
ال�سالم  راية  رفع  اجل  من  النجباء  بدماء  الأر�ض  ارتوت 
ر�سعتم  قد  زاٍك  حليب  فاأي  الوطن  حل�سن  نينوى  واإعادة 
�رصخة  لتج�سدوا  واحدة  بيد  انطلقتم  حينما  البوا�سل  اأيها 
العدو  رقاب  ينحر  �سكينا  لتكون  املو�سل  �سماء  يف  علت 
الوغى  �ساحات  يف  ملن  املوؤزر  والن�رص  لل�سهداء  فهنيئا 

�سامدون يقدمون اأرواحهم قرباننا لأجلنا.
ا�ستهل املواطن عالء غامن كالمه ان فرحة الن�رص ل تو�سف 
اندلعت احلرب وهي  ان  لها، فمنذ  لكننا دفعنا ثمنا غاليا 
حت�سد ارواح البرياء امتنى ان يعود كل اجلنود اإىل ذويهم 
�ساملني بعد معارك التحرير الدامية، وان تعود كل العوائل 

املنكوبة اإىل بيوتهم وان تكون هذه خامتة احلروب.
ثالث  جيل  داع�ض  يعد  قال:  كاظم  المري  عبد  العالمي 
لوج�ستي  ودعم  عقائدي  بتنظري  عاملية  قوى  �سنعته 
والن�رصة  القاعدة  ورقة  انتهاء  فبعد  وخليجي  �سعودي 
مراكز  ح�سب  و�سوريا  العراق  من  و�ستنتهي  داع�ض  جاءت 
بجيل  تب�سري  وهناك  واملحللني  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات 
تكفريي رابع اطلقوا عليه اخلرا�ساين و�سوف لن ينتهي هذا 
املد كون امل�ستفيد منه القوى العاملية التي تبتز من خالله 
دول املنطقة ف�سال عن �سمان امن ا�رصائيل وتدفق الطاقة 
عم  الذي  واخلراب  الدماء  اما  القوى  لهذه  بالنفط  املتمثلة 
الظالمي  الفكر  لذلك ل حل مل�سكلة هذا  املنطقة ل يعنيها 
ال�سعب  ال بوعي  العراق  والق�ساء عليه يف  وطرد معتنقيه 
املخطط  هذا  ينفذون  الذين  ال�سيا�سيني  لإزالة  وتوحده 
واقول �سوف يق�سى على داع�ض يف العراق وحترر ارا�سيه 
لكن اخل�سية ما بعد داع�ض بوجود ف�سائل م�سلحة �ستبحث 
حتما عن مكا�سب وذلك �سيولد �رصاعا نوعيا بانت بوادره 
هذه اليام وهذا ال�رصاع اخطر بكثري من ال�رصاع مع داع�ض 

واهلل امل�ستعان.
كان  �رصيعا  املو�سل  معركة  بداأت  قال:  جميد  اأبو  املقاتل 
يكن  مل  بالأحرى  اأو  جاهزا  يكن  مل  ب�رصعة  ينهار  العدو 
حيث  الأ�سلوب  تغري  ثم  اأ�سبوع،  اأول  يف  القوة  هذه  يتوقع 
اعتمدنا يف بداية املعركة على مفارز التعويق و التفخيخ. 
واأ�ساف باأن همم املقاتلني كانت عالية ل يعرفون اخلوف 
والرتدد رغم ق�سوة اجلو وبرودته لكنه مل يثِن العزمية، وبعد 
ذلك غري داع�ض اأ�سلوبه ودفع بثقله يف ال�سيارات املفخخة 
، وقد كانت اأيام �سعبة وخ�سو�سا مكوث اجلنود طويال يف 

الرباري و فراق الأهل.
 ثم تغريت خططنا وكان داع�ض يوميا يخ�رص وقد جرب كل 
اخلطط لكنه ف�سل، وارتوت الأر�ض بدماء ال�سهداء لأجل اأن 

تبقى زاهية.
بالكامل  الأي�رص حيث مت حتريره  ال�ساحل  اإىل  انطلقنا  ثم   
و�ستكون  جارية  ال�ستعدادات  الأمين  اجلانب  اأما  ع�سكريا، 
لل�رصطة الحتادية احل�سة الأكرب.واأكد اإن اجلميع قد �ساركوا 
يف عمليات قادمون يا نينوى من �رصطة احتادية وقوات 

