
من  كثري  يف  الإل��ك��رون��ي��ة  الفيديو  الأل��ع��اب  ان��ت�����رت 
بيت  منها  يخلو  يكاد  ل  اإذ  والأجنبية  العربية  املجتمعات 
واخليال  والأل���وان  بالر�سوم  الأط��ف��ال  جت��ذب  متجر،  ول 
واملغامرة، حيث انت�رت انت�سارا وا�سعًا وكبرياً ومنت منواً 
ملحوظًا واأغرقت الأ�سواق باأنواع خمتلفة منها ودخلت اإىل 
معظم املنازل واأ�سبحت ال�سغل ال�ساغل لأطفال اليوم حيث 
األعاب  اأن  كما  واهتماماتهم.  ا�ستحوذت على عقولهم  اأنها 
ال�سغار بل �سارت  الإلكرونية مل تعد حكًرا على  الألعاب 

هو�س الكثري من ال�سباب وتعدى ذلك للكبار!
الإلكرونية،  بالألعاب  الكبري  الهتمام  ه��ذا  خ�سم  يف 
على  الألعاب  هذه  حتدثها  التي  الآث��ار  عن  امل��رء  يت�ساأل 
الالعبني وبالذات على الأطفال؟ وذلك ملا لها من تاأثريات 
و�سخ�سيته  ولغته  و�سلوكه  وقيمه  الطفل  قوية على �سحة 
فكما  حدين،  ذو  �سالح  الإلكرونية  فالألعاب  عام.  ب�سكل 
وقد  هذا  الإيجابيات،  من  تخلو  ل  فاإنها  �سلبيات  فيها  اأن 
مزايا  تناولت  التي  والدرا�سات  البحوث  من  العديد  اأجريت 

وم�ساوئ الألعاب اللكرونية وتاأثرياتها على لعبيها.
يف الآونة الخرية اأظهرت درا�سة اإ�سبانية اأن الأطفال الذين 
ميار�سون األعاب الفيديو لأكرث من �ساعة يوميا قد يعانون 
الإدراك��ي��ة  ال��ق��درات  تتح�سن  وق��د  �سلوكية،  م�سكالت  من 
لالأطفال الذين تقت�ر ممار�ستهم لتلك الألعاب على �ساعة 
اأو اثنتني اأ�سبوعيا مبا يف ذلك تعزيز ال�ستجابة لالإ�سارات 
الإمارات  يف  ال�سلطات  حذرت  نف�سه  الوقت  يف  الب�رية، 
الفكر  تعتنق  التي  الإجرامية  املجموعات  "بع�س  اأن  من 
املتمرد  وال�سلوك  العنيفة  الأفكار  تن�ر  اأن  ميكن  الهدام" 
بني ال�سبان من خالل الألعاب الإلكرونية، وعلى الرغم من 
ذلك لتزال تلقى اقبال كبريا فقد بيعت اأكرث من 40 مليون 
4" )بي ا�س  "بالي�ستاي�سن  األعاب الفيديو  ن�سخة من جهاز 
4( من "�سوين" منذ نهاية العام 2013، يف اطار املو�سوع 
مباريات  مبا�رة  تنقل  اإلكرونية  من�سة  "ياهو!"  اأطلقت 
األعاب الفيديو، يف م�سعى منها اإىل مناف�سة خدمة "يوتيوب 
والتابعة  املجال  هذا  يف  الريادية  و"تويت�س"  غاميينغ" 
"اأمازون"، يف حني طرحت لعبة كمبيوتر جديدة  للعمالق 
بجنوب  كوخ  يف  �سخ�سا   15 من  فريق  طورها  منتظرة 
اجنلرا يف الأ�سواق بعد اأن اأثارت حالة من احلما�س خللق 
الالعبون،  ليكت�سفها  الكواكب  مليارات  ي�سم  ف�سيح  كون 
ويف اأعقاب �سدور لعبة )بوكيمون جو( ال�سهرية األهبت )نو 
مانز �سكاي( خيال حمبي الألعاب لأنها خلقت عاملا وا�سعا 
بهذا ال�سكل بحيث ل ميكن لأي لعب اأن يكت�سف كل خباياه 
يف عمره، من جانب ايجابي اأطلقت �ركة دويت�س تيليكوم 
الأملانية لالت�سالت لعبة على الإنرنت �ست�ساعد يف جمع 
بيانات لأبحاث مكافحة الزهامير واخلرف، اىل ذلك األغت 
"اأوكيول�س"، رائدة تقنية الواقع الفرا�سي، قيودا  �ركة 

