
ك�صف��ت النائ��ب ع��ن جبه��ة الإ�ص��اح عالي��ة ن�صي��ف 
،الثاث��اء، ان �صيط��رات مداخ��ل بغ��داد تتقا�ص��ى األ��ف 
دولر ع��ن كل �صاحنة اأو حاوية تدخ��ل العا�صمة، فيما 
طالبت رئي�ض الوزراء بفر�ض هيبة القانون على مداخل 
العا�صم��ة وو�ص��ع ح��د لعملية ابت��زاز التج��ار من قبل 

ال�صيطرات املوجودة يف تلك املداخل .
وقالت يف بي��ان �صحفي، اإن ال�صيط��رات املوجودة عند 
مداخ��ل بغ��داد ل ت�صمح بدخول احلاوي��ة او ال�صاحنة اإل 
بع��د اأخذ كمرك جديد غري الكم��رك الذي تتم جبايته يف 
الب���رة، وه��ذه الر�ص��وة العلنية ل تقل ع��ن األف دولر 
ع��ن كل حاوية، م��ا يدفعنا للت�صاوؤل ع��ن مقدار واردات 
كل �صيط��رة واأي��ن تذه��ب ه��ذه املبال��غ ال�صخم��ة؟ " ، 
مبين��ة :"ان باإمكان من ي�ص��كك يف املو�صوع اأن يذهب 
اىل �صيط��رة الدورة لي�صاأل ال�ص��واق والتجار املوجودين 
هناك ". وت�صاءلت ن�صيف :" األ يكفي ما تفعله مافيات 
الف�ص��اد والأح��زاب امل�صيط��رة عل��ى املناف��ذ احلدودية 
والت��ي ُتدخل ال�صموم اىل ال�صعب العراقي، ليتم ا�صتكمال 
الف�ص��اد عن��د مداخل بغداد؟ " ، مبين��ة :" اإن هذه الر�صوة 
التي يتقا�صاها الفا�ص��دون عند مداخل بغداد فيها ظلم 
كبري للتجار ويف ذات الوقت فيها ت�صهيل لإدخال املواد 

الفا�صدة من قبل بع�ض التجار �صعاف النفو�ض ".

 �ص��وت جمل�ض حمافظة كرباء، الثاثاء، خال جل�صته 
ال��ذي عق��دت �صباح ام���ض على اعتب��ار ي��وم ا�صت�صهاد 
ال�صي��دة فاطمة الزهراء "ع" عطل��ة ر�صمية من كل عام، 
وفيما اأكد ان تعطيل الدوام ل يحتاج للت�صويت جمددا، 
ا�ص��ار اىل م�صاركة املحافظة بتق��دمي الليات وعجات 
النق��ل بالتن�صيق مع حمافظ��ة النجف ال�رف من اجل 
ت�صهيل الزيارة. وقال ع�صو املجل�ض حازم اخلالدي يف 
حديث �صحفي، اإن "املجل���ض �صوت خال جل�صته التي 
عقدت على اعتبار يوم ا�صت�صهاد ال�صيدة فاطمة الزهراء 
"ع" عطلة ر�صمية من كل عام" م�صيفا ان "القرار اتخذ 
بالأجم��اع وا�صبح قرارا نهائيا بتعطيل الدوام الر�صمي 

يف كل عام ول حاجة للت�صويت عليه جمددا".
وتاب��ع، ان "املجل�ض ناق���ض اي�صا م�صارك��ة املحافظة 
يف تق��دمي الدعم املتمثل بالآلي��ات وبا�صات النقل مع 
النج��ف من اج��ل ت�صهي��ل اج��واء الزي��ارة وجعلها متر 

باإن�صيابية عالية".
م��ن جانب اآخ��ر اعلنت ثاث حمافظ��ات ،تعطيل الدوام 
الر�صم��ي لي��وم اخلمي�ض املقب��ل لأحياء ذك��رى �صهادة 

الزهراء عليها ال�صام ".
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 ف�ص��ا عن ال�صجي��ج الناجم من اأ�ص��وات حمركات 
ال�صي��ارات، ناهي��ك عن ع��دم اأ�صتح�ص��ال املوافقات 

