
ال�ساحل  �سكان  اإن  الإن�سان،  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال   
الأمين من مدينة املو�سل يعي�سون اأو�ساعًا اإن�سانية �سعبة، 
املتزايدة  الإعدام  وحمالت  وق�سوته  اجلوع  يواجهون  فهم 
يحاولون  للذين  "داع�ش"  تنظيم  عنا�رص  بها  قوم  التي 

الهروب من مناطق �سيطرته 
العراقي  للمر�سد  القدمية قالوا  م�سادر من مدينة املو�سل 
ني�سان/  1 املا�سي  اجلمعة  يوم  يف  اإنه   الإن�سان  حلقوق 
لإثنني  اإعدام  بحملة  داع�ش  تنظيم  قام   ،2017 اأبريل 
القدمية  املو�سل  يف  املكاوي  منطقة  من  عائلة  وع�رصين 
�سيطرة  مناطق  من  اخلروج  منها  �سابًا   22 حاول  بعدما 

التنظيم مب�ساعدة مهرب �سوري 
اأكد   2017 ني�سان/اأبريل   2 املر�سد يف  اإت�ساٍل مع  خالل 
�سكان حمليون من منطقة املو�سل القدمية تلك املعلومات 
وحتدثوا عن "جمزرة قام بها التنظيم باإعدام عائلة املهرب 
ال�سوري وُيدعى لبيب الدقاق وهو تاجر للمواد الغذائية يف 
�ساب   22 مع  �سهرين  قبل  اإتفق  قد  كان  املو�سل،  مدينة 
بدء  ب�سبب  تتم  مل  العملية  لكن  املو�سل،  خارج  لتهريبهم 
الذين  التنظيم  عنا�رص  لكن  المين،  ال�ساحل  حترير  معركة 
ك�سفوا الإتفاق قاموا باإعدامهم م�ساء يوم اجلمعة املا�سي 

مع عوائلهم وعائلة املهرب الذي �سودرت اأمواله اأي�سًا 
"عملية  اإن  القدمية  املو�سل  منطقة  من  عيان  �سهود  قال 
مبنطقة  العافية  حمام  يف  اأحوا�ش  داخل  ٌنفذت  الإعدام 
�ساعة  لـ14  جثة   106 وعددها  اجُلثث  وبقيت  املكاوي 
لالأهايل  تابعة  مدنية  حمل  �سيارات  تاأتي  اأن  قبل  تقريبًا 

وتدفنهم يف مقربة ُت�سمى مقربة ال�سادة الفخريني 
داع�ش  "تنظيم  اإن  الإن�سان،  حلقوق  العراقي  املر�سد  قال 
اأعماله  ب�سبب  املدنيني  من  عدد  اأكرب  �سقوط  ُيريد  زال  ما 
الإجرامية. هناك ما يقارب الـ400 األف مدين ما زالوا حتت 
�سيطرته وهذا يعني اأن جميع هوؤلء معر�سون خلطر املوت 

على يد عنا�رص التنظيم 
التي  اجلماعي  الإعدام  عمليات  اإن   اأي�سًا  املر�سد  قال 
عمليات  هي  القدمية،  املو�سل  مدينة  يف  التنظيم  ُينفذها 
التنظيم يوميًا جرائم  اإبادة جماعية وجرائم حرب. يرتكب 
ب�سعة بحق املدنيني، وما زال ي�ستخدم ال�سكني يف تنفيذ تلك 

العمليات 
قال واثق احلمداين قائد �رصطة حمافظة نينوى خالل حديثه 
للمر�سد العراقي حلقوق الإن�سان اإن م�ست�سفى القيارة ت�سلم 
ن�ساء  بينهم  22 جثة  ني�سان/اأبريل   2 املا�سي  الأحد  يوم 
واأطفال اأخلتهم القوات العراقية وغالبيتهم بدت عليهم اآثار 
التف�سخ وقتلوا بكمائن لداع�ش بعبوات نا�سفة اأو اإطالق نار 
الفرار من مناطق تخ�سع  اأثناء حماولتهم  اأو قذائف هاون 
ل�سيطرته يف منطقة باب الطوب وراأ�ش اجلادة وباب البي�ش 
التنك  وحي  العروبة  مناطق  من  نازحون  املو�سل   و�سط 
الإن�سان  العراقي حلقوق  قالوا خالل مقابلتهم مع املر�سد 
من  الع�رصات  لهم  اإن   العليل  حمام  خميم  من  بالقرب 

