
 تراج��ع الع��راق،  اىل املركز العا�رش من بني 
الدول االعل��ى بدرجات احلرارة خالل ال�24 

�ضاعة املا�ضية.
ون�رشت حمطة "بال�ضريفيلي" يف كاليفورنيا 
االأمريكي��ة، ج��دوال باأعلى درج��ات احلرارة 
يف الع��امل خ��الل ال���24 �ض��اعة املا�ض��ية، 
حيث بني اجلدول اأن الب�رشة احتلت املرتبة 
العا�رشة بدرجة حرارة 46.8 درجة مئوية.

وا�ض��ار اجل��دول اىل ان منطقت��ي مط��ار ابو 
احتلت��ا  الكويت��ي  ومطرب��ة  ال��دويل  ظب��ي 
املرتب��ة االوىل بدرج��ة ح��رارة بلغت 48.1 

درجة مئوية.
كم��ا احتل��ت منطق��ة احل�ض��ني يف حمافظ��ة 
الب�رشة املرتبة العا���رشة باجلدول وجاءت 

حمافظة النجف باملرتبة الرابعة ع�رش.

 نفى جمل���س حمافظة ذي قار، اأم�س، تلقيه طلبًا 
م��ن اأية جه��ة ر�ض��مية اأو �ضخ�ض��ية لتغيري ا�ض��م 
املحافظة، فيما دعا و�ض��ائل االإعالم اىل "توخي 

الدقة يف نقل املعلومة".
وق��ال رئي���س جمل���س حمافظ��ة ذي ق��ار حمي��د 
نعيم الغ��زي، يف بيان: اإن "االأنب��اء التي حتدثت 
عن تلقي املجل�س طلبًا لتغيري اإ�ض��م حمافظة ذي 
قار اىل اأي ا�ض��م اآخر عارية عن ال�ض��حة"، موؤكداً 
اأن "املجل�س مل يتلق اأّي طلب بهذا ال�ض��اأن من اأية 

جهة ر�ضمية اأو �ضخ�ضية".
ودع��ا الغزي و�ض��ائل االإع��الم اىل "توخي الدقة 
وامل�ض��داقية واحل��ذر يف نق��ل االأخب��ار املهم��ة 

وعدم اأخذها من م�ضادر و�ضفحات وهمية".
يذك��ر اأن بع�س و�ض��ائل االعالم وال�ض��فحات يف 
مواق��ع التوا�ض��ل االجتماعي، قد ن���رشت اخباراً 
تفي��د بتلقي جمل�س حمافظة ذي قار طلبًا لتغيري 

ا�ضم املحافظة من ذي قار اىل احلكيم.
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وقال الفالح علي حم�ضن ال�ضيدان من ناحية ال�ضحيمية 
اإن "املئ��ات م��ن فالحي حمافظة وا�ض��ط تظاهروا اأم�س 
عن��د مف��رق ناحية الزبيدي��ة على طريق ك��وت - بغداد 
) 70 ك��م �ض��مال ("، مبين��ًا ان "التظاهرة �ض��اركت بها 
جمي��ع ف��روع احت��اد اجلمعي��ات الفالحية يف اأق�ض��ية 
ونواح��ي املحافظة ونطالب من خاللها وزارتي املالية 
للمو�ض��مني  الت�ض��ويق  م�ض��تحقات  ب���رشف  والتج��ارة 

املا�ضيني".
واأ�ض��اف ال�ض��يدان ان "الفالح��ني �ض��معوا الكث��ري م��ن 
الوعود حول ت�ضديد م�ضتحقاتهم لكن اىل االن مل يح�ضل 
ذل��ك ونح��ن لدين��ا م�ض��تحقات مالي��ة بذم��ة احلكومة 
للمو�ض��مني الزراعيني املا�ضيني"، موؤكداً ان "الفالحني 
ا�ض��بحوا مكبل��ني بالدي��ون نتيجة االإنف��اق الكبري على 
العملي��ة الزراعي��ة وها ه��و املو�ض��م الزراعي ال�ض��يفي  
مي�ض��ى ونحن مل ن�ض��تلم مبالغ املو�ض��م املا�ضي والذي 
قبله وهذا يدل على تقاع�س وف�ض��ل وزارة الزراعة وعدم  