الر�صمية من اجلهات املعنية لتنظيم هذه الأن�صطة.
�صيف العبيدي / مت�صابق � 23 عاما / يقول " هناك 
نوعني من ال�صتعرا�ص��ات، الأول ال�صتعرا�ض احلر، 
وه��ذا يعتم��د عل��ى ن�صبة دخ��ان الأط��ارات و�رعة 
حركة ال�صي��ارة )دورانها( وحتت�ص��ب النتيجة ح�صب 
النق��اط الت��ي مينحه��ا حك��م البطول��ة. اأم��ا الن��وع 
الث��اين هو )الدرفت( ويختلف ع��ن ال�صتعرا�ض احلر 
باأنه يعتم��د على دوران ال�صيارة ح��ول الكوابي�ض اأو 
الأ�صخا�ض" وي�صي��ف " الغاية من هذه امل�صابقات، 
هي الت�صلية والرتفيه، وهي ريا�صة ل خماطر فيها. 
ه��ذه ال�صتعرا�صات لي�صت ع�صوائي��ة، بل منظمة من 
قب��ل مدراء الف��رق، ه��ذا ما يقول��ه املت�صاب��ق اأميار 
دف��ل / 25 عام��ا / ، ويتابع " اأذ اأن لكل فريق مدير 
ينظم ال�صباقات اأو ال�صتعرا�صات، وهناك جوائز يف 
البطولت تت�صمن )مبالغ مالية او مكمات غذائية( 

بينما يف الفعاليات العادية ل توجد جوائز ". 
ويوؤك��د حممد الباوي / رئي�ض فريق � 28 عاما / اأن 

اخلط��ورة ح�صب ال�صائق، فاأذا كان مبتداأ، فاأن اأحتما 
اخلط��ورة قائم��ا، واخلط��ورة تطال اجلمه��ور اأي�صا، 
لذلك يقوم املنظمون ال��ذي يرتدون الزي الف�صفوري 
باإخ��راج املتفرجني من ال�صاحة، اأما اأذا كان ال�صائق 
ذو خ��رة، فلي���ض هناك خطورة ام��ا امل�صاحة تكون 
ح�صب ال�صتعرا���ض، ففي الأ�صتعرا�ض احلر، ل توجد 
م�صاح��ة حمددة، بينما يف )الدرف��ت( يجب ان تكون 
م�صاح��ة العر���ض وا�صع��ة، ت�صم��ح ب��دوران ال�صيارة 
ح��ول نقطة حم��ددة. ويبني ع��اء حمم��د/ متفرج � 
17 عاما / اأن هذه امل�صابقة، توفر املتعة للجمهور، 
وتعتر ريا�صة غريبة وم�صوقة ت�صعد ناظريها لأنها 
جريئة جدا، وت�صمل جميع ال�صيارات الريا�صية وغري 
الريا�صي��ة وت�صمل جميع ال�صباب من جميع الأعمار. 
اأم��ا اأحم��د مكي/ متفرج � 32 عام��ا / فاأنه يرى اأن 
هذه الريا�صة، توفر املتعة للمتابعني، وتنطوي على 
�صجاع��ة يف الأداء، ومغام��رة ل تخل��و م��ن خطورة، 
ومن ال���روري دعمها وتطويره��ا وتوفري الأمكنة 
املنا�صب��ة ملمار�صته��ا. وي�ص��ري الباح��ث يف ال�صوؤون 
الريا�صي��ة اأ�صامة جنم اأ�صام، اأن من حق كل مواطن 

اأن ميار�ض هوايته املف�صلة، وي�صتمتع بها ولكن من 
دون اأن ي�صاي��ق املجتمع، ذلك اأن امل�صكلة الرئي�صية 
يف ه��ذه الريا�ص��ة، ه��ي الفو�ص��ى الت��ي ت�صدره��ا 
حم��ركات ال�صيارات الريا�صي��ة يف الماكن العامة، 
داعي��ا اىل تخ�صي�ض م��كان منا�ص��ب ملمار�صة هذه 

