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ارتفاع حصيلة اهلجامت عىل الزعفرانية إىل  57شهيد ًا وانفجار مفخخة قرب جوازات زيونة

احد انفجارات الزعفرانية  ..أمس االول

بغداد/املدى

ارتـفعــت حـ ـصــيلـ ـ ــة ضح ـ ــاي ـ ــا
سلـ ــسل ـ ــة ال ـتـفج ـي ـ ــرات ال ـتــي
ض ــربـت حـي ال ــزعف ــرانـي ــة يف
جـنـ ــوب ش ـ ــرق بغـ ــداد مـ ـسـ ــاء
االحـد املـاضي الـى  57شهيـداً
عل ـ ـ ــى االقل و 150ج ـ ـ ــريحـ ـ ــا،
علــى مــا افــاد مـصــدر يف وزارة
الدفاع امس االثنني.

وقـ ـ ــال املـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ــذي رف ــض
الـكـ ــشف عــن اســمه ان "ع ـ ــدد
ضحـايـا االنفجـارات اخلـمسـة
التي ضــربت حي الـزعفـرانيـة
وصل ال ـ ــى  57شهـي ـ ــداً ونحـ ــو
 150جريحا".
واض ـ ــاف "مــن بــني الـ ــشه ـ ــداء
اطفـال ونـسـاء وعـوائل كـاملـة
ق ـ ـتـلـ ــت يف داخـل االب ـ ـنـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــة
واملنـازل الـتي انهـار عـدد منهـا

بالكامل".
وكـ ـ ــانــت ع ـبـ ـ ــوة نـ ـ ــاسفـ ـ ــة قـ ـ ــد
انفجـرت قرب مبنـى سكني يف
حي جتاري وسط الـزعفرانية
اسفـرت عـن انهيـار جـزء كـبيـر
مــن امل ـبــن ـ ـ ــى ،تاله ـ ـ ــا هجـ ـ ــوم
ان ــتحـ ـ ــاري بـ ـ ــدراجـ ـ ــة نـ ـ ــاريـ ـ ــة
اسـ ـتـهـ ـ ـ ــدف مـ ـ ـ ــدنـ ـي ــني بـعـ ـ ـ ــد
جتمعهم قرب املبنى.
وسـبق ذلـك انفجــاران اولـهمــا

سقـوط قـذيفـة كـاتيـوشـا علـى
م ـ ـبـ ــن ـ ـ ـ ـ ــى س ـك ـ ـنـ ــي يف س ـ ـ ـ ـ ــوق
(الكبيسـي) وسط الزعفـرانية
م ـ ــا ادى ال ـ ــى انه ـي ـ ــار امل ـب ـن ـ ــى
املـك ـ ــون مــن خ ـمـ ــس طــبق ـ ــات
بــالكــامـل ،تاله انفجــار سيــارة
مفـخخـ ـ ــة يف سـ ـ ــوق (مـ ـ ــرمي)
على بعد مئة متر لدى جتمع
مواطنني.

جيل كارول تستعيد ذكريات اختطافها
يف بغداد
بقلم /جل كارول وبيتر جواير
ترجمة  /عمران السعيدي