الأ�سدقاء والأقارب توفوا ب�سبب اجلوع يف اأحياء الزجنيلي 
والتنك والرفاعي 

اإن  طفلي �سقيقته وعمرهما  قال نازح من منطقة العروبة 
ثالثة واأربعة اعوام توفيا خالل ال�سهر املا�سي يف منطقة 
الرفاعي ب�سبب اجلوع وعدم وجود ما ياأكالنه. اأمهما اأي�سًا 

و�سلتنا اأخبار اإنها يف حال �سحية �سيئة ب�سبب اجلوع 
احلالت  مئات  اإن   القيارة  م�سفى  يف  طبية  م�سادر  قالت 
املر�سية التي ت�سلنا ب�سبب نق�ش التغذية عندما كانوا يف 

مناطق �سيطرة داع�ش، خا�سة الأطفال الذين اأ�سيب املئات 
اإن   الإن�سان،  العراقي حلقوق  املر�سد  قال  باجلفاف   منهم 
تنظيم داع�ش ي�ستخدم اجلوع �سالحًا لإجبار املدنيني على 
اأحد  م�ساركة  على  العوائل  بع�ش  �ساوم  حيث  معه،  القتال 
اأفرادها مقابل احل�سول على املواد الغذائية التي توزع على 
مقاتليه وعوائلهم  يطالب املر�سد العراقي حلقوق الإن�سان 
احلكومة العراقية واملنظمات الدولية ب�رصورة فتح ممرات 
جوية لإلقاء احلليب واملواد الغذائية لأطفال ال�ساحل الأمين 

ب�سبب  الوفاة  حالت  تفاقم  واإيقاف  املو�سل،  مدينة  من 
اجلوع هناك، وعدم ال�سماح لتنظيم "داع�ش" باإجناح خطته 

يف ح�سار املدنيني.
اإىل  نينوى  حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  املر�سد  يدعو 
والأمم  بغداد  يف  الإحتادية  احلكومة  على  اأكرث  ال�سغط 
يف  اإن�سانية  كارثة  من  يحدث  ملا  حٍل  لإيجاد  املتحدة 
ال�ساحل الأمين من مدينة املو�سل، ت�رصب اجلميع والأطفال 

على وجه اخل�سو�ش  .

ال�ساخبة  واملو�سيقى  ال�سجيج  اأ�سوات  و�سط 
يرتدون  وهم  بغداد  جامعة  طالب  يتنقل  كان 
والدماء  الرعب  بني  متزج  متنوعة  تنكرية  مالب�ش 
ارتداء  بع�سهم  فيما ف�سل  التاريخية،  وال�سخ�سيات 
وهم  بالهراوات  واأم�سكوا  وال�رصطة  اجلي�ش  مالب�ش 

يلوحون بها ميينًا وي�ساراً قبل اأن يتاأبطوها 
ت�سكيلة غري متنا�سقة من الأزياء التنكرية املختلفة 
بالتخرج.  الحتفال  اأثناء  اجلامعة  يف  انت�رصت 
واألوان تدرجت يف �سكل غري تقليدي فيما غاب عامل 
و�سابة  �ساب  كل  وارتدى  الأزياء  تلك  بني  التوحيد 
التنكرية  الأزياء  حمال  من  اختارها  التي  الثياب 
ال�سنوات  يف  بغداد  يف  كبري  �سكل  يف  انت�رصت  التي 

