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عــلى كــافــة اوجه احلــيــاة فـي الــعـراق).
واشـــاد الــنــاصــري (بــجـــهــود مــديــريــة
الــبــلـــديــات بــاعـــادة تــأهــيـل وصــيــانــة
وتــشـــغــيل مــعــمل اســفــلت وبــاجلــهــود
الـذاتـيـة بـعـد 15 عـامـا من الـتـوقف و
ترشيـحه للشطب كـليا من امالك الـبلدية
في العام 2009 اال ان اجلهود اخمللصة
اعــادته لــلــعــمـل  بـعــد االنـــــــــتــهــاء من
اعـمـال الـتـاهـيل والـصـيـانـة الـتي كـلـفت

البلدية 90 مليون دينار).
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ــعـــمل وبـــعــد تـــشــغـــيــله واوضـح ان (ا
بـطـاقته االنـتـاجـية الـكـامـلة الـبـالـغة 50
طنا من االسفـلت سيكـون قادرا على سد
حــاجــة الــقـضــاء  من االســفــلت العــمـال
االكسـاء والتـرقيع). وتـابع النـاصري ان
(الدوائر احمللية مطـالبة حاليا  اكثر من
الــسـابق الى تــفـعــيل دورهـا في تــوفـيـر
اخلــدمــات لــلــمــواطــنــ عــبــر تــوظــيف

امكانياتها احمللية). 
فـيـمــا كـشف رئـيس الـلـجــنـة الـفـنـيـة في
مـجلس احملـافـظـة حـسن وريوش عن ان
احملـــافـــظــــة لم تـــســــتـــلم اي مــــبـــلغ من
الـبــتـرودوالر مــنـذ ثالثــة اعـوام  والـتي
ـجـمــلـهـا 103 مـلـيــارات ديـنـار. تـبــلغ 
وقـــــال وريــــوش في تــــصـــــريح امس ان
(اســـتـــحـــقــاق احملـــافـــظـــة  مـن عـــوائــد
الـــبـــتـــرودوالر لالعـــوام 2015 و 2016
و2017 يـبــلغ 103 مــلـيــارات ديــنـار لم
ـوازنـة احملـافـظـة اي مـبـلغ يـصل مـنـهـا 
شاريع اسـة لها لتنـفيذ ا رغم احلاجة ا

تلكئة). ا
واضـــــاف  ان (احملـــــافــــظـــــة تـــــعـــــد من
احملافـظات الفـقيـرة اذ ال يوجد فـيها أي
منافـذ او موارد مـالية اخـرى باستـثناء
ـوازنة االحتـادية او من ما يـصلـها من ا

موارد البترودوالر).
واوضح وريــوش ان (حــصـة احملــافــظـة
من الـبتـرودوالر لـلـعام 2015 بلـغت 58
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افتـتح مـحافـظ ذي قار يـحيـى النـاصري
مـحـطة حتـويل كـهـربـاء اريدو الـثـانـوية
وبــقـــيــمــة تـــزيــد عن اربـــعــة مـــلــيــارات
واربعمـئة وخـمس مـليون ديـنار ضمن
عقدشركة شنايـدر الفرنسية موكدا ان
ــنـاطق احملــطــة سـتــقــلل االنــقـطــاعــات 

الشهداء واريدو. 
وقال الـناصري في بـيان تـلقـته (الزمان)
أمس خالل االفتتاح ان (احملـطة ستعمل
ـتــكـررة في عــلى تـقــلـيل االنــقـطــاعـات ا
الـتـيـار الـكـهـربـائي في احـيـاء الـشـهـداء
واريـدو وفك االخـتـنـاقـات عـلى مـحطـتي
الــشـهـداء والــفـيــحـاء الـثــانـويـتــ بـعـد

ادخالهما للعمل).
واضـــاف ان(احملــــطـــة ســـتــــعـــمـل عـــلى
استقـرار التـجهيـز واستيـعاب اي زيادة
مــتـوقــعـة في االحــمـال لــسـنــوات عـدة),
واوضح الــنـاصـري ان (مــحـطــة حتـويل
كهـرباء اريـدو الثـانوية 33/11 كي. في.
تتـكون من 14 مغـذيـا ذات تقـنـية عـالـية
اجنــزت ضــمـن تــخــصــيــصــات وزارة
الكهـرباء لعام 2012 والتي تـعاقدت مع