ع ــدت إل ــى احل ــارسـني اجل ــال ـسـني
فـ ــوق االرض وهـمـ ــا يــبعـ ــدان عـنـي
م ـســافــة قـصـيــرة وأخــذنـي الــرعـب
الشديـد وقلت يف نفسـي :يا إلهي..
يـا إلهي سـوف يقتلـونني وهـذه هي
احلقـيقــة وال اعلـم متــى سـيحــدث
القتل ولـكني عـرفت بـانهــا ستكـون
النهاية هكذا اعتقدت.
زحـفــت إل ـ ـ ــى (اب ـ ـ ــو حـ ـ ـســن) وه ـ ـ ــو
ال ــشخــص ال ــذي ك ــان يـب ــدو اكـب ــر
عـمراً واكـثر تـعاطفـاً وكان مـسدسه
الـ  9مـلم مــوج ــوداً كمــا هــو مـعتــاد
قلــت له بـ ــالـلغ ـ ــة العـ ــربـيـ ــة" :انـت
اخـي ..حقيقـة انـت أخي اريـدك ان
تعــدني بــانك سـوف تــستـعمل هـذا
املـ ـ ـسـ ـ ـ ــدس لق ــتلــي وال تـ ـ ـس ــتع ــمل
الـ ـسـكـني فـ ــانـ ــا ال اريـ ــد الـ ـسـكـني..
استخدم املسدس".
وبـدأت الـبكــاء بصـورة هـسـتيـريـة..
لقـ ـ ــد مـ ـض ـ ـ ــى علــي أسـ ـ ــري س ـتـ ـ ــة
اسابيع ،حتى ذلك الوقت ،من قبل
مـتـم ــرديـن ع ــراقـيـني وق ــد اطلق ــوا
عـل ـيّ اســم ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــداً (ع ـ ـ ــائـ ـ ـش ـ ـ ــة)
والبـسوني احلـجاب وحاولـوا تغيير
ديـنـي إل ــى اإلسالم سـمح ــوا لـي ان
العـب مـع اطفـ ــالهـم وك ــانـ ــوا عل ــى
الـ ــدوام يــتهـمـ ــونـنـي بـ ــانـنـي اعــمل
لـ ـص ـ ـ ــالح اخملـ ـ ــابـ ـ ــرات املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة
االمريكية.
ويف خالل الـليـل كنـت اخلــد لـلنــوم
واك ــون حـ ــرة مع أحالمـي وعـن ــدم ــا
اسـتـيقـظ صـب ــاحـ ـاً أحــس ب ــالــثقل
الكـبير حلـالتي تلـك .واشعر يف كل
صـب ــاح وك ــأنـنـي مخـتــطف ــة للـم ــرة
االولى.
ويف ذلك الـصباح املميـز زارني كبير
اخلـاطفني وشمـمت كالعـادة رائحة
ك ـ ــول ـ ــون ـي ـ ــا مم ـي ـ ــزة ك ـنــت اخف ــض
بـصــري إلــى االرض كـي ال اشــاهــد
وجـهه قـ ـ ــال ل ــي" :نح ــن بحـ ـ ــاجـ ـ ــة
لعمل فيلم فيديو جديد لك قالها
بلـهجـ ــة مــتعـ ــالـيـ ــة جـ ــداً واضـ ــاف:
"الفـيلـم ال ـس ــابق ع ــرضـك بح ــال ــة
جـيـ ــدة وذلـك مـ ــا جـعل احلـكـ ــومـ ــة
تتحرك بصورة بطيئة".
وق ـ ـ ـ ـ ــال اي ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـاً ان احل ـك ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة
البــريـط ــانيــة قــد حت ــركت بـســرعــة
حني شــاهــدت فـيلـم فيــديــو يـصــور
مـ ــاركـ ــريـت حـ ـسـن وهـي يف حـ ــالـ ــة
سـيئــة وهم يـريــدون دفع احلكـومـة
االمـ ـ ــريـك ـيـ ـ ــة ل ـت ــتحـ ـ ــرك ب ــنف ـ ــس
الطريقة.
مـاركـريت حـسن عـاملــة مسـاعـدات
اي ــرلـن ــدي ــة مـت ــزوج ــة مـن شخـص
عراقي وقد مت احتجـازها يف بغداد
خالل الشهر العـاشر من عام 2004
وهـي يف طـ ــريقه ــا إل ــى العـمل ومت
قتلها بعد مضي اقل من شهر.
وبع ـ ــد مغ ـ ــادرة ق ـ ــائ ـ ــد اجملـم ـ ــوع ـ ــة

