
قال قائد عمليات غرب بغداد اللواء ركن �سعد حربية 
اإن اجلهييات املعنية اأكملت تطهيير الأحياء ال�سمالية 
ال�رشقييية من مدينيية الفلوجة ميين العبييوات النا�سفة 
والألغييام، بح�سب وكاليية اأ�سو�سيتد بر�ييس. واأكد قائد 
العمليييات اأن الفلوجيية اأ�سبييح باإمكانهييا ا�ستقبييال 
النازحيين بعد توفر اخلدمييات الأ�سا�سييية للأحياء. 
هييذا و�ييرشح ال�سابييط يف القييوات العراقييية حممود 
مييردي اأن قييوات قوامهييا 4000 فييرد، وتتكييون من 
اجلي�ييس واحل�سد ال�سعبي بالإ�سافة اإىل الأمن الوطني 
وجهيياز املخابييرات، توا�سييل التدقيييق يف هويييات 
العائدين اإىل الكرمة للتاأكد من �سلمة �سدور جن�سية 

الأحوال املدنية.

بيئييية  توعوييية  حمليية  والبيئيية،  ال�سحيية  وزارة  نفييذت 
لأحييياء الرثوة ال�سمكييية واحلفاظ عليها علييى امتداد نهر 
دجليية يف مدينيية بغداد.  وقييال مدير عام دائييرة التوعية 
والعييلم البيئي امر علي احل�سون يف بيييان ان "الدائرة 
ومركييز الهوية للدرا�سييات والبحاث والتدريييب الن�ساين 
نفذت حمليية )نعم لأحياء الرثوة ال�سمكييية يف نهر دجلة( 
وبالتعيياون مييع �سبكة العييلم العراقييي واآمرييية النجدة 
النهرييية يف مدينيية بغييداد". وا�سيياف احل�سييون ان "هذه 
التظاهرة التوعوية البيئية �سملت رمي مئات ال�سبعيات 
واكيا�ييس العييلف الربوتينييية بنهيير دجليية يف عمييوم 
مدينيية بغداد وانطلقا ميين مر�سى �ساحيية الق�سلة و�سول 
اىل منطقيية الكريعييات"، مو�سحييا انييه "مت اقامة معر�س 
فوتوغييرايف وفعاليات وان�سطة فنييية وتوزيع للمن�سورات 
واملطبوعييات مبا ي�سهم يف تطوير م�ستوى الثقافة البيئية 
حفاظييا علييى �سحيية املواطيين وبيئتييه و�ييرشورة اتبيياع 
الطرق ال�سليمة للمحافظيية على الرثوة ال�سمكية يف البلد 
وبالتايل املحافظة على نهري دجلة والفرات من التلوث". 
واكد ان "هذه احلملت تلقي ا�ستح�سانا وتفاعل من قبل 
ال�سييارع العراقييي"، موؤكدا "�سعييي الوزارة اجليياد لإجناح 
هييذه احلمييلت وتهييياأة كافيية امل�ستلزمييات ل�ستمرارها 
وتنفيذ حمييلت يف باقي حمافظات العراق بالتن�سيق مع 
�سعب التوعية البيئية و�سمن الربنامج احلكومي للرتقاء 

بالواقع البيئي يف العراق".
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جيياء ذلك عقب اجتميياع مو�سع ملجل�ييس ع�سائر 
واعيييان تركمييان العييراق برئا�سيية "في�ييس اهلل 
�سيياري كهييية "رئي�ييس املجل�ييس مبقييره، و�سط 
مدينة كركوك، وبح�سور م�سوؤول مديرية �سوؤون 
ع�سائيير كركييوك العميييد "عبييد الكييرمي جوامر" 
ورئي�ييس جمعييية ن�سيياء الرتكمان "فيحيياء زين 

العابدين "وعدد من روؤ�ساء الع�سائر، .
وقالت رئي�س جمعية ن�ساء الرتكمان فيحاء زين 
العابدييين، خلل الجتميياع، اإن "جمعييية ن�ساء 
الرتكمان ب�سدد اإطلق حملة مدافعة عن الن�ساء 
الرتكمانيييات املختطفات لدى تنظيييم )داع�س( 
البالييغ عددهن اأكييرث من 250 امييراأة وفتاة من 
مدينيية تلعفر من خلل تدويييل ق�سيتهن واإجراء 
ات�سالت مييع الأمم املتحدة واملنظمات الدولية 

لإيجاد �سبل كفيلة باإطلق �رشاحهن".
واأ�سافت زين العابدين، اأن "اجلمعية ت�سعى اىل 
اللجييوء للجهييات الدينييية ذات العلقيية لإ�سدار 
فتيياوى بعييدم قتييل املطلييق �رشاحهن ميين قبل 
عوائلهن ومن ثم التن�سيق مع اجلهات احلكومية 
واملنظمات املحلييية لغر�س تاأهيلهن اجتماعيا 
كونهن مغدورات من كافة النواحي الإن�سانية".

