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أنباء سورية

مناصرو«اإلطار التنسيقي» يواصلون 
االعتصام حتى «فك حصار البرملان»

بغداد ـ وكاالت: انضم املئات من طلبة 
احلــوزة الدينية التابعة ملكتب والد زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، 
إلى انصار التيار املعتصمني امام مقر البرملان 
في املنطقة اخلضراء بوسط العاصمة بغداد.
وقــال محمــد النوري وهــو أحد طلبة 
احلوزة في تصريح لـ «السومرية نيوز» 
إن «نحو ٤٠٠ـ  ٤٥٠ شخصا من طلبة احلوزة 
الدينية التابعة ملكتب السيد الشهيد محمد 
صادق الصدر، قدموا من محافظة النجف 
ومن جميع احملافظات، وتوجهوا الى بغداد 
ملناصرة املعتصمني في املنطقة اخلضراء».
وأضاف أن «طلبة احلوزة وصلوا إلى 
ساحة التحرير اوال ثم توجهوا إلى املنطقة 
اخلضراء ملساندة املعتصمني» من انصار 

التيار الصدري.
التيــار الصدري  ودخلــت اعتصامات 
أســبوعها الثالث للمطالبــة بحل البرملان 
العراقي وإجراء انتخابات برملانية مبكرة.

في غضون ذلك، أكد النائب في البرملان 

العراقي عن حتالف «الفتح»، معني الكاظمي 
امس اســتمرار اعتصام مناصري «اإلطار 
التنسيقي» خارج أسوار املنطقة اخلضراء 
بالقرب من اجلسر املعلق حلني فك حصار 

البرملان من قبل أنصار مقتدى الصدر.
وقال الكاظمي، في تصريح صحافي من 
منطقة االعتصام، إن «اجلماهير تعبر عن 
موقفها إزاء ما يجري داخل البرملان العراقي 
ألنه ليس من املعقول استمرار االعتصام 
داخلــه»، مطالبــا بانســحاب املعتصمني 
الستئناف عقد جلسات البرملان وتشكيل 
احلكومــة اجلديدة. ودعا إلى إجراء حوار 
وطني شامل «وجها لوجه» يتناول جميع 
امللفــات، رافضا أن يكــون مصير العراق 
محصورا بيد إرادة طرف واحد «ألن البلد 
يضم مكونات مختلفــة والبد من االلتزام 
بالدستور». ونصب اتباع «اإلطار التنسيقي» 
سرادق وخيما وبدأوا اعتصاما مفتوحا منذ 
امــس االول حلني اإليفاء مبطالبهم مبا في 

ذلك فك احلصار عن البرملان.

«طلبة احلوزة» ينضمون ملعتصمي التيار الصدري

مسلحو «طالبان» يفرقون تظاهرة نسائية 
للمطالبة باحلق في العمل والتعليم

كابول - وكاالت: أطلق مســلحون من 
«طالبــان» النار في الهواء في كابول امس 
لتفريق تظاهرة نظمتها نساء يطالنب باحلق 
في العمل والتعليم بعد نحو عام من سيطرة 

احلركة على السلطة في أفغانستان.
وســارت نحــو أربعــني امــرأة يهتفن: 
«خبز.. عمل.. حرية» أمام وزارة التعليم 
قبل أن تقوم مجموعة من مقاتلي «طالبان» 
بتفريقهن بإطالق رشقات رصاص في الهواء 
بعد حوالى خمس دقائق من بدء التظاهرة.

ورفعت املتظاهرات الفتة كتب عليها «١٥ 
أغسطس يوم أسود»، في إشارة إلى ذكرى 
وصول احلركة إلى السلطة العام املاضي.

ورددت املتظاهرات: «العدل العدل، سئمنا 
اجلهل»، قبل تفريقهن بعنف.