لنظارات  امل�سممة  الألعاب  ت�سغيل  متنع  كانت  برجمية 
على  "ريفت"  ن��وع  من  بها  اخلا�سة  الفرا�سي  الواقع 
طرحت  قد  ال�ركة  وكانت  مناف�سة،  �ركات  ن��ظ��ارات 
حمبي  من  اأ�سخا�س  �سمم  اأن  بعد  الربامج  حجب  خطوة 
الواقع الفرا�سي برناجما يعرف با�سم "ريفايف" ويتيح 
تي  "اإت�س  جهاز  على  اأوكيول�س  األعاب  نقل  للم�ستخدمني 

�سي فايف" للواقع الفرا�سي.
الألعاب  بع�س  تت�سمنها  التي  الفوائد  من  الرغم  على 
لأن  اإيجابياتها  من  اأك��رث  �سلبياتها  اأن  اإل  الإلكرونية 
ذات  واملراهقون  الأطفال  ي�ستخدمها  التي  الألعاب  معظم 
منوهم،  مراحل  جميع  يف  عليهم  توؤثر  �سلبية  م�سامني 
الإلكرونية  الألعاب  من  كبرية  ن�سبة  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
وتدمري  الآخرين  بقتل  وال�ستمتاع  الت�سلية  على  تعتمد 
تعلم  كما  ح��ق،  وج��ه  ب��دون  عليهم  والع��ت��داء  اأمالكهم 
وفنونها  اجلرمية  ارتكاب  اأ�ساليب  واملراهقني  الأطفال 
العنف  وم��ه��ارات  ق���درات  عقولهم  يف  وتنمي  وحيلها 

من  تكت�سب  القدرات  وهذه  اجلرمية،  ونتيجتها  والعدوان 
خالل العتياد على ممار�سة تلك الألعاب.

األعاب  اأم��ام  الأطفال  يق�سيها  اأن  ينبغي  التي  امل��دة  ما 
الفيديو؟

الدكتور خي�سو�س بوجول من م�ست�سفى ديل مار يف  وقال 
بر�سلونة "الواقع هو اأن اأطفالنا مي�سون ن�سبة ل باأ�س بها 
من وقتهم اأمام ال�سا�سات، وهو ما قد يكون جيدا بل ورمبا 
�روريا"، واأ�ساف عرب الربيد الإلكروين "على الرغم من 
ذلك، ميكن القول اإن من الأف�سل حتديد نطاق زمني، اإذ توؤثر 
ممار�سة الألعاب من خالل اأن�سطة بدنية اأو خارجية وكذلك 
متابعة األعاب الفيديو على التوا�سل الجتماعي لالأطفال"، 
يف  يق�سونها  التي  باملدة  الأطفال  تاأثر  كيفية  ولقيا�س 
بيانات  وزم��الوؤه  بوجول  فح�س  الفيديو  األعاب  ممار�سة 
ب�ساأن 2442 طفال يف بر�سلونة تراوح اأعمارهم بني �سبعة 
اأعوام، وا�ستثنى  العمر ت�سعة  و11 عاما حيث بلغ متو�سط 
يف  "مفرطون  باأنهم  و�سفوهم  الذين  الأطفال  الباحثون 