شركة شنايدر الفرنسية).
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عـــلى صــعــيــد مــتـــصل دعــا الــنــاصــري
الـــدوائــــر احلـــكــــومـــيــــة الى تــــوظـــيف
امــكـــانـــيــاتـــهــا فـي تــوفـــيــر اخلـــدمــات
للمـواطن مـشيدا بـاجلهود اخملـلصة
الـتي بـذلتـهـا مالكـات الـبلـديـات لـتـاهيل
مــعـمل اسـفــلت قـضــاء الـشـطــرة الـتـابع
لـلـمـحــافـظـة بـعـد اكـثـر من 15 عامـا من

التوقف. 
وتـــابع  الـــنـــاصـــري خالل حـــفـل اعــادة
ـعـمل (نـحـتـاج الى مـعـاجلـات تـشـغـيل ا
سـريـعـة وايـجـاد حـلـول جـديـدة لـتـعـزيز
دور الــدوائـــر احلــكـــومــيـــة في تــوفـــيــر
اخلدمات للمواطن وجتاوز اثار االزمة
الـية التي طـال امدهـا واصبـحت توثر ا

بـه االمــــر  الى اســــتــــخـــدام مــــواقع
التواصل االجـتماعي اثـناء السـياقة
ما يعرضه الى حادث مروري بسبب
انشغاله بـالنظر الى شـاشة  الهاتف

بدل من نوافذ السيارة). 
واطنون الى ان (اغلب دول واشار ا
العـالم لـديهم تـوعيـة مـرورية وتـفهم
من قبل مـواطني تـلك الدول بـاهمـية
ـارة بـالـشارع اي حـريـصون حـياة ا
ــواطــنــ عـــلى حــيــاتــهـم وحــيــاة ا
اضـافة الى وجـود كـامـيرات مـراقـبة
تــــرصــــد اخملـــالــــفــــات مع  ووجـــود
ـرور بـاستـمرار في كل دوريات من ا
تــــقـــاطع وعـــنـــد رصـــدهم حـــالـــة او
مــخــالــفــة يــتم الـــلــحــاق بــالــســائق
ه بـغـرامة مـالـية وتـنبـيـهه مع تـغر
لـكي ال يــتم تـكـرار هــكـذا حـاالت امـا
في بــلــدنـا قــد يـكــون هــنـاك قــوانـ

الـصـحـيــة الالزمـة لـهم ومـازال وفـد
الـوزارة والــقـنـصــلـيـة الـعــراقـيـة في
ـتــابـعــة الـوضع تــركـيــا مـوجــودين 
الـــصــحي لـــلــجـــرحى واإلطــمـــئــنــان

عليهم). 
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وعلـى الصـعيـد نـفسه اجـتـمع  نائب
ــفـوضــيــة الـعــلــيـا حلــقـوق رئــيس ا
اإلنسان  عـلي عبـدالكر الـشمري 
بـرئـيس بــعـثـة االحتـاد االوروبي في
العـراق رامـون بلـيـكوا وذلك في مـقر

البعثة ببغداد.
وقال بيان امس انه (  خالل اللقاء
ـفـوضـيـة بـحث افـاق الـتـعـاون بـ ا
وبعثة االحتاد االوروبي فيما يخص
قـــضـــايـــا حــــقـــوق اإلنـــســـان و دور
ــفـوضــيـة فـي رصـد االنــتـهــاكـات  ا
فضال عن التواصل مع سفارات دول
االحتــاد واالفـــادة من جتــاربـــهــا في
مـجال حـقـوق االنـسـان). واضاف ان
(مــفــوضــيــة حــقــوق اإلنــســان ابـدت
ـــصــرع   9مــواطـنــ من اســـفـــهـــا 
الـنـازحـ وجرح  28آخـرين بــيـنـهم
أطفـال أثنـاء عودتهم مـن سوريا إلى
العراق عبر األراضي الـتركية وتدعو
إلى استخدام وسائل النقل اآلمنة).
ـــفـــوضـــيـــة واوضـح الـــبـــيـــان ان (ا
فوضـية في الوقت الـذي تعرب عن ا
روع وتـتـقدم أسفـهـا لهـذا احلـادث ا
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طوال تاريخ الشـعب الكردي كانت ثـروته النفطـية " نقمـة " لم تتحول الى
نعمة مثل سائـر شعوب وأ األرض .. فطوال تسـعة عقود من إكتشاف
النفط في كركوك كـانت هذه الثروة الوطـنية تكرس لـشراء أفتك األسلحة
إلبـادة هـذا الــشـعب. وحـ إنـتــفض الـشـعـب وسـقط الـنــظـام الـصـدامي
وعادت كركوك الى أحضـان الكرد كان الشعـب يحدوه األمل أن تتحول
هذه الـثـروة الى نـعـمة فـعـلـيـة . وتصـاعـدت اآلمـال ح إكـتـشـفت حـقول
وآبار جـديدة بـإقـليم كـردستـان وبـاشرت الـسلـطـة الكـردية بـتـصديـرها 
وراجت تصريـحات تعـد بأن هـذه الثروة سـتكرس إلحـياء الـبنيـة التحـتية
ا يحول كردسـتان الى دبي ثانية  وسـيرفل الشعب بالـسعادة واخلير
الـعــمــيم . ولــكن لألسف بــدال من أن تــتـحــول هــذه الــثـروة لــبــنـاء أسس
صناعة نفـطية متـقدمة حتول كردسـتان الى واحة من اإلستـقرار والتقدم
ـة  حتـولت مـرة أخـرى الى نـقـمـة عـلى وتـؤمن لـلـشـعب حـيـاة حـرة كــر
الـشـعب وأدت أخـيــرا الى إفـقـاره وقــطع رواتـبه بـسـبـب مـغـامـرات وزيـر
وارد الطبيعية بحكومة اإلقليـم وخسارته للعديد من الدعاوى القضائية ا
التي أثـقـلت ميـزانـية اإلقـليم  وهـنـاك تسـريـبات بـترتـب ما يـقرب من 30
مـليـار دوالر ديـونـا عـلى عـاتق احلـكـومـة احلالـيـة الـتي يـجب أن تـدفـعـها
األجيال القادمة.. في آخر مؤتمر صحفي أسبوعي كشف رئيس الوزراء