وقطع مســلحون مــن حركــة طالبان 
يرتدون بزات عســكرية مفترق طرق أمام 
املتظاهــرات وبدأوا إطالق النار في الهواء 

لثوان. وصوب أحدهم بندقيته على النساء 
متظاهرا بإطالق النار عليهن، على ما أفاد 

صحافي في وكالة فرانس برس.
وطارد عناصر احلركة بعض املتظاهرات 
اللواتي جلأن إلى متاجر مجاورة، وقاموا 
بضربهن بأعقــاب البنادق. كمــا صادروا 

الهواتف احملمولة من املتظاهرات.
وقالت زوليا بارســي إحــدى منظمات 
االحتجــاج لفرانــس برس «لســوء احلظ 
جاء طالبــان الذين كانوا جزءا من أجهزة 
املخابرات وأطلقوا النار في الهواء». وأضافت 
«قامــوا بتفريق الفتيــات ومزقوا الفتاتنا 
وصــادروا العديد مــن الهواتف احملمولة 
اخلاصة بالفتيات». وأكدت متظاهرة أخرى 
تدعــى منيزة مبارز أنهــا تعتزم مواصلة 

االحتجاج للمطالبة بحقوق النساء.
وقالــت «لن ندع طالبان تكم أصواتنا. 

سنحتج من منازلنا».

بايدن: األميركيون انتصروا بإقرار خطة املناخ والصحة
واشنطــــن- وكــــاالت: 
الرئيــس االميركي  وصــف 
جو بايدن إقرار الكونغرس 
في تصويــت نهائي خطته 
الضخمة لالستثمار في املناخ 
والصحــة، بأنهــا انتصــار 
للشــعب، فيما رأى اخلبراء 
أن هذه اخلطــوة تعد ايضا 
نصرا سياسيا كبيرا للرئيس 
الدميوقراطــي قبــل أقل من 
ثالثة أشــهر مــن انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس 

في نوفمبر املقبل.
وأتــاح الدميوقراطيــون 
بغالبيتهــم الضئيلــة فــي 
مجلس النواب إقرار اخلطة 
التــي تزيد قيمتها على ٤٣٠ 
مليــار دوالر، بعد تصويت 
مماثل في مجلس الشــيوخ 

قبل بضعة أيام.
وأعلن بايدن في تغريدة 
امس أنــه ســيصدر النص 
األســبوع املقبــل، ليصبــح 
قانونا نافذا يهدف إلى وضع 
البالد على الطريق الصحيح 
لتحقيــق أهدافهــا لناحيــة 
خفــض انبعاثــات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري.
وكتب بايــدن قائال «لقد 
انتصر الشــعب األميركي»، 
مضيفــا أنه من خــالل هذه 
العائالت  اخلطة «ستالحظ 
انخفاضا في أسعار األدوية 
والرعاية الصحية وتكاليف 

الطاقة».
التــي  وتنــص اخلطــة 
حصلت علــى تأييد غالبية 
املنظمات التي تكافح التغير 
املناخي، على تخصيص ٣٧٠ 
مليار دوالر للبيئة و٦٤ مليار 

دوالر للصحة.
وفي الوقت نفسه تهدف 
اخلطة التي أطلق عليها اسم 
«قانون خفض التضخم» إلى 
احلد من العجز في امليزانية 
العامة من خالل فرض ضريبة 
جديدة بنسبة ١٥٪ كحد أدنى 

استثمار أوسع نطاقا.
غير أن أعضاء الكونغرس 
الدميوقراطيني اضطروا إلى 
خفض طموحاتهم تدريجيا 
للحصول بصورة خاصة على 
تأييد السيناتور جو مانشني 
من غرب فيرجينيا، الوالية 
املعروفــة مبناجم الفحم، إذ 
كان دعمه أساســيا لتمرير 
اخلطة في مجلس الشيوخ.

ويبقى النــص رغم ذلك 
أضخم اســتثمار فــي املناخ 
تقدم عليه الواليات املتحدة 
حتى اآلن. وسيسمح بخفض 
انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري بنسبة ٤٠٪ بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وكان بايــدن حــدد هدفا 
يقضــي بخفــض ال يقل عن 
٥٠٪ بحلول ذلك التاريخ، غير 
أن اخلبراء يرون أن تدابير 
أخرى والسيما على مستوى 
التنظيمات قد تسمح بتخطي 

الفارق جزئيا.

في شقها الثاني إلى تصحيح 
التباين الصارخ في إمكانيات 
احلصول على العناية الطبية 
في الواليات املتحدة، والسيما 
مــن خــالل خفض أســعار 

األدوية.
وسيكون بوسع «ميديكير»، 
نظام الضمــان الصحي الذي 
يســتفيد منه األشــخاص ما 
فوق الـ٦٥ من العمر، ألول مرة 
التفاوض مباشرة على أسعار 
بعــض األدوية مع املختبرات 
للحصــول على أســعار أكثر 

تنافسية.
كما أن املسنني لن ينفقوا 
أكثر من ألفي دوالر في السنة 
لقاء أدويتهم اعتبارا من ٢٠٢٥.
ومتــدد اخلطــة الرعاية 
التي يوفرها «قانون الرعاية 
امليســرة الكلفــة» املعروف 
باسم «أوباماكير» إذ كان من 
أبرز إجنازات الرئيس األسبق 
باراك أوبامــا ومنح تغطية 

صحية ملاليني األميركيني.