جل ـسـت وحــدقـت حتـت دشــداشـتـي
الوردية وعشت حالة رعب تامة.
ان كـانت النهـايـة قـادمـة ،متـنيت أن
تكــون ســريعــة .ولهــذا زحفـت نحــو
ابــو حــسن وتــوسـلت إلـيه" :ال اريــد
السكني" بكيت امامه بحرقة.
لــم يعـ ــرف ابـ ــو حـ ـسـن وال حـ ــارسه
امل ـ ــراهق الـ ـسـمـني اب ـ ــو ك ـ ــرار م ـ ــاذا
يفـعالن ازاء انـفع ـ ــاالتـي وبـك ـ ــائـي.
وق ـ ــال أب ـ ــو ح ـ ـســن" :ل ــن نق ــتلـك..
ملاذا؟ ماذا هناك..؟"
كـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــوتـه يـحـ ـمـل رنـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــدم
الصدق.
تـوسلت إلـى (ابـو كـرار) قـائلـة" :ابـو
كـرار انت تـتكلم اللغـة االنكليـزية..
اريـ ـ ــدك ان ت ـبـلغ ع ـ ـ ــائل ـتــي بـ ـ ــأنــي
أحبهم وإني آسفة جداً".
جلـست مـستنـدة إلـى جـدار بيت ال
اعــرف مــوقعه وحتـت شبــاك يــؤدي
إلـ ـ ــى اخلـ ـ ــارج والـ ـ ــذي ال ميـك ـن ـنــي
السير فيه ..بكيت وبكيت كثيراً.
كـان اللقاء االول يف القـائمة لـدينا
هـو مع عـدنـان الـدليـمي  -سيـاسي
سـنـي  -كـنـ ــا يف اجتـ ــاه مـكـتـبـه مع
احلمـايـة اخلـاصـة بنـا ،كنت ارتـدي
حـج ـ ـ ــابـ ـ ـ ـاً اس ـ ـ ــود يـخـفــي شـع ـ ـ ــري
واملـالب ـ ــس الـغ ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة ال ـتــي ك ـنــت
ارتديها.
وقـ ــد زرنـ ــا مـكـتـب الـ ــدلـيـمـي عـ ــدة
مـ ـ ــرات مــن دون مـ ـ ـش ـ ـ ــاكل وكـ ـ ــانــت
زيـ ــارتـنـ ــا االخـيـ ــرة له قــبل يـ ــومـني
لالعداد لهذه املقابلة.
كان هـناك خـطأ قـاتل حني حـددنا
مدة ثماني واربعني ساعة ألحدهم
كــي يجـ ــري االســتع ـ ــداد لعـ ــودتـنـ ــا
ثانية لهذا املكتب.
عـدنان عـباس الـسائق الـذي شارك
يف العــديــد مـن الـتجــارب اخملـيفــة
ق ــاد سـي ــارته احلـم ــراء عل ــى ط ــول
الـ ـط ـ ـ ــريق املـ ـ ــألـ ـ ــوف إلـ ـ ــى مـك ـتــب
الــدليـمي وقــد اوصلنــا قبل املـوعـد
املقــرر بعـش ــرين دقـيقــة .ويف داخل
املكـتب قـادنـا مـسـاعـد الـدميـي من
غــرف ــة االنتـظــار امللـيئــة بــالــرجــال
وهم يـرتـشفـون الـشـاي إلـى غـرفـة
معــزولــة كـنــا فـيهــا وحـيــديـن وقــد
الح ـ ـظ ــت مـع أل ــن غ ـ ـ ــراب ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه
احلركة يف نفس اللحظة.
قـال ألن" :حـسنـاً هنـا أفـضل ..أنت
إمراة وهناك الكثير من الرجال يف
تلك الغرفة".
مرت الدقائق وجتول املساعدون يف
الغـرفـة وهـم يتحـدثـون بـالهـواتف
اخلـل ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــة .فـه ـ ـمـ ــت مـ ــن خـالل
معرفتـي بالعربية املـتواضعة بانهم
يـخبــرون اشخــاص ـاً مخـتلـفني بــان
هنـاك مــراسلــة صحـفيـة بــانتـظـار
لق ــاء مع ال ــدلـيـمـي .ويف ال ـس ــاع ــة
العـ ــاشـ ــرة مـن صـبـ ــاح ذلـك الـيـ ــوم
وصـل نفــس ال ــشخــص ال ــذي رتـب
املــوعــد مع الــسيــد الــدليـمي وقــال
لنا:

"آسـف فان الـدكتـور الدلـيمي لـديه
مؤمتر صحفي اآلن ..وال يستطيع
الــتحـ ـ ــدث معــك ..هل ب ـ ــامـك ـ ــانـك
اجمليء يف الساعة الثانية عشرة؟".
اس ـتـغ ـ ـ ــربــت مــن ع ـ ـ ــدم س ـم ـ ـ ــاعــي
ب ـ ــامل ـ ــؤمت ـ ــر الـ ــصح ـ ــايف ق ــبل اآلن.
وافقـنا علـى العودة ثـانية وحتـركنا
خارجـاً حيث كان عـدنان (الـسائق)
بانتظارنا.
ويف حلـظــة سـيــرن ــا نحــو ال ـسـيــارة
ذكـرني ألـن بانـنا بـحاجـة لالتـصال
للتـأكد من ان مـوعد اللقـاء ما زال
قــائم ـاً .صعــد يف مقـدمـة الــسيـارة
وسلمته هـاتفي من املقعد اخللفي
وهو مكاني االعتيادي.
وراح ي ـصـ ـ ــرخ يف اله ـ ــاتـف مح ـ ــاوالً
اي ـصـ ــال ص ـ ــوته مــن خالل شـبـكـ ــة
الهـ ـ ــاتـف اخللـ ـ ــوي املـ ـ ــزدح ـمـ ـ ــة يف
بغداد.
بــدأ عــدنــان ال ـسـي ــر ولكـن وب ـشـكل
مف ـ ــاجــئ س ـ ــدت ش ـ ــاح ـن ـ ــة زرق ـ ــاء
الـطــريق أمــامنــا وكــان هنــاك عــدة
رج ــال يـقف ــون حـ ــولهـ ــا مح ــاولـني
تــوجيه الـسـائق بـالـرجـوع .ولكـنهم
ويف حلظـة واحـدة تـوجهـوا نحـونـا
وهـم يحـملـون املـسـدســات اقتـربـوا
من سيارتنا.
اوقف عدنـان السيـارة ورفع مع ألن
ايـ ــديهـم ــا إلـ ــى اعل ــى وهـي ح ــال ــة
اصـبحـت م ــأل ــوف ــة يف بغ ــداد حـني
يـتق ــدم رج ــال احلـم ــاي ــة اخل ــاص ــة
ويـشهرون اسلحتهـم لفتح الطريق
امـام مسؤوليـهم .ولكن هذه املرة ال
تـشبه سـابقـاتهـا حيـث لم يـخفض
الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال سـالحـه ــم واسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــروا
بالتقدم .وكان اقرب هؤالء الرجال
إل ــى سـي ــارتـن ــا شخـص سـمـني ق ــد
س ــدد م ـس ــدسـه نح ــو ع ــدن ــان مـن
خالل الزجاجة االمامية.
رك ـ ـ ــزت ن ـ ـظ ـ ـ ــري يف ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرجـل
وارتـبكت لعـدم خفـضه سالحه إلـى
اسـفـل ،ويف تـلــك الـلـح ـ ـظـ ـ ـ ــة فـ ـتـح
عــدنــان وألن ابــواب الــسيــارة ونــزال
مــنهـ ــا :ركــض املـ ـسـلح ـ ــون نحـ ــونـ ــا
وصــدرت همـسـة مـني حتــولت إلـى
ص ــرخ ــة ع ــالـي ــة" ..ال ..ال ..ال"....
وانــا احــاول اخل ــروج من الــسيــارة.
اغلقـت البــاب علـى كــاحلـي األمين
عـن ــدم ــا دفعـنـي شخـص آخ ــر إل ــى
الـ ــداخـل بق ـ ــوة بحـيـث ان عـ ــدسـ ــة
عـيني اليـمنى انـدفعت إلـى اخلارج
ومـن خالل فـتح ــة الـب ــاب وقـبل ان
يغـلقه املهــاجم ،شــاهــدت اللحـظــة
االخيرة من حياة عدنان.
لقد مات عدنان.
يف تـلـك الـلـح ـ ـظ ـ ـ ــة ك ـ ـ ــان ال ـ ـ ــرجـل
الـسمـني يجلـس يف مقعـد الـسـائق
بـ ـيـ ـنـ ـم ـ ـ ــا قـف ـ ـ ــز ب ـ ـ ــاق ــي ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال
ليحـشـرونـي بيـنهم وكـانـني قـطعـة
سـاندويج لتـنطلق السـيارة بنـا إلى
ال ـطـ ــريق ال ــرئـيــس ثـم تـتـجه بـن ــا
مييناً.

ك ـ ـ ـ ــذلــك ،ج ـ ـ ـ ــرح ثـالث ـ ـ ـ ــة م ــن
عنــاصــر الـشــرطــة يف انفجــار
عـبوة نـاسفـة استـهدفـت دورية
للـشــرطــة لــدى ت ــوجههــا الــى
الزعفرانية.
إلـ ـ ــى ذلـك انـفجـ ـ ــرت س ـيـ ـ ــارة
مـفخخــة امــس االثـنـني قــرب
م ـبــن ـ ـ ــى ج ـ ـ ــوازات زي ـ ـ ــون ـ ـ ــة يف
العاصمـة العراقيـة بغداد مما
اوقع ثالثة شهـداء على االقل