الهواية. 
ويق��ول الل��واء جن��م عبد جاب��ر / مدير م��رور بغداد 
الر�صاف��ة / يف ت�ري��ح ل��� " اجلورن��ال " اأن " هذه 
البطولت تقام يف منطقة حم�صورة بعيدا عن حركة 
ال�ص��ري، ول ن�صتطي��ع ان نفر���ض عليهم قي��ود، لأننا 
ناأخ��ذ بنظ��ر الأعتب��ار تطلع��ات ال�صب��اب و�رورة 
اأتاح��ة الفر�صة لهم للرتفيه، مادام��ت هذه الأن�صطة 
ل ت�صب��ب م�ص��اكل مرورية ". وي�صي��ف " هناك فرق 
لل�صي��ارات، تنتظم ح�صب ن��وع ال�صيارة، وي�صجل باأن 
املخالف��ة الوحي��دة الت��ي تفر���ض عليه��م فقط، هي 
الأ�صوات املزعج��ة ملحركات ال�صيارات وال�صو�صاء 
و  الأطف��ال  وريا���ض  املدار���ض  عل��ى  توؤث��ر  الت��ي 
امل�صت�صفي��ات ومت احل��د م��ن ه��ذه املخالف��ة بن�صبه 

%50 خال الأ�صهر القليلة املا�صية.

الداخلي��ة،  الع��ام يف وزارة  اأعل��ن مكت��ب املفت���ض 
الثاث��اء، ع��ن �صب��ط 43 تقري��راً طبي��ًا م��زوراً من 
اأ�ص��ل 45 تقري��راً للج��ان فح���ض الب���ر اخلا�صة 
باملتقدم��ني لطلب اجازات �ص��وق يف موقع ت�صجيل 

احل�صينية.
وق��ال املكت��ب يف بي��ان �صحف��ي، اإن��ه "بع��د ورود 

معلومات تفيد بوجود ملفات مزورة لتقارير اللجان 
الطبي��ة اخلا�ص��ة بفح���ض النظ��ر لطالب��ي اجازات 
ال�ص��وق يف موقع الت�صجي��ل بدائرة م��رور احل�صينية 
ببغ��داد مقابل مبالغ مالية، �صكل��ت مفرزة تفتي�صية 
تت��وىل تدقيق �صج��ات املوقع والتح��ري عن �صحة 

املعلومات الواردة".
واأ�صاف البي��ان، اأن "املفرزة قامت بعمليات اجلرد 
والتدقي��ق لأ�صابري ومعامات الفح�ض املنجزة يف 

املوق��ع، و�صبطت 45 تقري��ر جلنة طبية لوجود �صك 
بكونها مزورة"، مردفا "حيث فاحتت وزارة ال�صحة 
جل��ان فح���ض النظر يف جانب��ي الك��رخ والر�صافة، 
43 جلن��ة طبي��ة م��ن  اأجاب��ت ال�صح��ة ب��اأن  وق��د 
الائ��ي مت �صبطها غري �ص��ادرة عنها )مزورة(، ومت 
حتري��ر حم�ر ا�ص��ويل بالق�صي��ة وفاحتت اجلهات 
املخت�ص��ة بغي��ة ت�صكي��ل جمل���ض حتقيق��ي لك�ص��ف 
ماب�صات عمليات التزوي��ر وتقدمي املتورطني فيها 

اىل الق�ص��اء". واأو�ص��ح، اأن "املف��رزة دون��ت اأق��وال 
وافادات �صباط ومنت�صبي ادخال البيانات اخلا�صة 
باملعام��ات ف�صًا عن تدوين افادة اأمني ال�صندوق 
وموظف��ي الب��ي من��ت املكلف��ني بدف��ع املعام��ات 
الكرتوني��ًا لغر���ض طبعه��ا، وحجزهم جميع��ًا على 
ذمة ت�صكي��ل جمل�ض حتقيقي من قبل مديرية املرور 
لك�ص��ف ماب�ص��ات الق�صي��ة واملتورط��ني بعملي��ات 

التزوير".