املا�سية 
الفتيات،  الرق�ش، ل �سيما من  الراغبون يف  الطالب 
ارتدوا مالب�ش ل  اأمام زمالئهم  ويخجلون من فعله 
مالب�ش  مثل  خاللها،  من  متييزهم  اأقرانهم  ي�ستطيع 
م�سا�سي الدماء والغوريال وبع�ش الأزياء التي قلدوا 
فيها ال�سخ�سيات املعروفة يف اأفالم الرعب، ما اأتاح 
لهم الرق�ش على اأنغام املو�سيقى و�سط اجلموع من 
اإليهم  الآخرين مل يتعرفوا  ال�سعور باحلرج لأن  دون 

و�سخ�سيات  اآمون  عنخ  وتوت  كليوباترا  ب�سهولة. 
اجلامعي،  احلرم  يف  اأي�سًا  ظهرت  اأخرى  تاريخية 
ومقلديها من  احلقيقية  ال�سخ�سيات  الفرق بني  لكن 
اأن الأخريين كانوا يرتدون زيًا فرعونيًا،  اخلريجني 
عراقية  �سعبية  مو�سيقى  نغمات  على  ويرق�سون 
ولي�ش على عزف فرعوين. التنكر بزي جثة مقطوعة 
الراأ�ش اأمر �سائع بني الطالب يف العامني املا�سيني 
اأي�سًا هذا العام بني الطالب الذين  وكان له ن�سيبه 
يقلدون تنظيم »داع�ش« مثلما يقلدون القوات الأمنية 
التي حتاربه. وتبدو الت�سكيلة التنكرية التي اختارها 
امل�ستوى  على  لي�ش  ال�سخ�سيات،  متناق�سة  الطالب 
التاريخي فح�سب، بل يف طبيعة العالقة بينها اأي�سًا.
على  احل�سول  على  حر�سوا  املحتفلون  الطالب 
وزينوا  تخرجهم،  بيوم  لالحتفال  كافية  م�ساحة 
وال�رصائط،  بالبالونات  واأروقتها  كلياتهم  مداخل 
كما اأخذوا م�ساحات وا�سعة للرق�ش على املو�سيقى، 
وكي ل يت�سبب الأمر يف اإزعاج بقية الطالب حددت 
على  وا�ستح�سلت  لالحتفال  خا�سًا  يومًا  كلية  كل 
ال�سبت  يوم  بع�سها  واختار  عليه  اجلامعة  موافقة 
ن�سبيًا،  طويل  بيوم  للتمتع  ر�سمية  عطلة  باعتباره 
قيا�سًا بزمالء لهم خا�سوا جولت مفاو�سات طويلة 
يف  والنخراط  المتحانات  لتاأجيل  اأ�ساتذتهم  مع 

املحتفلني  اأن  رغم  وعلى  ذاته.  اليوم  يف  الحتفال 
هم من املراحل املنتهية، لكن زمالءهم من املراحل 
ال�سور  للتقاط  اأي�سًا  الفر�سة  وجدوا  املنتهية  غري 
بني جموع الطالب املتنكرين، ل �سيما طالب ال�سنة 
الأوىل الذين كانوا يلتقطون »�سلفي«، اإىل جانب من 

ي�ستعدون ملغادرة اأجواء اجلامعة.
التي  بالكرنفالت  �سبيهة  كانت  الحتفال  اأجواء 
جترى يف الربيع وبع�ش الطالب خرجوا اإىل ال�سارع 
يف  الحتفال  اأعقبت  زفات  يف  التنكرية  بالأزياء 
مب�سريات  �سباحهم  بع�سهم  بداأ  فيما  الكليات، 
ويطلقون  التنكري  الزي  يرتدون  وهم  ال�سيارات 
والحتفال  للرق�ش  بعدها  توجهوا  ثم  الزغاريد 
التي  اجلامعة  كافيرتيات  اجلامعة.  داخل  اجلماعي 
ويت�سابق  يومي  �سكل  يف  بالطالب  تكتظ  كانت 
ذلك  يف  فارغة  كانت  فيها  اأمكنة  حلجز  الكثريون 
اليوم، اإذ اإن حفالت التخرج غادرت الأماكن املغلقة 
الفرح  حال  واملمرات.  احلدائق  يف  املفتوحة  نحو 
اأ�سفت نوعًا من املرح على  التي كانت تعم املكان 
احلفلة التي جمعت الأ�سدقاء والغرباء معًا، والتقط 
و  اجلماعية  ال�سور  مئات  كلية  كل  من  الطالب 
والبع�ش  جميل  بع�سها  تنكرية  باأزياء  »ال�سلفي« 