املطالبة بحقوق الفالحني".
بدورها اأبدت اللجنة الزراعية يف جمل�س حمافظة وا�ضط 
ت�ض��امنها املطلق مع الفالحني و�ضعيها لرفع مطالبهم 

اىل رئي�س الوزراء.
م��ن جانب��ه ق��ال الف��الح �ض��عيد بره��ان  اإن "املو�ض��م 
الزراعي ال�ض��يفي اأ�ض��بح بحكم املنته��ي ومل نزرع فيه 
وكذل��ك فاأن املو�ض��م ال�ض��توي اخلا�س بزراع��ة احلنطة 
وال�ضعري مهدد باخلطر واأ�ضبحنا يف ورطة كبرية ب�ضبب 

عدم �رشف م�ضتحقاتنا وتراكم الديون علينا".
واأ�ضاف برهان اننا "كفالحني نحذر من وجود موؤامرة 
خفي��ة ت�ض��تهدف القط��اع الزراع��ي تقف خلفه��ا اأيادي 
ال�ضيا�ض��يني الذي��ن ال يروق لهم االإنت��اج املحلي بعد اأن 

اأ�ض��بح قريب��ًا م��ن حتقيق االكتف��اء الذات��ي"، الفتًا اىل 
اأن "االيام املقبلة �ض��وف ت�ض��هد تكرار ه��ذه التظاهرات 
وقد ت�ض��ل اىل قطع الطريق الرابط بني العا�ض��مة بغداد 
واملحافظ��ات اجلنوبي��ة يف ح��ال مل ت�ض��تجب احلكومة 
ملطالبنا املتمثلة ب�رشف م�ضتحقاتنا املالية وهي حق 

ولي�س منة من اأحد".
اىل ذلك قال رئي�س اللجنة الزراعية يف جمل�س حمافظة 
وا�ض��ط ها�ضم العوادي  اإن "و�ضع الفالحني يف حمافظة 
وا�ض��ط خطري ج��داً نتيج��ة تاأخ��ر وزارة املالية ب�رشف 
م�ض��تحقات الت�ضويق للمو�ض��م املا�ض��ي وكذلك املو�ضم 

الذي �ضبقه".
واأ�ض��اف العوادي اأننا "كمجل�س اأخذنا عهداً اىل انف�ضنا 

بالوق��وف بق��وة مع هذه ال�رشيحة و�ض��نعمل وباق�ض��ى 
�رشع��ة على رفع املطال��ب اىل رئي�س ال��وزراء على اأمل 
اأن يت��م االإيع��از اىل وزارة املالي��ة ل�رشف م�ض��تحقات 
الفالح��ني �ض��يما واأن وا�ض��ط اأ�ض��بحت متث��ل �ض��لة خبز 
العراق ال�ض��يما انها اأنتجت يف املو�ض��م املا�ض��ي قرابة 

األف طن من احلبوب".  800
وكان الع�رشات من فالحي وا�ضط تظاهروا يوم الثالثاء 
 )  2016 الث��اين  ال�ض��اد�س والع���رشون م��ن كان��ون   (
 2015 ملو�ض��م  الت�ض��ويق  مبال��غ  ب���رشف  للمطالب��ة 
مهددي��ن بنق��ل تظاهرته��م اىل املنطقة اخل���رشاء وقد 
ك��رروا تلك التظاهرات مل��رات عديدة على اأمل ال�ض��غط 

على احلكومة االحتادية ل�رشف م�ضتحقاتهم.

أطفالنا مساحة بيضاء..

ألعاب العنف والبرامج غير الهادفة تستهدف طفولتهم  

 وهن��ا يب��داأ التح��دي يف حتقي��ق م��ا ننا�ض��د به 
دوما وما نتمناه باحل�ضول على جمتمع اأف�ضل، 
جمتمع ح�ض��اري وم��دين ال مكان للعن��ف فيه.. 
وهذا لن يح�ض��ل اال ع��ن طريق توعي��ة االأجيال 
اجلديدة وتثقيفها و�ض��قي ه��ذه الرباعم باجلمال 
اخلال���س الذي يغ��ري نظرتهم اىل الع��امل، والذي 
يفت��ح نافذة اأو�ض��ع لدخول االأم��ل ورمبا احلياة 

