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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

NO. (666) Sat. (13) May

حصيلة العنف يف اليومني املاضيني:

اعتقال ( )36مشتبهاً به وحترير ( )7من الرهائن واستشهاد ( )22يف هجامت متفرقة
بغــداد  -احملــافـظــات /مـنــدوبــو
ومراسلو املدى /وكاالت
اكــدت مـصــادر امـنـيــة عــراقـيــة أمــس
اجل ــمعـ ـ ــة اس ـت ـ ــشه ـ ـ ــاد شخـ ـصــني يف
اعمال عنف متفرقة.
وق ــال مـص ــدر يف وزارة ال ــداخلـي ــة ان
"جنـديا استشهـد صباح أمـس بنيران
مـسلحني مجهولني استهـدفوا نقطة
تفـتـي ــش لـلجـي ــش العـ ــراقـي يف حـي
العدل".
ويف الـن ــاص ــري ــة "أسـت ــشهـ ــد شخــص
واصـيب آخــر بجــروح بــانفجــار عبــوة
ن ـ ــاسف ـ ــة مــن مخـلف ـ ــات احل ـ ــروب يف
مـنطقـة ابـوغـار جنـوب املـدينـة" علـى
مــا افــاد مـصــدر يف الـشــرطــة يف هــذه
املدينة.
مــن ج ـ ـ ــانــب آخ ـ ـ ــر،اك ـ ـ ــد م ـ ـص ـ ـ ــدر يف
الـشرطـة "العـثور عـلى جـثة لـشخص
مجهــول الهــوي ــة يف منـطقــة الـصــدر
قــتل ب ـ ــاطالق نـ ــار وب ـ ــدت علــيه آثـ ــار
تعذيب".
واك ــد املـص ــدر يف وزارة الـ ــداخلـي ــة ان
"احد عناصـر الشرطة اصيب بجروح
أمــس ب ــانـفج ــار عـب ــوة نـ ــاسف ــة ض ــد
دوريته يف منطقة البلديات".
مـن ج ــانـب آخ ــر ،اعــتقلـت ال ـش ــرط ــة
"شخـصا كان يصنع عـبوات ناسفة يف
منزله يف منطقة املدائن".
واوضح املـص ــدر ان "اح ــدى العـب ــوات
انفجــرت اثنــاء قيــامه بـإعـدادهـا مـا
ادى الـى اصابته بجروح خـطرة بترت
على اثرها احدى يديه".
وعلــى صـعي ــد متـصـل انفجــرت بعــد
ظهــر أمــس يف الــزعفــرانـيــة جـنــوبـي
بغــداد سيــارة مفخخـة دون أن تـسفـر
عن أية خسائر.
وق ـ ــال مـ ـص ـ ــدر يف ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة أمـ ــس
اجلـمعــة":أن الــسي ــارة التـي انفجــرت
يف الـساعـة الثـالثـة بعد الـظهر كـانت
مركونة بـالقرب من سوق الكويتي يف
الزعفرانية".

من جهـة ثـانيـة اعلـنت مصـادر امنيـة
امــس االول استــشهــاد نحــو عـش ــرين
شخ ـصـ ـاً بـيــنهـم خـمـ ـس ــة مـن رج ــال
الـ ـش ـ ــرط ـ ــة وج ـن ـ ــدي ـ ــان يف هج ـم ـ ــات
متفرقة.
واستـشهـد ثالثـة من رجـال الـشـرطـة
يف املـ ــوصل ،يف حـ ــادثـني مــنفــصلـني،
اثنـان منهم يف اشـتباك مـع مسلحني
يف وسـط املــدينــة ،والثــالث بـرصـاص
مجهولني يف شمالها.
ويف الـبـص ــرة ،اسـتــشه ــد ح ــارس ــان يف
الدفاع املدني برصاص مجهولني.
واسـت ــشه ــد جـن ــدي ــان واصـيـب اربع ــة
بج ـ ــروح يف انـفج ـ ــار ع ـب ـ ــوة مـحل ـي ـ ــة
الصنع.
ويف ك ـ ــرك ـ ــوك ،اس ـت ـ ــشهـ ـ ــد مق ـ ــدم يف
ال ـش ــرط ــة ب ــرص ــاص م ــسلحـني ك ــان
يالحقهم كمـا استـشهد عـامالن على
الطـريق بني كركوك وبيجي برصاص
مجهولني كانوا داخل سيارة.
إل ـ ــى ذلـك ،اسـتـ ــشه ـ ــد م ـ ــوظف ـ ــان يف
مصرف حكومي اثـناء تنقلهما داخل
سيارتهما على الطريق الى تكريت.
ويف هجــوم آخــر ،اسـتــشه ــد نقـيـب يف
ال ـش ــرط ــة واصـيـب خـم ـس ــة م ــدنـيـني
برصاص مجهولني.
واك ــد املـص ــدر ذاته اسـت ــشه ــاد ف ــراس
محـمــد احملـقق العــدلـي يف مـحكـمــة
الكرخ ،بـرصاص مـسلحني مجهـولني
بيـنمـا كـان يقـود سيـارته بـالقـرب من
مبنى احملكمة.
ويف بعقـوبة استـشهدت وداد الـشمري
الـتـي تعـمل مــدرســة ت ــاريخ علــى يــد
م ــسلحـني مجهــولـني اثـنــاء قـي ــامهــا
بتوصيل ابنـة اخيها الى مدرستها يف
حـي التحـريـر ،وقــال مصـدر امـني ان
مـسلحني تـرجلـوا من سيـارة مسـرعة
وفتحوا النار عليـها فاردوها قتيلة يف
احل ــال بـيـنـم ــا اص ــاب ــوا ابـن ــة اخـيه ــا
بجروح يف الساق.
ويف اخلـ ــال ــص اعلـنـت الـ ـشـ ــرطـ ــة ان