الآخر كان يثري ا�سمئزاز من ي�ساهده 

'كاظم اإ�سماعيل كاطع احلمراين املحمداوي �ساعر �سعبي عراقي.
مظفر  وهــم  العراق  يف  ال�سعبي  لل�سعر  اأعمدة  ثــالث  من  واحــًدا  يعد   
بجذوره  ويعود  الكاطع   اإ�سماعيل  وكاظم  خلف  ال�سيد  عريان  النواب، 
1950 م يف بغداد. خريج  العراق من مواليد  اإىل حمافظة مي�سان يف 
م.  الإنكليزية1974  اللغة  ق�سم  الداب/  امل�ستن�رصية/كلية  اجلامعة 
اجلامعات  اإحــدى  من  الإنكليزي  الأدب  يف  املاج�ستري  �سهادة  يحمل 
العامليني)باري�ش(  واملو�سيقني  املوؤلفني  جمعية  ع�سو  الهندية. 
العراق ورئي�سه يف دورتني  ال�سعبيني يف  لل�سعراء  العام  ع�سو الحتاد 
اإىل  ال�سعرية  بداياته  1994  �سعره  تعود  و   1993 انتخابييتني عام 
له  اأول ق�سيدة  الثورة حيث كتب  بداياته كانت يف مدينة  ال�ستينيات. 
خابت  ل�ساب  ق�سيدة  عن  عبارة  وهي  بعنوان)انتهينه(  ق�سيدة  كانت 

اآماله يف احلب. وتقول مقاطع الق�سيدة:
وانتهينا

وانتهى املاينتهي وخل�ش حجينة
وانتهينا وبقت كطرات الوفى املذبوح تتناثر علينا.

وبقيت للمجفني كوم ا�رصار عد روحي المينة
وكون ندري بالعتاب يفيد بيهم عاتبينا

اإىل اأخر الق�سيدة 
ويقول عن هذه الق�سيدة اأنه كتبها بعفوية حلبيبته حينما كان ميار�ش 

وقتها لعبة كرة القدم يف منتخب ال�رصطة.]2[
الق�سيدة جعلته ين�سم اإىل ركب ال�سعراء املعروفني وقتها ومنهم جمعة 
احللفي ،عريان ال�سيد خلف وفالح ح�سون الدراجي واأبو �رصحان وكرمي 
العراقي و�ساكر ال�سماوي بعد اأن داأب على الرتدد على مقهى امليثاق يف 
تاأثر ب�سديقه  التعرف على �سعراء جيله هناك. وقد  الثورة وبداأ  مدينة 

�ساكر ال�سماوي
وللكاطع  دامعة(..  )ق�سائد  وعنوانه   1968 عام  الأول  ديوانه  �سدر 
عن  وابتعاده  الدارجة  العامية  اللغة  با�ستعماله  ال�سعر  يف  مميز  نف�ش 

)احل�سجة(
ن�ساله ال�سيا�سي 

وجتربة   1963 اأحــداث  وعا�رص  �سيا�سية  عائلة  �سمن  ال�ساعر  عا�ش 
احلر�ش القومي مما جعله موؤهال ليكتب ق�سيدة هي )ر�سالة اأم( عبارة 
نقرة  �سجن  يف  ال�سيا�سي  ال�سجني  لأبنها  اأم  ل�سان  على  ق�سيدة  عن 