برمتها!
لكن مع انت�ضار العاب االأطفال العنيفة كاالأ�ضلحة 
والدباب��ات وبع���س االأف��الم الكارتوني��ة غ��ري 
الهادفة والتي حتمل ب�ض��كل غ��ري مبا�رش الدعوة 
اىل العنف ف�ض��ال عن م�ض��اهدة االهل امل�ض��تمرة 
لهكذا برامج امام االأطفال لن ن�ض��تطيع ان نحقق 

ما ن�ضبوا اليه.
)اجلورن��ال( التقت عددا م��ن املواطنني للتداول 

يف هذا املو�ضوع..
يق��ول اب��و ع��ادل: ه��ذا نت��اج طبيع��ي ب�ض��بب 
متابعتهم امل�ضتمرة للف�ضائيات وقنوات االفالم 
الت��ي تفوق خميلتهم وهي ُتفر�س عليهم ب�ض��بب 
متابع��ة االه��ل لها، ل��ذا من ال���رشوري االنتباه 
ه��ذه  مل�ض��اهدة  املنا�ض��بة  االوق��ات  واختي��ار 

الربامج.
اأما ابو اأح�ض��ان فيعتقد ان هنالك �ض��ور متعددة 
الأ�ضكال العنف التي ميكن ان توؤثر على �ضخ�ضية 
الطف��ل منه��ا م��ا ه��و مبا���رش يف النق��ل ويظهر 
يف لقط��ات االف��الم املرعب��ة او دعاي��ات بع�س 
القنوات ومنها ما هو خمفي خلف �ض��ور توحي 
باجلمال والطفولة متمثلة ب�)الر�ضوم املتحركة( 

والتي حتمل الكثري من الق�ض�س الغريبة.

االوىل ميك��ن  ال�ض��ورة  اأح�ض��ان  اب��و  وي�ض��يف 
تغييبها ب�ض��كل او باآخر ع��ن اأعني االطفال لكني 
اعتقد ان ال�ض��ورة الثانية اأمر �ض��هل الأنها حتمل 

خ�ضو�ضية عامل االطفال.
الطف��ل  تقيي��د  ال�ض��عب  م��ن  ان  ي��رى  ايه��اب 
ومعاملته بق�ض��وة ومنعه من م�ض��اهدة ما يرغب 
به خ�ضو�ض��ا يف مثل هكذا عامل مفتوح ت�ض��عب 
ال�ض��يطرة عليه ب�ض��هوله وي���رش، فالتقنيات التي 
اجتاحت حياتنا فر�ض��ت علين��ا تقبل كل ما هو 

�ضلبي �ضئنا ام ابينا بح�ضب راأيه!
وي�ض��يف: عاملنا اليوم عبارة عن ب��وؤرة للعنف 
فمحيطن��ا  منه��ا  انف�ض��نا  انت�ض��ال  ن�ض��تطيع  ال 
الواقع��ي واال���رشي م��ا ه��و اال ن��وع م��ن انواع 
العن��ف واالع��الم الي��وم يع��ج مب�ض��اهد العن��ف 
والدم��ار وال تخلو اي ف�ض��ائية من هذه ال�ض��ور 
ف�)االخب��ار وامل�ضل�ض��الت وغريها م��ن الربامج( 

ه��ي جت�ض��يد حي ملا اق��ول وعليه فمن ال�ض��عب 
ج��دا التحك��م بذلك. حممد يق��ول: ان العنف لي�س 
وليد اليوم وخ�ضو�ضا بالن�ضبة للمواطن العراقي 
ال��ذي �ض��اهد الكث��ري والكث��ري من احل��روب التي 
مرت على وطننا احلبي��ب، تلك الظروف مل ترتك 
لنا وال لغرينا لذة ال�ض��عور بحالوة �ض��ن الطفولة 
وه��ي اي�ض��ا ول��دت لدين��ا ال�ض��عور بالالمباالة 
والتي اثرت على اطفالنا اليوم وجعلتنا ال ن�ضعر 
بخط��ورة م��ا يعر�س عل��ى �ضا�ض��ات التلفزيون، 
نعم تاأثريها �ض��لبي وقد يوؤدي حتى اىل انحراف 