ومكافحة  الع�سكري  واجلي�ض  الف�سائل  جميع  من  احل�سد 
الإرهاب الكل كانوا يدا واحدة لقمع تلك اجلحافل الإرهابية 
امل�ساركة،  الفئات  الأدوار على كل  املغر�سة حيث توزعت 
بعد  اأدركوا  لأنهم  اجلي�ض  بقوات  الأهايل  رحب  وقد  هذا 
فوات الأوان اإن داع�ض ل ميت لالإ�سالم ب�سلة اإمنا هم قوات 
الطوائف  وتفكك  والفنت  البلبلة  لثارة  مد�سو�سة  اإرهابية 

حتى يت�سنى لهم �رصقة خريات العراق .
واأ�ساف املقاتل اأبو جميد لقد �سهدت حترير املحور الأي�رص 

وقد كانت �سعقة لداع�ض حيث عادت �سبل احلياة لطبيعتها 
القادمة  ق�سوة ووجهتنا  اأكرث  يكون  لن  الأمين  اجلانب  اأما 

�ستكون له، اأ�ساأل اهلل اأن يوفقنا اإىل اإنهاء ما عزمنا عليه.
ار�ض  من   : قال  كربالء  اأهايل  من  علي  مرت�سى  املقاتل 
كثريا  قاتلنا  املا�سية  ال�سهور  تلك  يف  اأحدثكم  املعركة 
�ساركنا يف عمليات  الوطن ومقد�ساته وقد  ار�ض  من اجل 
واحلوز  كيلو  اخلم�سة  ويف  وال�سقالوية  الفلوجة  حترير 
اأي�سا وبيجي ويف عمليات حترير النبار والكرمة والرثثار 

والكثري من املناطق، واأ�ساف من الآن �ستكون قبلتنا هي 
اإىل  ن�سعى  ومازلنا  كثرية  انت�سارات  حققنا  وقد  نينوى 
يف  العوائل  من  اأمتنى  لنا  دعواتكم  بف�سل  املوؤزر  الن�رص 
يت�سنى  ل  حتى  وم�ساندتنا  لنا  العون  يد  ميدوا  اأن  نينوى 
من  للدخول  ثغرات  اأي  لهم  تكون  اأن  الإرهابية  للقوات 
خاللها اإىل الأرا�سي املحررة من جديد ونحن الآن ن�سعى 
جاهدين يف حترير املناطق ال�ساخنة ن�ساأل املوىل عز وجل 

اأن يوفقنا بالن�رص املبجل.

 
جمال  يف  العربي  الوطن  �سهده  الذي  التطور  مع 
التكنوجليا والإعالم، نالحظ الدخول املفزع لالإنرتنت 
�سبب  قد  العراقية  البيوت  اىل  الف�سائية  واملحطات 
الأ�سول  وت�سويه  الأ�رصي  التما�سك  يف  كبري  ت�ستت 
العالمية  الآلة  باأن  املعلوم  ومن  للفرد،  الأخالقية 
اأ�سا�سي  ب�سكل  بثها  تبداأ  حتولت اىل �سالح ذو حدين، 
لغر�ض التنمية والرتفيه، ثم تنتقل اىل الت�سليل الذي 
اآلت اليه بع�ض القنوات واملواقع الإلكرتونية لإغرا�ض 
املحطات  انت�سار  ومع  �سيطانية،  وافكار  اإباحية 
الف�سائية املختلفة ا�سبح من ال�سعوبة التحكم يف ما 
تعر�سه هذه القنوات من برامج.  ومبا ان الطفل يعترب 
ال�سحيح  الإختيار  اإ�ستثنائية، غري قادر على  �رصيحة 
على  الكربى  امل�سوؤولية  تقع  هنا  والقنوات،  للربامج 
عاتق الأهل، لإختيار العرو�ض املنا�سبة بح�سب الفئة 
ال�سنوات  وتعد  املعرو�سة.   الربامج  ونوعية  العمرية، 
التي  احلا�سمة  ال�سنوات  هي  الطفل،  حياة  من  الأوىل 
وانفعاليًا  ذهنيًا  ج�سديًا،  تعلمًا  الطفل  خاللها  يحقق 
للحياة، ويف اف�سل احلالت يكون الأطفال ف�سوليني 
واإبداعيني ومتلهفني اإىل التعلم، ويف ا�سواأها يكونون 
معاندين ومت�سبثني باأهلهم ب�سكل مزعج. �سخ�سيتهم 
جهة  من  الكبار  ملنطق  وجهلهم  جهة،  من  املتقلبة 
معهم  التعامل  ي�سعب  تالمذة  منهم  يجعالن  اخرى، 
ان  كما  ال�سلوك.  ح�سن  مفاهيم  تلقينهم  يحاول  ملن 
هناك برامج تلفزيونية ومواقع اجتماعية تلعب دوراً 
كبرياً يف تثقيف الأطفال وترفيههم وتوعيتهم، ولكن 
يف املقابل هناك برامج اأخرى تلعب دوراً �سلبيًا على 
الأوىل  الربامج  اأي هي عك�ض  الطفل،  تكوين �سخ�سية 
من  امل�ستوردة  اأو  املدبلجة  الربامج  تلك  خا�سًة 