ميين جانبييه، اأكد رئي�ييس جمل�س ع�سائيير واعيان 
تركمييان العراق في�س اهلل �سيياري كهية، خلل 
الجتميياع، اأهمية "احلفيياظ على ال�سلييم الأهلي 
من خلل تعزيييز دور الع�سائر يف العراق عموما 
وكركييوك خ�سو�سييا"، م�سييرا اىل، اأن "�سيييوخ 
ووجهيياء واعيان الرتكمييان يف كركوك �ساهموا 
الأهلييي  ال�سلييم  تعزيييز  يف   2003 عييام  منييذ 
والتعاي�ييس الأخوي وتر�سيييخ ال�سلم وال�ستقرار 
يف كركوك". بدوره، قال م�سوؤول مديرية �سوؤون 
ع�سائر كركوك العميد عبد الكرمي جوامر، خلل 
الجتميياع، اإن "املديرييية نظمت موؤخييرا موؤمترا 
ع�سائريييا ح�رشه نييواب يف الربملان وجمموعة 
من �سيييوخ ووجهاء اأطياف وقوميات املحافظة 
كافيية، بهييدف توحيييد الييروؤى وتكثيييف اجلهود 
املناطييق  وال�ستقييرار يف  امل�ساحليية  لتحقيييق 

املحييررة ميين دن�س تنظيييم )داع�ييس( الإرهابي، 
من خييلل مد ج�سور التعاون مع القوات المنية 
تلييك  تعمييل يف  التييي  واملوؤ�س�سييات احلكومييية 

املناطق يف مرحلة ما بعد التنظيم".
يذكيير اأن بعييد �سيطييرة التنظيييم علييى حمافظيية 
كان   ،2014 حزيييران  بداييية  يف  املو�سييل 
النتهيياكات  ميين  الأكييرب  احل�سيية  للرتكمييان 
الإن�سانييية، حيييث نتج عن ذلك تهجيير اكرث من 

ن�سييف مليييون تركميياين عيين موطنييه الأ�سلييي 
وجغرافيتييه بدء من تلعفيير يف املو�سل وانتهاء 
مبدينيية ال�سعدييية يف دييياىل ،وت�سيير" موؤ�س�سيية 
اإنقيياذ الرتكمييان" ، يف تقريرهييا ال�ستق�سائييي 
اإىل اأن هنيياك نحو 500 �سخ�س تركماين مفقود 
ن�سفهم ميين الن�ساء والفتيات، مييع 120 طفل ، 
علما اأن عدد املختطفات الرتكمانيات، اأكرث من 

250 امراأة وفتاة من املو�سل."

التربية األسرية في العراق.. تقليص في مساحات االنحراف
 ومل تعييد تهييدده التيييارات الفكرييية والثقافييية 
"الوافدة" كما ال�سابق، مع كل ذلك وغره، يبقى 
ال�سييوؤال عيين وجييود حالت عييدم الت�سيياق الفكر 

والثقافة باأر�س الواقع
ونظييرا للإمكانيات املالية والدارييية ملوؤ�س�سات 
الدوليية، فييان باإمكانها – اكرث ميين غرها- ردم 
هييذه الفجييوة، من خلل تقييدمي النمييوذج احل�سن 
للم�سييوؤول النزيه واحلري�س علييى �سلمة وخدمة 
املواطيين وم�ستقبلييه، مما يطمئن الخيير باأن ما 
ينتمييي اليييه هو احلييق، فتنمو العلقيية املتبادلة 
علييى ا�سا�س من الثقة والحتكام اىل مبداأ احلقوق 
والواجبييات، ولعل من ال�سواهييد على ذلك؛ �سدور 
بع�س الفتاوى ب�رشورة اللتزام بنظام املرور او 

احلفاظ على املمتلكات العامة وغر ذلك.