اللعب" اإذ كانوا يلعبون ملا ل يقل عن 18 �ساعة اأ�سبوعيا. 
ل  باأنهم  اأب��اوؤه��م  و�سفهم  طفال   428 الدرا�سة  و�سملت 

ميار�سون الألعاب. بح�سب رويرز.
الأطفال  اأنه كلما زادت مدة ممار�سة  اأظهرت  الدرا�سة  لكن 
لالألعاب زاد احتمال اإبالغ الآباء عن م�سكالت يف ال�سلوك 
والت�رف، فالأطفال الذين لعبوا ت�سع �ساعات على الأقل 
اأكرث  �سيئة  بت�رفات  اإتيانهم  احتمال  كان  الأ�سبوع  يف 
الفيديو،  األعاب  مع  اأقل  اأوقاتا  ق�سوا  ممن  بكثري  ترجيحا 
احلركية  ال�ستجابة  �رعة  اأي�سا  الباحثون  وفح�س 
اأ�سبوعيا  واحدة  �ساعة  العاملة، وكانت  والذاكرة  والنتباه 
�رعة  يف  كبري  تعزيز  لتحقيق  كافية  الفيديو  األعاب  من 
الأطفال مقارنة مع غريهم ممن  لدى  احلركية  ال�ستجابة 
ا�ستقر  التح�سن  اأن م�ستوى  الألعاب برغم  ل ميار�سون تلك 
اأنهم مل يجدوا  بعد �ساعتني من ممار�سة تلك الألعاب، غري 
من  بني  الذاكرة  ومهارات  بالنتباه  يتعلق  فيما  اختالفا 

ميار�سون اللعاب ومن ل ميار�سونها.

�ستة  اكرث من  تاريخ ميتد  العراق  لالهوار يف 
تدل  حيث  ذلك  من  اكرث  رمبا  و  �سنة  الف 
دورا  لعبت  الهوار  ان  على  املخطوطات  كل 
القدمي  العراقي  الن�سان  بناء  يف  تاريخيا 
فح�سارة  ال�سنني،  الف  منذ  �سكنها  الذي 
هي  بل  فقط  الكتابة  و  القراءة  لي�ست  �سومر 
ح�سارة الهوار و ما يكونه من ق�سب و بردي 
فالق�سب و الربدي له دللت تاريخية عظيمة 
هي  �سومر  فح�سارة  ال�سومرية  احل�سارة  يف 
الربدي  و  بالق�سب  ممزوجة  طينية  ح�سارة 
حيوانات  من  البيئة  هذه  يف  يتواجد  ما  و 
اجلامو�س  فر�سومات  اجلامو�س،  ا�سهرها  من 
اغلب  يف  وجدت  ال�سماك  �سيادي  و�سبكة 
غري  اماكن  يف  و  اور  يف  ال�سومرية  الثار 
مكت�سفة داخل الهوار نف�سها ، فالذي يتجول 
ال�سومري  بزورقه  العراق  جنوب  اهوار  يف 
ياب�سة  مناطق  عدة  ت�سادفه  )امل�سحوف( 
مرتفعىة عن م�ستوى الق�سب و الربدي و هذه 
املرتفعات يف حقيقتها ما هي ال اماكن كان 
تركها  قد  و  القدمي  العراقي  الن�سان  ي�سكنها 
ل�سباب جنهلها ..ميتاز نبات الق�سب بقوته و 

