
 واإن تعر�ض حلادث فهذا ل�س��وء حظ ال�س��ائق الآخر، فهنا تخرج 
العائل��ة الكرمي��ة مطالب��ة بدف��ع الغرامة )والف�س��ل( وت�س��ليح 

ال�سيارة احلديثة، هذا اإن مل يتم التجاوز على ال�سائق.
كثريا ما ن�ساهد هذه احلالت يف ال�سارع العام، اأطفال يقودون 
ال�س��يارات م��ن دون اأي متابع��ة اأو رقي��ب، الأب مل مين��ع ول��ده 
يومًا عن �س��ياقة ال�سيارة، فهو ي�سعر بالفخر عندما يرى مفتاح 
ال�س��يارة يف ك��ف ول��ده، وقد وع��دوه يف حال جناحه �س��تكون 
)ال�س��ايبة( هدية جناحه، والأم ل تعطي فرحتها لأحد فقد �سهل 
عليها امل�س��وار ومل تعد بحاجة اىل )التك�س��ي( واإن ولدها اأ�سبح 

رجاًل .
غافل��ن عن اأخطار هذا العمر من ال�س��ياقة وماذا بعدها، بحكم 
ان املراهق��ة وال�س��بيانية ق��د جتع��ل من��ه �س��ائقا مته��ورا، او 
يخطف بن ال�سوارع ب�رشعة غري حم�سوبة، وقد انت�رشت ظاهرة 
ال�س��ياقة يف الع��راق وك��رت ال�س��يارات، مم��ا جعلت ال�س��وارع 
تزدح��م ويرتف��ع عدد احلوادث ب�س��بب الته��ور وال�رشعة، وذهب 
الع�رشات من ال�س��باب واملراهقن ك�س��حايا حلالت الت�سادم، 

بع�س��هم يفقدون الوعي وقد يتعر�سون اىل اإعاقة، نتيجة قيادة 
ال�س��يارة التي قيل فيها اأن )ال�س��ياقة فن وذوق واخالق(، وهذه 

امل�ساهدات اأ�سبحت ماألوفة ومعتادة يف ال�سارع العراقي.
وب��ن م��ن يعار�ض �س��ياقة الأطف��ال وبن م��ن يعتربها حرية 
�سخ�س��ية، قامت "�س��بكة النب��اأ املعلوماتية" با�س��تطالع الآراء 

املختلفة حول هذه الظاهرة التي كرت يف الآونة الأخرية.
�س��يارات فارهة واأطفال مرتفن ل يتحملون م�سوؤولية اأنف�سهم، 
هكذا بداأ امل�س��ن الكبري حديثه وهو �س��احب �س��يارة )اجرة( بداأ 
كالمه ب�سوت م�س��مخ بنربة اخلوف واحلر�ض يطلب من الآباء 
ان يفكروا قبل ان يعطوا مفتاح ال�س��يارة لأولدهم، فرمبا يكون 
هذه اآخر �ساعة للطفل معهم، فقبل اأيام ح�سل حادث �سري مروع 

و�سببه كان طفل.
م��ن ناحي��ة اأخ��رى قال ال�س��اب )يو�س��ف(: ما املانع ان ا�س��وق 
�س��يارتي ان كن��ت اع��رف قوان��ن ال�س��ارع وا�س��ارات امل��رور، 
واحرتم الآخرين يف الطريق، ولدي اجازة �س��وق ومعي �س��نوية 

ال�سيارة؟؟.
ال�س��يدة )منى( قالت: معظم ال�س��باب يقودون ال�س��يارة وكاأنهم 
يف م�س��مار �س��باق مع عدم املراعاة باأن املنطقة �س��كنية ومن 

املوؤكد اأن هناك اأطفال يتجولون يف �س��وارعها او ي�ستخدمونها 
يف لع��ب كرة الق��دم، الأمر هنا خطري ج��داً ول نعلم كيف ميكن 