عندما يستدعون المواطنين الستئجارهم ..

بعض سائقي " التكسي والكيا " يعمل بنكهة التسول !! 
 بع���ض ال�ص��واق جتده ينتظ��ر مواطن خرج لت��وه من بيته، 
وه��و م��ازال يف بداية الزق��اق، حتى ي�صل ق��رب ال�صيارة، 
فيق��ول له " كرادة خ��ارج " اأو " جادرية "، ويبقى الركاب 
يف ح��رية م��ن اأمرهم، فاأن �صكتوا تاأخ��روا عن عملهم، واأن 
اأعرت�صوا على هذا ال�صلوك مل يغريوا �صيئا اأو رمبا يقل اأدب 
ال�صائ��ق عليه��م، هذا امل�صه��د الذي يعر عن قل��ة ذوق لدى 

�صواق " الكيات والكو�صرتات " يكاد يتكرر يوميا. 
مراد / �صائق تاك�صي � 25 عاما / يقول " اأن م�صدر رزقي 
الوحيد ه��و التاك�صي، ولكرثة البطال��ة يف الباد فتجد قلة 
م��ن النا�ض ي�صتاأجرون تاك�صي، لأنه احلالة املادية ملعظم 
املواطن��ني متوا�صعة اأو �صيئة، كما اأن العاطل عن العمل اأو 
ب��اب للرزق يفكر في��ه، هو �راء تك�ص��ي ، لكونها رخي�صة، 

خ�صو�ص��ا ال�صيارات الإيرانية، وقد ت�صبب هذا بوفرة كبرية 
يف �صيارات التك�ص��ي، واأحيانا ت�رف كمية غري قليلة من 
البانزي��ن ومل حت�ص��ل عل��ى اأج��رة جيدة، لذل��ك جتد بع�ض 
ال�ص��واق، ي�صتخ��دم املنبه كلم��ا وجد �صخ�ض عل��ى ال�صارع 

ع�صى اأن يوؤجره.
 ويق��ول زي��د / �صائق � 27 عاما / يف " كثري من الأحيان، 
احل��الت  يف  التاك�ص��ي  ي�صتاأج��رون  الذي��ن  ال�صخا���ض 
املر�صي��ة وح��الت الطوارئ، لذل��ك فاأن �صي��ارات التك�صي 
جت��وب ال�صوارع، ولي�ض هناك م��ن يوؤجرها، وبع�ض �صواق 
التاك�ص��ي تف��وح منه��م رائح��ة الت�ص��ول، ل �صيم��ا عندم��ا 
ي�صتوق��ف مواط��ن �صي��ارة تك�صي ليتف��ق معه عل��ى ال�صعر، 
وياأت��ي الأخ��ر ليقف بع��ده، واأحيان��ا يقف �صائ��ق اأخر يف 
الطاب��ور، باأنتظار اأن ياأتيه ال��دور " . ويتابع " وهذا الأمر 
غري لئق من عدة اأوجه، اأول هو حالة اأقرب اىل الأ�صتجداء، 

وه��و �صل��وك غ��ري م��رر اذا علمنا ان ال��رزق م��ن عند اهلل، 
والث��اين م�صايق��ة الزمي��ل �صاح��ب التك�ص��ي، وق��د ي�صطر 
ب�صبب وقوف طابور م��ن التك�صيات خلفه اىل القبول ب�صعر 
غ��ري منا�ص��ب". فيما يرر حميد / �صائ��ق كيا � 25 عاما / 
ت�رف��ات ال�ص��واق ه��ذه اىل احلاجة والأ�صط��رار وي�صيف 
" اأن��ا عل��ى �صبيل املث��ال اأعمل يف �صي��ارة، لي�صت ملكي، 
ب��ل مل��ك �صخ�ص��ا اأخر، ومطل��وب من��ي مبلغ يوم��ي، وهو 
م��ا يجعلني جمر اأن اق��ف يف كل �ص��ارع، واأم�صي ببطيء 
مبتع��دا عن ال�صيارة التي قبلي، لأح�صل على الركاب الذين 
ي�صل��ون ال�ص��ارع بعده ". ويتابع " اأع��رف جيدا اأن البطيء 
يف ال�ص��ري واأنتظار ال��ركاب، اأمر يزعج الركاب لكني جمر، 
ذل��ك اأن الركاب ل يعلمون اأن وارد ال�صيارة يق�صم اىل ثاث 
اأق�ص��ام، ق�صم يل وق�صم ل�صاحب ال�صيارة وق�صم للوقود، واأذا 
مل اأح�ص��ل عل��ى عدد وافر م��ن الركاب، كي��ف �صاأدبر مبلغ 

