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فـوضيـة العـليـا حلقوق طالـبت ا
األنسان وزارة الداخلية بإجراء
حتــقــيق شــامل عن بــيـع ودخـول
ألعـاب األطفـال اخلطـرة وحتديداً
ألــعــاب الــصــجم فــيــمــا اعــلــنت
وزارة الـــصــــحـــة والـــبـــيـــئـــة عن
تـسجـيل 147حالـة اصـابـة بـهذه
االلـعــاب بـ االطـفــال خالل ايـام
عـيـد الـفـطـر. وقـال مسـؤول مـلف
ـفـوضــيـة زيـدان الـطــفـولـة فـي ا
الـــعـــطـــوانـي في بـــيـــان امس ان
فـوضيـة كـجهـة رسمـية مـكلـفة (ا
بـــاحلــمـــايــة االنـــســـانــيـــة ومــنع
االنتهـاكات احلـاصلة بـحق أبناء
الـشـعب الـعـراقي ولـكـون ظـاهـرة
ـســبـبـة انـتــشـار لــعب االطـفــال ا
للعنف ومـا لعواقبهـا اجلسيمة)
ـفــوضـيــة نــطـالب واضــاف ان (ا
الوزارة بإجراء حتقيق شامل عن
مـــصــــادر بـــيع وصـــنـــاعـــة هـــذه
ــنــافــذ الـــتي دخــلت األلــعـــاب وا
عبرها) مرجحاً ان (تكون ألعاب
الصـجم  مصـنعـة داخل العراق)
ــطـــالـــبــة وجـــدد الـــعــطـــوانـي (ا
بحمـاية حق الـطفولـة في العيش
بــأمـان وصــحـة ســلـيــمـة) داعــيـاً
ــؤســســات االعالمــيــة بــاعـداد (ا
بـرامـج الـتــوعـيــة بـهــذا اجلـانب
ــفـوضـيــة مـســتـعـدة وسـتــكـون ا
بـالتـعـاون في ذلك). فـيـمـا اعـلنت
صحة الرصـافة عن تسجيل 102
حــالــة إصــابـــة في الــصــجم بــ
األطفـال خالل عـيـد  الفـطـر. وقال
مدير إعالم دائرة صـحة الرصافة
قاسم عبد الـهادي في بيـان تلقته
(الزمان) أمس  إن (مستشفى ابن
الهيـثم سجل أعـلى اإلصابات إذ
 تـــــســـــجـــــيل  51 إصـــــابـــــة)
موضحا أن (اغلب تلك اإلصابات
كــانت في الــعــ وحتــديــدا لــدى
األطفـال  ادخـال عدد مـنـها الى
صــاالت الــعــمــلــيــات اجلــراحــيـة
لــتــلــقي الــعالج) وأضــاف عــبــد
الهادي أن (مستشـفى الزعفرانية
سجل 13حالة  ومستشفى اإلمام
علي -عليه الـسالم - استقبل 11
حـالــة بـيــنـمـا ســجل مـســتـشـفى
الـشــهـيــد الـصـدر  10 إصـابـات
ومـســتـشــفى ضـاري الــفـيـاض 7
إصـابات ومـسـتـشـفى الـكـندي 4
اصابـات) وتـابع  أن (مسـتـشفى
الـشـيخ زايـد سـجل  4 إصـابـات
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ـكـتب الـسـياسي اوضـح مسـؤول ا
لــزعـــيم الــتــيــار الــصــدري ضــيــاء
االســــدي ان حتـــالف ســــائـــرون لم
يـتـسـلم دعوة رسـمـية من الـعـبادي
لــلــحــديث عـن تــشـكــيـل احلــكــومـة
.وقـــال األســدي في بــيــان امس ان
(دعـوة الـعـبادي الـكـتل الـسيـاسـية
لاللـتـقـاء بـعـد انـتـهـاء عـيـد الـفـطـر
لـــلــحـــديث عـن كــيـــفـــيــة تـــشـــكــيل
احلـــكـــومـــة جـــاءت عــبـــر اإلعالم)
مـؤكـدا (عدم تـسـلم دعوة رسـمـية)
الفــتـا الى ان (مــثل هـذه الــلـقـاءات
يــنـبـغي أن تــسـتـنـد وتــتـرتب عـبـر
الـطرق الرسمـية). من جانبه طالب
الــقــيـادي فـي الـتــحــالف ذاته رائـد
فـهمي احملكمـة االحتادية باالسراع
ـقـدمـة بـشـأن في اجنـاز الـطـعـون ا
الــقــانــون كــونــهــا عــطـلـت احلـراك
الـسياسي لـتشكيل احلـكومة. وقال
فـهمي في تصـريح امس ان (جميع
االتـــصــــاالت الـــتي تـــمـت من قـــبل
ســـائــرون مع بــقـــيــة الــكـــتل تــعــد
تـفــاهـمـات أولـيـة النـبــثـاق الـكـتـلـة
الــــــكـــــبـــــرى) وأضـــــاف انـه (وفق
ـعـطـيـات احلـالـيـة فـان سـائـرون ا
دخـلت في مرحلة تفـاهمات متقدمة
مع الــفــتح واحلــكــمــة والــوطــنــيـة
ومـرشح ان يكـون هنـاك لقاءات مع