مـسلحـني مجهـولـني اغتـالـوا الــشيخ
ع ـبـ ـ ــد اله ـ ــادي اب ـ ــو احل ـ ـســني م ـ ــؤذن
حسينية اخلالص.
من جانب آخـر ،اكد مصـدر يف شرطة
بعقــوبــة اعـتقــال  36مــسلحــا بـينـهم
خمسـة جرحـى بعد اشـتباكـات بينهم
وبني قوات االمن.
وقــال املـصــدر ان "عـشــرات املــسلـحني
ه ــاجمــوا ن ــاحي ــة بنـي سع ــد واقتــادوا
عددا من الرهائن".
واضـاف ان "املسلحني فوجئـوا بوجود
نق ـط ـ ــة تفـتـي ــش يف احـ ــدى ال ـطـ ــرق
الـزراعيـة التـي كانـوا يحاولـون الهرب
من خاللها ما ادى الـى وقوع اشتباك
مـع العـن ــاص ــر االمـنـي ــة يف احل ــاج ــز
وصلت على اثرها تعزيزات امنية".
واوضح ان "االش ـت ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات ادت الـ ـ ــى
اعـتقــال  36مــسلحــا بـيـنهـم خـم ـســة
مـصابـني وحتريـر سبـعة مـن الرهـائن
ومصادرة ثالث سيارات".
ويف بـعق ـ ــوب ـ ــة اي ـض ـ ــا ،اص ـيــب اربع ـ ــة
اشخـ ــاص بـيــنهــم ثالثـ ــة مـن رجـ ــال
الـشرطـة أمس االول يف انـفجار عـبوة
نــاسفــة علـى دوريــة للـشـرطــة يف حي
املعلمني".
ويف كربالء القت قوات االمن القبض
علـ ـ ــى اربع ـ ــة مــن امل ـ ـش ـت ـبـه بهــم مــن
امل ــدينــة مـتهـمني بــالـقيــام بـعمـليــات
خطف مقابل املال.
وق ــال ال ــرائـ ــد مه ــدي صـ ــالح م ــدي ــر
دائ ـ ــرة اجل ـ ــرائــم الـك ـب ـ ــرى ال ـتـ ـ ــابع ـ ــة
لـشــرطــة كــربالء ان "الـشــرطــة الـقت
القبـض على اربعـة متهمني هـم جزء
من عـصابة تـتكون من ستـة مجرمني
مـت ــورطـني يف ثالث عـملـي ــات خــطف
لثالثة من طلبة املدارس".
ومـن جهــة ثــانـيــة ،قـتل ثالثــة جـنــود
امـي ــركـيـني أم ــس االول يف هج ــومـني
بعـبوتني نـاسفتني استـهدفتـا سيارات
اميركية يف جنوب غرب بغداد.
ويف الـ ــرمـ ــادي ان ـ ــدلعـت اشـتـبـ ــاكـ ــات