لوالد اأن ُي�سحي بابنه اإن كان ل يهتم ب�سيارته احلديثة؟.
ويعل��ق )حم��زة( وه��و يعم��ل يف م��راآب لل�س��يارات، يف اأحي��ان 
كث��رية ياأتي الولد ال�س��غار ويرتك��ون �س��ياراتهم يف املراآب، 
فال تتج��اوز اأعماره��م الرابعة ع�رش، واخلام�س��ة ع���رش، اغلبهم 
مراهقون وياأتون هنا بعد ال�س��اعة الواحدة ليال، ف�سال عن عدم 
احرتامه��م للعاملن هنا رغم كرب �س��نهم، وه��ذا الأمر ُيزعجني 
ج��دا واحيان��ا اجتن��ب ان احتم��ل م�س��وؤولية وقوف ال�س��يارة او 
بقائه��ا يف امل��راآب ليلة. وا�س��اف يف بع�ض الحي��ان الأب هو 
من ير�س��ل ابنه ليخرج ال�س��يارة من املراآب، وان رف�س��ت يتذمر 
ويتلفظ بكلمات غري لئقة، ويردعني قائال هذا لي�ض من �س��اأنك 

ان متنع ولدي من �سياقة ال�سيارة؟.
الرجل القانوين ا�س��عد الركابي يقول: ما نراه اليوم من فو�س��ى 
و�سو�س��اء يف ال�س��ارع الع��ام م��ن �س��ماع الأغ��اين )والتزمري( 
م��ن دون مراع��اة ان كان هناك رج��ال نائما او طفال مري�س��ا، 
و )الت�س��حيط اأو البطن�س��ة( يف الأزق��ة، والنط��الق ب�رشع��ة يف 

الطريق، وزرع الفزع بن املارة.

تقع امل�سوؤولية على عاتق اجلميع من ال�رشة اىل �رشطة املرور، 
واملجتم��ع، كل من موقع��ه، لكن الأولوية يف حتمل امل�س��وؤولية 
تع��ود على ال�رشة لدورها يف بناء �سخ�س��ية الطفل، فمنهم من 
يعتق��د ان امل��ال وال�س��يارات جتعل من��ه رجال �س��لبا، من دون 
اللتفات اىل ان هذه المور قد تكون �سببا يف �سياعه وانفالته، 
ومن ال�س��ح اأن يتدرب املراهق على ال�س��ياقة مع ذوي اخلربة، 
حتى يعرف ان القانون مينع من هم دون �سن )18( من ال�سياقة 

حفاظا على �سالمتهم و�سالمة املجتمع.
واأ�س��ار )الركابي( يف حال تعر�ض ال�ساب املراهق اىل حادث او 
موقف يفقد ال�س��يطرة على نف�س��ه فيفزع وي�سفر لونه وقد يفعل 
اأم��را خاطئ��ا فقط ليخل�ض نف�س��ه من املوت، وق��د يفقد التحكم 
باإيقاف �رشعة �س��يارته عند مواجهة اخلطر القادم، فيوؤدي ذلك 
اىل اأن يفل��ت زم��ام الم��ور من يده، وي�س��قط جريح��ا هذا ان مل 

يكن ميتا.
من �س��من قوانن امل��رور العراقي اأن يكون قد اكمل ال�ساد�س��ة 
ع���رشة من عمره بالن�س��بة ل�س��ائق الدراجة الناري��ة؛ والع�رشين 
بالن�س��بة ل�سائق �سيارة احلمل وال�سيارة العامة؛ والثامنة ع�رشة 

فيما يخ�ض �سواق املركبات الخرى.

مسؤول أنباري: عمليات تزوير العملة من خارج 
المحافظة وتم كشف مروجيها 

القبض على 40 متهمًا مطلوبين بقضايا مختلفة 
في ميسان

النبار/اجلورنال : اعل��ن قائمقام مدينة الرمادي مركز حمافظة النبار اليوم 
،الثن��ن، ان عملي��ات تزوي��ر العمل��ة تت��م خارج النب��ار وخ�سو�س��ا من دول 
جماورة للعراق ومت ك�سف واعتقال مروجي العمالت املزورة يف مدن النبار .