ــشـتـركـة لالكـراد تــتـنـاول حـصـة ا
ـوازنـة ورواتب قوات االقـلـيم من ا
تنازع ناطق ا الـبيشمركة ومـلف ا
عــلــيـــهــا). وكــشف رئــيس ائــتالف
الكي عن ان دولـة القـانون نـوري ا
ائـتـالفه يـعـمل عـلى حتـالف شـامل
يــضم قــوى ســيــاســيــة مــخــتــلــفـة
لـتــشـكـيل حـكـومـة االغـلـبـيـة. وقـال
ـــــالـــــكي فـي تـــــصـــــريح امس ان ا
(ائـتالفه يعمل عـلى لم شمل القوى
الــتي سـجـلت حـضــورا انـتـخـابـيـا
ــمـكن ان تــلـتــقي عـلى والــتي من ا
قـاعـدة عـدم الـتبـعـيـة الي طرف من
االطــراف تـمـهـيــدا لـتـشــكـيل جلـنـة
حتـضـيـرية لـتـحالف شـامل يـنـفتح
عــلى جــمــيع الــقــوى الـســيــاســيـة
لتشكيل حكومة االغلبية). من جهة
اخــرى حـددت احملـكــمـة االحتـاديـة
الــعـلـيــا يـوم غـد اخلـمــيس مـوعـدا
لــلــنــظــر بــطــعــون تــعــديل قــانــون
االنــتـخـابــات الـذي شــرعه مـجـلس
ـتــحـدث الــنـواب  مــؤخـرا. وقــال ا
بـاسم احملكـمة ايـاس السـاموك في
بـــيــان امـس ان (احملــكـــمــة حــددت
الـــســاعـــة الــعـــاشــرة مـن يــوم غــد
مــوعــدا لـلــنــظـر بــجــلـســة عــلـنــيـة
بـدعـاوى الـطـعن بـقـانـون الـتـعـديل
الـثـالث لـقانـون انـتـخابـات مـجلس
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ـدائن بـيـنـمـا ســجل مـسـتـشـفى ا
اصـــابـــتـــ  وأن هـــذه األلـــعـــاب
احملرضـة عـلى الـعـنف تـسهم في
قــتـل فــرحــة الــعـــيــد وتــؤدي إلى
نــــتـــــائـج وخـــــيــــمـــــة يـــــصـــــعب
مـعاجلـتـهـا) داعـيـا الى (ضرورة
تــفــعــيل اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
الــرادعـة الــتي حتــد من انــتــشـار
هذه الـظاهرة) واكد انه (بـالرغم
مـن الــــتــــحــــذيــــرات الــــواســــعـــة
ـــتــــكـــررة الـــتي ــــنـــاشـــدات ا وا
أطلـقـتهـا الـدائـرة في وقت سابق
عبر وسائل اإلعالم اخملتلفة التي
أوضحت من خاللها خطورة هذه
األلـعــاب ومـا تـشــكـله من تــهـديـد
حـــقــيـــقي عــلـى صــحـــة وسالمــة
ــواطن كـونــهــا تــسـهم فـي قـتل ا
فرحـة الـعـيد بـإصـابات قـد تـكون
بـالـغـة تـؤدي إلى نـتـائج وخـيـمة
تــصـعـب مـعــاجلــتــهـا)  واوضح
عـــبـــد الــــهـــادي انه  (خالل ايـــام
العيـد سجـلت الدائرة الـعديد من
اإلصـابـات جــراء اسـتـخـدام هـذه
األلـعـاب بـالــرغم من الـتـحـذيـرات
رجعـية بعدم جواز بيع وفتوى ا
وجتــــــارة لـــــــعـب األســــــلـــــــحــــــة
الـبالســتـيـكـيـة الــصـجم) مـؤكـدا
أنــهـا (تــؤذي الــعــ وتـؤدي الى
الــعــمى  فــضال عــمــا تـولــده من
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ــنــبـئ اجلــوي في هـــيــئــة اكـــد ا
االنواء اجلوية والرصد الزلزالي
الــتــابــعــة لــوزارة الــنـقـل صـادق
عـطـيـة اسـتـمـرار  نـشـاط الـريـاح
الشمالية الغـربية اليوم االربعاء
 فـي مــديــنـــتي مــيـــســان وشــرق
الـــبــصـــرة فـــقط لــتـــصل الى 60
كــيـلــو مــتـرا  في الــســاعـة خالل
الظهيرة تـثير غبارا خـفيفا.وقال
على مـوقع التـواصل االجتـماعي
امـس ان (ان  نــــشـــــاط الــــريــــاح
الــشـمـالــيـة الـغــربـيـة يــعـود غـدا
اخلـميس  في مـدن مـيـسان وذي
قــار والــبــصــرة وجــنــوب واسط
والــســمــاوة تــؤدي الى مــوجـات
غــبـــار تـــقـــلل مـن مـــدى الـــرؤيــة

االفــقــيــة ) واضــاف ان (نــشــاط
ـقـبـلة الـريـاح يـتوسع اجلـمـعـة ا
لــيـــشـــمل ايـــضـــا مـــدن الـــفــرات
االوسط ومــــدن الــــنــــجف واسط
وانه ال تـــــتــــغـــــيــــر فـي درجــــات
ـــقـــبـــلــة احلـــرارة خالل االيـــام ا
وتسـتمـر تسـجل حول مـعدالتـها
ــتــوقع ان الى أقل قـــلــيال ومـن ا
تــرتــفع فـي مـنــتــصـف األســبـوع
قـبل) . فيـما اعـلنت الـهيـئة في ا
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان ) امس ان
(يـــكــون طــقس الـــيــوم االربــعــاء
صـــــحـــــوا و درجـــــات احلـــــرارة
مـقـاربة لـلـيـوم الـسـابق  الـرياح
شــمــالــيـة غــربــيــة خــفــيــفــة الى
مـعتـدلـة السـرعـة وفي الـشمـالـية
طـقــسـا صـحـوا وفي اجلــنـوبـيـة
طــقــســا صــحــو كـمــا يــتــصــاعـد

