجلة يف جانب �لكرخ �ضنة 1929م.وجاء لقبها عمارة من 
مدينة �لعمارة حيث ولد و�لدها. �أخذت �لثانوية �لعامة يف بغد�د، 
وح�ضلت على �إجازة د�ر �ملعلمني �لعالية�ضنة 1950م، وعينت 
مدر�ضة يف د�ر �ملعلمات. تخرجت يف د�ر �ملعلمني �لعالية �ضنة 
�لو�حد  �لرز�ق عبد  �لعر�قي عبد  �ل�ضاعر  1955.وهي �بنة خالة 
�لكثري حيث كانت ذ�ت �ضخ�ضية  و�لتي كتب عنها يف مذكر�ته 
عر�قية  �أنا  ق�ضيدة  �ملعروفة  ق�ضائدها  من  �أبية.  ونف�س  قوية 
مبطلعها ال حيث كتبت هذه �لق�ضيدة عندما حاول �أحد �ل�ضعر�ء 
مغازلتها يف مهرجان �ملربد �ل�ضعري يف �لعر�ق حيث قال لها 
من  جمع  �نِت  ال..ما  ال...�أترق�ضني....  �أت�رشبني...  ال...  �أتدخنني.. 
�لواليات  يف  غربتها  �يام  �أغلب  عا�ضت  عر�قية  �نا  فقالت  ال  �لـ 
بد�أت  ح�ضني  �ضد�م  زمن  يف  �لعر�ق  من  هجرتها  بعد  �ملتحدة 
�ل�ضاعرة كتابة �ل�ضعر يف وقت مبكر من حياتها منذ �أن كانت يف 
�لثانية ع�رشة، وكانت تر�ضل ق�ضائدها �إىل �ل�ضاعر �ملهجري �يليا 
�أبو ما�ضي �لذي كان �ضديقًا لو�لدها، ون�رشت لها جملة �ل�ضمري 
�أول ق�ضيدة وهي يف �لر�بعة ع�رش من عمرها وقد عززها �يليا �أبو 
ما�ضي بنقد وتعليق مع �حتاللها �ل�ضفحة �الأوىل من �ملجلة �إذ 
قال: )�ن يف �لعر�ق مثل هوؤالء �الطفال فعلى �ية نه�ضة �ضعرية 
�الآد�ب  – كلية  �لعالية  �ملعلمني  د�ر  در�ضت يف  �لعر�ق..(  مقبل 
�أن �جتمع عدد من �ل�ضعر�ء يف تلك �ل�ضنو�ت يف  – وقد �ضادف 
ذلك �ملعهد، �ل�ضياب و�لبياتي و�لعي�ضى وعبد �لرز�ق عبد �لو�حد 
عنه  ومتخ�س  �ضديد�ً،  بينهم  �لفني  �لتناف�س  وكان  وغريهم، 
�الإرز  بو�ضام  �للبنانية  �حلكومة  كرمتها  �حلر. حني  والدة�ل�ضعر 
�الهلية  �حلرب  )الن  �لو�ضام  تت�ضلم  مل  �الأدبية  ملكانتها  تقدير�ً 
قائمة( وكتبت تقول:- على �أي �ضدر �حط �لو�ضام ولبنان جرح 

بقلبي ينام
�لعامي  �ل�ضعر  كتبت  كما  فيه  فاأجادت  �لف�ضيح  �ل�ضعر  كتبت 
بها  وتخ�ض�ضت  �لعربية  لغتها  �ل�ضاعرة  �أحبت  كذلك،  و�أجادته 
للهجتها  تتنكر  �أن  دون  �أكرث  لها  فتع�ضبت  تدري�ضها  ومار�ضت 
يف  ترى  مليعة  �إن  معًا.  �الأثنني  يف  نف�ضها  فوجدت  �لد�رجة 
�للغة �لعربية �لف�ضيحة و�ضيلتها للتو��ضل مع �الآخرين �الأو�ضع، 
لكنها جتد يف لهجتها �لعر�قية �لعامية ما يقربها من جمهورها 
�أغنيات  �إىل  بع�ضها  فتحول  ق�ضائدها  ��ضتعذب  �لذي  �ملحلي 
ولو  وعر�قية  �خلالية  �لز�وية  دو�وينها  ومن  �لنا�س.  يرددها 

�أنباأين �لعر�ف و�لبعد �الأخري وهي ما ز�لت على قيد �حلياة.