مقاومته للظروف الطبيعية من حرارة ال�سم�س 
واملياه التي متتاز بها بيئة الهوار..من ي�سكن 
فاملاء  �راب  او  طعام  اىل  يحتاج  ل  الهوار 
و النبات و الطري واحليوان يكفي هذا الن�سان 
كل موؤونة يروم احل�سول عليها ل بل ال�سماك 
باملواد  الغنية  الغذية  من  اجلامو�س  لنب  و 
لل�سخ�س  العراقي  املثل  ي�رب  و  الغذائية 
القوي البنية )هذا �سارب حليب دواب(، و يبني 
الربدي  و  الق�سب  من  بيوتهم  الهوار  �سكان 
با�سكال هند�سية جميلة و حتى و�سائل تنقلهم 
الق�سب  من  م�سنوعة  تكون  الحيان  بع�س 
التي  و  امل�ستخدمة  احلبال  حتى   ، الربدي  و 
ي�سنع منها البيت و الزورق تكون من الق�سب 
ال�سماك  �سيد  خا�سة  ال�سيد  نف�سه..و�سائل 
، هذه  با�سكالها املختلفة  ال�سباك  تعتمد على 
مل  ال�سنني  الف  منذ  تزل  مل  و  كانت  املهنة 
ال�سيد  وطرق  الر�سوم  وجدت  ..حيث  تتغري 
لبالد  القدمية  الثار  جدران  على  مر�سومه 
ال قليال  الزياء مل تتغري  و  .. املالب�س  �سومر 
كل العراقيني من �سكان الهوارو الريف نراهم 
يلب�سون )الي�سماغ (العراقي ال�سود و البي�س 
و  ال�سياد  ل�سبكة  نق�س  عبارة عن  الذي هو  و 
الهوار  مناطق  الهوار..تعر�ست  مياه  امواج 

لعدة ازمات منها متعمدة من قبل الن�سان و 
الزمات  وهذه  اجلفاف  ب�سبب  طبيعية  منها 
امل�ستبدة  النظمة  قبل  من  كانت  املتعمدة 
بتجفيف  قامت  التي  و  العراق  حكمت  التي 
الهوار  الهوار..تعر�ست  جتفيف  حماولة  او 
للتدمري يف نهاية احلكم العبا�سي خالل ثورة 
والبطائح  الهوار  مناطق  كانت  حيث  الزجن 
من املناطق التي ي�سعب الو�سول اليها ب�سبب 

كرثة
للثوار  مالذا  ا�سبحت  حتى  الطيان  و  املياه 
العبا�سية،  الدولة  جيو�س  و  اعني  عن  بعيدا 
كذلك يف العهد العثماين ، فاغلب املعار�سني 
الهوار  بيئة  من  ا�ستفاد  العثماين  للوجود 
القوات  ملهاجمة  انطالق  نقطة  و  امن  كمالذ 

العثمانية .
الهوار  ببيئة  وثيق  ارتباطا  الثوار  ارتبط 
بيئتها  و�سعوبة  اليها  الدخول  ل�سعوبة  لي�س 
التي ذكرتها  ، لكن لال�سباب  و م�سالكها فقط 
غذاء  من  البيئة  هذه  توفره  ما  وهي  �سابقا 
و  الق�سب  وجود  ان  نن�سى  ل   ، متكامل 
ي�ستفاد منه كوقود يف عملية  الربدي اجلاف 
وكذلك   ) ل�سهولتها  ال�سائدة  ال�سوي)الطريقة 
يف  والربدي  الق�سب  من  ي�ستفاد  كما  الطبخ 
...كل  لالإنارة  ا�سافة  ال�ستاء  التدفئة يف وقت 
و  امنا  مالذا  الهوار  من  جعلت  الفوائد  هذه 
مفيدا للثوار و كل املطاردين من قبل النظمة 
التي مرت على العراق ...يف بداية الت�سعينيات 
على  عارمة  �سعبية  ثورة  الهوار  من  انطلقت 
 ، الكويت  حرب  يف  هزميته  بعد  �سدام  نظام 
كانت  بل  فراغ  من  ال�سعبية  الثورة  تنطلق  مل 
هناك جماميع م�سلحة او �سبه م�سلحة اتخذت 
من بيئة الهوار مالذا لها والتي كان اكرثها 
وال�سيا�سة  احلرب  ملوا  افرادا  بل  م�سي�س  غري 
بال  العراقي  الن�سان  جعلت  التي  ال�سدامية 
هدف او امل باحلياة فلم يجد امامه ال الهور 
مالذا ليختفي عن عيون البعث وعمالء ال�سلطة 
بط�س  و  تنكيل  من  به  يقوما  ما  و  ال�سدامية 
الذين  الفقراء  من  خا�سة  اجلنوب  ابناء  �سد 
..بعد  العبثية  �سدام  حلروب  وقودا  ا�سبحوا 
زوال نظام �سدام ا�ستب�ر �سكان الهوار خريا 
يعم  و  لالهوار  احلياة  تعود  ان  ينتظروا  وهم 
اخلري ل�ساكنيها لكن املهم وفرحتهم مل تكتمل 
ما  و  مب�ساكلهم  اجلدد  احلكام  ان�سغل  حيث 
يجمعونه من اموال و غنائم من ثروات العراق 
و  الهوار  احلكام  هوؤلء  تنا�سوا  املنهوبة..!! 
غري الهوار و كل ما يفرح و ي�سعد العراقيني.. 
مل  اخلرية  العراقية  الوطنية  ال�سوات  لكن 
تكل و مل متل فقد بذلت جهودا خرية يف هذا 
امل�سمار باعادة احلياة لبيئة الهوار و الذي 
اهوار جنوب  ان  اعالن  او  بوثيقة  اخريا  تكلل 
برعاية  و  املحمية  املناطق  من  هي  العراق 
دولية لكننا حلد الن مل نر اي جهد حقيقي من 
هل  ياترى   ... الجتاه  بهذا  لل�سري  الدولة  قبل 
بيئة  ام تبقى  �سابق عهدها  الهوار اىل  تعود 