ومبوجب هــذا اإلصالح 
اجلديــد، يحصــل املواطــن 
األميركــي على نحــو ٧٥٠٠ 
دوالر من اإلعفاءات الضريبية 
لدى شرائه سيارة كهربائية. 
كما يحصل على متويل يغطي 
٣٠٪ من التكاليف لدى تركيب 
ألواح شمسية على سطحه.

ويرصد نص اخلطة أيضا 
اســتثمارات لتطوير قدرات 
احتجاز ثاني أكسيد الكربون 
الغابات في  وتعزيز حماية 
مواجهــة احلرائــق وترميم 

املساكن لألسر األقل دخال.
إعفاءات  ومتنح اخلطــة 
ضريبية مبليارات الدوالرات 
للصناعــات األكثــر تلويثا 
ملســاعدتها على التحول في 
مجــال الطاقة، وهــو إجراء 
واجه انتقادات شــديدة من 
يســار احلزب الدميوقراطي 
قبــل أن يؤيــد النــص رغم 

حتفظاته.
 وتهدف خطة االستثمار 

قيمتها ٤٣٠ مليار دوالر في وقت حساس قبل ٣ أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية

(أ.ف.پ) رئيسة مجلس النواب االميركي نانسي بيلوسي ومشرعو الكونغرس عقب اعتماد خطة بايدن للصحة واملناخ    

على الشــركات التي جتني 
أرباحا تتخطى مليار دوالر.

وصرحت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي قبيل 
التصويت بالقول «اليوم هو 
يوم احتفال»، مؤكدة أن هذا 
القانون سيسمح للعائالت 
«باالزدهــار  األميركيــة 

ولكوكبنا بالصمود».
يعتبــر  املقابــل،  فــي 
املعسكر اجلمهوري أن النص 
ســيولد نفقــات عامــة غير 
ضرورية، منددا باســتخدام 
الضرائــب لتمويلــه. وفــي 
وقت ســابق، دعــا الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب، 
عبــر شــبكته االجتماعيــة 
«تروث سوشــيال»، جميع 
إلــى الوقوف  اجلمهوريــني 

ضد اخلطة.
وكان بايــدن الذي وصل 
إلى البيت االبيض بناء على 
خطــط إصالحــات ضخمة، 
يدعــو باألســاس إلى خطة 

ترامب.. سجل حافل من كشف املعلومات «السرية للغاية» وخبراء: كابوس أمني
بحسب نص املكاملة الذي نشرته 

الفلبني.
ونادرا ما تكشف وزارة الدفاع 
األميركيــة (الپنتاغــون) مواقع 
غواصاتها التي تعد أساسية لقوة 

الدفاع االستراتيجية األميركية.
وفي مقابلة عام ٢٠١٩، حتدث 
ترامــب للكاتــب بــوب وودوارد 
عــن إمكانيــات نوويــة أميركية 
غيــر معروفة، وهو أمــر كان إما 
معلومات غير دقيقة هدفها التباهي 

أو معلومات سرية للغاية.
وقال ترامب لوودوارد «أنشأت 
نظاما نوويا ولألسلحة لم ميلك أي 
أحد مثله في هذا البلد من قبل».

وأضاف «لدينا معدات لم يسمع 
بها فالدميير بوتني وشي جينبينغ 

من قبل».
وبعدمــا قتــل زعيــم تنظيم 
داعــش أبــو بكــر البغــدادي في 
عمليــة أميركية في ســورية في 
أكتوبــر ٢٠١٩، كشــف ترامب في 
إطار تباهيه بالهجوم عن تفاصيل 
عديدة يتحفظ «الپنتاغون» عليها 
عادة، مثل عــدد املروحيات التي 
شــاركت وكيفية دخول عناصر 
القــوات اخلاصة إلى مقــر إقامة 

البغدادي.
وقال قائــد العمليات اخلاصة 
الســابق مايــكل ناغاتــا ملوقــع 
«بوليتيكو» إن املعلومات «ميكن أن 
تسهم في هندسة مضادة ألساليبنا 

االستخباراتية من قبل العدو».