أكملت 120 عاما.. أكبر معمرة في العراق تعيش في كردستان
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ خاص 

الحكام  طبقا  والقانونية  الد�ستورية  الناحية  من 
املادة االوىل من الد�ستور والذي قرر ان دولة العراق 
مماثلة  برملانية  دولة  فهو  برملاين  نظام  ذات  دولة 
املانيا والهند وايطاليا وانگلرتا وغريها من  لدولة 
ا�سمه  نعرف  الوزراء  رئي�س  حيث  الربملانية  الدول 
الدول  هذه  روؤ�ساء  ا�سم  نعرف  وال  الدول  هذه  يف 
تعرفها  النا�س  كل  مريكل  املانيا  وزراء  رئي�سة  مثال 
املانيا  رئي�س  يعرف  احد  وال  وجتول  ت�سول  وهي 
هذا بالن�سبة للمادة االوىل من الد�ستور كون العراق 
والقوي  االخر  الد�ستوري  وال�سند  برملانية  دولة 
رئي�س  اعتربت  التي  الد�ستور  من   )٧٨( املادة  هو 
ال�سيا�سة  عن  املبا�سر  التنفيذي  امل�سوؤول  الوزراء 
االقاليم  ي�سمل  هذا  الدولة  وم�سطلح  للدولة  العامة 
باأجمعها وال�سعب واالر�س  وال�سلطات  واملحافظات 
�سلطة  �سمن  يندرج  كرد�ستان  اقليم  ان  اي  واجلو 
رئي�س للوزراء طاملا انه م�سوؤول عن ال�سيا�سة العامة 
اي  فيها  كرد�ستان  اقليم  فيها  داخال  باجمعها  للدولة 
رئي�س  واخت�سا�سات  و�سالحيات  �سلطات  �سمن 
تعيني  العبادي  تويل  مو�سوع  كان  واذا  الوزراء 
رئي�س موؤقت القليم كرد�ستان من الوجهة الد�ستورية 
فان الوجه القانوين يوؤيد �سلطة رئي�س الوزراء يف 
قانونا  املقررة  املدة  ان  وهو  لالقليم  رئي�س  تعيني 
يعني  وذلك  �سنتني  قبل  انتهت  االقليم  رئي�س  لوالية 
ولكنه  البارزاين  ال�سيد  والية  انهاء  قرر  القانون  ان 
قررها  التي  املدة  على  �سنتني  على  تزيد  ملدة  ا�ستمر 
االقليم  رئي�س  بقاء  ان  اي  البارزاين  لوالية  القانون 
يف ال�سلطة غري قانوين كما انه غري د�ستوري اي انه 
ا�ستمر باملن�سب ب�سكل غري �سرعي غري م�سروع كذلك 
فان هنالك وجهة واقعية هو ما ح�سل يومي ١٦ و١٧ 
ال�سابقني  اليومني  من �سهر ت�سرين االول ٢٠١٧ اي 
حيث خ�سر برزاين ارا�س اكرث م�ساحة من م�ساحة 
من  بد  ال  وبالتايل  ونفطها  كركوك  وخا�سة  االقليم 
اليومني  يف  ح�سل  ملا  ا�ستقالته  الربزاين  يقدم  ان 
ال�سابقني من ارا�س عادت اىل الدولة بعد ان ا�ستحوذ 
الد�ستور  فان  ختاما  ال�سنتني  على  تزيد  ملدة  عليها 
تعيني  الوزراء  رئي�س  على  يحتم  والواقع  والقانون 
انتخابات  باإجراء  وال�سروع  كرد�ستان  القليم  رئي�س 
اجلديد  االقليم  رئي�س  ليكون  االقليم  يف  جديدة 

�سرعيا م�سروعا .