اأما البع�س الآخر، فيعزو المر اىل الفكر والثقافة 
ذاتهما يف اإ�سكالييية الطرح واخلطاب، بعد جتربة 
مريرة يف خ�سم التجاذبات ال�سيا�سية والتناف�س 
البع�ييس  يوؤ�ييرش  اإذ  املنا�سييب،  علييى  املحمييوم 
اىل حاليية اللتييزام ال�سديييد بالأحييكام والتعاليم 
ال�سلمييية اىل حييد التطييرف وانتهيياج العنييف، 
ويف املقابييل؛ حالة ال�ست�سهييال اىل حد امليوعة 
والتحلل ميين كل �سيء، ظنًا منهم اأن هذا اخلطاب 
هو الذي يفتح لهم اأبواب القلوب والذهان ويوجد 
لهم موطئ قدم يف املجتمع، من خلل ال�سعارات 

الرباقة والوعود املثرة.
اإن كيان الأ�ييرشة اأ�سغر بكثر من كيان املوؤ�س�سة 
الثقافييية او املوؤ�س�سة احلكومييية، فهو يقع �سمن 
جييدران اأربعيية بحييدود وا�سحيية، مهمييا كييربت 
امل�ساحيية، بيييد اأن التاأثيير علييى البنيياء النف�سييي 
والذهنييي اأعمييق بكثر مما ي�سعى اليييه الآخرون، 

مهما اأوتوا من قوى وامكانات ونظريات.
ومبييا اأن علماء الجتماع اأكييدوا منذ فرتة طويلة 
علييى دور الأ�ييرشة يف بناء الكيييان الرتبوي، ويف 
�سياغيية �سخ�سية الن�سييان منذ نعوميية اأظفاره، 
اأجمعوا على التاأثر البالغ لهذا العامل على ن�سوء 
عييادات و�سلوكيييات الفييراد املوجودييين �سميين 
�سياقييات عمل املوؤ�س�سات الثقافييية او ال�سيا�سية، 
فالتطييرف او الليونيية او النزعيية للعنييف والذاتية 
وغرهييا، اإمنييا هييي انعكا�ييس للمنهييج الرتبييوي 
املوجييود يف ذلييك البيييت وتلييك الأ�ييرشة، ورمبييا 
ت�سنييف هذه ال�ييرشة �سمن الطبقيية املتو�سطة او 
الرثييية، ورمبا ت�سنف تلك �سمن حمدودي الدخل 
او من هم حتت خط الفقر ومن �سكان الع�سوائيات.
فيياذا كان الواحييد منييا يطالييب ب�سلييوك معتييدل 
وعقييلين لل�سباب وحتى الكبييار، عليهم اللتفات 
اىل عوامييل التن�سئة والرتبييية، فهذه العوامل التي 

هييي توؤهييل الرجييل لن يتخذ قييرارات او خطوات 
معينة تت�سكل منها ظواهيير اجتماعية و�سيا�سية، 
مثييل الف�ساد والعنييف واجلرمية وحتييى ال�سنمية 
يف التعامييل مييع ال�سخ�سييية الرمز، بغ�ييس النظر 
عيين هوية هذا الرمز؛ �سيا�سييية كانت اأم فكرية اأم 

دينية.
ورب �سائييل ي�ستفهم عيين الفائدة من اللتفات يف 
الوقت احلا�رش، وقد جبلييت �رشيحة من املجتمع 
على العييادات ال�سيئيية والطبيياع املذمومة؟ وهل 

�ستغرهم اأ�رشهم اأو والديهم؟
اجلواب؛ بالقطع كل، فهوؤلء لن يكونوا املق�سود، 
اإمنييا اأبناء اجليل اجلديد، يكفييي اأن نت�سور خلل 
ثييلث ع�رشة �سنة من عمر العييراق من دون نظام  
ديكتاتييوري ، كم طفل و�سيياب يافع، ا�سبح اليوم 
رجييل بكامل قواه العقلييية والع�سلية و�سارك يف 
�سنييع ديكتاتوريييات جديدة؟ الزميين مير ب�رشعة 

ل ت�سييدق، وهي متثييل فر�س متر كميير ال�سحاب، 
واأخييلق  اآداب  اىل  بحاجيية  اجلديييد  فالنا�سييئ 
وعييادات ح�سنة مدعومة بقيم ان�سانية واخلقية، 
مثييل احرتام الآخرين وحييب اخلر لهم، والتعاون 
والتوا�سييل وغرهييا كثيير ميين الف�سائييل التييي 
طاملييا حفلت بها كتب احلديييث وال�سرة املطهرة 
للمع�سوميين، عليهييم ال�سلم، فيياأىل جانب تعليم 
الحييكام والتعاليييم الدينييية، كانييوا يردفونهييا 
بتعليييم اأداء التحييية وال�سييلم وطاعيية الوالدييين 
وتوقر كبار ال�سن، وحفظ الل�سان واليد عن الزلل، 
حتى ل يكونوا فري�سة التيارات الفكرية املنحرفة، 