عن ما يعتقد بأنها صورة سرية 
عالية الدقة ملوقع إطالق صواريخ 

إيراني لم ينجح.
وقال ترامب في التغريدة «لم 
تكن الواليات املتحدة األميركية 
متورطة في اي حادث كارثي خالل 
النهائيــة إلطالق  التحضيــرات 
الصاروخ سفير الذي يحمل قمرا 
اصطناعيا من موقع سمنان في 

إيران».
وفي العاشــر من مايو ٢٠١٧، 
التقــى ترامب وزيــر اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ والسفير 
ســيرغي كيســلياك فــي املكتب 
البيضاوي فــي البيت األبيض. 
وخــالل االجتماع، أبلــغ ترامب 
املسؤولني الروسيني عن معلومات 
استخباراتية بالغة السرية تلقتها 
الواليات املتحدة من دولة حليفة 
في الشــرق األوســط عــن خطة 
لتنظيــم داعش، وحــول عملية 
من املقرر تنفيذها ضد التنظيم. 
وتبني أن املعلومات االستخباراتية 
الســرية كانت من إسرائيل التي 
انزعجت من كشف ترامب عنها، 
بحسب معلومات نشرتها وسائل 

إعالم.
كما كشــف ترامــب للرئيس 
الفلبينــي رودريغــو دوتيرتي 
فــي أبريل ٢٠١٧، بــأن غواصتني 
نوويتــني أميركيتــني تتواجدان 
قبالة ســواحل كوريا الشمالية، 
متباهيا بـ«قــوة نارية كبيرة»، 

األبيض غرفة آمنة في ماراالغو 
إلجراء املناقشات احلساسة. كان 
هذا هو املكان الذي قرر فيه ترامب 
شــن غارات جوية على سورية 
الستخدامها أسلحة كيماوية في 

أبريل ٢٠١٧.
وجرى اتخاذ هذا القرار بينما 
كان ترامب يستعد لتناول العشاء 
مع الرئيس الصيني الزائر شي 
جينبينغ. وعندمــا كان يتناول 
قطعة من كعكة الشوكوالتة، أبلغ 

ترامب شي بالضربات اجلوية.
ومــن بــني التســريبات التي 
شكلت صدمة لدوائر االستخبارات 
األميركية، تغريــدة لترامب في 
٣٠ اغســطس ٢٠١٩، كشف فيها 

كان ترامــب وآبــي يفكــران مبا 
ســيقوالن ردا على ذلــك. وبعد 
إصدار بيان، حضر ترامب حفل 

زفاف في نادي املنتجع.
وقــال مــارك زيــد احملامــي 
املتخصــص فــي قضايــا األمن 
القومي «ما رأيناه هو أن ترامب 
كان متســاهال فــي األمن لدرجة 
أنه كان يعقد اجتماعا حساســا 
بشــأن موضوع حــرب محتمل 
في مكان ميكن فيه ملوظفني غير 
أميركيني املراقبة والتصوير.. كان 
من الســهل ايضا حيازة أحدهم 
أيضا جهاز يتنصت على ما كان 

يقوله ترامب ويسجله أيضا».
وأنشأ مســاعدون في البيت 

ملجتمع املخابرات.
وقــال ضابــط ســابق فــي 
املخابرات األميركية «بيئة التعامل 
احلذر مع املعلومات بالغة السرية 

مخيفة جدا... إنها كابوس».
وفي إحــدى الوقائع البارزة، 
اجتمع ترامب فــي عام ٢٠١٧ مع 
رئيس الــوزراء اليابانــي آنذاك 
شينزو آبي على مائدة عشاء في 
الهواء الطلق بينما كان الضيوف 
يتحركون في القرب ويسمعون 
ويلتقطون الصور التي نشروها 

الحقا على تويتر.
جتربــة  العشــاء  وتخلــل 
صاروخيــة لكوريــا الشــمالية، 
وكان الضيوف يســمعون بينما 

زفاف وعشاء ميلؤها املرح، تبدو 
املعلومات املخابراتية األميركية 

معرضة للخطر بشكل خاص. 
وقالت ماري ماكورد املسؤولة 
السابقة بوزارة العدل إن مذكرة 
التفتيش الصــادرة عن الوزارة 
تثيــر مخــاوف متعلقــة باألمن 