الــغـــبــار في بـــعض أقـــســامـــهــا
وخـــاصـــة الـــشـــرقـــيـــة ودرجــات
احلرارة مـقاربـة للـيوم الـسابق 
الـريـاح شـمـاليـة غـربـيـة مـعـتـدلة
الى نـشـطــة الـسـرعـة من 30-40
كـيلـو مـتـرا في الـساعـة  وتـشـتد
أحـــيــانـــا الى 50 مـــدى الـــرؤيــة
سـيـكـون من  10-8 وفي الـغـبـار
واضــاف ان  5-3 كــيـــلــو مــتــرا)
(طقس يوم غد اخلـميس سيكون
صـــــحـــــوا و درجـــــات احلـــــرارة
مـــقــاربـــة لــلـــيــوم الـــســابق وفي
الشـماليـة  طقس صـحو  درجات
احلرارة مـقاربـة للـيوم الـسابق 
الرياح شمالية غربية خفيفة الى
معتـدلة السـرعة  وفي اجلنـوبية
الــطــقس صـحــو كـمــا يــتـصــاعـد

الغبار في بعض االماكن) . 

ـــدن والـــقــرى اخلـــاصـــة داخل ا
والقصـبات دون ان يكـون مجازاً

بذلك من قبل سلطة مختصة).
فـيــمـا تـنـاقـلـت مـواقع الـتـواصل
االجتـمـاعي شـريط فيـديـو يظـهر
اعـــــتــــداء رجـل أمن في مـــــلــــعب
ـحافـظـة البـصـرة على الـزبيـر 
رئــيس رابــطــة مــشــجــعي فــريق
الـــقــوة اجلـــويــة أثــر حـــالــة من
الـشـغب اجلـمـاهـيـري في مـباراة
الــــــــــفــــــــــريـق اول أمـس أمــــــــــام

البحـــــري.
ضـمن وتــعــادل الـفــريــقـان  1-1 
مـــنــــافـــســــات اجلـــولـــة  32 من

متاز لكرة القدم. الدوري ا
وأظـهـر الـشـريط مـحـاولة رئـيس
ــالــكـي تــهــدئـة الــرابــطــة عــلي ا
وقف ب اجلمهور ورجال أمن ا
ــوقف تــطــور الى ــلــعب لــكن ا ا
ـلـعب بـضـرب قـيـام رجل أمـن بـا
الكي بـواسطة أناء كـبير سطل ا
عــلى وجـهـه مـا تــسـبب بــجـروح
تــــطــــلــــبت تــــداخـالً جــــراحــــيـــاً

لعالجها.
وطالب ريـاضيون بـالتـحقيق في

. سؤول احلادثة ومحاسبة ا
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نـــشب نــزاع عــشـــائــري مــســلح
بسـبب مـباراة لـكرة قـدم في أحد
أقـضـيـة مـحـافـظـة ذي قـار. وذكر
بـيــان لـلــشـرطــة امس ان (نـزاعـاً
عــشــائــريــاً مـســلــحــاً أنــدلع بـ

عـشــيـرتـ بـقـضــاء الـچـبـايش).
واوضح ان (الــــنــــزاع وقع عــــلى
خــلــفـيــة شــجــار بـ شــخــصـ
لعب كرة تطور ليالً الستخدام
االســلــحــة الــنــاريــة لم يــتـســبب
بـخـسـائـر بـشـريـة او مـادية عـلى
اثــــرهــــا شـــنـت قـــوة مـن افـــواج
الطوار وقسم شرطة الچبايش
حمـلة دهـم وتفـتيش اسـفرت عن
القاء القبض على سبعة متهم

تورط بالنزاع). من ا
ولـــــفت الـــــبـــــيـــــان الـى (عــــرض
ـتـهـمـ عـلى قـاضي الـتـحقـيق ا
وقـرر توقـيـفـهم استـنـادا إلحـكام
الـقرار  570 الذي يـنص يُـعاقب
بــاحلــبس مــدة ال تــقل عـن ســنـة
واحـــــدة وال تـــــزيـــــد عـــــلى ثالث
ســنـــوات كل من أطـــلق عــيــارات
ـنـاسـبـات الـعـامة او نـاريـة في ا
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الــدعـم واإلســنــاد لــهـا) عــادا (اي
ـقاتـل بـشتى اسـتـهداف لـهوالء ا
مسمياتهم ومواقع قتالهم هو دعم
لـداعش ومـسـاعدة لـه على الـتـمدد
ومـــحــاولـــة تــنـــظــيم صـــفــوفه مِن
جـديـد).وفـتـحـت قـيـادة الـعـمـلـيات
ـشتـركة حتـقيـقا  بـشأن مـا حدث ا
لــلــقــوات االمــنــيــة داخل األراضي
الـسـوريـة .وذكـر بـيـان لـلـقـيادة أن
(قـواتنا االمنية بجميع تشكيالتها
مـن اجلــيش والــشــرطــة واحلــشــد
تـــعـــمل عـــلـى تــأمـــ احلـــدود مع
سـوريـة ولم تـتعـرض إلى ضـربات
جـويـة أو ضربـات أخرى) مـشـيرا
الـى (فـتح حتـقـيق بـشـأن اجلـهـات
ـــســـؤولـــة عن ايـــقــاع خـــســـائــر ا
والـتـعـدي على الـسـيـادة العـراقـية
والـسوريـة بتـجاوز احلـدود خارج
الـسيـاقات الدسـتوريـة والقانـونية
وســيـاسـة حـسن اجلـوار) مــؤكـدا
أن (الـقـيـادة تـعمل عـلى الـتـنـسيق
مـن خالل قيـادة عـمـليـات اجلـزيرة
مـع قـــطـــعـــات احلـــشـــد واحلـــدود
ـسك الـشـريـط احلدودي ـكـلـفـة  ا
ولـــيس لــديــهـــا تــنــســيق أو ادارة
عـمـليـات مع الـقطـعـات التي تـعمل

