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يف احلدث احمللي

يف أحداث سامراء األخرية
تصرفات غري مسؤولة
يستثمرها املتسللون

الـقرار يشـمل ( )482طالبـا وطالـبة يف مخسـة مراكـز امتحانـية فقط
بغداد  /طالب املاس الياس
بنـاءًا علـى مـا نـشـرته (املـدى) حـول
مـوضوع الغش الـذي حصل يف عدد من
املراكز االمـتحانية النهائـية نفى املدير
العـام للتقـويم واالمتـحانـات الدكـتور
صـباح اجلـاف كل مـا تداول حـول هذا
املـوضوع وان قـرار الوزارة كـان صائـب ًا
بعـد الـطلبـة راسـبني للعـام الــدراسي
احلالي.وقال الدكـتور اجلاف يف تصريح
خص به (املـدى) لقد مت تضخـيم حالة
الـرسـوب الـذي هـو بـاألسـاس مشل ()5
مـراكــز امتحــانيـة فقـط وليـس ()17
مـركزًا وأن هـذه املراكـز موزعـة بواقع
مـركزين يف الرصافة الـثانية ومركزين
يف الكـــرخ األوىل ومـــركـــز واحـــد يف
حمافـظة األنبـار ومشلت  482طالـب ًا من
أصل ( )113485طــالبـ ًا مـوزعـني علـى
املراكز االمتحانية يف عموم احملافظات.
وأضاف أن قـرار اعتبار الـطلبة راسبني
يعين أهـمية االمـتحان وأن إلغـاءه يعين
إلغـاء جهـود الـطلبـة اآلخــرين كمـا أن

املدير الفنــــــي :
غادة العـاملــــي

القـرار ميـلي علـينـا ضــرورة االلتـزام
بـاألنـظمــة االمتحــانيـة فال جيـوز أن
نكــافـئ حــالــة اخلـــرق القــانــونـي
للتعـليمات.وأشـار املديـر العام للـتقويم
واالمتحـانـات إىل أن احلـكم علـى هـذه
املراكز االمتحانيـة مل يكن عشوائي ًا بل
هـنــاك طــرق تـثـبـت حــالــة الغـش
ومراحلـها وتشمل املراقب ،مدير املركز

االمتحــاني ،الفـاحـصني (املـصححني)
إضـافـة إىل نقل الـدرجـات يف اسـتمـارة
الـدرجـات وعلـى أسـاسهـا تـشكل جلنـة
تثبيت الـغش ويف ضوئـها تتم حمـاسبة
إدارات املراكز االمـتحانية واملراقبني إن
كـانـوا سـببــ ًا يف حصـول الغـش وعـدم
إخبارهم املسؤولني للوقوف على احلالة
اليت حصلت.

املطالبة بتقومي عمل اجمللس واعادة النظر بالقرارات الصادرة

عودة اجملموعة الكردية اىل جملس حمافظة كركوك
كركوك/ابراهيم خليل:
رحـب اجمللــس احمللـي يف حمـــافـظـــة
كـركوك الـذي يضم  40عضـوا ميثلون
العـرب واالكراد والرتكمـان واملسيحيني
بعـودة اجملموعة الكـردية اليت تضم 13
عضـوا اىل اجمللس بعـد قطيعـة دامت
اكثر مـن شهر بـسبب احتجـاج االكراد
علـى سيـاسة سلـطة االئـتالف املؤقـتة
والقوات االمريكية يف كركوك..
وقال حتسني حممد علي رئيس اجمللس
يف احملافـظة ان االعـضاء كـافة رحـبوا
بعــودة االكــراد اىل العـمل فـهم جــزء
اســـاسـي وحـيــــوي للعـمل وضـمـــان
االسـتقــرار وخــدمـــة اجلمـيع حـيث
صــادق االعـضـــاء علـــى مقـرتحــات