أئمة وخطباء اجلمعة يدعون اىل اإلرساع يف تشكيل احلكومة
بغداد /ا ف ب
دعـا الشيخ محـمود مهـدي الصمـيدعي
عضـو هـيئـة علمـاء املـسلمـني أمس الـى
االسراع يف تشكيل احلكـومة فيما طلب
ممثل املـرجع الـشيعي ايـة اهلل العظـمى
علـي ال ـسـي ـسـت ــانـي مـن رئـيــس ال ــوزراء
املكلـف نوري املـالكـي "الدقـة" يف اختـيار
الوزراء.
وقـ ــال ال ـصـمـيـ ــدعـي أم ــس يف خ ـطـبـ ــة
اجلــمعـ ــة مـن م ــسجـ ــد ام القـ ــرى امـ ــام
مئـات املـصلني "نخـاطب االخـوة الـذين
يتهيـأون لقيـادة هذه االمـة ان يسـارعوا
لــوالدة احلكــومــة دون اي نـظــرة ضـيقــة
علـى اسـاس االنتمـاء الـى هـذه الفئـة او
تـلــك" ..واوضـح ان "عـل ـ ـ ـ ـ ــى اعـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــاء
احلكــومــة اجلــدي ــدة ان ال يفــرقــوا بـني
ابـنــاء واطـيــاف واديــان ومــذاهـب الـبلــد
وبني قلته وكثرته".
واعتبـر الصميـدعي ان "العراقـيني ملوا
االنتظار ودماؤهم تراق كل يوم".
وطـالـب احلكـومـة اجلـديـدة بــان "تكـوّن
جيـشـاً وطـني ـاً ليـس له والء اال للــوطن
وتـضــرب بـيــد مـن حــدي ــد كل عــابـث يف
ه ـ ــذا الــبل ـ ــد مهــم ـ ــا ك ـ ــانــت ان ـتــم ـ ــاءاته

وت ـضـبــط حـ ــدود الــبلـ ــد مـن ال ـ ــدخالء
وتبدأ بتوفير االمن ثم بناء البلد".
واكــد الـصـمـيــدعـي "نحـن علــى اعـتــاب
مـرحلـة جـديـدة حـاسمـة وال بـد لنـا ان
نقف ازاءهـا مــوقف املـصلح بعـد فـسـاد
وامل ـ ــؤاخــي بعـ ـ ــد تف ـ ــرق واجلـ ـ ــايف بع ـ ــد
شـت ــات" ..واض ــاف "علـيـن ــاان نـطــيعهـم
(اعضاء احلكومة اجلديدة) ما اطاعوا
اهلل فينا".
ومتــن ـ ــى الـ ـص ـمــي ـ ــدعــي عل ـ ــى املـ ـ ــراجع
الـديـنيــة يف العـراق ان "يـصــدروا فتـوى
حتـرم املـسميـات الـتي قتـلتنــا والتي مـا
ان ـ ــزل اهلل بهـ ــا مــن سل ـطـ ــان"  ،قــبل ان
يضـيف "ليكـن اسمنـا مسـلمني يف بلـد
االسالم".
مـن نــاحـيـته ،قــال ممـثل ال ـسـي ـسـتــانـي
ال ـ ـشــيخ عــبـ ـ ــد امله ـ ــدي الـكـ ـ ــربالئــي يف
خـطبــة اجلمعـة يف الـصحن احلـسيـني
وسـط ك ــربالء "يف الــوقـت ال ــذي نعـبــر
ف ــيه ع ــن سعـ ـ ــادتــنـ ـ ــا واعــتـ ـ ــزازنـ ـ ــا ازاء
اخلـط ــوات املـت ـس ــارعـ ــة لل ــوص ــول ال ــى
التــشكـيلـة الـنهــائيـة لـلحكـومـة ،نـؤكـد
ضــرورة حــسن ودقــة اخـتيــار الـعنــاصــر
الـ ـت ــي سـ ـتـ ـتـحـ ـمـل املـ ـ ــسـ ـ ـ ــؤول ــيـ ـ ـ ــات يف

التشكيلة احلكومية القادمة".
واضــاف "يجـب ان تتــوفــر يف هــؤالء كل
املؤهالت الالزمة كي يتمكنوا من اجناز
ما هـو مناط بهم من مهمـات خصوصا
يف هذه الظروف احلرجة".
ورأى الكــربـالئي ان "اخـتيــار الـعنــاصــر
بصـورة دقيقة سـيكون السـر يف معاجلة
مـلـف ـ ـ ــات ال ـ ـ ــوضـع االم ـنــي واس ـتـع ـ ـ ــادة
السيادة ".
وقــال "اوجه خطـابي لـلكتل الـسيـاسيـة
التي وضع الـشعب ثقـته بها واقـول لها
ان جنــاحـكم يف اداء مـس ــؤوليــاتـكم ازاء
شعــبكـم ه ــو مـن خالل ح ــرصكـم عل ــى
مـصـ ــالح وطــنكـم وشعــبكـم بعـي ــدا عـن
مصـالح احـزابـكم وطـوائفـكم" ،مـشيـرا
ال ـ ـ ــى ان "املعــيـ ـ ــار هـ ـ ــو احل ــب للـ ـ ــوطــن
والشعب".
وخلـص الكــربـالئي إلــى "اوصـي رئيـس
الـوزراء املكـلف (نوري املـالكي) بتـشكيل
وزارة كفــوءة قــويــة قــادرة عل ــى انتـشــال
البالد مـن االزمات وادعوه الـى ان يكون
ح ــازم ــا يف اخـتـي ــار مـن تـت ــوف ــر فــيهـم
املعايير املطلوبة لتنفيذ املهمات امللقاة
على عاتقهم".