ـاضـيـة 2017  الـعـراقي الــدكـتـور حـيــدر الـعـبــادي " أنه في الـسـنــة ا
تصدير ما قيمته تسعة مـليارات دوالر من نفط كردستان بحسب األرقام
الواردة من مـيـنـاء جيـهـان الـتركـي " مؤكـدا" أن هـذه اإليـرادات لم تدخل
بحسـابات حكـومة اإلقلـيم" ومتسـائال" عن مصيـر تلك األموال وبـحساب
اذا لم تـصرف من  إيداعـها والى أين ذهـبت تلـك العـوائد الـنفـطيـة  و
لـدفـع رواتب مــوظـفي اإلقــلــيم"??!!. في كــردســتـان ثــارت في الــســنـوات
ـتعـلقـة بعـملـيات األخيـرة منـاقشـات ساخـنة حـول العـديد من الـقضـايا ا
ـيـة . وبـعد أن وقـعـت حـكـومة تـصـديـر الـنـفط وبـيـعـهـا في األسـواق الـعـا
ية اإلقلـيم ما يـزيد عن خـمسـ عقـدا نفـطيـا مع كبـريات الـشركـات العـا
ـانيـة بضـرورة عرض تـلك العـقود زادت الضـغوطـات من قبل الـكتل الـبر
ـان للـتعـرف على كـيفـية تـصرف احلـكومـة بهـذه الثـروة  ولكن على الـبر
ثلي حكومـة اإلقليم رفـضت وبعنـاد غير مـبرر كشف تـلك العقـود أمام 
الشعب  فال أحد يدري ماهية تلك العقود ومضامينها وعالم  اإلتفاق
اذا التـكفي مـوارد بـيع النـفط لدفع رواتب مـوظفي مع تلك الـشركـات  و
عارضة  احلكومة?.. هذه الضغوطات مـازالت تمارس من قبل أطراف ا
ـوارد الـطـبـيـعـيـة قـال فـيهـا " أنه لن وفي آخـر تـصريـح صدر عـن وزير ا
يكشف عن مضام تلك العقود النـفطية التي وقعها مع شركات النفط 
ألن هـنـاك شـرطـا جـزائـيـا يـفــرض أنه في حـال  كـشف مـضـامـ تـلك
وقعـة على العـقود ستـلجأ الى احملـاكم الدولية العقـود  فإن الشركـات ا

إلقامة الدعاوى ضد حكومة اإلقليم".??!!. 
هذه أول مرة في الـتاريخ مـنذ إكتـشاف الـنفط يتـحدث وزيـر حكومي عن
عروف أنه في كل وجود مثل هذا الـشرط اجلزائي بالـعقود الـنفطيـة . فا
ا فيها الدول التي حتكـمها الدكتاتوريات  يجب عرض أية بالد العالم 
ـان لـلمـصادقـة عـليـها  عقـود أو إتفـاقـات دوليـة أو إقـتصـادية عـلى الـبر
فلـيـست هـنـاك عقـود سـريـة إقتـصـاديـة ألن هذه الـعـقـود تتـعـلق بـثروات
الـشعـب  وهي ليـست إتـفـاقـات أمـنـيـة أو مـخابـراتـيـة حـتى يـتم الـتـسـتر
علـيـها  بل هي تـعـاقدات حـكـوميـة خـارجيـة يجـب عرضـها عـلى مـجلس
ان للـمصـادقة عـليـها  وال ندري الوزراء بالـدولة قـبل عرضـها عـلى البـر
ـنـطقـيـة لـعـقد ـوارد الـكـرديـة بهـذه الـتـبـريرات غـيـر ا من أين جـاء وزير ا