من�سية متمردة ..؟؟؟

فنان عراقي من مواليد من مواليد 8 �سبتمرب 1932 يف املو�سل ،
عام  تعرف  حيث  القاهرة  يف  العايل  املو�سيقى  معهد  يف  در���س 
معها  له   .1992 �سنة  توفيت  التي  امل�رية  زوجته  على   1963

ثالث اأولد هم كرمي وناغني و�سالني.
بداأ م�سريته الفنية يف عام 1948 ر�ساما ل�سور فنانني. ثم اأوكل 
ديكورات  ر�سم  مهمة   1951 عام  بريوت  يف  بطر�س  كازينو  اإليه 
امل�رح ال�سيفي. كان يغني اأثناء عمله اأغاين ملحمد عبد الوهاب 
فاأعجبت ب�سوته  �سمعون(  )نادية  الكازينو  مما لفت نظر �ساحبة 
النجاح من  الكازينو فحقق كنعان و�سفي  الغناء يف  وطلبت منه 

خالل ذلك. اأ�س�س بعد ذلك فرقة مثل معها ق�سة طرزان.
له  وقدم  اإ�سماعيل  علي  امل�ري  بالفنان  اخلم�سينات  يف  التقى 
الثالثي على م�ر  العدوان  اإثر  الليل(. نظم  �سكون  اغنية)يف  حلن 
مع الفنانني كارم حممود وفايدة كامل عدة اأغاين وطنية ادت به 
الع�رين  القرن  النجومية. مثل يف نهاية خم�سينيات  اإىل م�ساف 
دور البطولة يف اأول م�رحية له يف القاهرة هي م�رحية الأرملة 
اأباظة وحممود  له مع ر�سدي  اأول فيلم   1960 الطروب. مثل عام 
اإخراج  املليجي وبرلنتي عبد احلميد بعنوان �راع يف اجلبل من 
الدين  �سالح  النا�ر  فيلم  يف  �سارك  ثم  م�سطفى.  الدين  ح�سام 
يو�سف  واإخ��راج  الفقار  ذو  و�سالح  لطفي  ونادية  مظهر  اأحمد  مع 
ال�سالم  عبد  ام��ام  الأ�سد  قلب  عا�سور  فيلم  يف  مثل  كما  �ساهني. 
م�سطفى  نيازي  اإخ��راج  ال�سحراء(  يغزو  )عنر  وفيلم  النابل�سي 
مع  العامل(  يف  رجل  )اخطر  وفيلم  الر�سول(  اخت  )�سيماء  وفيلم 
فوؤاد املهند�س وفيلم )مهمة يف تل ابيب( امام نادية اجلندي كما 
العراقي وذلك يف دور  القاد�سية  البطولية لفيلم  �سارك يف الأدوار 
باأداء  اأبو �سيف. قام  الراحل �سالح  اأخرجه املخرج  الهرمزان وقد 
�سخ�سية كتبغا يف م�سل�سل الفر�سان للمخرج ح�سام الدين م�سطفى. 
غنى كنعان و�سفي يف ا�ستعرا�سات غنائية مع �ريفة فا�سل يف 
)مهر العرو�سة( واوبريت )وداد الغازية( مع هدى �سلطان واوبريت 