مسـلحة عنيفـة فجر أمس يف مـدينة
احلقالنية.
وقـ ـ ــال سـكـ ـ ــان مـحل ـيـ ـ ــون أمـ ــس" :إن
االشـتـب ــاك ــات ان ــدلعـت بعـ ــد انفج ــار
ع ـب ـ ــوة نـ ـ ــاسف ـ ــة اس ــته ـ ــدفــت دوري ـ ــة
أمـ ــريكـي ــة ق ــرب فـن ــدق أي ــار شـم ــالـي
املدينة".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــوا":إن االنـفجـ ـ ــار أدى إلـ ـ ــى
تـ ـ ــدم ـيـ ـ ــر عـ ـ ــربـ ـ ــة نـ ـ ــاقلـ ـ ــة لـلج ـنـ ـ ــود
األمــريكيـني ومقتل وإصـابـة العـديـد
من اجلنود".
وأشـ ــار الـ ــشهـ ــود إلـ ــى":أن مـ ـسـلحـني
هـاجموا أفـراد الدورية بعـد االنفجار
ودارت اشـتـب ــاك ــات عـنـيف ــة اسـتـم ــرت
ألكثـر من سـاعـة استخـدمت خاللهـا
القوات األمريكية املروحيات".
وأف ـ ـ ــادوا":إن اجل ـن ـ ـ ــود األم ـ ـ ــريـك ـ ـ ــان
مت ــرك ــزوا يف فـن ــدق أي ــار ال ـسـي ــاحـي
وقــامـت القــوات األم ــريكـي ــة بقـصف
الفندق عـن طريق اخلطـأ مما احلق
خـسـائـر أخـرى بهـذه القـوات وكـذلك
قامت املروحيات بقصف منزل قريب
من مكـان االشتـباكـات مما أسفـر عن
إصـابة صـاحب املنـزل بجروح خـطرة
مع اثـنـني مـن أف ــراد ع ــائلـته بـيـنهـم
امرأة.
وذكـ ـ ـ ــر شـهـ ـ ـ ــود عـ ـيـ ـ ـ ــان":إن الـقـ ـ ـ ــوات
األمـريكيـة فـرضت طـوقـا امنيـا علـى
املـ ـن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ح ـ ـصـل ــت فـ ـيـهـ ـ ـ ــا
االشتبـاكات وفـرضت إجـراءات أمنـية
مشددة على املدينة.
إلــى ذلك قــال اجليـش األمــريـكي أن
أربعـ ــة مـن جـنـ ــود مـ ـشـ ــاة الــبحـ ــريـ ــة

األمريكيـة املارينـز لقوا مـصرعهم يف
ح ــادث غي ــر قتــالـي يف االنبــار مـســاء
أمس االول.
وأضـ ــاف يف بـيـ ــان أصـ ــدره أم ــس" :أن
اجل ـنـ ـ ــود األربعـ ـ ــة لق ـ ــوا مـ ـصـ ـ ــرعهــم
عنـدمــا انقلـبت الـدبـابـة الـتي كـانـوا
يستقلونها يف وقـت متأخر من مساء
أمس يف إحدى قنوات الري يف ناحية
الكرمة".
مــن جـه ـ ـ ــة ث ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة ش ـنــت الـق ـ ـ ــوات
األمـريـكيــة خالل اليــومني املـاضـيني
يف الـ ـ ــرمـ ـ ــادي ح ــملـ ـ ــة مـ ـ ــداه ـمـ ـ ــات
وتفتيش.
وقـ ــال شهـ ــود عـيـ ــان أم ــس" :إن هـ ــذه
الق ــوات دهـمـت مـنـ ــاطق ال ـص ــوفـي ــة
والــسجــاريــة وحـي امللـعب يف امل ــدينــة
واعــتقلـت أكـث ــر مـن ثالثـني شخـص ــا
خالل الـســاعــات الـثـمــانـي واألربعـني
املاضية".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـشـه ـ ـ ـ ـ ــود":إن الـق ـ ـ ـ ـ ــوات
األم ـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة اس ـتـخ ـ ـ ــدمــت أث ـن ـ ـ ــاء
املــداهمــات الـقنــابل الـصــوتيــة خللع
األبواب الرئيسة للمنازل".
وعلـى صعـيد ذي صـلة قـامت الـقوات
األمـريكية بـاعتقال خمـسة أشخاص
كـ ــانـ ــوا يـ ـسـتـقلـ ــون سـيـ ــارتـني وســط
املدينة نهار أمس.
وأف ــاد شهــود عـيــان":إن ه ــذه القــوات
أوقفت الـسيــارتني واعـتقلـت من كـان
يــستقـلهمــا ثم أضـرمـت النـار فـيهمـا
أمام مرأى عدد من األهالي".
ولـم يـص ــدر إل ــى هـ ــذه اللحـظ ــة عـن
القــوات األمــريـكيــة م ــا ينـفي ه ــذين