حكومي مع شركات أجنبية . 
ثم كـيـف يـســمح مــسـؤول بــاحلـكــومــة لـنــفـسـه كل هـذ اإلذالل واخلــنـوع
لـشروط شـركـة نـفـطيـة يـفـتـرض أنـها تـسـتـفـيد مـن العـمل بـحـقـول الـنفط
وجتني أرباحا طائلة من إستثمار هذه الثروة  خاصة وأن معظم العقود
التي وقـعـتـها حـكـومـة اإلقلـيم مع تـلك الـشركـات هي عـقـود مشـاركـة. ما
وارد الـطبـيـعيـة بإقـلـيم كردسـتان تـعـتبـر لصـوصـية وسـرقة فعـله وزيـر ا
واضحة وهـدرا لثـروات الشـعب بوضح الـنهـار  وإال كيف يـجوز تـسليم
ان ثـلـو الشـعب بـالبـر ثروات الـشـعب بيـد شركـات دون أن يـعلم بـهـا 
فـهـذه لـيـست ثـروة شـخـصـيــة حـتى يـتم الـتـصـرف بـهـا  هـذه ثـروة أقـر

دستور البالد أنها ملك للشعب .. 
ـريضـة أدار مـسـؤولـو اإلقـلـيم شؤون بهـذه الـعـقـلـيـة ا
اإلقليم  وبـهذه الالمبـاالة تعـاملوا مع ثـرواته ولهذا
أوصلـونا الى حـال عز عـلـينـا حتى مـا يؤمن الـقوت
ألطـفــالـنــا ويـعــيــد صـون كــرامـة اإلنــسـان الــكـردي

بتلي بالدكتاتورية واحلكم السقيم. ا

احلــالي 2018. اعــلـن مــركــز الـــتــمــوين
التابع لوزارة التـجارة في احملافظة عن
ــتــوفـ شــطب اكـــثــر من 52 الف اسم 
ومـسـافـرين من قـاعدة بـيـانـات الـبـطـاقة
التموينية في احملافظة في العام 2017.
ركز حـيدر عبد ونقل البـيان عن  مديـر ا
القـول  ان (اجراءات الـتـدقيق في قـاعدة
ـسجـل البـيـانات بـاحملافـظـة  لالفراد ا
فـي الـبــطـاقــة الــتـمــويــنـيــة خالل الــعـام
ـاضي اسـفـرت عن شـطب اكـثر من 52 ا

ملـيار ديـنار وحـصة الـعام 2016 بلغت
مليارا في 17 مليارا باإلضافة الى  28
اضي 2017 ولم يطـلق من هذه العـام ا
االمــــوال اي مـــبـــالغ حـــتى االن فـــيـــمـــا
حصلت محافظتـا البصرة وميسان على
جـــــزء من اســــتـــــحــــقـــــاقــــاتــــهـــــمــــا من
الـبـتـرودوالر).  وكـان الـنـاصـري قـد دعـا
فـي وقت ســـابق احلـــكــومـــة االحتـــاديــة
ـان لتضـم مسـتحقـات احملافظة والبر
من الــبــتــرودوالر ضــمن مــوازنــة الــعـام

ـتـوف الف اسم بـيـنـهم 42760 اسمـا 
ـســافــرين خــارج الـبالد و4781 اســمــا 
والـبــقـيـة تـقــدمـوا هم بـانـفــسـهم بـطـلب
ـــتـــوفـــ شـــطب اســـمــــاء ذويـــهم مـن ا

.( سافرين لتجنب عقوبة التغر وا
واشــــار الى ان (مـــركـــز الـــتــــمـــوين في 
احملافظة  يـعد االول ب مراكـز التموين
في احملـــــافــــظـــــات في عـــــدد االســــمــــاء
ـشـطـوبــة من قـاعـدة بـيـانـات الـبـطـاقـة ا

التموينية في العام 2017).