ول الو�ساط احلاكمة ومغرياتها ومنزلقاتها.
وفييق هييذا املنهييج تخرجييت �رشيحيية وا�سعة من 
ال�سحاب والتابعن، ثم علماء الدين يف التاريخ 
القييدمي واحلديث، وما تزال امل�سرة متوا�سلة ولو 

بعدد قليل

بغداد ـ متابعة 

يت�ساءل الكثري عن �سبب وجود 
الفجوة بني النظرية والتطبيق 

يف جمال الفكر، وبني القيم 
الدينية وال�سلوك العملي 

يف جمال العقيدة، رغم اأن 
االيجابية؛ هي االنطباع العام 

عن الدين والفكر وما ينتجه 
من ثقافة وقواعد لل�سلوك 

والتفكري، ال�سيما يف اأجواء 
مثل العراق، حيث تتبلور 

الهوية اكرث من اأي بلد اآخر، 
واأكرث من اأي وقت اآخر �سهده 

البلد يف تاريخه،

اأكدت جمعية ن�ساء الرتكمان 
يف حمافظة كركوك، وجود 

تركمانية  امراأة   250
خمتطفة لدى تنظيم )داع�ش(، 

فيما اأ�سارت اىل �سعيها 
الإجراء ات�ساالت مع االأمم 

املتحدة واملنظمات الدولية 
الإيجاد �سبل كفيلة الإطالق 

�سراح الن�ساء املختطفات لدى 
التنظيم.

البصرة: الثالثاء المقبل عطلة بمناسبة عيد الغدير

الطريحي: توقف مشاريع خاصة بزوار كربالء 
وبغداد لم ترسل لنا سوى رواتب الموظفين

اإلعالم الحربي: عودة االف العوائل النازحة 
لمناطقها باألنبار وصالح الدين

نساء التركمان: لدينا 250 امرأة مختطفة لدى تنظيم )داعش(

بغداد ي متابعة :قرر جمل�س حمافظة الب�رشة، اعتبار يوم الثلثاء املقبل عطلة 
مبنا�سبيية عيد الغدير الأغر. وقال م�سييدر مطلع، ان "جمل�س املحافظة كان قد 
اأ�سييدر قرارا حمليا خلل الأعوام ال�سابقة اعترب فيه يوم الثامن ع�رش من �سهر 
ذي احلجيية ميين كل عام، عطليية ر�سمية مبنا�سبيية عيد الغدييير لإعطاء املجال 
ملواطنييي املحافظيية لإحياء تلك املنا�سبة". واأن "قييرار املجل�س ال�سابق لزال 

�ساري املفعول".

بغييداد ي متابعيية :ك�سف حمافظ كربلء املقد�سة عقيييل الطريحي، عن توقف تنفيذ 
500 م�ييرشوع يف املحافظيية لنعدام التخ�سي�سات نتيجيية الأزمة املالية التي 
ي�سهدهييا البلد. وقييال الطريحي يف بيييان ، اإن “جميع م�ساريييع املحافظة ممولة 
ميين املركز، ولي�س هناك اإيراد يف كربلء يكفييي لإقامة امل�ساريع"، م�سرا اىل ان 
"هناك اأكرث من 500 م�رشوع يف املحافظة متوقف ب�سبب توقف ال�سيولة املالية 
ميين املركييز". واأ�ساف، انه "ومنذ العام 2015 حتى األن مل يردنا اأي مبلغ �سوى 
رواتب املوظفن املثبتن على ملك الدولة"، لفتا اإىل اأن "هناك م�سكلة بالن�سبة 
لرواتييب العقود والأجراء اليومييين يف املحافظة". وبن الطريحييي اننا "اأعددنا 
م�ساريييع جيدة للمحافظة ل�ستيعاب عدد الزوار، منهييا دوار الإمام احل�سن عليه 
ال�سييلم، الأول والثاين والثالييث، وبا�رشنا بالدوار الثاين الييذي يعد الأهم بعر�س 
100 مرت حول كربلء، اإذ ت�سل ال�سيارات التي تنقل الزائرين اىل مناطق قريبة 
ميين العتبييات املقد�سة مما يخفف من العبء على الوافدييين والأهايل". وا�ستدرك، 
اإن "تنفيييذ امل�رشوع توقف، نتيجة لتوقييف ال�سيولة والدعم املايل"، م�سيفا "كما 
هنيياك م�رشوعييا لإن�سيياء ثلثة طرق رئي�سييية خا�سة بالزوار �سييواء بامل�سر على 
الأقييدام اأو نقييل املركبييات اكتمل الأغلب منهييا اإل اإن جزءا منهييا مل يكتمل ب�سبب 
ال�سيوليية املالييية". ي�سار اإىل ان حمافظة كربلء ت�سهد حركيية واقبال كبر للزوار 
من خمتلف انحاء العامل، حيث ت�سل اعداد الزائرين يف املنا�سبات و�سهري حمرم 