القومي.
وأضافت «مــن الواضح أنهم 
اعتقدوا أن اســتعادة هذه املواد 
إلى فضاء آمن أمر مهم جدا، حتى 
مجرد االحتفاظ بوثائق ســرية 
للغاية في مخزن غير الئق يخلق 
تهديدا كبيرا لألمن القومي، السيما 
بالنظر إلى أن ماراالغو يرتادها 
زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون 
لهم صــالت بحكومــات أجنبية 

وعمالء أجانب».
ودافع ترامب عن نفسه قائال 
في بيان إن السجالت «رفعت عنها 
الســرية» ووضعت في «مخزن 

آمن».
غير أن ماكــورد قالت إنها ال 
ترى «مبررا معقوال لقراره برفع 
السرية عن كل (وثيقة) منفردة 

منها قبل رحيله». 
وتشكل مصادرة «اف بي آي» 
ملجموعات متعــددة من الوثائق 
وعشــرات الصناديــق، ومنهــا 
معلومــات حول شــؤون الدفاع 
بالواليــات املتحــدة ومعلومات 
نووية، وإشــارة إلــى «الرئيس 
الفرنســي»، ســيناريو مخيفــا 

واشنطنـ  رويترزـ  أ.ف.پ: قال 
عدد من خبراء األمن إن مصادرة 
عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي 
«اف بــي آي» وثائــق حكوميــة 
أميركيــة «ســرية للغايــة» من 
منتجع الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب الفخم في ماراالغو 
بفلوريــدا، يســلط الضوء على 
مخاوف األمن القومي املســتمرة 
التي يشــكلها الرئيس الســابق 
ومنزلــه الذي أطلق عليه اســم 

البيت األبيض الشتوي.
وكانــت العملية آخــر حلقة 
ضمن سلســلة اتهامات لترامب 
بالتهــور وانتهــاك معلومــات 
ســرية، حيث يخضــع لتحقيق 
احتادي حول انتهاكات محتملة 
لقانون التجســس الــذي يجرم 
تقــدمي املعلومــات لدولة أخرى 
أو إســاءة التعامل مع معلومات 
دفاعيــة أميركيــة أو تبادلها مع 
غيــر املخولني بذلــك، وفقا ألمر 
التفتيــش القضائــي الــذي أمر 
قاض في فلوريدا بنشــره، وبني 
املضبوطات عدد كبير من الوثائق 
املصنفة «سرية للغاية» إحداها 

تتعلق بـ«رئيس فرنسا»..
وعندما كان رئيســا، كشــف 
ترامب أحيانا عن معلومات بغض 
النظر عن حساسيتها لضيوفه في 
البيت االبيض. ولكن في منتجع 
ماراالغو، الذي يشهد فناء ناديه 
حضور أعضاء من النخبة حفالت 

٣ صفحات من الوثائق التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خالل مداهمته منتجع ترامب    (رويترز)

«قسد» تعّلق تعاونها مع التحالف الدولي 
ضد «داعش» شمال سورية

وكاالت: علقت قوات سوريا 
التي  الدميوقراطية «قســد» 
يهيمن عليها الكراد، عملياتها 
املشتركة مع التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة 
ضد تنظيم «داعش» في شمال 
شرقي سورية احتجاجًا على 
استمرار استهداف الطائرات 
املســيرة التركيــة لعدد من 

قيادات املسلحني األكراد.
وجــاء قــرار التعليق في 
محاولة من «قسد» للضغط 
على الواليات املتحدة لوقف 
الهجمــات التركيــة التي زاد 
نشــاطها في مناطق سيطرة 

قسد شمال شرقي البالد.

شرقي سورية بالضغط على 
تركيا لوقف هجمات املسيرات 

التركية».
وأشــار املصــدر إلــى أن 
«تصعيــد قســد لهجماتهــا 
وقصفها مواقع للجيش التركي 
على طول الشريط احلدودي 
شمالي احلسكة جاء رداً على 
املوقف األميركي والروسي من 

الهجمات التركية».
وتتهــم «اإلدارة الذاتية» 
و«قســد» الواليــات املتحدة 
وروسيا بالسماح للطائرات 
التركية بالتحليق  املســيرة 
بحريــة في مناطــق نفوذها 
قادتهــا  اســتهداف  بهــدف 

ومواقعها العسكرية.
واحــدث هــذه العمليات، 
ما أعلنته السلطات التركية 
حول اســتهداف القيادي في 
«بي كا كا» يوســف محمود 
رباني، في القامشلي. وذكرت 
وكالــة األناضول التركية ان 
االســتخبارات متكنــت مــن 
القضاء على رباني وهو من 
اصــل إيراني، وكان يشــغل 
فــي اآلونة األخيــرة منصب 
«املسؤول العام» عن منطقتي 
عامــودا والدرباســية فــي 
صفــوف الكردســتاني، عبر 
عملية نفذتها في ٦ أغسطس 

اجلاري.