يـؤدي الى تـشـتـيت ذهن الـسـائق ما
يؤدي الى حـوادث مروعـة فال بد من
االلـتزام بـهـذه القـوانـ اثنـاء قـيادة
ــركــبـــة). فــيـــمــا  دعــا مـــواطــنــون ا
ـديريـة واجلـهـات ذات الـعالقة الى ا
ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد
اخملــالـــفــ  الـــذين يـــســـتــخـــدمــون
الــهـــواتف الـــنــقـــالــة اثـــنــاء قـــيــادة

ركبات). ا
وقـالـوا في احـاديث لـ(الـزمان) امس
ان (العـديد مـن السـائقـ للـمركـبات
وخـــــــاصــــــــة ســـــــيـــــــارات االجـــــــرة
يـسـتـخـدمـون الـهـاتف الـنـقـال اثـنـاء
قيادتـهم للمـركباتـهم ودون االكترات
لـلـعـواقب الـوخـيـمـة الـتي قـد حتدث
بـسـبب انـشـغـاله بـاتـصـاله مـعـرضـا

واطن للموت). بذلك حياة ا
مـوضـحـ ان (الـبـعض مـنـهم وصل

بغداد- شيماء عادل 
سؤولة في دعا مواطـنون اجلهـات ا
ــرور الــعــامــة  بــضـرورة مــديــريــة ا
اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة تمنع
الـسـائـقــ  من اسـتـخـدام الـهـواتف
الـنــقـال اثـنـاء الـقــيـادة حـرصـا عـلى
ـارة والـركــاب  مـؤكـدين ان ارواح ا
ـركـبـات اسـتــهـتـار بــعض سـائـقـي ا
وعدم خوفهم من االجـراءات تدفعهم
الى استخدام اجـهزة النقال دون اي
رادع  فــيـمـا يــتـعــرض مـسـتــخـدمـو
الـــهــواتـف احملــمـــولــة خالل قـــيــادة
ســيــاراتــهم في فــرنــســا الى ســحب
رخص الــقــيــادة في حــال ضــبــطــهم
أثــنــاء إرســـال رســائل نــصــيــة وفق

قواعد جديدة لألمان على الطرق.
ـتـحـدث وقـال الـعـمـيـد عـمـار ولـيـد ا
ــــرور الـــعـــامـــة بـــاسم  مــــديـــريـــة ا

ـديــريـة تــنـفـذ لـ(الـزمــان) امس ان (ا
االجــراءات وفـق الــقــانــون وحــرصــا
واطـن فهناك اجراءات على حياة ا
ومخالفات عدة تـطبق على اخملالف
ركـبات لهـذه القـوانـ اثنـاء قيـادة ا
حـرصـا عـلى تـطـبـيق نـظـام السـالمة

رورية ). ا
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ــنع واضـــاف ان (هــنـــاك قـــانــونـــا 
ــركـــبـــات من اســتـــخــدام ســـائـــقي ا
الــهــواتـف الــنــقــالــة اثــنــاء الــقــيـادة
وبالتأكـيد حرصا عـلى حياة السائق

واطن على حد السواء). وا
واوضح ولــيـــد ان (االجــراءات الــتي
ديرية بتطبيقها ضد مخالفي تقوم ا
هـــذا الــقــانـــون تــصل الى الـــغــرامــة
والبـالغ مقـدارها 15 الف دينـار كون
اسـتـخـدام الهـاتف اثـنـاء الـقـيـادة قد

ولـكـنـهـا غـيـر صـارمـة او ان البـعض
يــســتــطــيـع ان يــتــهــرب مــنــهــا كـون
ــــرور مـــنــــتــــشــــرة فــــقط دوريــــات ا

بالشوارع الرئيسية ). 
وتـــابـــعـــوا  انه (وفـي حـــالـــة رغـــبــة
الـسـائق في اســتـخـدام هـاتـفه فالبـد
من اسـتــخـدام الـسـمــاعـات في حـالـة
عـــدم وجــود تـــقــنـــيــات حــديـــثــة في
ســــيــــارتـه وعــــلــــيه االبـــــتــــعــــاد عن
ناقشات الطويلة التي تشتت ذهنه ا
ـــــارة في حـــــمـــــايــــــة عـــــلـى ارواح ا
الـــــشـــــوارع وحـــــيـــــاة االخـــــرين من
مـــســـتــخـــدمي الــطـــريق وفي حـــالــة
الـــضــرورة اوكـــان  لـــديــهم اتـــصــال
طـار فـعـلـيـهم ان يـوقـفـوا الـسـيـارة
ويــجـروا اتــصـاالتـهـم وهـذه طــريـقـة