غــــــــــرب احلـــــــــدود داخـل األرضي
الــســوريــة حــيث ان هــذه الــقـوات
ـنــظـومـة االمــنـيـة لــيـست ضــمن ا
الـعـراقيـة).واتـهمـت قوات احلـشد
الـتحـالف الدولي بـقيـادة واشنطن
بـــــقــــتـل أكــــثــــر مـن عــــشـــــرين من
عـناصـرها جراء قـصف في منـطقة
حــدوديــة في شــرق سـوريــا. وقـال
بــيــان امس ان (طــائــرة أمـريــكــيـة

قـامت بـضـرب مـقر ثـابت لـقـطـعات
احلـــشــد الــشــعــبي من لــواءي 45
ـــــدافـــــعـــــة عن الـــــشـــــريط و 46 ا
احلـدودي مع سـوريـة بـصـاروخ

مسيرين ما أدى إلى استشهاد 22
مـــــقــــاتال وإصــــابــــة  12 اخـــــرين
بـجروح).  ويـأتي هـذا االتهـام بعد
ســــــاعـــــات مـن إعالن دمـــــشـق عن
اسـتـهـداف الـتـحـالف الـدولـي أحد

الـشهداء وإصابة آخرين بجروح).
فـي غــضــون ذلك اخــلت الــواليــات
ـتحدة االمريكيـة مسؤوليتها عن ا
الـهجوم الذي طال بعض الفصائل
العراقية في سوريا . واكد السفير
األمــــريـــكي فـي الـــعـــراق دوغالس
سيليمان خالل لقائه بنائب رئيس
اجلـمهـورية اسامـة النجـيفي (عدم
مـسؤولية القوة اجلـوية األمريكية
عـن الـــهـــجــوم الـــذي طـــال بـــعض
الـفصـائل العراقـية في سوريـا كما
نوضح عدم وجود أي نشاط جوي
ـــنـــطــــقـــة). وكـــان أمــــريـــكي فـي ا
مــسـؤول أمــريـكي قــد اعـلن عن أن
ـتـحـدة لــديـهـا أسـبـاب الــواليـات ا
تـدفعها لالعتـقاد بأن إسرائيل هي
الـتي شـنت غارة جـويـة استـهدفت
قـــوة من احلـــشـــد شــرق ســـوريــا.
ـسـؤول ان (هـنـاك أسـبـابـا وقــال ا
تــدفـعــنـا لالعــتـقـاد بــأنـهــا ضـربـة
إســـرائــيــلــيــة وذلـك بــعــد أن نــفت
تـحدة أن تكون هي من الـواليات ا
قـصف موقعا لـقوات احلشد داخل
األراضـي الـسـوريـة). عـلى صـعـيـد
اخـر اكدت تـركيا ان قـواتها تـتقدم
صـوب منطقة جـبال قنديل شمالي

واجـهـة مقـاتـلي حزب الـعـراق 
الـعمال الكـردستاني.وقال وزير
اخلـــارجـــيـــة الـــتـــركـي مـــولــود
جـــاويش أوغـــلــو في تـــصــريح
امـس إن (القوات التركية تتقدم
بـخـطوات حـازمة جتـاه مـنطـقة
جــبــال قــنــديل حــيث يــتــمــركـز
مـــــقــــاتــــلــــو حـــــزب الــــعــــمــــال
الــــكـــردســــتـــاني) واضـــاف ان
ـنـطـقـة (تــوقـيت الـعـمـلـيـة في ا
الــتي اســتـهــدفـتــهـا الــطـائـرات
التركية مرات عدة في األسابيع
األخـيرة لم يكن مرتـبطا بإجراء
ـقبل). االنـتخـابات يـوم األحد ا
ـــســـلـــحـــة وأفــــادت الـــقـــوات ا
الـتركية بأن  26 مـسلحـا قتلوا
فـي ضـربــات جـويــة تـركــيـة في
جــنـوب شــرقي تــركـيــا وشـمـال
الــعــراق  خـالل هــذا األســبـوع.
وقـال بـيان امـس إن (الضـربات
اجلـــويـــة نــفـــذت يـــومي األحــد
ـاضيـ في إقـلـيمي واالثـنـ ا
ديــار بـكــر وشـرنــاق الـتــركـيـ
وفـي مـنـطـقـة أفــاسـ بـاسـيـان
شــمــالي الــعـراق حــيث يــتــخـذ