وق��ال ابراهي��م العو�س��ج يف ت�رشي��ح خا���ض وح���رشي ملرا�س��ل )اجلورن��ال 
ني��وز(، ان" الجهزة المنية متكنت خالل ال�س��بوع احلايل من اعتقال عدد من 
مروجي ومزوري العملة يف الرمادي وق�س��اء هيت ومناطق اخرى بعد متابعة 
حتركاته��م وتعاون املواطنن مع الق��وات المنية وعمليات التزوير للعملة تتم 

خارج النبار ومن دول جماورة".
وا�س��اف ان" العنا���رش الجرامي��ة حت��اول ت�رشيف املبالغ امل��زورة يف مدن 
النب��ار لكنه��ا ف�س��لت بوج��ود عنا���رش ا�س��تخبارية جنح��ت يف احب��اط ه��ذه 
املح��اولت واعتق��ال املتورط��ن رغم كل املحاولت الفا�س��لة م��ن املجرمن 

بت�رشيف مبالغ مالية بالعملة العراقية والدولر المريكي املزور".
وا�سار العو�سج ان" تنظيم داع�ض الرهابي يعتمد على ت�رشيف املبالغ املالية 
امل��زورة وخ�سو�س��ا يف املناطق الغربية التي ي�س��يطر عليه��ا واغلب العمالت 

املزيفة تاتي من مطابع داع�ض من �سوريا ومن دول اخرى".

مديرية �رشطة مي�س��ان تعلن عن اإلقاء القب�ض على )40 ( متهم وت�س��بط اأ�س��لحة 
وعجالت ودراجات خمالفة خالل عمليات اأمنية يف املحافظة

اأعلنت مديرية �رشطة مي�س��ان ع��ن اإلقاء القب�ض على عدداً من املتهمن بق�س��ايا 
جنائي��ة خمتلفة ، موؤكده اأن اجلرائم تنوعت ب��ن القتل العمد وال�رشقات والتهديد 
واملتاجرة وتعاطي املخدرات ، بالإ�س��افة اإىل �س��بط اأ�سلحة وعجالت ودراجات 

خمالفة وق�سايا اأخرى 
وقال قائد �رشطة حمافظة مي�س��ان و املن�س��اآت العميد ) نزار موهي األ�ساعدي ( اأن 
الأجهزة الأمنية بكافة ت�س��كيالتها وباإ�رشافنا املبا���رش ومبتابعة اخلطط الأمنية 
مبا يحقق الأمن و ال�ستقرار األقت القب�ض على عدداً من املتهمن بجرائم جنائية 

خمتلفة خالل عمليات اأمنية يف املحافظة خالل اليومن املن�رشمن 
م�سيفًا اإن عدد املتهمن )40( متهم مت اإلقاء القب�ض عليهم من قبل مفارز �رشطة 
مي�س��ان يف مناط��ق متفرقة يف مركز واق�س��يه ونواحي املحافظة واأ�س��ار اإىل اأن 

القب�ض على املتهمن جاء وفق معلومات دقيقة 

طائرة مقاتلة تقصف قوات سرايا الجهاد 
غرب الموصل 

وذكر بيان لقوات �رشايا اجلهاد اللواء )17( احد ت�س��كيالت احل�س��د ال�سعبي "ان 
قواتها املرابطة يف غرب املو�س��ل تعر�ست اىل ق�سف �ساروخي، واكد البيان : 
ان يف ال�ساعة الثالثة من فجر الثنن ا�ستهدف �ساروخ اطلق من طائرة مقاتلة 
جمهول��ة قطعاتنا على الطريق الرئي�ض الرابط بن تل عبطة وعداية املوؤدي اىل 
املو�سل والذي يعد ال�رشيان الرئي�ض لمدادات احل�سد ال�سعبي يف قاطع عمليات 
غرب املو�س��ل وقد احدث ال�ساروخ حفرة كبرية قطرها )12(م وبعمق )10(م 

وقد انت�رشت �سظايا ال�ساروخ يف دائرة قطرها )800(م.