اجملمـوعــة الكـرديــة واليت طـالـبت
بتشكـيل جلنة قـانونـية لتقـويم عمل
اجمللـس واعادة النظـر يف القرارات اليت
صدرت اثناء غـياب اجملموعـة الكردية
خالل الفـرتة املــاضـيــة عـن اجمللــس
وااللتزام بقـانون ادارة الدولـة اجلديد
للعمـل يف املؤسـسات االداريـة وتنـظيم
عمل اجمللس احمللي..
واتفق اجمللـس علــى العمل علـى اجيـاد
اليـة لـضمـان عـودة املـرحلني االكـراد
والـرتكـمـــان مـن اجل ضـمـــان االمـن
واالستقرار لكل القـوميات املتـآخية يف
كـركوك وضرورة تهيئة السبل الكفيلة
واخلدمـات االزمة لعـودتهم اىل جـانب
تـهيئة الكـوادر واملواقع الـالزمة الجناح

يف السعدية

الــدراســة الكــرديــة والـرتكمـــانيــة
واالشوريـة البعـيدة عـن العراقـيل مبا
يضـمن احلقــوق للجمـيع قبل بـدايـة
العام الدراسي اجلديد.
مـن جهة اخرى اقـامت قيادة الـشرطة
ال لتخرج وجبة جديدة
يف كركوك حف ً
من عنـاصـرهـا يف احملـافظـة واليت مت
زجهـا للعمل يف مراكـز الشرطـة بهدف
تقديم العمل االمين وتطويره..
واقيـم احلفل للـمتخــرجني اجلـدد يف
مبنى احملـافظة اليت اشـرف عليه عبد
الـرمحن مـصطفـى حمـافظ كـركـوك
ورئيـس اجمللس حتـسني كهيـة وتضم
الدورة اجلـديدة اكـثر مـن  50شرطـي ًا
ميثلون كافة القوميات يف كركوك..

بغداد  /عمر شاهني
اعلـن مصـدر يف وزارة الـداخليـة
لـ(املدى) عن ابطـال عبوة ناسفة
يف منطقة زيـونة من قبل خرباء
املتفجـرات وذكـر ان وزن العبـوة
الناسفـة كان  25كيلـوغرام ًا وهي
مـعدة لالنفجار عـن بعد ومزودة
مبـواد شديدة االنفجـار ،كما اعلن
املصـدر املذكـور عن ابطـال عبوة
ناسفة اخـرى يف حي العدل حتت
اجلسر كانت حتـوي موادًا شديدة
االنفـجار وتـزن تقـريبـ ًا  15كيـلو
غراماً.
ويف السياق نفسه اعلن املصدر عن
تعرض مفـارز ودوريات ومـراكز
الشرطـة اىل اعتداءات مـسلحة يف
مناطق خمتلفة يف بغداد.
حيـث تعـــرض سيــاج قــاطـعي
الــدورة وحي العــامل اىل اعتـداء
جبـان عنـدمـا انفجـرت سيـارة
مفخخة يستقلها انتحاري وحيمل
يف سيارته متفجـرات تزن حسب
تـقديـر اخلرباء  750كيـلو غـرام ًا
وادى هذا االعتداء اىل استشهاد 10
اشخـاص وجـرح  64اخـريـن من
الشرطة واملـدنيني ،كما ادى ذلك
االعتــداء اىل تـضـــرر  71عجلــة
وتـدمـري املبــاني اجملــاورة ملكـان
االعتداء.
كمـا افـاد املصـدر ان سيـارة نـوع
(كيا)  1999بيضـاء اللون انفجرت
يف بـارك للسيـارات اخلاصـة قرب
احــدى الـعمــارات الــسكـنيــة يف
الصاحلية ،وذكـر صاحب السيارة
انه تـركهـا منـذ امس يف الـبارك،
وافاد مـصدر يف الـداخلـية اىل ان
االنفجـار جنـم عن لـصـق عبـوة
نــاسفــة بــالــسيــارة وادى هــذا
االنفجـار اىل اصابة احـد املدنيني
وقـد مت نقله اىل املـستـشفـى ،ويف
الـصاحليـة ايضـا سقطت قـذيفة
هاون علـى احد املبـاني السـكنية
ومل يؤد اىل اصابة احد ،فيما عثر
علـى قذيـفة اخـرى قرب مـكان
احلادث.