احلادثني أو يؤكدهما.
ويف الـعمــارة سقــطت قــذيـفتــا مــدفع
فجـ ـ ــر أمـ ــس يف احمل ـي ــط اخلـ ـ ــارجــي
ملعسكر أبو ناجي.
وأوضـح شـهـ ـ ـ ـ ــود عـ ـيـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس" :إن
الق ـ ــذيفـتــني سق ـطـتـ ــا يف الـ ـسـ ــاعـ ــة
الثـالثـة فجـر أمـس واستهـدفتـا مقـر
القـوات البريطانية يف املدينة لكنهما
سق ـطـتـ ــا يف احملـيــط اخلـ ــارجـي ولـم
ت ــسفـ ــرا عـن خـ ـسـ ــائـ ــر ،غـيـ ــر أن دوي
انفجــار األولــى سـمع واضح ــا بيـنمــا
األخرى لم تنفجر".
ولم يـصـدر عـن القــوات البـريـطــانيـة
إلى اآلن ما ينفي احلادث أو يؤكده.
إلــى ذلـك أدى انفج ــار لغـم ارضـي يف
منطقة الطـيب احلدودية إلى مصرع
ثالثــة فـتي ــان ،اثنــان مـنهـم شقـيقــان
واحد أبناء عمومتهما مساء أمس يف
انفجار لغم أرضي.
ويف املـوصل سقطت قنبلـة هاون ظهر
أمس على مركز شرطة.
وق ـ ــال ال ـن ـ ــاطـق اإلعالمــي يف ق ـي ـ ــادة
شـرطـة احملـافـظـة أمــس اجلمعـة":إن
القـنبلـة سقـطت يف الـسـاعــة الثــانيـة
عـشـرة وعـشـر دقـائق ظهـر أمـس علـى
مـ ــركـ ــز شـ ــرطـ ــة بـ ــاب شـم ــس يف حـي
الـك ـ ــرام ـ ــة يف اجل ـ ــانــب األي ـ ـس ـ ــر مــن
مــدينـة املـوصـل ولم تـسفــر عن وقـوع
خسائر".
وأضـ ــاف امل ـصـ ــدر نف ــسه":مت اب ـطـ ــال
مفعول عبـوة ناسفـة كانت قـد زرعتها
مجموعـة مجهولة يف الساعة الثانية
عـ ـشـ ــرة ظهـ ــرا يف مـنــطقـ ــة الغـ ــابـ ــات

ال ـسـي ــاحـي ــة يف اجل ــانـب األي ـس ــر مـن
املــديـنــة مـن دون أن تــسفــر عـن وقــوع
إصابات أيضا".
وأشـار إلـى":أن عبـوة نـاسفـة انفجـرت
يف السـاعـة احلـاديــة عشـرة قبل ظهـر
أم ـ ــس عل ـ ــى دوري ـ ــة م ـ ـش ـت ـ ــرك ـ ــة مــن
اجليـش العـراقي والقـوات األمـريكيـة
يف حـي ال ــوح ــدة يف اجل ــانـب األي ـس ــر
مــن امل ـ ــدي ـنـ ـ ــة وأسف ـ ــرت عــن ح ـ ــدوث
أض ـ ـ ــرار م ـ ـ ــادي ـ ـ ــة يف ال ـ ـ ــدور واحمل ـ ـ ــال
التجارية".
ويف الـبصـرة قـال شهـود عيـان إن أربع
هجمـات بــالصــواريخ إستهــدفت مقـر
الق ــوات الـب ــريـط ــانـي ــة املـتـم ــرك ــزة يف
فندق شط العرب ليلة امس.
وأشار شـاهد عيـان من سكـنة منـطقة
(النجيبـة) القريبـة من مقر الـقاعدة
صـب ــاح أمــس إل ــى "أن ثالث هجـم ــات
مــتف ـ ــرق ـ ــة بـ ـصـ ـ ــواريخ الـك ـ ــات ـي ـ ــوش ـ ــا
اســته ـ ــدفــت اللــيل ـ ــة امل ـ ــاضـي ـ ــة مق ـ ــر
القـاعـدة البـريطـانيـة".مـوضحـا " كل
هجوم مبعدل صاروخني".
وت ـ ــابع" كـم ـ ــا ح ـ ــدث هج ـ ــوم آخ ـ ــر يف
الساعة التاسعة من صباح أمس".
وأضــاف "أطلقـت صفـارات اإلنـذار يف
الق ــاع ــدة الـب ــري ـط ــانـيـ ــة أربع م ــرات
صباح أمس".
وف ـ ـ ـ ــى إتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال بـق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــد الـق ـ ـ ـ ــوات
الـب ــري ـط ــانـي ــة يف الـب ـصـ ــرة العـمـي ــد
باتـريك ماريـوت والناطقـة اإلعالمية
كـلي جــور دال ملعــرفــة حـجم األضــرار
ال ـتــي خـلف ــتهـ ـ ــا الـهج ـمـ ـ ــات رفـ ـضـ ـ ــا
التعليق على ذلك.