ال�سلمان القريب من احلدود العراقية ال�سعودية يف و�سط ال�سحراء. 
لذا  مبتدئ  ل�ساعر  باأنها  ي�سكون  حوله  الذين  جعلت  الق�سيدة  وهذه 
له.  اأنها  يوؤكد  اأن  ال�ساعر  ا�ستطاع  ذلك  بعد  ثم  النواب  ملظفر  ن�سبوها 
عرف ال�ساعر مبواقفه الوطنية املناه�سة للنظام احلاكم ب�سبب انتماوؤه 
من  الكثري  له  �سبب  مما  وقتها  املمنوع  العراقي  ال�سيوعي  للحزب 
املتاعب. كتب العديد من الق�سائد التي غناها الكثريون ومنهم: كاظم 
كرمي  نعمة،  �سامل،احمد  فوؤاد  جابر،  �سعدون  و�سوف،  جورج  ال�ساهر، 
من�سور، قحطان العطار، ح�سني نعمة، يا�ش خ�رص، ح�سن بري�سم. ا�ستهر 
بالكثري من ق�سائد الرثاء واأ�سهرها ق�سيدته يف رثاء زوجته والق�سيدة 
�سنقًا  اغتيل  اأو  اأعدم  والذي  ال�سغري )حيدر(  ابنه  رثاء  التي نظمها يف 
وهو مل يتجاوز الثني ع�رصة �سنة ومل يعرف �سبب احلادثة وهل كانت 

انتحاًرا اأو اغتياًل من قبل زمر البعث كما قيل يف حينها.
اأعماله 

اأ�سهر دواوين ال�ساعر : ق�سائد دامعة 1968 بال�سرتاك مع ال�ساعر كرمي 
را�سي العماري. - �سم�ش بالليل 1970. - جنه نحلم 1971. - عيد 
 1999 الوجد  �سفاعات   - .1975 1972. - عر�ش دجلة  اأبو هاللني 
 - .1999 م�سرتك مع مظفر النواب عريان ال�سيد خلف. - نع�ش النهر 
 .2006 حزين  نور�ش   -  .2004 النده  كطرات   -  .2004 الكمر  غاب 