املجتمعات غري العربية والإ�سالمية. وت�سري الدرا�سات 
للوعي  الأملانية  الحتادية  "الدائرة  اأعدتها  التي 
يف  الأطفال  على  التلفزيون  تاأثري  اأن  اإىل  ال�سحي" 
احلد،  عن  زائًدا  يكون  ل  �سنوات،   9 اإىل  �سنوات  �سن6 
ب�رصط اأن تكون الأو�ساع الأ�رصية م�ستقرة، واأن تكون 
�سخ�سية الطفل متوازنة. وعندما يبلغ عمر الطفل 10 
متاًما  التفريق  من  يتمكن  فاإنه  عاًما،   13 اإىل  اأعوام 
بني ما هو واقعي وبني ما هو غري واقعي، ولكن ذلك ل 
يعني تعري�سهم لروؤية م�ساهد قتل وتعذيب يف اأفالم 
الرعب، وتوقع عدم تاأثرهم بها ملعرفتهم اأنها خيالية. 
برامج  م�ساهدة  يف  طوياًل  وقتا  الأطفال  وي�ستغرق 
اختيار  دون  النرتنت،  على  اجللو�ض  او  التلفزيون 
يجعلهم  مما  الأولياء،  قبل  من  ينا�سبهم  ما  انتقاء  اأو 
الذي  اللعب  اأو  املدر�سية  واأعمالهم  اأنف�سهم  ين�سون 
عديدة،  م�سكالت  اإىل  هذا  يوؤدي  وقد  ج�سدهم،  يحرك 
كتقم�ض ثقافات خاطئة، و�سلوكيات ل تنا�سب الأ�رصة 
ول املجتمع، كما اأن �سحتهم قد تتاأثر بالإ�سافة اإىل 
التلفزيون  ويعترب  اأ�سكاله.  مبختلف  املدر�سي  العمل 
الطفل  منه  ي�ستمد  الذي  التثقيفي  املجتمع  والإنرتنت 
وح�سه  الطفل  فكر  اإثراء  اىل  اإ�سافة  والرتبية،  التعليم 
امل�سكالت  مواجهة  يف  وامل�ساعدة  اللغوي،  ور�سيده 
املواهب  وتنمية  الإبداعية،  القدرات  وتنمية  اليومية، 
والنظرة  والجتاهات  امليول  اإظهار  على  والت�سجيع 
الإيجابية للحياة. ولكن هذا يح�سل اذا تعر�ض الطفل 
العك�ض  ح�سل  اذا  اما  �سحيح،  اعالمي  توجيه  اىل 
من  هادفة  وغري  اخالقية  غري  برامج  الطفل  و�ساهد 
ب�سمة  يرتك  فكري  ت�سوي�ض  اىل  يتعر�ض  ان  املمكن 
العقلي  ون�سجه  �سخ�سية  تكوين  على  ايجابية  غري 
ي�ساهده  ما  يف  اكرث  واقعية  ولنظرة  امل�ستقبل.   يف 
تاأثري  ومدى  اإجتماعية  ومواقع  برامج  من  الأطفال 

الطفل،  �سخ�سية  على  املعرو�سة  والربامج  القنوات 
اإ�ستطلعت )�سبكة النباأ املعلوماتية( من اولياء الأمور، 