حزب العمال قواعد له). 
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مــواقــعــهــا الــعـســكــريــة في بــلـدة
الــهــري فـي مــحــافــظــة ديــر الـزور
واحملـاذيـة للـحدود الـعـراقيـة األمر
الـذي نفاه كل من الـتحالف الدولي
والــبــنــتــاغــون . وقــال مـصــدر في
تـــــصــــريح امـس ان (الــــتــــحــــالف
األمـــــريــــكي اعــــتـــــدى عــــلى أحــــد
مـواقعنا العسكرية في بلدة الهري
مـــا أدى إلـى ارتــفـــاع  حـــصـــيـــلــة

ــكن وبــاالعــتـــمــاد عــلى قــرار مـــا
وطــنـي لــضــمــان مــصـــالح الــبــلــد
والـــشــعب. في غـــضــون ذلك اعــلن
الـنـائب عن التـحـالف الكـردسـتاني
اردالن نــور الـدين تــشـكــيل احلـزب
ــقــراطي واالحتـــاد الــوطــني الـــد
الــكــردســتــانــيــان وفــدا مــشــتــركـا
لـلحوار مع الـكتل السيـاسية. واكد
نـــور الـــدين في تـــصـــريح امس ان
(احلـــزبــ شــكال وفـــدا مــشــتــركــا
لــلــحـــوار مع الــكــتل الــســيــاســيــة
الـعـراقـية بـشـأن تـشكـيل احلـكـومة
طالب ـقبلة) واضـاف ان (ورقة ا ا

كــــتـل كـــردســــتــــانــــيــــة وفـي حـــال
مــاتــوصــلـت الى نــتــائج نــهــائــيــة
ســتـشــكل نـواة الــكـتــلـة الــكـبـرى).
وكــان الـعــبــادي قـد دعــا في كـلــمـة
مـتلفزة الكـتل السياسيـة لعقد لقاءٍ
عـلى مـستـوى عالٍ بـعـد عطـلة عـيد
ـكان الذي يـتم حتديده الـفطر في ا
الحـقا بعد التشاور من أجل حماية
واطـن وضـمان سالمة الـوطن وا
ــكـاسب الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة وا
ـقراطـية واالتـفـاق على آلـيات الـد
مــــحـــــددة لإلســــراع بــــتـــــشــــكــــيل
ــؤسـســات الــدسـتــوريـة بــأفـضل ا
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رأى خـبير اقتصادي ان قرار وزارة
الزراعة حظر زراعة محصولي الرز
والــذرة خالل اخلـــطــة الــصــيــفــيــة
احلـالية سيحمل االسر اعباء مالية
ويـتسـبب بحـرمان الـسلـة الغـذائية
من مـحاصيل سـتراتيـجية  مـشيرا
ـيــاه الـتي يــشـهــدهـا الى ان شـح ا
نــهـرا دجــلـة والــفـرات وراء فــقـدان
تـلك احملاصـيل . وقال اخلـبير مالذ
االمـ لـ (الزمـان) امس ان (العراق
كــان ضـمن اخلــطـة الــزراعـيــة مـنـذ
اضي يخصص خـمسينات الـقرن ا
اراضي فـي مـــحـــافـــظـــات الـــفــرات
االوسط وهـي الـنـجف والـديـوانـيـة
ــثـنى وجـزء من مــنـاطق الـكـوت وا
ـــســمى ومــيـــســان لـــزراعــة الــرز ا
ــشـهــور دولـيــا وكـذلك بــالـعــنـبــر ا
الذرة الصفراء التي تزرع في اغلب
احملــــــــافــــــــظــــــــات) واضــــــــاف ان
(احملـــصــولـــ يــعـــدان من الــغـــلــة
االســاســيــة والــســتــراتــيـجــيــة في
الــبالد لـكن زراعـتـهــمـا حتـتـاج الى
ـيــاه  تــفـوق كــمــيـات كــبــيـرة مـن ا
الــكـمــيـات الـتـي تـخـصـص لـزراعـة
احلــنـطـة والــشـعـيـر) مــوضـحـا ان
ـيــاه في نـهــري دجـلـة (ازمــة شح ا
والــفـرات وراء شــطب احملـصــولـ
من حـسابـات الوزارة ضـمن اخلطة
الـزراعـية احلـالـية) واكـد االم ان
(الــقـــرار يــلـــحق ضــررا بـــالــعــراق
ويـــحـــرم الـــســـلـــة الــغـــذائـــيـــة من
مــحـاصــيل ســتـراتــيـجــيــة لـيــكـون
الـبـديل عـنه اسـتـيـراد الرز من دول
ــا يــسـبب جــنــوب شـرقـي اسـيــا 
ـيــزانــيـة واضــافـة ضــغـطــا عــلى ا
تـكـالـيف مـاليـة اخـرى عـلى االسر)
ـــائـــيـــة الـــتي وتـــابـع ان (االزمـــة ا
تـعـيـشـهـا الـبالد بـحـسب مـا ذكـرت
ـائــيــة بـأنــهــا فـقط ــوارد ا وزارة ا
ـوسم احلالي وتعود االمور خالل ا
ـقبل).  واعلنت طـبيعـية في العام ا
الــــــــوزارة عـن حـــــــــظـــــــــر زراعــــــــة
احملـــصــولـــ وبــعض احملـــاصــيل
االخـرى التي حتتاج الى الكثير من
تـحدث بـاسم الوزارة ـياه.وقـال ا ا
حــمـيـد الــنـايف في بــيـان امس انه
( اســتــبـعــاد زراعــة األرز والـذرة
الــــصــــفــــراء من خــــطــــة الــــزراعـــة
الـصيـفـية نـظراً لـعـدم توفـر كمـيات