حمدان وبهانه وابريت ال�ساطر ح�سن.
قدم يف العراق اأغاين واحلان لكرث من 300 اغنية.

تراأ�س ق�سم الغناء واملو�سيقى يف الذاعة والتلفزيون لعدة �سنوات 
عبد  عواد-اأنوار  )فا�سل  مثل  العراقية  ال�سوات  لع�رات  وحلن 

الوهاب-الراحل �سباح ال�سهل-مائدة نزهت.
مثل عدة افالم عراقية منها )فتى ال�سحراء( بدور والد عنرة كما 
مل�ستواها  ذكرها  ي�رفه  ل  التي  ال�سكرين  افالم  بع�س  يف  �سارك 
اأجنز  اأن  بعد   2000 اأغ�سط�س   28 يف  ت��ويف  املتوا�سع.  الفني 
اأغنية  منها  اغنية  و300  �سينمائيا  فيلمًا   112 من  يقارب  ما 

عالرباعية من اأنا�سيد الثورة الفل�سطينية.
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ازدياد ساعات لعب االطفال لاللعاب االلكترونية يولد مشكالت سلوكية لديهم
تحقيق- ساجدة خضر  �ساع����دوين يف الإجاب����ة ! ، من غل����ب من ؟ وهل 

�سحي����ح اإنهم����ا واح����د ، لي�����س فيهم����ا غال����ب او 
مغلوب ؟ وكيف لنا ان نعرف ، حقيقة الن�سان ، 
وه����و يعي�س يف غابة ت�سابك فيها العلم وتطور 
ب�س����كل �سريع ؟ األي�س ، الن�سان ، هو قائد العلم 
، فكي����ف يت�سارع مع����ه اذًا ؟ *** هذه ال�سئلة ، 
دائما تراودين يف خلوتي ، يف جلة عملي ، يف 
فرح����ي ، يف ح����زين .. ت����راودين يف كل مكان: 

البيت ، ال�سارع .. يف جل�سات ال�سدقاء.
 ا�سع����ر اإنه����ا تالحقني حت����ى ا�سبحت مثل ظلي 
، امام����ي او خلف����ي ! ولأب�س����ط املو�س����وع اكرث 
، واط����رح روؤاي بب�ساط����ة �سدي����دة .. اق����ول ان 
الن�سان ، برغم انه حقق املعرفة يف كل امليادين 
، لكن����ي اأ�سع����ر اأن����ه ا�سب����ح اأكرث جه����اًل بحقيقة 
نف�س����ه ، مما كان يف الع�سور البدائية ، لقد كان 
م����ن اآثار التقدم العلمي الذي احرزه ، ان ا�سبح 
املجتم����ع عمالق����ًا يف ح����ن ان الن�س����ان ارت����د 
اىل ق����زم �سعي����ف ، وعلى ه����ذه النظ����رة ، اأمل�ُس 
ان الن�س����ان ا�سط����ر اىل التن����ازل ع����ن كثري من 
احلريات ال�سخ�سي����ة يف �سبيل حتقيق " الأمن 
" ولقمة العي�س ! لقد اأ�سبحت الختيارات هي 
التي حتدد له ميول����ه وقدراته ، ودور ال�سناعة 
يح����دد ل����ه مهنت����ه وك�سب����ه ، واملجتم����ع يحدد له 