الطفل، لكن باعتقادي ان هذا �ضعب املعاجلة.
اأب��و مالك حتدث ب�ض��يء من الفكاه��ة حيث قال: 
ع��ن اي اطف��ال تتكلم��ون  اطفالن��ا براأيي اذكى 
م��ن ذلك بكث��ري واراهم حتى اأوع��ى منا جمعيًا، 
امل�ضل�ض��الت  تك��ون  ق��د  نع��م  قائ��ال:  وي�ض��يف 
واالفالم العنيفة احدى اال�ضباب التي ت�ضاعد يف 

خل��ق جيل قا�س وعنيف لكنن��ي اعتقد ان للبيئة 
واملحي��ط تاأثري اكرب على بناء ال�ضخ�ض��ية، ومن 
ال���رشوري االهتم��ام باأم��ور الرتبي��ة والتعلي��م 
الأنها من ا�ضا�ض��يات بناء ال�ضخ�ض��ية وم�ضيبتنا 
يف الع��راق انن��ا متاأخرون جدا يف ه��ذا املجال 
ل��ذا ادعو ومن خاللك��م اىل االطالع على جتارب 

االخرين والدول املتقدمة.
ك��رم اياد ي��رى ان هنالك اف��الم كارتون غريبة 
وحتمل اهداف و�ضمات العنف كما حتملها باقي 
امل�ض��اهد وهي موؤثرة جدا يف نف�ضية الطفل منها 
حديثة �ض��ممت الأغرا���س هادفة ومنه��ا ما هو 
قدمي، هذا باالإ�ض��افة اىل التقنيات االخرى التي 
تغزو اال�ض��واق وكذلك اال�ض��لحة وااللع��اب التي 
تخل��ق اجياال متيل للعنف ل��ذا علينا اوال ت�رشيع 
قوان��ني خا�ض��ة بواق��ع املجتمع العراق��ي فيما 

يخ�س م�ضتقبل االطفال.

بغداد_ لميس عبد الكريم 

 الأطفال م�صاحُة بي�صاء �صاحلة 
لر�صم �صورة ملجتمع اأف�صل بعيدًا 

عن العنف والدمار الذي ل يفارقنا 
ما دمنا يف كنف هذا الوطن،  

ذاكرة الطفل ال�صغرية واخلاوية 
من كل �صيء هي البيئة الأمثل 

ل�صناعة  حلظات فريدة ومنتجة 
على مدى ال�صنوات القادمة، فمن 
املعروف ان �صخ�صية الفرد تتاأثر 

بن�صبة كبرية مبرحلة الطفولة 
ومبا يتعر�ض له يف خاللها

 تظاهر املئات من فالحي 
حمافظة وا�صط، اأم�ض، 
للمطالبة ب�صرف مبالغ 

الت�صويق للمو�صمني املا�صيني، 
واتهموا وزارة الزراعة 

بـ"التقاع�ض"، حمذرين من 
موؤامرة ت�صتهدف القطاع 

الزراعي العراقي.

داعش يترك أسلحته ويفر من )الشرقاط(

حريق يأتي على مذخرين لألدوية في أربيل وفرق 
اإلطفاء تنقذ 5 أخرى

وصول مولدات كهربائية عالية القدرة 
لمحافظة األنبار

فالحو واسط يحذرون من "مؤامرة تستهدف الزراعة"

 اأفاد م�ضدر امني من داخل ال�رشقاط بان القوات االأمنية عرثت على اأعداد 
كبرية من االأ�ضلحة والذخائر التي كانت بحوزة تنظيم  داع�س االإرهابي بعد 
اإجراءات تفتي�س املواقع التي كانوا يتح�ض��نون بها ،واأ�ض��اف امل�ضدر "اإن 
تعاون اأهايل الق�ض��اء مع القوات االمنية اأنتج ح�ضيلة فرار تلك الع�ضابات 
االإجرامي��ة ومت احل�ض��ول عل��ى معلومات ا�ض��تخباراتية عن اأه��داف عالية 
االأهمي��ة �ض��وف نتعامل معها بدق��ة، بدورها �ض��وف �ضت�ض��اعد على عملية 

حترير حمافظة نينوى ."
وتابع امل�ض��در الذي رف�س الك�ض��ف عن ا�ضمه باأن " اهايل قرية اجلحلة يف 
ق�ض��اء ال�رشق��اط واملطلة على القيارة رحبوا بدخ��ول القوات االأمنية حيث 
اقام��وا العزائم الإفراد اجلي�س"، مبينا ان اأهايل القرية كانوا متعاونني منذ 
حتريرهم من عنا�رش داع�س وقدموا املعلومات املهمة عن تلك الع�ض��ابات 

االإجرامية .