و�سفر اىل امللين.

بغييداد ي متابعيية : اأعلنييت خلييية الإعييلم احلربي، عيين عييودة الف العوائل 
النازحيية ملناطقهييا يف حمافظتييي النبييار و�سييلح الدين. وقالييت اخللية 
يف بيييان ، اإنييه "العوائل املهجييرة عادت اإىل منازلها �سميين قاطع عمليات 
�سييلح الدين بعد تدقيييق موقفهم الأمني من قبل خلييية ا�ستخبارات قيادة 
عمليييات �سلح الدين". واأ�ساف، اأن "مدينة تكريت �سهدت عودة 35845، 
واملجمييع ال�سكني لق�ساء الدور عادت 2728، وق�ساء الدور عادت 5475، 
والبييو عجيل عييادت 4266، والبو طعمة عييادت 4944، اأمييا �سمال بيجي 
ف�سهد عودة 40310". وتابع، "اأما العوائل العائدة من التهجر اإىل منازلها 
�سميين قاطع قيادة عمليات النبار )قاطع الفرقة الثامنة( لغاية اليوم، بلغ 

يف ناحية احل�سي 332، وناحية الن�ساف 428".

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص 

علييي  الكوفيية  جمعيية  وخطيييب  اإمييام  حمييل 
الطالقيياين، الأحييزاب الدينييية م�سوؤولييية عييدم 
ا�ستماع ال�سباب النا�سييئ للخطب الدينية، فيما 
اأ�سييار اىل اأن املجتمييع يجد رجييال الدين لي�سوا 
اأهل للتورط يف ال�سيا�سية الدنيوية "ال�سحلة". 

وقييال الطالقيياين اإن "مهمتنييا ازدادت �سعوبة 
ممييا راآه اجليل النا�سئ من �سلوكيات متناق�سة 
الأفييراد  ميين  وع�سوائييية  رعنيياء  و�سيا�سييات 
املنتمية للأحزاب، ما جعل ال�سباب ل يلتفتون 
خلطيياب املوؤ�س�سة الدينية وال�سبب هو ا�ستهلك 
اخلطاب الديني يف ال�سيا�سة الدنيوية الفا�سلة"، 
مو�سحييا اأن "هييذا يدل ب�سييكل وا�سييح على اأن 

املجتمع يجد الدين ورجاله لي�سوا اأهل للتورط 
ال�سحلة".واأ�سيياف  الدنيوييية  ال�سيا�سييية  يف 
الطالقاين، اأن "ما يفعله ال�ستكبار العاملي من 
اإيجاد اللهييو املحرم وتوكيييد الغفلة يف نفو�س 
ال�سبيياب النا�سئ بح�سور لكازينوهات البليارد 
ومقاهي الأركيلة وجمال�س البطالن التي تكرث 
فيها الغيبة واختلط اجلن�سن ب�سكل ل تر�ساه 

ال�رشيعيية، وهييو مييا جعييل ال�سبيياب يرف�سييون 
خطيياب ال�رشيعة احليياث على اللتييزام والتقيد 
باحلييلل واحلرام".وتابع،يجب "اعلن الرباءة 
منهم حر�سييا على اجليل النا�سييئ"، حمذرا من 
"خطورة عدم ا�ستماع ال�ساب النا�سئ للإر�ساد 
الإ�سلمييي للحفاظ على �سمعيية الدين ومنابره 

وموؤ�س�ساته واجلماهر".

خطيب الكوفة: تشوهت سمعة الدين على يد بعض المعممين ممن دخلوا في السياسية 
بغداد ـ متابعة 

استعداد الستقبال النازحين.. تطهير 
أحياء في الفلوجة من المتفجرات

البيئة تنفذ حملة كبرى 
إلحياء الثروة السمكية 

والحفاظ عليها