ونقــل موقــع تلفزيــون 
«ســوريا» عــن مصــدر من 
قــرار تعليــق  أن  «قســد» 
العمليات املشــتركة اتخذته 
قسد بضغط من حزب العمال 
الكردستاني «بي كا كا» الذي 
تصنفه تركيا منظمة إرهابية 
وتعتبر «قسد» امتدادا سورية 
له. وذلك بعــد تزايد وتيرة 
التركية لقادته  االستهدافات 
ممــن يشــرفون على قســد 
ومناطق شمال شرقي سورية.
وأوضح املصدر أن «قسد 
طالبت خــالل اجتماعني مع 
القــوات األميركيــة وممثلي 
اخلارجية األميركية في شمال 

«القرطاسية» بالتقسيط 
وبسقف نصف مليون ليرة

وكاالت: أعلنت المؤسســة الســورية للتجارة عن 
فتح باب التقسيط على القرطاسية واأللبسة المدرسية 
والحقائــب للعامليــن بالدولــة بمناســبة قــرب بدء 
العام الدراســي بســقف قدره ٥٠٠ ألف ليرة ســورية 

دون فوائد.
وأوضحت المؤسسة في بيان نقلته وكالة األنباء 
الرســمية «سانا» أن طلبات التقســيط تقبل اعتبارا 
مــن يوم الـ ٢٠ من الشــهر الجــاري وحتى الـ ٢٠ من 
أكتوبر المقبل ويسدد القرض خالل ١٢ شهرا اعتبارا 

من الشهر الذي يلي محضر االستالم.
ولفتت المؤسسة إلى أن الشريحة المستهدفة من 
التقســيط هم العاملون الدائمون بالدولة والعاملون 
بعقود ســنوية غيــر منتهية خالل فترة التقســيط، 
مشــيرة إلى أن الجهات العامة ترسل القوائم بأسماء 
العاملين الراغبين بالتقسيط مع الرقم الوطني وتعهد 
من محاسب اإلدارة وآمر الصرف بتسديد األقساط في 

مواعيدها وعلى مسؤوليتهم.

مخالفات «املرور» تكوي جيوب 
السائقني وتتجاوز رواتب املوظفني

وكاالت: أثــار قــرار «إدارة املرور» فــي وزارة الداخلية 
الســورية رفع قيمة املخالفــات املرورية لبدء حدها األدنى 
مــن ٢٥ الف ليرة ســورية بدال مــن ١٥٠٠ ليرة لـ «الوقوف 
املخالف» مثال، اثار استياء سائقي السيارات اخلاصة والعامة 
في العاصمة دمشــق.  ويرى ســائقون وسكان في دمشق، 
أن قيمة بعض املخالفات أصبحت تتجاوز دخل أي موظف 
حكومي الذي قد ال يتجاوز ١٠٠ ألف ليرة بأحسن األحوال. 
وينقل موقع تلفزيون «سوريا» أحد سائقي األجرة ويدعى أبا 
خالد قوله: «شرطة املرور في دمشق ال يعرفون اإلنسانية، 
مخالفات ع الطالع والنازل». وفي بداية اغسطس اجلاري، 
عدلت «إدارة املرور» قيمة مخالفات الســير املعاقب عليها 
بالغرامــة مــن دون احلبس ليصبح ٢٥ ألــف ليرة ملخالفة 
جتاوز اإلشارة الضوئية أو استخدام الهاتف النقال أو تركيب 
زجاج «فيميه»، أو الوقوف املمنوع وغيرها من املخالفات. 
أمــا املخالفات التي تشــمل غرامة وحبســا، أصبحت أدنى 
قيمة لها ١٠٠ ألف ليرة، وأعلى قيمة ٥٠٠ ألف ليرة كالقيادة 
بحالة السكر أو القيادة قبل احلصول على رخصة سوق.