بعقوبة  /املدى
خرجت يف ناحية الـسعدية مبحافظـة دياىل تظاهرة
احتجاج جتاوز عدد املشاركني فيها مخسمائة شخص
للتنديد بقـرار مدير الناحيـة بتوزيع أراض سكنية
على املرحـلني من املناطق الـشماليـة حبجة أن هؤالء
من غري سكنة املنطقة.
وقال بعـض املشاركني يف التظاهرة ملندوب (املدى) يف
دياىل أن عملية الـتوزيع هذه غري قانـونية ألن هناك
قرارًا صادرًا من وزارة اإلسكـان مينع مبوجبه توزيع
األراضي علـى املـواطـنني يف الــوقت احلـاضـر .وأن
معـظم شباب املـدينة ال ميـتلكون أراضي سـكنية ألن
الـنظــام السـابق منع تـوزيعهـا علـيهم لكـونـهم من
األكراد والرتكمـان ،وهؤالء وأنهـم أحق بهذه األراضي
من غريهم.
ويف حادث ذي صلـة تعرض عـضو اجمللـس البلدي يف
الناحية صبـاح محيد إىل حماولـة اغتيال حني أطلق
علـيه جمهوالن الـرصاص يف الـيوم التـالي للتظـاهرة
علـى طريق الـسعديـة  -بعقوبـة ،وعزا األهـالي هذه
احملاولـة إىل اعرتاض اجمللس البلدي عـلى قرار توزيع
تلـك األراضي والـيت أصيـب من جــرائهــا جبــروح
خطرة.

حبث املساهمة االمريكية والدولية لتنفيذ
املشاريع اخلدمية يف العراق

بغداد/املدى
اسـتقـبلـت وزيــرة الـبلــديــات
واالشغــال املـهنــدســة نـســرين
مصـطفى بـرواري امس االول يف
مقـر الوزارة السـفري األمريكي يف
بغــداد جــون نـيكــروبـــونيت ،
وجــرى خالل اللقــاء منـاقـشـة
اوجه الــتعــــاون بــني العــــراق
والواليـات املتحـدة األمريـكية يف

جمـال إعمـار العـراق ،وعـرضت
الـوزيرة بـرواري االجراءات اليت
اختذت يف جمـال هيكليـة الوزارة
اجلـديدة باجتاه الالمـركزية كما
متت مـناقشة املـشاريع املنفذة يف
جمــاالت املــاء واجملــاري ضـمـن
املـنحــة األمــريـكيــة واجلهــود
املـبذولـة ألعادة تـأهيل وتنفـيذ
مـشاريع املاء واجملـاري واخلدمات

البلـديـة االخـرى.كمـا مت خالل
الـلقـــاء حبـث جهـــود الـــوزارة
بــالـتعــاون مع الــدول املــاحنــة
والـبـنـك الــــدولـي يف جمــــال
الالمـركزيـة واجملالـس البلـدية
والـدعم املـادي البـالغ  3ماليني
دوالر من املـنحــة األمــريـكيــة
املخصـصة ملشـاريع املاء وصيـانة
الصحة العامة يف العراق حيث أن
هنـاك ثالثـة مـشـاريع قـد بـدأ
الـتــنفـيــــذ بهــــا يف بلــــدروز
والنـاصـريــة وأربيل ،ومخـسـة
أخــرى سـيبــدأ العـمل فـيهــا يف
حلـبجــة وسـنجـــار والبـصــرة
واملوصل واحللة.
وركـزت الـوزيـر بـرواري علـى
ضــرورة األستفـادة مـن اخلربات
اخلـارجية يف جمـال الالمركـزية
وإعطـاء الـدور الالزم للمجـالس
الــبلـــديـــة يف رسـم اخلــطــط
اخلدمية ومتابعة تنفيذها.

احلرس الوطين يف نينوى جيمع كمية كبرية
من اسلحة االرهابيني
املوصل  /نزارعبدالستار
اعلن بيـان مشرتك صدر الثالثاء املاضي
ان احلـرس الوطين ومعه لـواء السرتايكر
املـتعدد اجلـنسيـات متكن من اعـتقال 13
شخصـا من املتورطني بنشـاطات مناوئة
للشعـب العراقـي  ،حسب تـعبري البـيان ،
وان احلـرس متكن كذلك مـن مجع كمية
متنـوعة من االسلحـة  .واشار الـبيان اىل
ان عـمليـات تـفتيـش متعـددة جـرت يف
منــاطق خمتلفـة من حمـافظـة نينـوى
منها تلعفر ومحام العليل.
ومما اشـار اليه البيان ان احلرس الوطين
متكـن من القــاء القبـض علـى مـسـؤول
خليـة ارهابـية يف منـطقة تل الـرمان يف
مـدينـة املـوصل ونفـى الـبيـان حـدوث
خسائر اثناء العملية.
ويذكران احلرس الوطين قام يف اليومني
املـــاضيـني بتـطـــويق بعــض املنــاطق
السكـنية يف مدينة املـوصل منها منطقة
املصارف وحي سومر والقـادسية الثانية
حبثـا عن مطلـوبني ومل تتـوفر للـمدى