واصابـة سبـعة آخـرين بـجروح
خطرة.
وذك ـ ــر مـ ـص ـ ــدر ام ـنــي يف وزارة
الــداخليــة ان سيــارة مفخخـة
انـفـجـ ـ ـ ــرت ع ــنـ ـ ـ ــد احلـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــز
اخلــارجـي جلــوازات زيــونــة يف
بغ ــداد اعقـبه ــا انفجــار عـبــوة
نـاسفة على بعد نحو  20متراً
ممـا تسـبب بسقـوط ما اليقل
عــن ثالث ـ ــة شهـ ــداء واصـ ــابـ ــة
س ـ ـبـعـ ـ ـ ـ ــة آخـ ـ ـ ـ ــريـ ــن بـجـ ـ ـ ـ ــروح
معظمهم من املسافرين.
وقـ ـ ــامــت دوريـ ـ ــات ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــاغـالق مـ ـ ـ ـ ـ ــداخـل شـ ـ ـ ـ ـ ــارع
فلـ ـس ـطــني يف محـيــط مـكـ ــان
احل ـ ـ ــادث ح ـيــث يـقـع مـك ـتــب
اجلوازات فيـما باشرت دوريات
اخ ـ ـ ــرى لل ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ب ـ ـ ــاجالء
املـص ــابـني ال ــى امل ـسـتــشفـي ــات
القـ ــريـبـ ــة .كـمـ ــا ادى انـفجـ ــار
سيــارة يف شــارع سـلمــان فــائق
صـب ــاح امــس إل ــى اسـت ــشه ــاد
ثالثــة مــدنـيني واصــاب ــة ستــة
بجـروح واسفــر ايضـاً بـاحلـاق
اضـ ـ ـ ــرار مـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاحملـ ـ ـ ــال
التجارية.
من ج ــانب آخــر ق ــال اجليـش
االمـ ـ ـ ــري ـك ــي امـ ـ ــس ان قـ ـ ـ ــوات
عــراقـيــة ام ــريكـيــة م ـشـتــركــة
ف ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــت  4000م ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــزل يف
الضـاحيـة الغـربيـة من بغـداد
يف ال ــوقت الــذي اعـتقـلت فـيه
قـ ـ ــوات اخـ ـ ــرى زع ـيــم إحـ ـ ــدى
اخلاليـ ـ ــا املـ ـ ـسـلحـ ـ ــة ج ـنـ ـ ــوب
بغداد.
وذكـ ــر اجلـي ــش االمـ ــريـكـي يف
بـيـ ــان تـلقـت (املـ ــدى) ن ــسخـ ــة
مــنه ام ــس ان قـ ــوات الفـ ــرقـ ــة
ال ـس ــادس ــة للجـيــش الع ــراقـي
وعـنـ ــاص ـ ــر اللـ ــواء اخلـ ــام ــس

للفـرقــة الثــانيـة يف الـشـرطـة
الـوطنية العـراقية بـاسناد من
فـريق سترايكـر  172االمريكي
نفذوا امـس االول عملية دهم
وتفـتـيــش واسع ــة يف مـنــطق ــة
العامرية غرب بغداد.
واض ــاف الـبـيـ ــان ان العــملـي ــة
اسف ـ ــرت ع ــن تف ـت ـي ـ ــش نح ـ ــو
 4000مـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــزل كـجـ ـ ـ ـ ـ ــزء مـ ــن
العملية االمنية املشتركة.
وعلـى صعيد متـصل ذكر بيان
آخـ ــر لـلجـي ــش االمـ ــريـكـي ان
دوريـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن الـفـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــة 101
االمـ ــريـكـيـ ــة احملـمـ ــولـ ــة جـ ــوا
اعـتقلـت " قــائــداً اســاسـي ـاً يف
خلـي ــة اره ــابـي ــة جـن ــوب غ ــرب
بغداد".
وطــبق ـ ــا للـبـيـ ــان فـ ــان قـ ــائـ ــد
اخلل ـي ـ ــة م ـ ــرت ـبــط م ـب ـ ــاش ـ ــرة
ب ـ ــالـهج ـ ــوم االره ـ ــابــي ال ـ ــذي
حـصل يف  17متــوز امل ــاضي يف
س ـ ــوق مـحلــي ب ـ ــاحمل ـم ـ ــودي ـ ــة
جـ ــنـ ـ ـ ـ ــوب بـغـ ـ ـ ـ ــداد ن ـ ـتـج ع ـ ـنـه
اسـت ــشه ــاد  40م ــدنـي ــا وج ــرح
اكثر من  70آخرين.
مـ ــن جـهـ ـ ـ ـ ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى اعـل ـ ـنـ ــت
القــيـ ـ ـ ــادة الع ـ ـ ــام ـ ـ ــة لـلق ـ ـ ــوات
امل ـ ـش ـت ـ ــرك ـ ــة عــن اعــتق ـ ــال 12
اره ـ ـ ــابــيـ ـ ـ ـاً واع ــتق ـ ـ ــال  38مــن
املشتبه بهم يف عملـيات امنية
متفرقة.
وق ـ ــال ب ـي ـ ــان لـلق ـي ـ ــادة تـلقــت
(املــدى) نــسخــة مـنه ان قــوات
اجل ـي ـ ــش الـع ـ ـ ــراقــي متـك ـنــت
خالل الـ  24س ــاع ــة امل ــاضـي ــة
مـن اعــتق ـ ــال  11اره ـ ــابـيـ ـ ـاً يف
صالح الـدين و 11مـن املشـتبه
بهـم .واضـ ــاف الـبـي ـ ــان انه مت
القـبــض علــى  23آخــريـن مـن