فكان ال�سوؤال كالآتي:
 كم هي املدة التي يق�سيها الطفل يف م�ساهدة الربامج 
والقنوات التلفزيونية، وما هو التاأثري الذي من املمكن 
الطفل؟ فكان جواب  الربامج على �سخ�سية  ان تخلفه 
نور علي )اأُم لطفل واحد(: "يق�سي طفلي معظم الوقت 
اليوتيوب  على  املعرو�سة  الفيديوهات  م�ساهدة  يف 
من الأفالم الكارتونية، والربامج الرتفيهية، ول يرتك 
يف  او  النوم،  حالة  يف  اّل  يديه،  من  "الآيباد"  جهاز 
عن�رصاً  اجد  ل  انا  احلقيقة  ويف  الطعام،  تناول  حال 
يف  منعه  من  امتكن  كي  اياه  تعوي�سه  ا�ستطيع  اآخر 
ق�ساء وقته مب�ساهدة الكارتون، فهو الطفل الوحيد يف 
البيت وانا غالبًا ما اكون م�سغولة يف الأعمال املنزلية 

ول املك مت�سعًا من الوقت كي العب معه".
اأجابت قائلة:  )ام لأربعة اطفال(  اما �ساهرة ج�ساب   
يف  اأطفايل  �سغف  كان  تقريبًا  �سنوات  خم�ض  "قبل 
الغزو  بعد  ولكن  والكارتون،  الت�سلية،  برامج  م�ساهدة 
وامل�سل�سالت  الأفالم  قبل  من  اليه  تعر�سنا  الذي 
اليها  اطفايل  توجهوا  منها،  الرتكية  وحتى  الهندية 
 12 العمر  من  البالغة  اإبنتي  فباتت  خميفة،  ب�سورة 
�سنة، جتال�ض التلفاز لياًل ونهاراً يف م�ساهدة الأفالم، 
وحتى  ذلك،  اثر  على  الدرا�سي  م�ستواها  تراجع  وقد 
اإنطباعًا  الأفالم  هذه  وتركت  تغريت،  قد  اخالقيًا 
اللفظ  وت�سيء  بالكالم،  تراددين  فباتت  لديها،  �سلبيًا 
باأنها  مع من هم اكرب �سنًا منها، وقد لحظت موؤخراً 
والأفالم  امل�سل�سالت  يف  املوجودة  ال�سخ�سيات  تقلد 
الأزياء،  وحتى  الكالم  ناحية  من  والرتكية،  الهندية 
الأفالم  م�ساهدة  وال�سغف يف  احلب  قد جتاوز  فالأمر 

وامل�سل�سالت لي�سل اىل مرحلة الإدمان". 

املو�سل  العمرية يف  الأ�رصة  اإىل  ينتمي  قا�ض وموؤرخ عراقي معروق 
اأمني  ابن حممد  اخلطاب. هو  بن  اخلليفة عمر  اإىل  ن�سبها  ينتهي  التي 
العمري )1946-1889( الذي عرف مبوؤلفاته التاريخية والع�سكرية 
وفاته  قبل  �سغل  اأنه  حتى  العراقي،  اجلي�ض  ت�سكيل  يف  املهم  وبدوره 
يف 17 حزيران 1946 من�سب رئي�ض اأركان اجلي�ض. وهو والد املفكر 
علي  حملة  يف  العمري  خريي  ولد  العمري.  خريي  اأحمد  د.  الإ�سالمي 
طفولته  وق�سى   ،1926 �سنة  ببغداد  اأفندي  علي  جامع  قرب  افندي 
يف الكرادة ال�رصقية، حيث كان والده اآمرا للكلية الع�سكرية، ثم انتقلت 
دخل  وهناك  الزهاوي،  �سارع  يف  اإبتنته  دار  اإىل   1933 �سنة  اأ�رصته 
روؤوف  ال�ستاذ  اأهمهم  معلميها  من  بجملة  وتاأثر  املامونية  املدر�سة 
�سربي  وعطا  )الريا�سة(  خليل  و�سعدي  العربية(  )اللغة  اخلطيب 
�سدقي،  بكر  انقالب  وقع   1936 الأول  ت�رصين   29 يف  )الر�سم(. 
الوزراء، وكان والده قبل النقالب  الها�سمي عن رئا�سة  واأبعد يا�سني 
املو�سل  اإىل  نقل  النقالب  اثر  وعلى  اجلي�ض،  اأركان  لرئي�ض  معاونا 
حيث اأ�سبح اآمرا حلاميتها. بقي خريي مع والدته واخوته ببغداد اإىل 
اأن حلت العطلة ال�سيفية، فذهبوا اإىل املو�سل، وبعد احلركة امل�سادة 
انقالب  بها  جاء  التي  �سليمان  حكمت  حكومة  �سد  والده  قادها  التي 
اإىل بغداد وق�سى املرحلة  اأ�رصته  بكر �سدقي، عاد خريي العمري مع 
املدر�سة  يف  امتها  فقد  العدادية  اأما  الغربية،  املدر�سة  يف  املتو�سطة 
تخرجه  بعد   .1950 �سنة  فيها  وتخرج  احلقوق  كلية  دخل  املركزية. 