أزمة الـوقود حتـرق السـوق ..واملواطـنون بـانتـظار احلـلول

بغداد/نينا
حـي ــدر حـم ــادة :ب ــدت االم ــور ت ـسـي ــر
بنـحو اعتيـادي عندمـا صعد الـركاب
بـ ـ ـ ــاص الـ /كـ ـيـ ـ ـ ــا /لـلـ ـتـ ـ ـ ــوجـه الـ ـ ـ ــى
م ـنـ ـ ــاطـقهــم ،وع ـنـ ـ ــد ج ــمع االجـ ـ ــرة
واعطـائهـا للـسـائق ،قـال والـعصـبيـة
بـ ــاديـ ــة علـ ــى وجـهه":كـم دفـع الفـ ــرد
مــنكـم اج ــرة؟ فق ــالـ ــوا له ان املعـت ــاد
ال ــذي ن ــدفعه ه ــو  500ديـن ــار ،فق ــال
لـهم ان االجــرة سـتكــون اعـتب ــارا من
الـي ــوم  750ديـن ــارا ،وال ــذي اليعجـبه
االمــر س ــأرجعه ال ــى الكــراج! ،وهـنــا
بدأت املشـادات الكالمية بـني السائق
والــركــاب ،اذ قــال احــد الــركــاب وهــو
رجل كبـير الـسن يتـجاوز عـمره سـتة

عـق ـ ـ ــود ون ـيـف":اس ـتـغـالل امل ـ ـ ــواطــن
ح ـ ـ ــرام ،وعـلـ ـيـك ــم ان تـ ـتـق ـ ـ ــوا اهلل يف
رزقكـم"بيـنمــا ق ــال راكب آخــر (شــاب
اليتجـاوز عمـره  25عـامـا)" :اليجـوز
ذلك يجب ان تقفوا بجـانب املواطن
الن اجلـمــيع ضـ ــده" ،فـ ــردّ الـ ـس ـ ــائق
قـائال" :ال تلـومــوني والتعـتبــوا علي،
اعتبـوا علـى احلكـومة ووزارة الـنفط
الـتي ال تـوفـر البـانــزين او الكـاز لنـا،
فمن اين نـاتي يوميا بـ  25الف دينار
مللء خــزان الــوقــود؟" .عــاد ال ـس ــائق
والـ ــركـ ــاب الـ ــى الـكـ ــراج ونـ ــزلـ ــوا مـن
الــسيـارة فـوجــدوا ان جمـيع سـائـقي
اخلط اتفـقوا عـلى هـذه االجرة فـما
كــان منـهم اال ان صعــدوا من جـديـد

ولـ ـ ـس ـ ـ ــان ح ـ ـ ــالـهــم يـق ـ ـ ــول (ازم ـ ـ ــات
احلكومة التي ال تـنتهي يقع حملها
على املواطن الفقير).
والح ــظ املـ ـ ــراق ـب ـ ـ ــون ارتفـ ـ ــاع اجـ ـ ــور
معـظـم خـط ــوط الـنـقل ،مبع ــدل 50
بـ ــاملـ ــائ ـ ــة علـ ــى االجـ ــرة الـ ـس ـ ــابقـ ــة،
وش ـ ــاه ـ ــدوا الع ـ ــدي ـ ــد مـن املـ ـش ـ ــادات
الـكالمـي ــة املـم ــاثل ــة بـني ال ـس ــائقـني
والـركـاب بـسـبب ارتفـاع االجــرة ،كمـا
بدا على املواطنني االستياء من هذا
االرتف ــاع معـتـبــريـن ان هــذه االجــور
املـ ـ ــرتـفعـ ـ ــة ت ـثـقل ك ـ ـ ــاهل املـ ـ ــواطــن،
وبـاالخص املـوظف الـذي يعـاني قـلة
الـرواتب .قـال محمـد كـرمي (كـاسب)
يقـول":يبـدو ان جميـع الوزراء تـركوا