املشتبه بهم يف بغداد واملوصل
والــرم ــادي .كمــا اشــار الـبيــان
إلــى الـعثــور علــى كـمي ــات من
االسـلحـ ــة واملـتـفج ـ ــرات بعـ ــد
تنفيذ العديد من الدوريات.
إلــى ذلك ذكــر شهــود عيـان ان
اشـتبــاك ــات عنـيفــة وقعـت بني
مـ ـ ـسـلـحــني وق ـ ـ ــوات احل ـ ـ ــرس
الـوطـني يف مـدينـة اخلـالـديـة
شـ ــرق الـ ــرمـ ــادي ،وقـ ــال احـ ــد
شهـود العيـان ان عبـوة نـاسفـة
انـفج ــرت صـب ــاح ام ــس عقـب
دخــول دوريــة لقــوات عــراقـيــة
اسفرت عن اضرام النار بعربة
نـوع همـر عـراقيـة مـشيـراً إلـى
حــدوث اشتبـاكـات استخـدمت
فـيها قـاذفات واسـلحة رشـاشة
استمر نحو  15دقيقة.
كـمــا اسـتــشه ــد طفل واصـيـب
 18مــواطن ـاً بج ــراح يف تلعفــر
جراء عـمليات ارهـابية نفـذها
مجهولون.
وق ــال العـمـي ــد جنـم عـب ــد اهلل
ق ــائـمـمق ــام قـض ــاء تـلعف ــر ان
ارهابيني اطلقـوا قذيفة هاون
م ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاء أم ـ ـ ــس االول نـح ـ ـ ـ ــو
منطقـة القادسية يف القضاء،
مما ادى انفجارهـا الى اصابة
 8مــدنـيـني بجــروح ،بـيـنهـم 3
نساء.
وذكر مصدر يف شـرطة تلعفر:
إن إنـتح ــاريـ ـاً ي ـســتقل سـي ــارة
مفـخخ ـ ــة مــن ن ـ ــوع بـ ـ ــرازيلــي
فجر نفـسه بالقـرب من دورية
لـلج ـيـ ـ ــش العـ ـ ــراقــي شـ ـ ــرقــي
قضـاء تلعفـر ،ممـا اسفـر عن
استـشهــاد طفل كــان بــالقــرب
مـن مك ــان احل ــادث ،واص ــاب ــة
 10من عناصر اجليش.

اغالق محطات تعبئة بسبب الفساد يف بابل

استمرار ازمة الوقود ..والنفط تعزوها إىل نقص الكهرباء والتهديدات
بغداد-بابل /املدى

ي ــواجـه الع ــراقـي ــون أزم ــة ح ــادة يف
الـوقــود ،هي األســوأ منـذ اإلطـاحـة
بـنظـام صـدام ،عـزيـت أسبـابهـا إلـى
الـهجـم ــات املـ ـسـلح ــة الـتـي أنـهكـت
ق ـط ــاع ال ـط ــاقـ ــة بج ــانــب الفـ ـس ــاد
املـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـ ـ ــري الـ ـ ــذي ي ــنخـ ـ ــر وزارة
النفط.
وانـعكــس شح ال ــوق ــود عل ــى أسع ــار
املـنتجـات البتـروليـة األخـرى أيضـاً
ممـا أثـر بــدوره علــى ارتفـاع تـكلفـة
املعـي ـش ــة الـي ــومـيـ ــة عل ــى امل ــواطـن
لتـضــاف إلــى ق ــائمــة معــانــاتـه من
ـن ـ ـ ــزف دمـ ـ ـ ــوي ال ي ــتـ ـ ـ ــوقـف وعـ ـنـف
ط ـ ـ ــائـف ــي طـ ـ ـ ــاح ــن وعـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة
ـ
احلـكـ ــوم ـ ــة علـ ــى ضـبــط االنـفالت
األم ـ ـنـ ــي ف ـ ـ ـضـالً عـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــود
العسكري األمريكي.
ويـ ـ ــدفع امل ـ ــواطــن الع ـ ــراقــي أربع ـ ــة
دوالرات لغـالـون الـوقـود و 18دوالراً
ألنبـوبة غاز الطـبخ يف الوقت الذي
يقف فـيه العــراق علــى ثــالـث أكبــر
احـتيــاطـي نفـطـي يف العــالـم يقــدر
بـ 115ملـيار بـرميل ،بعـد السعـودية
وإيران.
وتـلقـي احلـكـ ــومـ ــة بـتــبعـ ــة األزمـ ــة
الــراهـن ــة عل ــى هجـمــات املــسلحـني
الـتـي ت ـسـته ــدف خـط ــوط أن ــابـيـب
نقل النفط وضرب البنية التحتية
للـقطــاع احليــوي وانعكـاسـات ذلك
علـ ــى أن ـظـمـ ــة الـت ـ ــوزيع ،نـقالً عـن
األسوشتيد برس.
ويف هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـســي ـ ـ ــاق ق ـ ـ ــال رئ ـي ـ ــس
اجل ـم ــه ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة جـالل ط ـ ـ ــالــب ـ ـ ــانــي
"الحظـت معاناة املـواطنني من شح
ال ـطـ ــاقـ ــة والـكهـ ــربـ ــاء وذلـك لـي ــس
خطأ احلكومة ..اإلرهابيون نسفوا
الع ـ ــدي ـ ــد م ــن محـ ـط ـ ــات ت ـ ــول ـي ـ ــد
الكهربـاء وأنابيب نقل النفط التي
تنقل الـوقود من احلقـول الشـرقية
إلى املصفاة الرئيسية يف بيجي".
وتــراجع حجـم الطـاقـة الـتكـريـريـة
ملـن ـش ــأة "بـيجـي" ال ــذي بـلغ بـني 2
ملـي ــون إلـ ــى  2.25ملـي ــون ب ــرمــيل
غازولني يف اليوم قبيل احلرب ،إلى
أقـل من  260ألف غـالـون يــوميـاً يف
الـوقت الـراهـن ،وفق النـاطق بـاسم
وزارة النفط عصام جهاد.
وعــزا جه ــاد التــراجع إلــى عــامـلني
أسـ ــاسـيـني هـم ـ ــا :نقــص ال ـطـ ــاقـ ــة
الـكهـ ــربـ ــائـيـ ــة والــتهـ ــديـ ــدات الـتـي
تستهدف قطاع التكرير.
وأغلقت أهم صهـاريج خزن الـوقود
ال ـ ـ ــواقعـ ـ ـ ــة يف اللـ ـط ــيف ـيـ ـ ــة 20 ،كــم
ـ
جـن ـ ــوب بغـ ــداد ،األسـبـ ــوع املـ ــاضـي
أبوابهـا جراء تلقي العـاملني هناك
تهديدات بالقتل.
وقـ ــالـت وزارة الــنفــط إن مـ ــا يـ ــربـ ــو