 افاد م�ض��در يف الدفاع املدين يف مدينة اأربيل عا�ض��مة اإقليم كرد�ض��تان، 
اأم�س،  ان حريقًا ن�ضب يف مذخرين لالأدوية داخل املدينة.

وقال امل�ض��در ان "حريقًا ن�ض��ب يف مذخرين لالأدوية عل��ى طريق اأربيل – 
كركوك، والذي ت�ضبب باحرتاقهما ب�ضكل كامل"، م�ضريا اىل ان فرق االإطفاء 
هرع��ت اىل م��كان احل��ادث ومتكنت من انقاذ خم�ض��ة مذاخ��ر اأخرى كانت 

معر�ضة لالحرتاق.

 اأعلن حمافظ االنبار �ض��هيب الراوي، و�ض��ول وجبات اخرى من مولدات 
الكهرباء عالية القدرة اىل املحافظة بالتن�ضيق مع املركز االمنائي لالأمم 
املتح��دة UNDP، الفت��ا اىل ان تزويده��ا للمناطق املح��ررة بالطاقة  
�ض��يتزامن م��ع اجلهود الت��ي تبذله��ا حكومة   االنب��ار  املحلي��ة يف اعادة 
اال�ضتقرار والبنى التحتية واخلدمات، من اجل تنظيم عودة عاجلة واآمنة 

لعموم النازحني. 
وق��ال املحافظ  "ان اجلهود مت�ض��ي م�ض��اعفة لتذليل كافة ال�ض��عوبات 
الت��ي تقف امام عودة اهلنا اىل مناطقهم، وتوفري كافة اخلدمات والبنى 
التحتية الالزمة الإعادة احلياة اىل االق�ض��ية والنواحي والقرى املحررة، 
ف�ض��ال عن ازالة جميع املخلفات احلربية واملواد غري املنفجرة بتن�ض��يق 

حملي ودويل".
وا�ض��ار الراوي اىل، ان “التن�ض��يق يتم مع احلكومة املركزية واحلكومات 
املحلي��ة الت��ي ا�ضت�ض��افت نازح��ي املحافظ��ة، لتاأمني ع��ودة النازحني 
معززي��ن اىل دياره��م وتعوي�ض��هم عن جمي��ع اال�رشار الت��ي حلقت بهم 

جراء العمليات الع�ضكرية التي �ضهدتها املحافظة”.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

ذي قار - متابعة

الجورنال_ خاص

 ق��ال املتح��دث با�ض��م احل�ض��د ال�ض��عبي النائب 
احمد االأ�ض��دي، اأم�س، اإنه �ضيتم ح�ضم “املعاناة 
االإن�ضانية” يف ق�ضاء ال�رشقاط التابع ملحافظة 
�ض��الح الدين خالل اأيام، فيما ا�ض��ار اإىل وجود 
اجتماع��ات متوا�ض��لة لتحديد الوقت املنا�ض��ب 
القتح��ام الق�ض��اء وحتريره من �ض��يطرة تنظيم 
“منذ  اإنه   ، “داع�س” االإجرامي. وقال االأ�ض��دي 
اأ�ضابيع ونحن نعمل على اإنقاذ العوائل النازحة 
من ال�رشقاط واإي�ض��الها اإىل مراك��ز االإيواء من 
اأج��ل تق��دمي امل�ض��اعدات له��ا”، الفت��ا اإىل اأن 
“هناك اجتماعات متوا�ضلة يف قيادة عمليات 