عمل لفرتة ق�سرية يف املحاماة ثم عني يف مديرية الت�سوية العامة، 
املحكمة  يف  عمل  حيث  املحاكم،  يف  الق�سائي  للعمل  انتقل  وبعدها 
حتقيق  حاكمية  يف  عدليا  حمققا  اأ�سبح  ثم  اجلعفرية،  ال�رصعية 
الر�سافة، ثم نائب مدعي �سنة 1952، وانتدب فرتة للتدوين القانوين، 
 ،1964 �سنة  قانونيا  مدونا  وعني  العام،  الدعاء  اإىل  بعدها  عاد 
ال�رصطة،  كلية  يف  اجلزائية(  املحاكمات  )اأ�سول  مادة  بتدري�ض  قام 
الدعاء  اإىل  عاد  حني   1970 �سنة  حتى  القانوين  التدوين  يف  وبقي 
 .1973 �سنة  البداءة  حمكمة  يف  حاكما  عني  حتى  فيه  وبقي  العام 
بعد اأيام انتدب للتدوين القانوين حمتفظا ب�سفة احلاكمية، ثم نقل اإىل 
حمكمة بداءة بغداد وفيها تعر�ض اإىل حالة نزف يف الدماغ، وقد �سافر 
النطق  القدرة على  للعالج وكان يعاين من فقدان  القاهرة مرتني  اإىل 
ال�سيا�سي  للجو  كان  2003م.  �سنة  املنية  وافته  ان  اإىل  النزف  ب�سبب 
الذي عا�ض فيه، ولكون والده من الع�سكريني واملوؤرخني املعروفني، اأثر 
كبري يف توجهه نحو التاأليف التاريخي وولعه بتدوين اأحداث العراق 
اأ�سار خريي العمري اإىل ذلك  ال�سيا�سية ومتابعة �سري �سخ�سياته. وقد 
التاريخ  قراءة  بوالدي وجتمعني معه هواية  التعلق  �سديد  قائال: كنت 
وكتابته. اجته اإىل قراءة الأدب والتاريخ منذ درا�سته املتو�سطة، واأظهر 
حامد  اأحمد  يدر�سها  كان  التي  العربية  اللغة  يف  زمالئه  على  تفوقا 
التاأريخ  يدر�سه  الذي  الباقي  عبد  اأحمد  اعجب مبدر�سه  كما  ال�رصبتي، 
يف املتو�سطة الغربية وحني كان طالبا يف كلية احلقوق، قام بتدري�ض 
اللغة العربية يف كلية بغداد بداأ بن�رص املقالت، وكان اأول ما ن�رص له 
نقده ديوان )خفقة الطني(، ل�سديقه ال�ساعر بلند احليدري، يف جريدة 
والبالد  الأخبار  جرائد  يف  ن�رص  كما   ،)1947 متوز   30( العام  الراأي 
العربية  واملجالت  ال�سحف  بع�ض  ويف  املو�سلية،  واجلزيرة  وال�سعب 
مثل جريدة احلياة وجملة الأديب وكان يرتدد على املقهى ال�سو�رصي 
واأكرم  احليدري،  وبلند  جربا،  اإبراهيم  جربا  ومنهم  بزمالئه،  ويلتقي 
التي  ال�سعبية  املقاهي  اإىل  يذهب  كان  كما  روؤوف،  وعدنان  الوتري، 
عمل   1949 �سنة  يف  الزهاوي.  �سدقي  جميل  ال�ساعر  فيها  يجل�ض 
حمررا يف جريدة �سدى الهايل، لباب )مطبوعات جديدة( وقد ا�ستمر 
بالكتابة يف معظم ال�سحف التي اأ�سدرها احلزب الوطني الدميقراطي 

ومنها الأهايل و�سوت الهايل.