مبدعون
من العراق 1٨٩٥.. بداية رحلة ماء "اإلسالة" في مناطق بغداد

لميعة عباس عمارة

هل يعين العبادي 

رئيسًا جديدًا لإلقليم؟

بقلم / طارق حرب 

أقالم حرة

�لكرخ  بجانب  �لعامل  حي  ي�ضكن  �ضنة   44 �جلابري  قي�س 
ماز�لت  �لعا�ضمة  مناطق  من  )�لكثري  �أن:  يقول  ببغد�د 
�لنفايات  رفع  وعدم  �خلدمات  �ضوء  من  �ليوم  حتى  تعاين 
�ذ �ن متركزها يف مناطق معينة بالقرب من �ملنازل ي�ضبب 

�مر��ضا كثرية(.
�ىل  �لرت�كمات  تلك  �المطار  حتول  �ل�ضتاء  )يف  �ن  م�ضيفًا 
و�ملياه  �لنفايات  من  خليط  عن  عبارة  مائية  م�ضطحات 
وبالتايل فاإن ذلك ي�ضاعد يف والدة فايرو�ضات كثرية تنتقل 
بحياة  توؤدي  مر�ضية  حاالت  وت�ضبب  �حل�رش�ت  طريق  عن 
�لكثري من �ملو�طنني(، وتابع �ن )�أمانة بغد�د من �لقطاعات 
�لتي تعمل بتمويل ذ�تي وهي حت�ضل على �مو�ل ت�ضكل دخاًل 
جيد�ً ميكن �الفادة منه يف �مل�ضاريع خدمة للمو�طن لكن ما 
يحدث هو زيادة يف جبايات خمتلفة خلدمات غري متوفرة 

��ضال ".
�أن منظر �ل�ضارع �لبغد�دي ال ي�رش �حد� خا�ضة و�نا متجهه �ىل 
�لو�ضول  على طول طريق  تنت�رش  فاالأو�ضاخ  عملي �ضباحا، 
لد�ئرتي بهذه �لعبارة حتدثت �م مروه 32�ضنة وتابع: �ثناء 
مرور �ضيارة نقل �ملوظفني يف �ضو�رع �لعا�ضمة، جند غ�ضة 
�الو�ضاخ  �كد��س  �ىل  ننظر  حني  �ملوظفني  نحن  �نتابتنا  قد 
من  جمموعة  جند  بل  لرفعها،  جهد  يوجد  وال  تنت�رش  وهي 
�ل�ضو�رع  لتنظيف  مكان�س  يحملون  وهم  �لك�ضاىل  �لعمال 

وعربة �ضغرية ال تت�ضع لهذه �لكميات �لكبرية من �الو�ضاخ.
فيما يقول �نور علي وهو �لعائد مهجره يف ��ضرت�ليا: يوؤرقني 
�ضو�رعها  يف  تتكد�س  نفايات  بني  ما  �مل�ضوه  بغد�د  منظر 
بات  �لذي  �ملجاري  طفح  عن  ناهيك   ، و�ملركزية  �لفرعية 

�ضمعة مالزمة لهذه �لعا�ضمة مع �ول زخة منظر .
و�لتوتر  �لكاأبة  من  حالة  تنتابني  حديثه  يف  �نور  وي�ضيف 
�لنف�ضي جر�ء �الهمال �خلدمي �لو��ضح للعا�ضمة ومن يعي�س 
يف �فقر دولة يف �لعامل عد� �لعر�ق يوكد �ن �ي جمهود خدمي 
وطالب  �لو�قع  �ر�س  على  له  وجود  ال  �حل�ضارة  مدينة  يف 
بغد�د  �ن  فكرة  لت�ضت�ضاغ  لبغد�د(  )�مني  موقع  بالغاء  �نور 

دومنا �مني ينفذها من و�قعها �ملزري،) بال �مني بال هم .)

وجه العاصمة يتجعد 
بالنفايات 

المواطن و المسؤول
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