رح��ب برنام��ج الأغذية العامل��ى التابع لالمم 
احلكوم��ة  م��ن  �س��خية  مب�س��اهمة  املتح��دة 
لدع��م  ي��ورو  ملي��ون   28 تبل��غ  الأملاني��ة 
امل�س��اعدات الغذائي��ة املقدم��ة اىل 275 الف 
ن��ازح عراقي يف اأرب��ع حمافظات يف خمتلف 

اأنحاء البالد.
يف  الأمل��اين  ال�س��فري  كرمي��ب،  فران��ز  وق��ال 
الع��راق: "اأملاني��ا تقدر للغاية جه��ود برنامج 

الأغذي��ة العامل��ي لتلبي��ة احتياج��ات الأك��ر 
فق��راً يف الع��راق والذين ه��م يف اأم�ض احلاجة 
اإىل امل�س��اعدات املنقذة للحياة." كما اأ�س��اف 
ال�س��فري: "ه��ذه امل�س��اهمة �ست�س��اعد برنام��ج 
الأغذي��ة العامل��ي عل��ى مكافح��ة اجل��وع يف 
الأماك��ن الت��ي تتوف��ر به��ا امل��واد الغذائي��ة 
الأ�س��خا�ض  ي�س��تطيع  الأ�س��واق ولك��ن ل  يف 

املت�رشرين من النزاع �رشاوؤها."
ي�س��تطيع  �س��وف  امل�س��اهمة  ه��ذه  وبف�س��ل 
برنام��ج الأغذية العاملي موا�س��لة ا�س��تخدام 

نظ��ام نظام البطاق��ة النقدي��ة الرقمي لتوفري 
امل�س��اعدات الغذائية والنقدية. النظام الرقمي 
-- املع��روف با�س��م بطاق��ات "�س��كوب" – 
ي�س��مح للربنام��ج بتو�س��يع نطاق م�س��اعداته 
بحي��ث ي�س��تطيع امل�س��تفيدين اختي��ار و�رشاء 
املواد الغذائية من املتاجر املحلية يف جميع 
اأنح��اء الب��الد. كل �س��هر ت�س��ل لالأ�رش ر�س��الة 
ن�س��ية على هواتفهم املحمولة لإخطارهم انه 
قد مت �س��حن بطاقاتهم بح��وايل 15 يورو لكل 
فرد يف الأ�رشة. ي�س��تفيد من هذه امل�س��اعدات 

بح��واىل 74 ال��ف امراأة و اكر م��ن 128 الف 
طفل دون �سن اخلام�سة.

وقالت ال�سيدة �سايل هايدوك، املدير الإقليمي 
لربنام��ج الأغذية العاملي يف العراق: "ن�س��كر 
احلكومة الأملانية على هذه امل�ساهمة ال�سخية 
بالنيابة عن ال�س��عب العراقي الذي تاأثر كثرياً 
ب�س��بب الن��زاع." كم��ا ا�س��افت: "نح��ن نق��دم 
م�س��اعدات نقدي��ة حتى يك��ون للعائالت التي 
ندعمه��ا خي��ارات اأكر ووجب��ات غذائية اكر 

توازنًا وقدرة �رشائية اأعلى".

وقد �س��جلت حالت �رشق��ة مبالغ مالية، اإ�س��افة 
اإىل �رشق��ة م�س��وغات ذهبية. ور�س��دت كامريات 
املراقب��ة يف �س��وارع بغداد اإحدى ح��الت ال�رشقة 
ه��ذه، حي��ث ق��ام اأح��د الل�س��و�ض بك���رش ناف��ذة 
ال�س��يارة، و�رشق��ة حقيبة كان��ت يف داخلها، ولذ 

بالفرار.
عدد من املواطنن يف بغداد، اأعربوا عن ا�ستيائهم 
من تنامي هذه الظاهرة مع عجز الأجهزة الأمنية 
ع��ن معاجل��ة مثل ه��ذه احل��الت عل��ى الرغم من 