ي�ص��د هذه الق�ص��ام الثاثة". ن��ور، الطالب��ة اجلامعية تقول 
" ل اأ�صتطي��ع الوقوف يف ال�ص��ارع، اأو اأقف على الر�صيف 
ب�صب��ب كرثة �صواق الأجرة، الذين يقف��ون بقربي وي�صاألوين 
اأ�صتئجاره��م اأو الركوب يف معهم يف ال�صيارة العاملة على 
اخل��ط، وهو اأم��ر مكروه ول ين��م عن ذوق. وي�صك��و اأحمد / 
موظ��ف � 22 عاما / ت�صبب �صواق الكيا بتاأخره عن العمل، 
وتعر�صه للعقوبة الأدارية، اأذ يقول " اأعتدت كل يوم اأذهب 
اىل العم��ل يف �صي��ارة ) الكي��ا ( ولكن يف بع���ض الأحيان، 
يوؤخ��رين ال�صائق، �صاحب الكيا، ب�صريه البطيء، اأو الوقوف 
يف منت�ص��ف الطري��ق باأنتظار ق��دوم ركاب. وت�صري اأحدى 
الباحث��ات الأجتماعي��ات،) طلب��ت ع��دم ذك��ر اأ�صمها ( اىل 
اأن بع���ض �صواق الأج��رة ، لي�ض لديهم غر���ض �صيء عندما 
ي�صاأل��ون البن��ت اأن ت�صتاأجره��م، ولكن��ه �صغ��ط احلاج��ة، 

واأخرين ميار�صون هذا الفعل بدافع التحر�ض.

بغداد ـ سبأ الزبيدي

 يف ال�صباح واأنت ذاهب اىل 
عملك، بني احلني والأخر 

تنظر اىل �صاعتك، لتتاأكد اأن 
الوقت مازال غري حرجا، لكن 
بطيء �صائق " الكيا " املتعمد 

يف ال�صري، ب�صبب بحثه عن 
ركاب جدد، يف الطريق، 

يجعل الوقت يذهب هدرا، 
دون اأن ت�صل اىل دائرتك يف 

الوقت املحدد

 يتجمع الكثري من هواة 
�صباق ال�صيارات، يف مر�صى 

اجلادرية، للقيام ببع�ض 
الأن�صطة ذات الطابع 

التناف�صي، بهدف الرتفيه 
والت�صلية، األ اأنها يف 

الوقت نف�صه ت�صبب اأزعاج 
للموؤ�ص�صات والأهايل يف 

املنطقة، ب�صبب الفو�صى التي 
حتدثها فو�صى وامل�صابقات

ذي قار تطالب مجلس الوزراء بعقد جلسته المقبلة 
في المحافظة

إيران تجهز قبة فوالذية لمرقد اإلمام الحس��ين )ع( 
في كربالء

رغم ضجيج محركات السيارات.. 

مدير مرور الرصافة : استعراضات الجادرية ال تسبب مشاكل مرورية !