امنه).
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مؤكـدين ان (عقـوبة فـرض الغـرامات
من قبل مسـتخدمي الـهاتف احملمول
اثناء الـقيادة عن طـريق دفع الغرامة
ــا يـدفــعه الى تــكـرار ــا رمـزيــة  ر
رور اخلطأ  لـهذا البـد على مديـرية ا
اســتــخــدام اجــراءات اكــثــر صــرامـة
كــفــرض غـــرامــة مع ســحب رخــصــة
القيادة لكي تمنع تكرار احلالة كونه
الــــســـبب الـــرئـــيــــسي في احلـــوادث
ــروريــة اضــافــة الى كــثــرة حــاالت ا
الوفاة نتيجة انشغال ذهن السائق).
  في وقت بـرر بــعض الـسـائـقـ  ان
(ازدحـام الـشـوارع وبـقـاء الـسـائـقـ
ــدة طــويـلــة داخل مــركــبــاتـهم وراء
اسـتــخـدام الـهـواتـف والـتـواصل مع
االخـــرين وتـــمـــضــيـــة الـــوقت حلــ

انتهاء ازمة االزدحامات). 
مـــشــــيــــرين الـى (عـــدم اســــتــــخـــدام
الهـواتف اال للـضرورات) ,داع الى
(مــــحــــاســــبــــة هــــؤالء االشــــخــــاص
وبــعـــقــوبـــات صــارمـــة لــقـــطع دابــر
اخملالـفـات الـتي تتـسـبب في حوادث

متلكات).   مؤسفة في االرواح وا
في وقت يــــجــــازف مــــســــتــــخــــدمـــو
الـــهـــواتف احملـــمــولـــة خالل قـــيــادة
سياراتـهم بتـعرضـهم لسحب رخص

الــقــيــادة في حــال ضــبــطــهـم أثــنـاء
إرســال رســائل نـصــيــة وفق قــواعـد
جديدة لألمان على الطرق في فرنسا
حيث تواجه احلكومة ضغوطا للحد
مـن زيــادة الــوفــيــات الـــنــاجــمــة عن
حوادث الـطـرق  وتـأتي هذه احلـمـلة
وسط عــدة إجــراءات أعــلــنت عــنــهـا
احلـــكــومــة الــفــرنـــســيــة إلى جــانب
تـــقــلـــيص حــدود ســـرعــات الـــســيــر
سمـوح بها علـى الطرق وذلك على ا
أسـاس أن فـرص تـصـادم الـسـيارات
تـــزيـــد عـــلى األرجح أربـع مــرات إذا
اسـتـخدم قـائـدوهـا أجـهزة مـحـمـولة

أثناء القيادة.
dO³  oK

وقال بيان امس ان  زيـادة استخدام
الهواتف الذكية تثير  قلقا كبيرا من
أن يــكـــون ســبــبــا في الــوفــاة بــذات
ــعـدل الـذي تــتـســبب فـيه الــقـيـادة ا
حتت تأثـيـر اخلمـور وخصـوصا إذا
مـا اسـتـمـرت الـعـقـوبـة قـاصـرة عـلى
فـــرض غــــرامـــات) واضـــاف ان (في
أوروبــا يــتـسـع نـطــاق احلــظــر عـلى
اسـتـخـدام األجـهـزة احملـمـولـة أثـناء
الــقـيــادة لـكـن عـقــوبـة مــخـالــفـة ذلك
تـقـتـصـر بـصـفـة عـامـة عـلى تـطـبـيق
غـرامــات تـبــدأ من أقل من 50 يـورو
في أيرلندا وتصل إلى عدة مئات من

اليورو في هولندا).

عمار وليد

الــــعـــراق والـــذي اودى بــــحـــيـــاة 9
اشــــخـــاص واصــــابـــة 28 آخـــرين),
واضاف ان (الوزارة قامت وبإشراف
مباشـر من سفيـر ومالك السفارة في
انـقــرة وبـالـتـنــسـيق مع الـقــنـصـلـيـة
ــثل الـــعــامــة في غــازي عـــنــتــاب و
وزارة الـهـجـرة فـي تـركـيـا واجلـهـات
تـابـعة تـفـاصيل عـنـيـة  الـتركـيـة ا
احلادث وارسلت موظفيها الى مكان
احلـادث للـوقـوف عـلى حـاجات ذوي
ـصـاب ـتـوفـ ومتـابـعـة حـاالت ا ا
ــســـتـــشــفـــيــات وتـــرتــيـب نــقل في ا

توف رحمهم الله). جثام ا
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وعـلى صـعيـد اخـر أعـلـنت احلـكـومة
األســتــرالــيـة عـن تـقــد مــســاعـدات
مالية الى العـراق بقيمة 100 مليون

دوالر على مدى ثالثة اعوام.
وقال  بـيـان للـسفـارة األسـترالـية في
بـغداد امس ان (هـذه احلـزمـة تـهدف
الى تأم االحتياجات اإلنسانية في
ــنـاطـق األكـثــر تـضــرراً من الــنـزاع ا
ومـساعـدة اجملـتـمـعات احملـلـيـة على