انت�سارها املكثف يف املدينة.
ويق��ول اأب��و علي: »مت��ت �رشقة مبلغ ع���رشة اآلف 
دولر م��ن �س��يارتي م��ن قب��ل جمهول��ن، عندما 
ركن��ت �س��يارتي يف اإح��دى الط��رق الفرعي��ة م��ن 
اأجل ���رشاء بع���ض احلاجيات من الأ�س��واق، حيث 
اأنني قمت بو�س��ع املبلغ يف ال�سيارة ظنًا مني اأنه 

�سيكون اأف�سل من و�سعه يف جيبي«.
وتاب��ع »بعد عودتي اإىل ال�س��يارة وج��دت النافذة 
حمطم��ة، وق��د انتابتن��ي حال��ة م��ن اله�س��ترييا 
والهل��ع، لأين كن��ت متاأكداً ب��اأن املبل��غ قد �رشق، 
وهو م��ا حدث فع��اًل، وهنا قمت باب��الغ ال�رشطة 
باحلادث��ة، ولك��ن دون ج��دوى، مل يتمكن��وا م��ن 

الإم�ساك بالل�سو�ض«.
جم��ال اأي�س��ا تعر���ض لل�رشق��ة، حي��ث ت��رك يف 
�س��يارته حقيب��ة حتت��وي عل��ى عدد م��ن الهواتف 
املحمول��ة بقيمة ثالث��ة اآلف دولر، وم��ا اإن عاد 
اإىل ال�سيارة وجد زجاج النافذة حمطما، واحلقيبة 
م�رشوق��ة، مبينًا اأنه مل يقم باإب��الغ ال�رشطة حول 
احلادث��ة، لأن��ه على يق��ن لن يفعلوا له �س��يئًا من 
اأجل ا�س��تعادة حقيبته، م�س��ريا اإىل وجود عمليات 
�س��طو و�رشق��ة حم��ال جتاري��ة ومل تق��م ال�رشط��ة 

بالقب�ض على اجلناة، على حد قوله.
من جهته��ا، تقول اأم رواء، اأنها فقدت م�س��وغات 

قي��ام  بع��د  دولر،  اآلف  بخم�س��ة  تق��در  ذهبي��ة 
ل�س��و�ض ب�رشقتها من �س��يارتها اأثن��اء تركها يف 
اأحد �س��وارع املدينة، م�س��يفة اأنه بعد ازدياد هذه 
الظاهرة اأ�سبح اأغلب الأهايل ل يرتكون �سياراتهم 
وحدها، بل يرتكون اأحد ابنائهم داخلها، مو�سحة 
»ل ت��زال ال�رشطة عاج��زة عن اإلق��اء القب�ض على 

املتهمن حتى هذه اللحظة اأو التعرف عليهم«.
وقال النقيب يف وزارة الداخلية علي اأحمد »هناك 
ع�رشات حالت �رشقة حمتويات ال�س��يارات حدثت 
خ��الل الأي��ام القليل��ة املا�س��ية، وقام��ت وزارة 
الداخلية با�س��تنفار كافة عنا�رشها من اأجل عدم 
تكرارها«. مبينًا اأنه مت اإلقاء القب�ض على عدد من 
امل�س��تبه بهم ومن هم اأ�س����حاب �س��وابق، وقد مت 
العرتاف م��ن قبل البع�ض منه��م بارتكابهم هذه 
ال�رشقات، ويجري البحث عن مطلوبن ي�س��تبه يف 
ارتكابه��م مثل ه��ذه العمليات، اإ�س��افة اإىل �رشقة 

منازل املواطنن وحمالهم التجارية.