ـنـاسـبـة لـتـلك احملـاصـيل) ـيـاه ا ا
الفــتـا الى (الــشـعــور بـاالحـراج الن
الـفالحـ هـيـأوا أراضـيـهم لـزارعة
احملـصول الستراتيجي لكنها ال
تــســتــطــيع ايــقــاف الــقــرار) واكــد
الــنـايف ان (الـوزارة ال تـوافق عـلى
زراعــــة دو واحـــــد بــــدون إقــــرار
ـزارع ـائــيـة). ويــعـتــقـد ا ــوارد ا ا
الـفـرنـسي بـرنـارد بـوجـول أن البط
هـو مـسـتقـبل زراعـة األرز. و يـطلق
بـوجول البط في حـقول األرز لتأكل
األعـشـاب الـضـارة الـتي تـضر األرز
لــكـنه ال يــأكل الــنـبــات نـفــسه.عـلى
صــعــيــد مــتـــصل طــالــبت عــدد من
نظـمات احمللـية غير اجلـمعيـات وا
احلــكــومــيــة تــركــيــا بــوقف فــوري
لـــلــعـــمل في (ســـد الــيـــســو) حلــ

ــسـتــقـبل دراســة تـداعــيـاته عــلى ا
ــائـي لــلــعـــراق.وقــالت فـي بــيــان ا
تــلـقــته (الــزمـان) أمس انه (و بــعـد
ــيــاه وظــهـور تــكــرار أزمــات شح ا
تـــهــديـــدات حــقـــيــقـــيــة تـــمس حق
يـاه نهـر دجلـة نطالب الـعراقـي 
احلـكومـة العراقـية ان تـتحرك وفق
مــســارين مــتــوازيــ هــمــا مــســار
ـنـبع لـضـمـان الـتــفـاوض مع دول ا
ائـية الـعـراقيـة وداخلـياً احلـقـوق ا
ــائـيـة بـشـكل عـلـمي ـوارد ا ادارة ا
مــدروس) واضـــاف انه (ال ســـبــيل
ـــائي اال حلـــمـــايـــة امن الـــعـــراق ا
بــــــتـــــحــــــرك واضـح وصـــــريـح من
احلــكـومـة لـوقـف تـشـغـيـل  الـيـسـو
ــــشــــاريع الــــتي تــــتم بـــدون وكل ا
اسـتـشـارة اجلانب الـعـراقي وبدون

ستقبل دراسـة االثر السلبي عـلى ا
الـبيئي للعراق) واوضح البيان ان
ـــوضـــوع (احلـــديـث عن تـــأجـــيل ا
لـشـهر او عـدة أشهـر مرفـوض كون
ـشكلـة خطيرة وتـهدد امن العراق ا
ــائي في الــصــمــيم  كــمــا نـرفض ا
الــتـــصـــريــحـــات الــتـي يــطـــلــقـــهــا
ـسـؤلـون الـعراقـيـون بـعـد تـأجيل ا
ملء الـــســد اجنــازا او جنــاحــا في
احلـــــوار مع اجلـــــانـب الــــتـــــركي)
ـــعــــلــــومـــات مــــشـــيــــرا الـى ان ( ا
ـستـقاة من موقع الـسد تـؤكد بان ا
ـبـاشرة احلـكـومـة التـركـية اجـلت ا
لء الـسـد لـوجـود مشـكالت فـنـية
فـضال عن تـأخـر نـقـل كامـل لـسـكان
ومــزارات مــديــنــة حــسن كــيف الى
مــوقـعـهــا اجلـديـد) وشــدد الـبـيـان

ـوجب عــلى (احلـكــومـة الـتــحـرك 
ــعـــاهــدات الــقــائـــمــة والــقــانــون ا
والــعــرف الـدولــيــ كـمــا ونــطـالب
بـوقف لـلعـمل في الـسد  وفي حـالة
عــدم اســتـجــابــة تــركـيــا وهــو امـر
مـــرجح فـــالــعـــراق لـــديه احلق في
الــــتـــــمــــاس الـــــوســـــاطــــة من دول
ومــنــظـمــات اخــرى القــنـاع تــركــيـا
بــــضــــرورة الــــتـــفــــاوض او طــــلب
الــتـحــكــيم عن طـريـق الـلــجـوء الى
تـحدة مـجـلس األمن التـابع لأل ا
لـــلـــتـــدخل حلـــمـــايـــة احلق واالمن
ــائي) وتــابع انـه ( يــجب اتــخـاذ ا
همة مثل رفع عـدد  من االجراءات ا
الـتجاوزات عن مـجرى نهـري دجلة
ـــدن كـــافــة وكـــذلك والـــفـــرات في ا
حتـديث انظمة الري والسقي فضال