حتقيق االستقرار وبناء القدرات).
ـــــســـــاعــــدات  وأضــــاف ان (هـــــذه ا
اإلنــســانــيــة واألنــشــطــة تـهــدف الى
ـــنـــاطق حتـــقــــيق االســـتـــقـــرار في ا
احملررة واجلهود الرامـية إلى تعزيز

صاحلة الوطنية). ا

بــأحـر الـتــعـازي لــذوي الـضــحـايـا 
ـعـنـيـة إلى اتـخـاذ تـدعـو اجلـهــات ا
ـــــزيـــــد من إجـــــراءات الـــــسـالمــــة ا
واســتــخــدام وســائل الــنــقل اآلمــنـة
خالل عـــمـــلـــيـــة إعـــادة الـــنـــازحـــ
ـــنـــاطــقـــهم خـــصــوصـــاً مع وجــود
الــعــديــد من األطــفــال حــفــاظـاً عــلى
أرواحــــهم ولـــتـــفـــادي تـــكـــرار هـــذه

احلوادث مستقبالً ).
 وتـــابع (كــمـــا تــدعـــو  إلى ضــرورة
ـناطـق احملررة اسـتـكـمـال تـطـهـيـر ا
تفجرات التي خلفتها من األلغام وا
عـصـابـات داعش اإلرهـابـيـة وإعـادة
تـــأهــيــلــهــا بــاخلــدمــات قــبل إعــادة
الــنـازحــ إلـيــهـا إذ مــازالت بـعض
ناطق احملررة ومنهـا قضاء تلعفر ا
تـشـهـد حـوادث شـبه يـومـيـة بسـبب
ـنازل وجـود مـواد مـتـفـجـرة داخل ا
واألحياء السكـنية وهي بحاجة إلى
جهود حكوميـة لتطهيرهـا وتأمينها

قبل إعادة العوائل النازحة إليها).
 واكــدت وزارة اخلـارجــيـة مــتـابــعـة

احلادث . 
وقــــال  بـــــيـــــان لـــــلـــــوزارة امس ان
(الوزارة تـتـابع وباهـتـمام بـالغ اثار
احلـــــــــادث االلــيم الــذي وقع فــجــر
يوم 12 كانون الثاني 2018 حلافلة
كــانت تـــقل نــازحــ عــبــر االراضي
الـــتــركــيـــة في طــريق عـــودتــهم الى
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ـهـجـرين اعـلـنت  وزارة الــهـجـرة وا
عن وفــاة تــسـعــة نــازحـ عــراقــيـ
وجـــرح مــــا يـــقـــارب 28 آخـــرين في
ـديـنـة شـرنـاق جـنوب حـادث سـيـر 
شـــرق تـــركــيـــا أثــنـــاء عــودتـــهم الى
الـــعــراق.وقـــالت  الــوزارة فـي بــيــان
امس انها (تعرب عن اسفها للحادث
االلــيم  وتـقــدم الــتـعــزيــة الى عـوائل
ن الله الضحـايا مع الـتمنـيات ان 
تــعـــالـى عــلـى اجلـــرحى بـــالـــشـــفــاء

الـــعــاجل  مـــؤكــدة  حــرصـــهــا عــلى
سالمة عودة جـميع النـازح طوعا

الى ديارهم).
ونقل البـيان عن رئـيس وفد الوزارة
الى تـركـيا صـفـاء حـسـ الـقول انه
(ضــمن بـرنــامج الــعـودة الــطـوعــيـة
اجملانية للـنازح تمت إعادة 454
نـازحاً عـراقـيـاً موجـودين في تـركـيا
بــقــافـــلــة كــانـت مــكــونـــة من عــشــر

حافالت).
واضاف انه (خالل الـرحلـة انحرفت
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يوم أسسنـا فكرة مـهرجان احلـبوبي بعد 2003 كنا نأمل ان جنعل من
ـا جنح ــتـوهــجـة حــضـارة وإبــداعـا وآمــاال  ور الـنــاصـريــة الـشــعـلــة ا
التـأسـيس األول بالـرغم من اإلمـكانـيـات البـسـيطـة  ومـنذ اكـثـر من اثني
هـرجان لم يـعقد سـوى خمس مـرات اخرها نـهاية 2017. عشر عـاما وا
حـيــــــــــث جـهـد طـيـب ومـشـتـرك بـذل بـأقــصى حـدوده من قـبل االحتـاد
الـعــام لألدبـاء والــكـتــاب في ذي قـار وبــ مـجــلس مـحــافـظــتـهــا وبـعض