قادمون يانينوى: كيف جسد رجال الرافدين مراحل النصر في معركة الموصل؟
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

 ينتقد البع�س ال�سيد العبادي رئي�س جمل�س الوزراء يف كل خطوة 
يقوم بها كاأنهم يريدون ان يقولوا لنا ان انتقادهم من اجل االنتقاد 
فقط ، فاذا قاطع العرب قالوا ذهب اىل ح�سن  ايران ، واذا حتدث  
عن ال�سيا�سة اجلمهورية اال�سالمية االيرانية قامت الدنيا ومل تقعد 

وقالوا انه امرييكي وينفذ االجندة االمرييكية يف املنطقة..
هل يا ترى   ت�سهد  الدول امل�ستقلة  ذات ال�سيادة هذا التناغم وعدم 
الروؤيا ال�سائبة ! وهل   يتعر�س روؤو�سائها  ملثل هذه االنتقادات من 
قبل معار�سيهم !! بالتاكيد تتعر�س   �سيا�ستهم اخلارجية النتقادات 
ت�سري  ان  ... ولكن  املعلن  الهدف  بنتائجها اىل عك�س  �سار  ما  اذا 
وتعلن قبل اكمال الهدف من اخلطوة ، ومبجرد اعالن زيارة، هذا 

ما ال ميكن فهمه يف ال�سيا�سة.  
من  لي�س  هذا  الن  العبادي  ال�سيد  عن  يدافعون    الذين   من  ل�ست 
عن  الطرف  نتخا�سى  اننا  معناه  هذا  ولي�س  مهامي  وال  واجبي 
وجهة  من  مهم    مو�سوع  اىل  ا�سري  ان  اريد  ...لكنني  اخطائه  
هذا  يف  معا  وال�سا�سة  ال�سيا�سة  ت�سويه    يف  ال�سري  ...ان  نظري 
عندما  ويرتاكم   وي�سري  عقالنية،  غري  ا�س�س  على  يرتكز  البلد  
يكره ال�سا�سة يف بلدنا   بع�سهم البع�س...وكاأن  قلوبهم  قد ملئتها 

االحقاد، وكانهم يبحثون عن االنتقام والثاأر ..
هذا  عن  مبا�سرة  معه  حتدثت  العبادي...وقد  مع  كثريا  اختلف  قد 
االأختالف...واكون امينة  يف القول انه ا�ستمع  اىل وجهات نظري  
يوؤدي  ان  انه يحاول  ...  واجزم  مبا�سر  وتقبل �سراحتي  ب�سكل 
ويقينا   ... دوره  اداء  يف  جاهدا  الوزراء  ملجل�س  كرئي�س  مهامه 
الدولة  رجل  يكون  بان  جاهدا  يحاول  عالوي  اآياد  ال�سيد  بعد  انه 
،ويعمل ل�سالح العراق ويرى يف  ار�ساء عالقات  جيدة مع املحيط 
العربي والدول االقليمية باال�سافة اىل الغرب هو يف �سالح العراق 

والعراقيني ..
ال�سعودية  ال يعني وال يهدف اىل   ان زيارته اىل اململكة العربية 
دعمها اال ان كانت يف �سالح العراق ...وي�سري االأمر  على  زيارته 

اليران   او رو�سيا او الواليات االمرييكية املتحدة ....
  عندما نهدف   ان نكون دولة حمرتمة يف حميطها ، ويف العامل 

يجب ان   يكون لدينا �سيا�سة خارجية حمرتمة   ..
ن�ستغرب  هذا الهجوم غري املن�سف على رئي�س الوزراء وهو يف 
يتمتع  ان  يجب  العراق  نتائجها!!  هي  ما  نعلم  ومل  تنته  مل  زيارة 
مبكانته ودوره االأقليمي ...وال ميكن ان نكون جزءا من �سيا�سة اية 
دولة اقليمية او عاملية... ولنا ان نت�سال اىل متى    نكون جزءا من 
�سيا�سة دول اخرى �سد  او مع �سعودية كانت او غريها. وال�سوؤال 
االأهم    اىل متى نحاول القاء اللوم على اجلريان ونحملهم ف�سلنا 
يف ادارة دولتنا .. داخليا لدينا الف م�سكلة من النازحني انهم بدون 
واملف�سدين  الف�ساد  ب�سبب  العراقي  لل�سعب  خدمات    وال  ماأوى  
الذين يتحكمون مب�سري ال�سعب العراقي من زاخو اىل الب�سرة... 
وم�ساكل جمة التعد وال حت�سى ، لندع العبادي  ينجح يف مهمته 
مل�ساكلنا  نلتفت  العراق..ودعونا  �سالح  يف  كانت  ان  اخلارجية 

الداخيا ونحل االزمات املرتاكمة التي نعاين منها ...