ذي ق��ار � متابع��ة: طالب حمافظ ذي ق��ار يحيى النا���ري، الثاثاء٬ جمل�ض 
ال��وزراء بعق��د جل�صت��ه املقبل��ة يف النا�رية٬ لاط��اع على حج��م املعاناة 
واإيج��اد حل��ول للم�ص��اكل اخلدمي��ة التي يع��اين منها املواطن��ني وحتتاج اىل 

قرارات مركزية.
وق��ال النا�ري يف بي��ان �صحفي ، اإن "ذي قار تواج��ه الكثري من التحديات 
يف اجلان��ب اخلدمي وم�صاريع البنى التحتية وبحاج��ة ما�صة لجتماع وزراء 
احلكوم��ة على ار�صها ليطلعوا عن كثب على امل�ص��اكل والتحديات التي يعاين 
منها ابناء املحافظة من نق�ض يف اخلدمات والحتياجات ال�رورية"،م�صيفا 
ان "ذي ق��ار تري��د حلول جذرية للعديد من امل�صاكل وامللفات العالقة من� عدة 
�صن��وات مث��ل ملف �ركة نف��ط ذي قار الذي تاأخر اعانه��ا لغاية الن، وملف 

مطار النا�رية املتلكئ رغم ا�صتح�صال املوافقات القانونية املطلوبة" .
واأ�ص��ار اىل ان "ذي ق��ار تريد كذل��ك ح�صما للم�صاكل اخلا�ص��ة مب�صاريع وزارة 
البلدي��ات واملتعلقة بالطرق واجل�ص��ور وم�صاريع املاء واملجاري داخل مدنها 
والت��ي ت�صب��ب تعطلها او �صحب العمل منها بالكثري م��ن امل�صاكل التي مازالت 

تنتظر حلول مركزية".
وتاب��ع النا���ري ان "تواجد ال��وزراء يف املحافظ��ة واطاعهم عل��ى واقعها 
�صي�صه��م باإيج��اد حلول جذرية للعديد م��ن تلك امللفات٬ ونام��ل ان  ي�صتجيب 

جمل�ض الوزراء لطلب املحافظة ويعقد اجتماعه املقبل يف النا�رية".
يذك��ر ان رئي�ض جمل���ض الوزراء حيدر العبادي و�صل �صباح اأم�ض اىل حمافظة 

وا�صط من اجل عقد جل�صة جمل�ض الوزراء فيها والطاع على م�صاكلها.

بغداد � متابعة : اأعلن م�صاعد ال�صوؤون الفنية والهند�صية يف جلنة اإعادة اإعمار 
العتب��ات يف حمافظة كرمان مه��دي نيكويي، عن اكتمال القبة "الفولذية" 

ملرقد المام احل�صني )ع( يف كرباء.
وق��ال نيكويي، يف ت�ريح �صحفي ل��ه، اإن "الهيكل الأ�صا�صي للقبة بني من 

احلديد ال�صلب، وقد اأ�صيفت اليه كتل خر�صانية".
واأ�ص��اف، اأن "العمل يف الهي��كل الفولذي للقبة اإكتمل نهائيا"، مو�صحا اأن 
"التق��دم يف عملية بناء الكتل اخلر�صاني��ة بلغ 20 باملائة و�صتنتهي هذه 
العملي��ة خ��ال الأ�صه��ر ال���4 القادم��ة". كم��ا اإن "الوفد العراق��ي يف مدينة 
كرم��ان )جنوب �رق ايران( اجتمع مع م�ص��وؤويل م�روع بناء وتطوير قبة 
حرم الإمام احل�صني )ع("، م�صرية اىل اأن "الوفد العراقي قام بتفقد املراحل 

التطويرية للم�روع". 
م��ن جانبه ، اطلع الوفد العراقي على عملية تنفيذ م�روع بناء وتطوير قبة 

احلرم ال�ريف من قبل القائمني على امل�روع".
وُنق��ل عن مدير ال�ص��وؤون الفنية والهند�صية للح��رم احل�صيني ال�ريف حممد 
ح�ص��ن كاظم ابو �رم��د، القول اإن "كافة مراحل امل���روع جرى القيام بها 
منذ البداية بناًء على حما�صبات دقيقة ومدرو�صة"، م�صيفا "اأمتنى اأن يوؤدي 
التع��اون اجلي��د القائم ب��ني الطرفني اإىل نتائ��ج اإيجابية فيم��ا يخ�ض حرم 

الإمام احل�صني )ع(".
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الداخلية: الكشف عن 43 تقريرًا طبيًا مزورًا لفاحصي النظر في مرور الحسينية