- هل ليل املعر�سني 2006 

مدنيو الساحل األيمن: الموت بالجوع أو اإلعدام
عبد الرزاق عبد الحسين

 بغداد ــ خلود العامري 

حتى ال اكون ُمغ�ليً� يف ت�س��ؤالتي التي �س�أطرحه� هن�،�س�أقول يف 
املو�سوعية  �العوامل  �اال�سب�ب  الظر�ف  من  �للكثري  انن�  البدء 
�س�يكولوجي  م�هو  منه�  التي  الثق�ف�ت  من  الكثري  ا�سبحن� منتلك 
�منه�  �س�سيو-ثق�يف  م�هو  �منه�  �س�سيولوجي  م�هو  �منه� 
التي  الثق�ف�ت  . �من هذه  الت�سمي�ت �التعريف�ت  م�هو خ�رج كل 
ا�سبحن� منتلكه� االآن �بقوة هي ثق�فة الن�سي�ن التي ارى انه� قد 
�خ��سة  جمتمعن�  ا��س�ط  جميع  يف  �م�ست�سرية  �س�ئعة  ا�سبحت 
��سطن� الثق�يف.�اإزاء اح�س��سن� بوط�أة �ق�سوة هذه الثق�فة نريد 
�منه�  �العلمية  الفكرية  �سخ�سي�تن�  يتذكر  من�  َمْن   : نت�س�ءل  ان 
على �سبيل املث�ل : ) الدكتور علي الوردي �الدكتور احمد �سو�سه 
�الدكتور طه ب�قر �الدكتور عبد اجلب�ر عبد الله �الدكتور بهن�م 
�الدكتور  النوري  قي�س  �الدكتور  العلوي  �ه�دي  ال�سوف  ابو 
ح�سني علي حمفوظ(؟ �كم من� يتذكر مبدعين� �ر�ادن� يف ال�سعر 
�بلند  البي�تي  الوه�ب  عبد   ( مثل  �النقد  �الر�اية  �الق�سة 
مردان  �ح�سني  اخلليلي  �جعفر  ف��سل  احلق  �عبد  احليدري 
�غ�ئب طعمة فرم�ن �فوؤاد التكريل �حممود عبد الوه�ب �مهدي 
الط�هر �عبد اجلب�ر عب��س �د.عمر  ال�سقر �د.علي جواد  عي�سى 
الط�لب �حممد اجلزائري �عبد اجلب�ر دا�د الب�سري(؟ ثم األ�سن� 
نحن متن��سني للكثريين من مبدعين� احلقيقيني الذين غ�ب البع�س 
مغد�رًا  م�ت  قد  منهم  �البع�س  �موجعة  ق�هرة  ظر�ف  يف  منهم 
امث�ل :) حممود جنداري �حممود الربيك�ن �ح�سن مطلك �ح�كم 
�د.حي�ة  ج��سم  ال�سيد  �عزيز  املع��سيدي  �خليل  ح�سني  حممد 
�حميي  القي�سي  جليل   : االدب�ء  نن�سى  ان  ميكنن�  �سرارة(؟�هل 
االحمدي  �ك�ظم  �س�لح  �حمد  ن��سر  ال�ست�ر  �عبد  زنكنه  الدين 
�حممد �س�كر ال�سبع �ح�مد الهيتي �مهدي علي الرا�سي �حم�سن 
اخلف�جي �زيدان حمود �مهدي جرب؟ �املحزن يف ثق�فة ن�سي�نن� 
هو انن� مل نعد نتذكر ا� ن�ستذكر مبدعني من� قد رحلوا �هم يف قمة 
ح�سورهم �عط�ئهم االبداعي �من امث�ل هوؤالء ال�سعراء : يو�سف 
�رعد  الزه��ي  �اآم�ل  الرا�ي  �موؤيد  بول�س  ��سركون  ال�س�ئغ 
من�سور  �احالم  اخلف�جي  علي  �حممد  �سبتي  �كم�ل  الق�در  عبد 
�عقيل علي ��س�حب ال�س�هر �كزار حنتو�س �ح�سني عبد اللطيف 
�ري��س ابراهيم �عبد اللطيف الرا�سد �خ�لد ج�بر يو�سف �اديب 

ابو نّوار(؟
ام� االكرث �سجنً� فهو ن�سي�نن� الدب�ء غ�بوا عن� �هم يف اأ�ج �سب�بهم 
االمري جر�س  عبد   : الذكر  �سبيل  على  �منهم  االبداعي  �منجزهم 
�ا�سم�عيل عي�سى بكر �رعد مط�سر �احمد اآدم �حممد احلمراين 
لنت�س�ءل:ترى  ث�نية  نعود  مريي(؟  �خ�سري  ال�سلط�ين  �ح�سني 
األي�س من حق هوؤالء املبدعني الراحلني علين� ان نقوم ب��ستذك�رهم 
بذكرى  االحتف�ئية  اجلل�س�ت  اق�مة  �منه�  خمتلفة  ��سبل  بطرائق 
رحيلهم �طب�عة خمطوط�ت ابداع�تهم االدبية التي مل يت�سنَّ له� ان 
نفدت  التي  نت�ج�تهم  بع�س  طب�عة  اع�دة   �كذلك   ، قبل  من  ُتطبع 
الن�سي�ن  ثق�فة  ان  :هل  اي�سً�  نت�س�ءل  ان  �ميكنن�  ؟   املكتب�ت  يف 
ا�سبحت �س�ئدة لدين� اكرث من ثق�فة الذاكرة �ثق�فة املحبة �الوف�ء 
�مفكرين�  �علم�ئن�  ادب�ئن�  من  ب�لغ�ئبني  من�  احتف�ًء  الع�طر 