مبدعون
من العراق

األطفال.. كيف يتالعب التلفاز بعقولهم؟

خيري العمري 

العبادي .. والدولة 

النائبة سروة عبدالواحد

أقالم حرة

يف منطقة ج�رص دياىل تتكرر �سور املعاناة للح�سول على 
املاء، وقد ا�سطرت العوائل اىل عمل حفر عميقة للح�سول 
احد  �ساألنا  وعندما  الرئي�ض،  الأنبوب  من  املاء  على 
احلفر  هذه  اىل  دعته  التي  الأ�سباب  عن  املنطقة  مواطني 
قال: ماذا نفعل ؟ فاملاء ل ي�سل اىل منازلنا لن هناك من 
يتجاوز على �سبكة املياه ويقوم بثقب الأنابيب مما مينع 
الينا، وبع�ض هوؤلء الأ�سخا�ض ي�ستخدمون  و�سول املاء 
تعاين  التي  ال�سبكة  من  املاء  على  للح�سول  امل�سخات 

تك�رصات وجتاوزات عديدة.
وتعي�ض مدينة ال�سدر ذات الكثافة ال�سكانية العائلية اأزمة 
حقيقية يف �سحة املياه وتلوثها، اأحياء بكاملها تعاين من 
انقطاع املاء ليام متوا�سلة جترب ال�سكان على اللجوء اىل 
�رصاء املاء من ا�سحاب ال�سيارات احلو�سية، كما انت�رصت 
البكرتيولوجي  التلوث  ب�سبب  المرا�ض  املدينة  هذه  يف 

للمياه.
بتحذير  وقامت  املياه  تلوث  البيئة  وزارة  �سخ�ست  وقد 
من  كبرية  بكميات  بتزويدهم  قامت  كما  املنطقة  �سكان 

املاء ال�سالح لل�رصب.
يقول الدكتور موؤيد ب�سري حامد اخ�سائي امرا�ض الباطنية، 
اىل  تعزى  ت�سخي�سها  يتم  التي  المرا�ض  من  العديد  ان 
تلوث املياه، ولعل مر�ض التهاب الكبد الفايرو�سي هو من 
اخطر المرا�ض التي نتجت عن تلوث مياه ال�رصب يف عدد 
من مناطق بغداد ومنها مدينة ج�رص دياىل ومدينة ال�سدر. 

حيث مت نقل العديد من احلالت اىل امل�ست�سفيات.
جميء  جاراتها  مع  تنتظر  كانت  التي  خريية  احلاجة 
باملاء  النهروان  منطقة  تزود  التي  احلو�سية  ال�سيارة 
منذ ال�سباح، خ�رصت جولة ال�رصاع مع عدد من مواطني 
املنطقة بعد ان اعلن �سائق ال�سيارة بان �سحنة املاء انتهت 
من دون ان تتمكن من احل�سول على قطرة ماء، وكادت 
تعود بخفي ُحنني لول ان جارتها انقذتها واقت�سمت معها 
ما ح�سلت عليه بعد تدافع و�رصاع مريرين..تقول احلاجة 
خريية: لول ان جارتي ام حم�سن اقت�سمت معي كمية املاء 
اليوم  هذا  حالنا  لكان  الأنف�ض  ب�سق  عليه  ح�سلت  الذي 

حال ل نح�سد عليه!
يف  العوائل  ت�سطر  املياه،  �سحة  تفاقم  ومع  واأ�سافت: 
املاء  )تنكرات(  لنتظار  اأفرادها  احد  تفرغ  اىل  منطقتنا 
ومنها  املاء،  على  للح�سول  اأخرى  و�سيلة  عن  البحث  او 
الذهاب اىل مناطق اأخرى يف بغداد من اجل احل�سول على 

كمية كافية ملاء ال�رصب فقط.

شحة الماء.. نصف الرصافة 
عطشانة!!

المواطن و المسؤول
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