�سكنه وطريقة حياته . 
ويف �س����وء ه����ذا الفه����م ، لحظ����ُت ان املجتم����ع 
ا�سب����ح كله قيود �سارمة ل فكاك منها ، مرهونة 
بالهي����اأة او ال�سلط����ة الت����ي تق����وده يف ح����ن ان 
اخلل����ق والب����داع ياأب����ى ال�سيط����رة .. فاحلرية 
 ، الن�س����اين  الوج����ود  يف  م����ا  اأثم����ن  الذاتي����ة 
والإن�س����ان ال����ذي يف�س����ل التبعية عل����ى احلرية 
، يبي����ع نف�س����ه ، ويعتذر عن وج����وده .. كان�سان 
! وعل����ى الرغ����م م����ن ان الع����امل بف�س����ل و�سائ����ل 
الت�س����ال املتطورة ، ا�سب����ح كاأنه قرية �سغرية 
، اإل ان الن�س����ان ) او هكذا اراه يف القل ( بات 
ي�سع����ر بوح����دة قاتلة يف ق����رارة نف�س����ه .. ومن 
العجيب حقًا ان ه����ذا ال�سعور يزداد بن النا�س 
، كلم����ا زاد عدده����م .. فاآخ����ر الدرا�س����ات توؤك����د 
ان اأك����رث امل����دن ازدحامًا مث����ل ) نيوي����ورك ( او 
القاهرة ، اأعظمه����ا اأثرا يف ال�سعور بالوحدة .. 
والفراغ ! واعود بكم اىل ت�ساوؤيل الأول: العلم 

والن�سان .. من غلب من ؟

المواطن والمسؤولاهوارنا.. بين الهوية الوطنية والبيئة المنسية مبدعون من

كاطع جواد كنعان وصفي 

اعداد: مريم الياس

العلم واالنسان

زيد الحلي

أقالم حرة

ب�ستان العطيفية حملة 407 قرب كازينو مر�سى العطيفية نود ان نو�سح 
التي: 

ملاذا  وال  جديدة  فهذه  للموقع  الكاظمية  بلدية  متابعة  بخ�سو�س   -  1
هكذا  يجيبونا  ومل   ) ال�ستالم  مت   ( هو  ا�سبوعني  طوال  لنا  جوابهم  كان 
منذ اول يوم ؟ ال�سبب انهم اعطوا الوقت الكايف للمتجاوزين بدفن ار�س 
عليها  يبنوا  حتى  وت�سويتها  بالنقا�س  �سابقا  جرفوه  الذي  الب�ستان 

الع�سوائية التي يريدون !!!
ار�س  تربة  تبديل  عملية  على  الكاظمية  بلدية  موافقة  بخ�سو�س   -  2
الب�ستان لغر�س زراعتها فهذه اول مرة حت�سل بالتاريخ ان تعطي بلدية 
مبا�رة  النهر  وعلى  خ�سبة  زراعي  ب�ستان  ار�س  تربة  لتبديل  موافقتها 
!!!!!! فللنا�س عقول ولن ي�سدقوا هذا .  باحجار وانقا�س وبحجة زراعتها 
الب�ستان ورفعها بالنقا�س اىل م�ستوى  ار�س  لدفن  ال�سبب احلقيقي هو 
ال�سارع حتى يبنوا عليها الع�سوائية وبالتواطوؤ مع بع�س �سعاف النفو�س 
للعقل  املخالف  هذا  بجوابهم  اليوم  انك�سفوا  وقد  الكاظمية  بلدية  يف 