. الداعم
هرجان الى النهوض واإلتيان بأدباء وشعراء العراق الى أظن ان عودة ا
احلاضـرة الـسـومريـة كـضيـوف أعـزاء وإقـامة جـلـسات ثـقـافـية وإبـداعـية
ثل عودة احلـلم الى رغبته لـيكون لـسان حال هذا ذاهب كـان  متنـوعة ا
و معبده الشاهق اإلرث اجلليل الذي حتمله الناصريـة منذ ان بنى اور 
هرجان من ( زقورة أور ) وحتى الـيوم وهي بذلك اإلصـرار على أيقـاظ ا

ة ال تطول. دن احلا سباته أرادت ان تقول ان غفوة ا
ـهــرجــان  وجنح الـقــائــمـون عــلـيـه وعـلى رأســهم رئــيس االحتـاد جنح ا
ـبدع عـبـد األمـيـر احلـمـداني ومـعه أخـوتـه في الـهـيـئة الـدكـتـور اآلثـاري ا

اإلدارية واالحتاد .
ـرض الثـقـافي وعـقد الـبـعض فأن ـيمـة ا وبعـيـدا عن مـا يقـال وقـيل من 
ا النـاصـريـة اسـتطـاعت ان تـتـحـول في ثالثـة أيـام الى حـضن دافئ ور
أرادت إيـصـال صــوتـهـا الـى الـرؤوس الـكــبـيـرة في الــدولـة الـعــراقـيـة ان
ادي في ـدينـة الـتي تـعاني الـكـثيـر من عـوز الـعائـلـة ا ينـتـبهـوا الى تـلك ا
ا هو تفشي البطالة مرورا بنقص اخلـدمات في كل مشاربها والسبب ر
ركـزي من بـغداد وأشـيـاء أخرى لـيـست في حكم ـوارد والـدعم ا نقص ا

الغيب بل يعرفها اجلميع .
دينة لقد كان مهرجان احلبوبي منشطا حضاريا هاما  استطاعت فيه ا
ان حتـتـضن اكــثـر من مــئـة قـلم مــبـدع بـ شــاعـر وقـاص ونــاقـد وفـنـان
تغـيرات أماس ومـحاضرات ونـدوات استطاع ة بـا لتصـنع لليـاليهـا احلا
فيـهـا احتاد ذي قـار ان يـكـون مضـيـافا رائـعـا للـذين أتـوا من كل جـهات
هـرجـان ثقـافي أرادته سـنـويا لـكـنه يتـعـثر ديـنـة  العـراق لـيحـتـفوا مـع ا

بعكاز واليقام إال بشق األنفس.
ن حـقـق لـلـنـاصـريـة عـودة مـهــرجـانـهـا والى الـذين يـريـدون ان الـتـحـيـة 
يغـيـروا االسم ويرفـعوا اسـم احلبـوبي مـنه  أظن ان خطـوة كـهذه تـسلب
ـهــرجـان هــويــته  لـيس الن احلــبـوبـي كـمــا يـقــولـون أنه لـم يـنم في من ا
النـاصـرية سـوى لـيـلتـ يـئن من جـرح أصيب به فـي جهـاده الـوطني في
مـعــركـة الــشـعــيـبــة ضـد احملـتـل اإلنـكــلـيـزي ثـم اسـكن روحه الـى سـمـاء
الشهـادة في بيت الـعضـاض القـريب من تمـثاله الـيوم وسط شـارع الهوا

الذي حمل اسمه .
ـهــرجـان لم يــرو حـدائق أتـمــنى ان يـبــقى بـالــعـنــوان ذاته الن صــاحب ا
احلبـوبي بـقـطرة مـطـر او موجـة نـهـر بل رواها بـدمه حـتى لـو كان غـريـبا

ـكان العـراقي وكان ثائرا ـهم انه من خارطة ا ا عنها 
وشاعرا وفقـيها  وان الـناصرية الـيوم عنـدما تُذكر

.اول الذين يذكروا معها هو احلبوبي وشارعه.
حتيـة للـنـاصريـة . الحتادهـا ومـجلـسهـا وضـيوفـها

وأهلها...

أحــــدى احلـــــافـالت عن مـــــســـــارهــــا
الـصــحـيح بـســبب االمـطـار ووعـورة
ـؤدي الى مـنـطـقـة شـرناق الـطـريق ا
جــنـوب شــرق تــركـيــا والــقـريــبـة من
احلـدود الـعـراقــيـة الـتـركـيـة مـا أدى
الى إنـــقالب احلــافــلــة الــتي تــقــلــهم
ووفـــاة تــــســــــــعــــة من الـــنــــازحـــ
واصــابــة 28 آخــرين بـــيــنــهم ثالث

حاالت خطرة).
واوضح حــــســـ انـه (وفـــور وقـــوع
احلـــادث قــــدمت الـــوزارة الـــرعـــايـــة
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