عن مــكــافــحــة الــتــلــوث الــذي طـال
ائـية اخملـتلـفة والـترشـيد ـوارد ا ا
في االســــــتـــــهالك وغــــــيـــــرهـــــا من
هـمة واألساسـية التي االجـراءات ا
ــــدة الغـــــنى عـــــنـــــهـــــا فـي هـــــذه ا
احلـرجـة).ويـعـاني الـعـراق من شح
ـياه اثـر انخفـاضهـا بشـكل شديد ا
مــنـذ سـنـوات بــسـبب قــلـة االمـطـار
وتـشغـيل تركـيا مؤخـرا سد الـيسو
عــلى نـهـر دجــلـة مـا يـشــكل ضـربـة
لـــلــزراعـــة في الـــعـــراق ســتـــظـــهــر
تـداعــيـاتـهــا عـلى مـخــتـلف نـواحي
ـوضوع احلـيـاة والسـيمـا ان هـذا ا
اثـار غضـب العـراقيـ والقـلق لدى
الــســلــطــات الـــتي تــواجه مــشــاكل
بــســبب الــشح ايــضــا فـي الــطــاقـة

الكهربائية. 
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ـنتـخب الـسنـغـالي بكـرة الـقدم امس كسـر ا
الثالثـاء سلسلـة النتائج الـسلبيـة للمنـتخبات
األفــريــقــيــة في مــونـــديــال روســيــا بــخــطف
الـعـالمـة الــكـامــلـة أثــر فـوزه  عــلى مـنــتـخب
باراة التي بولندا بهدف مقابل واحد في ا
جمـعـتـهمـا عـلى مـلعـب أتكـريت أريـنـا ضمن
مــــــنــــــافــــــســــــات اجلــــــولــــــة األولـى من دور
اجملـموعات. وجاء هدفي السنغال عن طريق
تـيـاجـو كـيـونـيك مـدافـع بولـنـدا بـاخلـطـأ في
مـرمــاه في الــدقـيــقـة 37 ومــبـاي نــيـاجن في
الدقيقة 60  فـيما أحرز كريتشوفياك هدف

بولندا الوحيد في الدقيقة 86 .
ومن جـهة اخرى حـقق منـتخب اليـابان فوزًا
صعـبًا على نظيره الكولومبي بنتيجة  هدف

مـقابل هدف واحـد  في إطار اجلولة األولى.
ـنـتـخـب الـيـابـاني الالعـبـان وسـجل هـدفي ا
شـيــنــجي كـاجــاوا في الــدقـيــقــة الـســادسـة
ويويا أوساكو في الدقيقة 73  بينما سجل
بي في ـنـتخب الـكـو خوان كـيـنتـيـرو هدف ا
ــبـاراة اول حـالـة الـدقــيـقـة 39 . وشـهـدت ا
ــونــديـال بــعــد ان أشــهــر احلـكم طــرد في ا
بي الـبطـاقـة احلـمـراء في وجه الالعب الـكـو

باراة. سانشيز في الدقيقة الثالثة من ا
وكــــانت مـــبــــاراة مـــصـــر وروســــيـــا ضـــمن
اجملــمـــوعـــة االولى قـــد بــدأت فـي الــســـاعــة
الـتـاسـعـة من مــسـاء امس وسط امـال بـفـوز

صري. نتخب ا ا

آثــار نــفـســيــة ومـشــاعــر الــعـنف
لـديـهم) إلى (تـفــعـيل اإلجـراءات
القـانـونيـة الرادعـة الـتي حتد من
انـتـشار هـذه الـظـاهـرة اخلـطـيرة
التي تتسـبب سنويا السـيما أيام
األعـــيـــاد بـــالـــكـــثــيـــر مـن حــاالت
اإلصـابــة لـدى األطـفــال. يـذكـر أن
دائرة صـحة الـرصـافة أعـلنت في
وقت سابق عـلى لسـان متـحدثـها
الـرسـمـي قـاسم عـبــد الـهـادي عن
تـســجــيل الـعــديـد من اإلصــابـات
خالل أيـام عـيـد الـفـطـر في عـموم
ـؤسـسـات الــصـحـيـة في جـانب ا
الـرصـافة والـتي وصـلت فـي احد
األعــيـــاد إلى  250 حــالـــة جــراء
اســتــخــدام الــعــاب األطــفـال ذات
االطالقات البالستيـكية الصجم).
وكانت الـوزارة أعلـنت تسـجيـلها
أكثـر من  147 حالـة إصـابـة ب
األطـفـال بـسـبب ألـعـاب األسـلـحة
الـبالستـيـكـية (الـصـجم). مـشددة
عـلى (ضـرورة مــنع هـذه األلـعـاب
احملرضة على الـعنف وتسهم في
قــتـل فــرحــة الــعـــيــد وتــؤدي إلى
نــــتـــــائـج وخـــــيــــمـــــة تـــــصـــــعب
معـاجلتـها) داعيـة  الى (ضرورة
تــفــعــيل اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
الــرادعـة الــتي حتــد من انــتــشـار