وزاراتهـم وذهبـوا بعـد مـا اخـذوا كل
شــيء ،ف ـ ــاالزم ـ ــات ب ـ ــدات حت ـ ــاص ـ ــر
امل ـ ـ ــواطــن مــن ج ـم ـيـع اجلـه ـ ـ ــات ..
الوقــود والكهــربــاء ،بــاالضــافــة الــى
انعــدام االمن الـذي التـوجــد دالئل
تشير الى احتمالية رجوعه".
واض ــاف":اجلـمـيع ض ــد امل ــواطـن فـ
(الـسيــاسيـون ضحـوا بـاملـواطـن من
اجل احلـك ـ ــوم ـ ــة) ،وجتـ ـ ــد اغل ــبهــم
اليعرف عن هذه االزمات شيئا ،الن
جـميع هـذه املــواد املفقــودة متـوفـرة
ل ـ ــديه" .وبـيّـن كـ ــرمي":اخـي ـ ــرا وصل
االمر الى االجرة ،وسائقو الباصات
يـسـتغلـون املــواطن ،بـالـرغـم من ان
املـ ــواطــن اليل ـ ــومهـم احـيـ ــانـ ــا ،الن
احلكـومة لـم توفـر لهـم الوقـود مما
اع ـط ـ ــى لهــم دافع ـ ــا للـتـحجـج به".
وق ــال م ــروان سلـيـم (م ــوظف)" :ان
ارتفـاع االجـرة بهـذا الـشـكل سيـؤثـر
سلبـا علـى جميع مـرافق احلـياة ،اذ
سـ ـتـ ـ ـشـه ـ ـ ــد اس ـ ـ ــواق اخل ـ ـض ـ ـ ــراوات
صعـ ــودا ،وكـ ــذلـك املـ ــواد الغـ ــذائـيـ ــة
وغيــرهــا ،حتــى يجـيء اليــوم الــذي
اليستطيع املواطن العيش يف بلده،
وهــذا م ــا يحــصل االن علــى نـطــاق
واسع".
واض ـ ـ ــاف":النعـ ـ ــرف مـ ـ ــا سـ ـ ــر هـ ـ ــذه
االزمـ ــات املـتـالحقـ ــة قـبــيل انــتهـ ــاء
عـمـل احلك ــوم ــة وتــسلـم احلك ــوم ــة
اجلـ ــدي ـ ــدة مه ـ ــامهـ ــا الـ ــذي اصــبح
وشـ ـي ـك ـ ـ ـ ــا ،فـهـل يـ ـن ـ ـ ـ ــدرج ه ـ ـ ـ ــذا يف
مـحـ ـ ـ ــاوالت اسـقـ ـ ـ ــاط احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
اجلـ ــديـ ــدة قــبل ان تـبـ ــدا اعـمـ ــالهـ ــا
وحتـمـيـلهـ ــا عـبـئـ ــا اضـ ــافـي ـ ــا علـ ــى
ماتراكم عليها من اعباء؟".
واضـ ــاف" :اجلـمــيع يـلقـي بـتــبعـ ــات
هـذه االزمــات علـى الــوضع االمـني،
وال نـع ـ ـ ـ ــرف هـل ان امل ـ ـ ـ ــواط ــن ه ـ ـ ـ ــو
املـ ـ ـسـ ـ ــؤول عــن املـلف االم ـنــي لـكــي
يتحمل هذه االزمات املتالحقة؟".
وقـال جمـال سلمـان (سـائق بـاص):
"املـواطـن يحمّل الـسـائق مـسـؤوليـة
ه ـ ـ ــذا االرتـف ـ ـ ــاع يف االج ـ ـ ــرة ،ولـكــن