طوابير السيارات على محطات الوقود تزداد طوالً يوماً بعد آخر

علـى  250من مـوظفي الـوزارة لقوا
م ـصـ ــرعهـم مـنـ ــذ سق ــوط الـن ـظ ــام
السابق.
وقــدرت "دائــرة معلــومــات الـطــاقــة"
األمـريكيـة إن  315هجـومـاً رئيـسيـاً
اســتهـ ــدف خ ـطـ ــوط أنـ ــابـيـب نـقل
النفـط يف العراق بجـانب محـطات
تـوليـد الكهـربـاء والبـنيــة التحـتيـة
لق ـطـ ــاع ال ـطـ ــاق ـ ــة يف الفـتـ ــرة مـن
نيسان عام  2003حتى حزيران.
وأثـرت الهجمات بصورة بالغة على
القـ ـط ـ ــاع الـ ـ ــذي يح ـ ــاول ج ـ ــاه ـ ــداً
اســتع ـ ــادة معـ ــدالت اإلنـتـ ــاج الـتـي
ســبقـت احل ـ ــرب وهـي م ـ ــا بـني 2.5
ملـيـ ــون إل ـ ــى  3ماليـني بـ ــرمــيل يف
اليوم.
وقـال مـسـؤول أمـريـكي إن معـدالت
اإلنـتاج حـتى آيـار بلغت قـرابة 1.9
مليون برميل يف اليوم.
وع ـ ــزت "ش ـبـك ـ ــة األمــن والـعالق ـ ــات
الــدولـي ــة" ،مجـمــوعــة ســوي ـســريــة
تــروج لـتب ــادل املعلــومــات األمـنيــة،
األزمـ ــة إلـ ــى الفـ ـسـ ــاد املـ ـسـتـ ـشـ ــري
الذي ينخر وزارة النفط.
وكــانت الـوزارة قـد سـرحـت  450من
العـ ـ ــاملــني ف ــيهـ ـ ــا العـ ـ ــام الف ـ ــائــت
لتورطهم يف بيع الـوقود واملشتقات
النفطية بصورة غير مشروعة ،كما
جــاء يف تقـريـر نـشــر يف نيـسـان ،يف
الـوقت الذي قدر فـيه املفتش العام
للـوزارة أن حـجم تهــريب املـنتجـات
ال ــنفـ ـط ـيـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج العـ ـ ــراق بـلغ 4
مليارات دوالر العام املاضي.
وت ـشــمل املـ ــواد امله ــربـ ــة الغ ــازولـني