الظاهرة).
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احـــتج الــعـــراق عــلى الـــضــربــة
اجلــويـة الــتي اسـتــهـدفت قـوات
تــابــعــة لــلــحــشــد الــشــعــبي في
مـنطقـة البو كـمال داخل احلدود
الـسـورية فـيـمـا اخـلت الـواليات
ـتـحدة االمـريكـية مـسؤولـيتـها ا
نـطـقة عـن اي نشـاط جـوي في ا
الســتــهـداف تــلك الـقــوات. وقـال
ـتحـدث بأسم وزارة اخلـارجية ا
احــمـد مـحـجــوب في بـيـان امس
ان (الــوزارة تــرفض وتـســتـنــكـر
الــــعــــمـــلــــيـــات اجلــــويــــة الـــتي
ـوجودة في تـسـتـهدف الـقـوات ا
مــنــاطـق مـحــاربــة داعـش سـواء
كــانت فـي الـعــراق ام ســوريـا ام
اي مـكـان اخـر بـساحـة مـواجـهة
هــــــذا الـــــعــــــدو الـــــذي يــــــهـــــدد
االنـسـانـيـة) داعـيـا (دول الـعـالم
لـلتضامن والتكاتف في مواجهة
ــتــطــرفـة من هــذه اجلــمــاعـات ا
خـالل التـنـسـيق الـدائم والـدقيق
بــ الـتـحـالف الـدولي والـقـوات
الــتي تــواجه تـلك الــتـنــظـيــمـات
اإلرهـابـيـة ومـسـاعـدتـهـا وتـقد
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ـــتـــحـــدث بـــأسم حتـــالف كـــشـف ا
الــنــصــر عن حتــضــيــرات واســعـة
القـامة اللقاء الـوطني الشامل الذي
دعـــا الـــيه رئــيـس الــوزراء حـــيــدر
الـعبادي . وقال حس العادلي في
تـصــريح امس ان (الـلـقـاء سـيـعـقـد
ـقـبل فـي بـغـداد مــطـلع االسـبــوع ا
وان نــحـو  10 كــتل فـائـزة تـشـارك
فـــيه) مـــشـــيـــرا الـى ان (مـــســـألــة
الـــطـــعـــون ســوف لـن تــنـــاقش الن
حــســمـهــا شــأن قــانـوني) مــؤكـدا
(وجــــود تـــرحــــيب واسع بــــدعـــوة
الــــعــــبـــــادي من جــــمــــيـع الــــكــــتل
تحدث الـسياسـية).  بدوره  أكـد ا
ـــكـــتب االعالمـي لــرئـــيس بـــأسم ا
الـــوزراء ســـعـــد احلـــديــثـي وجــود
خـطوات ملموسة لـعقد لقاء موسع
. ـقــبــلـ لــلــكـتـل خالل الـيــومــ ا
واعـلن احلـديـثي في تـصريح امس
عـن ان (الــدعـــوة وجـــهت جلـــمـــيع
الــكـتل الـســيـاسـيـة اليــجـاد الـيـات
تــضــمن احــتــرام االســتــحــقــاقــات
والــسـقـوف الــدسـتـوريــة اخلـاصـة
قبلة واالبتعاد بـتشكيل احلكومة ا
عن اي تــوجه لـلـتـشـكـيك وتـشـكـيل
كــتل عــلى اسس فــئــويـة). الى ذلك

الـــنـــواب) واضـــاف ان (الـــدعـــوى
اقـامـهـا رئيس اجلـمـهوريـة اضـافة
ــفــوضــ لــوظـــيــفــته ومــجـــلس ا
ــــــــــقــــــــــراطـي واحلــــــــــزب الــــــــــد
الــــكـــردســـتـــانـي). وحـــذر ائـــتالف
الـوطـنـية من الـوقـوع في شـراك ما
شـهـدتـه انـتـخـابـات عام  2010من
جتـاوز عــلى اسـتـحـقـاقـات الـكـتـلـة
الـفائـزة. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
ــأســـاة تـــتـــكــرر امـس ان (نــفـس ا
حــالـيـا ولـكن بـشـكل آخـر من خالل
مـحـاولـة غض الـنـظـر عن عـمـلـيات
الــتـزويــر واخلــروقـات الــفـاضــحـة
الـــتي شـــهــدتـــهــا االنـــتــخـــابــات)
واضــاف ان (احلـــجج والــتــســلــيم
بـعـنـاوين تـتسـم باالٍرهـاب الـفـكري
والـــســـيـــاسي الـــذي ســـيـــتــســـبب
بـــكــــوارث خـــطـــيـــرة تـــضـــاف الى
الـكوارث التي خلفها االلتفاف على
ـــا نـــتـــائـج انـــتـــخـــابــات 2010 
سـيعزل احلـكومة القـادمة ومجلس
النواب عن الشعب) داعيا القضاء
الى ان (يـكون منصفا ومحايدا في
حـكـمه على االمـور كـما ونـحذر من
وقـوع بـعض الـسـيـاسـيـ فـي هذا
ــــطـب اخلـــطــــر خــــاصــــة الــــذين ا
نـــاضـــلــوا واســـســـوا الـــعــمـــلـــيــة

السياسية فيه).  اردالن نور الدين 
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ــتـقــاعـدين صـرف الــدفـعــة الـثــالـثــة عــشـر من ســلف ا
). واشـار الى أن الـعـســكـريـ لــنـحـو  2144 مـتــقـاعــداً
ـتـقاعـد عـبر (صرف تـلك الـسـلفـة  عن طـريق إبالغ ا
نـحه السـلفـة وذلك بعد إرساله رسـالة نـصيـة تخطـره 
ــنـحه إيـاهـا أن اسـتـكــمل كـافـة اإلجــراءات الـقـانــونـيـة 

وصرفها عن طريق أدوات الدفع االلكتروني).
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صــرف مــصـــرف الــرافــدين دفـــعــة جــديـــدة من ســلف
ـدنـي والـعسـكـري الـبـالغـة ثالثـة مالي تـقاعـدين ا ا
دينـار. وقال بـيان امس انه ( صـرف الدفعـة السـابعة
ـدني البـالغة ثالثة مالي ـتقاعدين ا عشـر من سلفة ا
). وأضاف الـبيـان كما ( ديـنار لـنحو  3421 مـتقاعـداً
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