وزع وزير النقل ال�س��يد كاظم فنجان احلمامي ، 573 
قطعة اأر�ض �سكنية على موظفي ال�رشكة العامة ل�سكك 
حدي��د الع��راق بالتزام��ن مع ق��رب حلول عي��د الفطر 
املبارك، بح�س��ور مدير عام ال�س��يد �س��الم جرب وعدد 
من موظفي ال�رشكة امل�س��مولن بتلك القطع ال�سكنية.  
وقال احلمامي: اننا �سعداء ان نكون حا�رشين بينكم 
ون�س��ارككم الفرحة م��ن خالل توزيع قطع الأرا�س��ي 
هذه التي تاأتي مكملة لال�ستحقاق الوظيفي.  م�سيفا: 
ان امل�رشوع ال�س��كني ملوظف��ي وزارة النقل �سي�س��مل 
جميع ت�س��كيالت وموظفي الوزارة دون ا�س��تثناء من 
خ��الل توزيع وجبات اخرى يف ق��ادم اليام من دور 
�س��كنية وقطع ارا�سي يف احللة وامل�سيب.  معتربا :اأن 
ال�س��كك احلديد متلك تاأريخا عريقا ميتد لعدة �س��نوات 
وعل��ى م�س��وؤوليها وموظفيها النهو���ض بها لالرتقاء 
مب�س��توى اأداءه��ا وعمله��ا لك��ي تنه���ض بخدماته��ا 

للم�سافرين على منت قطاراتها. 

اعلن��ت مديرية الدفاع امل��دين يف حمافظة الب�رشة عن 
قيامها بعدة اإجراءات احرتازية للحد من التلوث البيئي 
بع��د ت�رشب كميات من الغاز املنبعثة من الر�ض لأول 

مرة يف ق�ساء ابي اخل�سيب جنوب حمافظة الب�رشة .
وق��ال مدير الدفاع املدين العقيد حت�س��ن علي �س��اري 
للجورن��ال ني��وز ان الأهايل ات�س��لوا مبديري��ة الدفاع 
املدين وحتدثوا عن ح�سول حالت اختناقات يف احدى 
كراج��ات ق�س��اء ابي اخل�س��يب مبينا انه مت الت�س��ال 
بدائرة �س��حة الب���رشة والبيئة والجه��زة الأمنية ليتم 
متابعة املو�س��وع ومت التن�س��يق مع بلدية ق�س��اء ابي 

اخل�سيب لدفن البقع التي تنبعث منها الغاز .
ولفت"ان��ه اثناء �س��وؤال �س��احب الكراج عن املو�س��وع 
وه��ل دخلت مركبة حتمل الغاز م�س��رياً ان��ه مل يتم الرد 
باي معلومة عن المر من قبل �س��احب الكراج وننتظر 
التحقي��ق النهائ��ي بع��د ان مت طم��ر البقع الت��ي تنبعث 

منها الغازات .

ألمانيا تقدم 28 مليون يورو لدعم برنامج األغذية العالمي في مساعدة العراقيين المتضررين 

تفشي ظاهرة سرقة محتويات السيارات في العاصمة بغداد

قيادة السيارات في شوارعنا.. من فن وذوق إلى إنفالت بذريعة الحرية

النقل: توزيع 573 قطعة 
أرض لموظفي السكك الحديد

حصول حاالت اختناق في 
البصرة جراء انبعاثات غازية 

في قضاء أبي الخصيب 

بغداد ـ خاص

البصرة - الجورنال 

بغداد ـ متابعة

بغداد - خاص

بغداد- وكاالت

مل يكمل العا�شرة من عمره، يقود 
ال�شيارة بنف�شه يف ال�شارع العام، 

ال ميكنك ر�ؤيته لق�شر قامته، ما 
تراه منه يدا �شغرية، �راأ�شا 

يرفعه بجهد �ا�شح لريى طريقه، 
��شاربا مل ينبت عد، يت�شابق مع 
ال�شيارات االأخرى كاأنه يف ملعب 
�شباق �لي�س يف �شارع عام، �اإن 

��شل اىل اأهله �شاملا فتلك معجزة 
حيث ُيكتب له عمر جديد

ا�شتكى مواطنون ��شائقو 
�شيارات يف العا�شمة 

العراقية بغداد من تف�شي 
حالة �شرقة حمتويات 
ال�شيارات، حيث يقوم 

الل�شو�س بته�شيم نوافذ 
ال�شيارات �من ثم ي�شرقون 
املحتويات التي يف داخلها.
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