والــنفــط اخلـ ــام الـ ــذي يــنهـب مـن
خطوط النقل.
وك ـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـنـفـ ـ ــط ح ـ ـ ـ ـسـ ــني
ـ
الـ ــشهـ ــرسـ ــانـي قـ ــد ت ـ ــوقع الـ ــشهـ ــر
املـاضي مضـاعفة إنـتاج العـراق من
الـ ـنـفـ ــط خـالل األعـ ـ ـ ــوام األربـعـ ـ ـ ــة
املقــبلـ ــة إلـ ــى  4ماليـني بـ ــرمــيل يف
اليـوم ،وهو تـوقع قال بعـض خبراء
النفط إنه مفرط يف التفاؤل.
ويف بـ ـ ـ ــابل أكـ ـ ـ ــد امله ـنـ ـ ــدس بـ ـ ــاســم
اجلنـابـي مسـؤول جلنـة الطـاقـة يف
مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة بـ ــان الـلجـنـ ــة
الح ـظـت وج ـ ــود نقــص مـتـكـ ــرر يف
كـميــات الغـاز حـيث كــان العــاملـون
يف املع ــمل ي ـبـ ـ ــررون ذلــك بحـ ـ ــدوث
تسرب يف الغـاز بسبب ضعف كفاءة
صمامات الـغاز .وبعد املراقـبة تأكد
وج ـ ــود ف ـ ـسـ ـ ــاد اداري ومت الق ـب ــض
علــى احلــراس ومــديــر املعـمل .ويف
سيـاق مـتصل قـررت جلنــة الطـاقـة
غلق محطتي السيـاحي والبيروني
لتـعبئـة الـوقـود خـمســة عشـر يـومـاً
خلــرقـهمــا ضــوابـط تــوزيع الــوقــود
ومت تـوجيه انـذار حملطـة اسـد بـابل
لتعبئة الوقود للسبب ذاته كما قرر
اجمللـس احمللـي يف قضـاء احملـاويل
غـلق محـطــة تعـبئــة احملــاويل ملــدة
 14يوماً لـوجود فسـاد اداري ومالي
بــاالضــافــة إلــى مخــالفــات عــديــدة
وتقرر تشكيل جلنـة حتقيقية بهذا
الصدد.
ويف سـي ــاق مـت ـصـل اعلـن قح ـط ــان
كـاظم فرحـان مسؤول الـ OPFيف
محـطــة تعـبئــة الغــروب يف ن ــاحيــة

الق ــاسم عـن آليــة جــدي ــدة لتــوزيع
الك ــاز والـبـن ــزيــن عل ــى ال ـسـي ــارات
واعـتمــاد تــوزيع بـطــاقــات متـأل من
قبـل اخملتار مبعلومـات عن السيارة
واسم الـسائق وتأشيـرها يف كل مرة
ي ـتــم ت ـ ــزوده ـ ــا ب ـ ــال ـ ــوقـ ـ ــود وتخ ـتــم
الـبـط ــاق ــة مـن قـبل ادارة الـن ــاحـي ــة
واجمللــس الـبلــدي بــاالضــافــة إلــى
اخمل ـت ـ ــار واحملـ ـط ـ ــة وذلــك لغ ـ ــرض
ال ـسـيـط ــرة عل ــى عـملـي ــات ته ــريـب
ال ــوق ــود خ ــارج احمل ـط ــة ..وج ــدي ــر
بالـذكر فـان محطـة تعبـئة الـغروب
مت ت ــسلــمهـ ــا مـن قــبل قـ ــوة OPF
امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عــن عــمل ـي ـ ــة ت ـنـ ـظ ـيــم
وان ـسـيــابـيــة الـت ــوزيع ،االمــر الــذي
القــى استحـســان وقبـول املـواطـنني
بعـ ــد الق ـضـ ــاء علـ ــى العـ ــديـ ــد مـن
ال ـظـ ــواهـ ــر ال ــسلـبـيـ ــة الـتـي كـ ــانـت
مــوجــودة مـثل املـتــاجــرة بــالــوقــود
وتهريبه خارج احملطة.
واك ـ ـ ــد املـهــنـ ـ ـ ــدس ع ـ ـ ــدي سـلــم ـ ـ ــان
ـ
سـكرتيـر اجمللس الـبلدي يف نـاحية
املـ ـشـ ــروع ب ـضـ ــرورة اعـتـمـ ــاد مـبـ ــدأ
املـس ــاواة من قـبل شــرك ــة املنـتجــات
الــنف ـطـيـ ــة يف ت ـ ــوزيع الــنفــط بـني
احملـط ــات االهلـي ــة واحلكــومـيــة يف
الـنـ ــاحـيـ ــة واشـ ــار إلـ ــى ان مح ـطـ ــة
الـشــروق يف النــاحيــة حصـلت علـى
ث ـم ـ ــانــي ح ـصــص ف ـي ـم ـ ــا ح ــصلــت
محـطــة امل ـش ــروع احلكــومـي ــة علــى
اربع ح ـص ــص فقــط م ـن ـ ــذ ال ـب ـ ــدء
بتــسلـيم حـصـص الـنفــط االبيـض
يف  2006/7/1وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االن.