�اعالمين� �فن�نين� اجلديرين ب�الحتف�ء �الذكرى ؟

مبدعون
من العراق حفالت التخرج: من القاعات المغلقة إلى الهواء الطلق

كاظم إسماعيل كاطع

نحن وثقافة 
النسيان 

بقلم ـ سعد جاسم 

أقالم حرة

�سكا عدد من املواطنني من �سكنة منطقة الوحدة جنوبي �رصق 
بغداد من توقف ال�ساحانات  ليام متوا�سلة واغالقها للطريق 
ال�رصيع الوحيد املوؤدي ملدخل بغداد ومروره ب�سيطرة بغداد – 
وا�سط  مما يوؤدي لتجمع �سيارات احلمولة الثقيلة واغلق الطريق 
امام ال�سيارات ال�سغرية والتاخري ل�ساعات طويلة داخل خانق 
حل  بايجاد  واملعنيني  احلكومة  املواطنني  منا�سدة  ولعل 
هو  الطريق  كون   احلمل  و�سيارات  ال�ساحنات  مل�سكلة  جذريا 
حلقة و�سل جتاري ملحافظات اجلنوب ومدخل مدينة ب�سماية 

ال�سكنية ؟

اإجراءات  الطابقني  ذات  الركاب  نقل  با�سات  �سائقو  ي�سكو 
دينار  الف   60 اىل  ت�سل  عليهم  جباية  بفر�ش  النقل  وزارة 
حال  يف  الفروقات  ت�ستقطع  الوزارة  اأن  اىل  م�سريين  يوميا، 
ق�سم  اأن  حني  يف  رواتبهم،  من  املبالغ  تلك  ا�ستح�سال  عدم 
اىل  "امل�سددة"  الجراءات  تلك  عزا  الوزارة  يف  الداخلي  النقل 
�ستحا�سب كل من  اأنها  زاعمة  العمل،  ال�سائقني" عن  "تقاع�ش 

يبتز الراكبني.
وزارة  تطبيق  من  �سكا  الطابقني،  ذات  البا�سات  �سائقي  احد 
الف  بـ60  يقدر  ت�سلتزم جباية مبلغ يومي  اآلية م�سددة  النقل 
دينار، لفتا اىل انه يف حال تعذر ا�ستح�سالها، تلجاأ الوزارة 
اىل "تغرمي ال�سواق عرب ا�ستقطاع جزء من رواتبهم".   وتعد تلك 
البا�سات احد معامل وهوية العا�سمة بغداد، بعد ان نزلت اىل 
�سوارعها يف العقد الربعيني من القرن املا�سي بلونها الحمر 
بطابق  بغداد  اىل  النوع  هذا  من  حافلة  اول  ودخلت  الداكن، 
واحد، وهي من نوع )كوير( ثم )اآ�سى( احلمراء، واخرى يطلق 
عليها )ام اللوكة(، وي�سيف اأن كثرياً من املواطنني ل يف�سلون 
ال�سعود يف و�سائط النقل تلك، لأ�سباب تتعلق بالوقت والتاأخر.
احلكومية  الو�سائط  تلك  ي�ستقلون  املواطنني  من  كثرياً  اأن  اإلاّ 
تهوية  على  اأجرتها من جانب، ولحتوائها  اأ�سعار  لنخفا�ش 

ومقاعد جلو�ش جيدة من جهة اأخرى.
وطرحت وزارة النقل 70 حافلة جديدة ذات طابقني م�سنوعة 
خطوط  �سمن  لتعمل  العا�سمة،  �سوارع  يف  الأردن،  يف 
املوا�سالت التابعة للحكومة، ما بني جانبي الكرخ والر�سافة، 
ويبلغ ثمن بطاقة ركوب هذه احلافالت 500 دينار عراقي  اأي 
ن�سف ما يدفعه الراكب يف �سيارات الأجرة املتهالكة املعروفة 

با�سم )الكيا(.

موطنون يشكون الزحامات 
لساعات في منطقة الرستمية 

سائقو ذات الطابقين: ندفع 
لـ »النقل« يوميًا وتطالبنا 

بالمزيد!!

المواطن و المسؤول
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