واملنطق !!!
كنا  وان   ( الب�ستان  حول  بنوه  الذي  احلديدي  ال�سياج  بخ�سو�س   -  3
ولكن   ) به  ر�سمية  موافقات  وجود  حول  الكاظمية  بلدية  باجابة  ن�سك 
التجاوز  حقه  من  لي�س  ولكن  ملكه.  ي�سييج  ان  ملك  �ساحب  كل  حق  من 
على ال�سوارع املحيطة وانابيب املاء حتت الر�س فهذ اموال عامة وملك 
هو  كما  بها  والتفريط  التواطوؤ  الكاظمية  بلدية  حق  من  ولي�س  ال�سعب 
!! حيث ان ال�سياج اجلديد يقع اىل امام ال�سياج القدمي بعدة  حا�سل الن 
ال�سنني وموقعه معروف جلميع  امتار وال�سياج القدمي مبني منذ ع�رات 

ابناء العطيفية ولي�س فقط حملة 407 
بوجود  ال�سكوك  يوؤكد  املتجاوزين  عن  هذا  الكاظمية  بلدية  دفاع   -  4

تواطوؤ كبري بالمر !!!وهذا ما قلناه لكم منذ اول يوم للتجاوز 
وانك�سف  احلقائق  تك�سفت  ان  وبعد  اعاله  ذكر  ما  كل  ومن  -عليه   5
رمي  بايقاف  المر  املحرمة  بغداد  امينة  الدكتورة  من  نرجوا  التواطوؤ. 
اىل  حتويله  ومنع  �سابقا  جتريفه  مت  الذي  الب�ستان  ار�س  يف  النقا�س 
عليه  ي�ساعدهم  ما  وهذا  املتجاوزون  يريده  ما  وهذا  �سكنية  ع�سوائية 
بع�س �سعاف النفو�س يف بلدية الكاظمية وغريها وهذا خمالف للقانون 
ول  ب�ستان  الر�س  جن�س  ان  حيث  بغداد  ملدينة  ال�سا�س  والت�سميم 
يجوز حتويلها اىل ع�سوائية �سكنية كما نرجوا من الدكتورة امينة بغداد 
املحرمة اجراء التحقيق وحما�سبة كل من تواطىء و�سهل و�سكت طوال كل 
هذه املدة منذ بدء عملية جتريف الب�ستان مرورا ببناء ال�سياج املتجاوز 
اىل عملية رمي النقا�س يف ار�س الب�ستان ) والذي ت�سميه بلدية الكاظمية 
و�سع  عن  �سمعنا  حيث  مرة  لول  بها  ن�سمع  وهذه  للربة  تبديل  بعملية 
�سماد للربة او و�سع زميج للربة لتح�سينها ام و�سع انقا�س فوق تربة 

الب�ستان لزراعتها فهذه ت�ستحق عليه بلدية الكاظمية براءة اخراع !!!( 
6 - كما نعلمكم ان اللوريات ما زالت م�ستمرة برمي النقا�س يف ار�س 
الب�ستان ومنذ ا�سبوعني يوميا منذ ال�سباح اىل امل�ساء امام انظار اجلميع 
وبعلم بلدية الكاظمية كما يعرفون هم بجوابهم لغر�س حتويل الب�ستان 
تقول  كما  زراعتها  لغر�س  ولي�س  للقانون  خمالفة  �سكنية  ع�سوائية  اىل 
بال�سحك  لهم  ن�سمح  فلن  النقا�س  فوق  يزرع  احد  فال  الكاظمية  بلدية 

على عقولنا .
الب�ستان قد ا�سبح مكب لالنقا�س  التحرك لن  7 - راجني منكم �رعة 

و�سي�سبح ع�سوائية 
وهذا يعترب تبليغنا اخلام�س ع�ر لكم ولبلدية الكاظمية ودون اي فائدة 

ورمي النقا�س ما زال م�ستمرا هذا ولكم جزيل ال�سكر والتقدير

بعد 15 تبليغا ومناشدة.. تحسين تربة 

بساتين العطيفية باالنقاض واالحجار!؟