املواطن اليعلم اننـا نشتري العشرين
لـت ــرا مــن الك ــاز بـ  15الف ديـن ــار ،وان
الـســائق يـحتــاج ضعف هــذه الكـميــة
يــومـيــا ،فـمـن ايـن يــأتـي مبـبلـغ الكــاز
وتصليح السيارة ومصرف العائلة".
واض ـ ــاف":ان ـن ـ ــا نح ـمّل وزارة الــنفــط
املـس ــؤوليــة ،وعلـيهــا ان تــوفــر الــوقــود
لل ـسـ ــائق ،كـمـ ــا ان محـط ــات ال ــوق ــود
التبيع بـالسعر احملـدد وترفع االسعار
كـمـ ــا تـ ـش ـ ــاء ويجــب علـ ــى الـ ــوزارة ان
ت ـ ــراقـب عــمل احمل ـط ـ ــات واحل ـ ــد مـن
استغالل اصحابها للسائق".
وق ـ ـ ـ ــال جـ ـمـع ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد (ط ـ ـ ـ ــال ــب
جـ ــامعـي)":ارتف ــاع اج ــور الـنـقل ه ــذا
يـؤثـر علـى الطـالـب بشـكل كبيـر فمن
ايـن ي ــاتـي الـط ــالـب بـثالث ــة او اربع ــة
آالف دينـار يـوميـا للـنقل؟ ،خصـوصـا
ان عليه مصاريف اخرى".
واضـ ــاف ":احلل هـ ــو بع ــودة حـ ــافالت
نـقل الـ ــركـ ــاب الـتـي ســتق ـضــي علـ ــى
االرتفــاع يف اسعـار الـنقل ،او ان تـوفـر

وزارة الـنفـط الكــاز والـبنــزين بـكثــرة
يف احملطات".
وق ــالت مــرمي حــسن (مــوظفــة)" :ان
ارتفاع االجور بهذا الشكل سيجعلنا
نفكــر يف تــرك الــدوام ،اذ انـني يـجب
ان اصع ــد البــاص مــرتـني لكـي اصل
الـ ــى دائـ ــرتـي ،وهـ ــذا يـتــطلـب اجـ ــرة
مقدارها الف وخمسمائة دينار ،وهو
نف ــس املـبـلغ ال ـ ــذي اع ـ ــود بـه يعـنـي
انـنـي سـ ــانـفق م ـ ــايق ـ ــارب الـ  75الف
دينـار شهـريـا علــى النقـل فقط وهـو
مايقارب نصف راتبي".
واضـافت":ان املـواطن اصبـح يتحمل
اخفـ ــاقـ ــات احلـكـ ــومـ ــات املــتعـ ــاقـبـ ــة
وفضائح الفساد االداري التي نسمع
به ــا ي ــومـي ــا وس ــوء الـ ــوضع االمـنـي
وازمـ ـ ـ ـ ــات ال ـكـهـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــود
واخل ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،ب ـي ـن ـم ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد
ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـيــني ي ـتـ ـص ـ ــارعـ ـ ــون عل ـ ــى
الـكـ ــراسـي والـ ــوزارات دون الــتفـكـيـ ــر
باملواطن الذي اوصلهم اليها".
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بسبب اصابته بالعمى

ألقوات األمريكية تدرس إطالق رساح
مدير االستخبارات السابق

بغداد /املدى
ي ــدرس اجل ــانـب االم ــريكـي اطالق
ـس ـ ـ ــراح زه ـ ــي ـ ـ ــر الـ ـنـقـ ـي ــب م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
االس ـتـخـ ــب ـ ـ ــارات الـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــري ـ ـ ــة يف
النـظــام الـســابق لــدواع انـس ــانيــة.
وق ــال ب ــديع ع ــارف ع ــزت مح ــامـي
طارق عـزيز نائب رئيس الوزراء يف
النظـام السـابق أمـس اجلمـعة":إن
ال ــل ـ ـ ــواء زهـ ــي ـ ـ ــر ال ـنـق ـيــب م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
االسـتخـبـ ــارات الع ــسك ــري ــة ال ــذي
يبلغ من العمـر ستني عاما أصيب
بـالـعمـى قـبل نحــو شهـر وهـو ميـر
اآلن بظـرف صحـي عصـيب لـذلك
يدرس اجلـانب االمـريكي امـكانـية

اطالق ســراحـه" .والنـقيـب يحـمل
ال ــرقم ( )21يف ق ــائمــة املـطل ــوبني
للـواليــات املتحـدة االمـريـكيــة من
م ـس ــؤولـي الـنـظ ــام ال ـس ــابق ،وق ــد
سلــم نف ــسه لـلقـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة
ـب ـ ــرفق ـ ــة وزي ـ ــر الــتجـ ـ ــارة مح ـم ـ ــد
مـهدي صالح بـعد أن كان مخـتبئاً
يف مـن ــزل ق ــريـب له ي ــدع ــى منـي ــر
ال ـ ـ ـ ــذي تـف ـ ـ ـ ــاوض مـع
الـق ـ ــي ـ ـ ـس ــي ـ
األمريكيني علـى استسالمه .وكان
ال ـ ـنـق ـ ـيـ ــب ـق ـ ـ ـ ـ ــد عـ ــني مـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــرا
لالستـخبارات العـسكريـة السـابقة
ـش ـ ــرة أشه ـ ــر م ــن سق ـ ــوط
ق ــبل عـ ـ ـ
النظام.
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