�ض��الح الدين والعمليات امل�ض��رتكة والعمليات 
اخلا�ض��ة والفرقة التا�ض��عة وت�ض��كيالت احل�ض��د 
ال�ض��عبي لالإ�رشاع بهذه العملي��ة وحتديد الوقت 
املنا�ض��ب الإنهاء هذا امللف”. واأ�ض��اف االأ�ضدي 
“اعتقد اأن االأيام القليلة املقبلة �ضت�ض��هد اإنهاء 
ه��ذا املل��ف واملعان��اة االإن�ض��انية م��ن خ��الل 
تقدمي كل م��ا يحتاجه النازح��ون وحترير هذه 
املدين��ة”. وكانت خلية االإع��الم احلربي اأعلنت 
ي��وم االأح��د ع��ن اإلق��اء طائ��رات الق��وة اجلوية 
ال�رشق��اط مبحافظ��ة  من�ض��ورات عل��ى ق�ض��اء 
كرك��وك ومدين��ة املو�ض��ل التابع��ة ملحافظ��ة 
نينوى دعت خاللها املواطنني اإىل التعاون مع 

القوات االأمنية

 انتحرت طالبتان ب�ضبب ر�ضوبهما يف مدر�ضتهما، 
االأوىل كان��ت يف ال�ض��اد�س االإع��دادي، والثاني��ة 
يف الثام��ن االأ�ضا�ض��ي، اإحداهم��ا احرقت نف�ض��ها، 
واالأخرى خنقت نف�ض��ها. بعد ظه��ر يوم -12-7
2016، وبع��د اإع��الن النتائ��ج العامة ل�ض��فوف 
االأ�ضا�ض��ي،  والتا�ض��ع  االإع��دادي،  ع���رش  الث��اين 
احرقت د�ضني حممد، البالغة من العمر 19 عامًا، 
وم��ن �ض��كان ناحي��ة عرب��ت القريب��ة م��ن مدينة 
امل�ضت�ض��فى.  يف  وتوفي��ت  نف�ض��ها،  ال�ض��ليمانية، 
وبع��د اأربعة اأيام، خنقت الطالبة، �ض��يماء عارف، 
نف�ضها، وتبلغ من العمر 15 عامًا، من �ضكان حي 
"رو�ض��نبريي" يف مدين��ة اأربيل، وكانت �ض��يماء 
طالبة يف ال�ض��ف الثامن من املرحلة االأ�ضا�ض��ية، 
وهذه ال�ض��نة كانت الثانية يف نف�س ال�ضف. وقال 

املتحدث با�ض��م مديرية ال�رشطة يف ال�ض��ليمانية، 
النقي��ب �رشك��وت اأحم��د، اإن "الفت��اة الت��ي تدعى 
د�ض��ني، وهي م��ن �ض��كان ناحية عربت، وب�ض��بب 
ر�ض��وبها يف االمتحان��ات، اأحرق��ت نف�ض��ها، واإن 
ن�ض��بة احلرق كانت %96، واأثناء حماولتها قتل 
نف�ضها، حرقت جزءاً من ج�ضد جدتها". من جهتها 
قالت زوج��ة اأخيها، فينك حممدي، ك�ض��اهد حال 
للحادث��ة، اإن "املجم��وع الذي ح�ض��لت عليه كان 
59 درج��ة، ومل تنجح يف مادة اللغة االإنكليزية، 
وعالمته��ا يف م��ادة الريا�ض��يات كان��ت قليل��ة، 
كانت تبكي، اإال اأن و�ض��عها كان جيداً". واأ�ضافت 
فينك اأن "د�ض��تي بعد حديثه��ا خرجت اإىل الباحة 
اخللفية للمنزل، واأغلقت الباب، ور�ضت النفط على 
ج�ضدها، واأ�ض��علت النار يف كامل ج�ضدها، واأثناء 
حماول��ة العملية حرقت ج��زءاً من ج�ض��د جدتها، 

وهي االآن يف امل�ضت�ضفى".

الحشد الشعبي: معاناة الشرقاط سيتم 
حسمها خالل أيام

انتحار طالبتين في إقليم كردستان

بغداد - متابعة

اربيل - متابعة

العراق يتراجع إلى المركز 
العاشر من بين الدول األعلى 

بدرجات الحرارة

مجلس ذي قار ينفي تلقيه 
طلبًا بتغيير اسم المحافظة