 106 ،103مــن احلـــــــرس الـــــــوطــين
بـتفتيـش املنـازل يف ثالثـة أحيـاء يشك
بــاحتــوائهــا علــى منــاوئـني للقــوات
العراقـية ،بينما قامت الشرطة العراقية
حبمايـة التقاطعات وعمل نقاط تفتيش
يف املنطقة.
وقاد مـسؤولـو احلرس الـوطين العمـلية
اليت أسفرت عن اكتشاف  21قذيفة هاون
مـن خمـتلـف األحجـــام ،و 6قـــاذفـــات
صــاروخيـة ،و 43رمـانـة يـدويـة ،و10
قــواعــد إطالق صــواريخ للــدبــابــات،
وقاعدتي إطالق صواريخ نوع سام ارض
جـو ،حقيبـة بارود نـوع سي  4مع سبعكبسوالت ،و 25قذيفة هاون عيار 82ملم
 ،و 9قـاذفات أر بي جي ،و 2نـاظور أر بي
جي ،و 5قذائف مـدفع عيار  155ملم ،و5
قـذائف عيـار  60ملـم مع اسطـوانـة ،و6
بنادق كـالشنكوف ،قـذيفة مـدفع عيار
اية تفاصيل اضافية.
 120ملم ،وحقـيبـة كبـرية من TNTمـادة،
وقـد مجعت قـوات األمن يف املـوصل اكرب ومستلزمات صنع قنابل .واعتقل رجال
كمية من االعتدة والذخائر منذ استالم احلرس الوطين أربعة أشخاص يشتبه يف
السلـطة ،حـيث قام جـنود الكـتائب ،101

رئيس التحرير التنفيذي
زهري اجلزائري

التحقيقات:
حسني حممد عجيل

االخباراحمللية :
عبد الرزاق املرجاني

امتالكهم لألسلـحة واالعتـدة باإلضـافة
إىل العديد من الذين مت اعتقاهلم لغرض
االسـتجواب.وقال املقدم رغيـــــــد حممد
أمر الكتيبة  106من احلرس الوطين (من
املهـم إن نــسـتـمـــر يف القـبــض علـــى
اإلرهـابيـني الذيـن يشكلـون خطـرا ضد
حـريـتنـا “( .ومع كـل مهمــة ننجـزهـا
نرسل بذلك رسـالة إىل اإلرهابيني بأنهم
ال يـسيطـرون علـى بلـدنا) .كـما قـامت
القــوات املتعــددة اجلنــسيــات بتــوفري
محـاية أرضية وجوية إضافية ولكنها مل
تتـدخل يف عـمليـة تفـتيـش املنـازل أو
خمـابـئ األسلحـة .واسـتنــادا إىل جنـود
الـكتـيبــة األوىل مـن القــوات املـتعــددة
اجلنـسيات فان قـوات احلرس الوطين مل
حتتـاج إىل أي نـوع مـن املسـاعـدة خالل
عملـيات الـتفتيـش أو اعتقـال املنـاوئني
للقوات العراقية.
وقـال الكــابنت ايفـان كــوتكني ضــابط
اإلسنـاد (بـان قـوات األمن العـراقيـة يف
منطقة املوصل اثبتوا تصميما وكفاءة يف
توفري احلماية لشعبهم.

استعداد أملاني لإلستثمار والتعاون
الزراعي مع العراق
بغداد  /رياض القره غولي
أبدت أملانيا استعدادها لالستثمار
يف العــراق وتعـزيـز الـتعـاون يف
اجملاالت الزراعية.
وقــالت الــدكتـورة سـوسـن علي
ماجد وزيرة الزراعة بعد عودتها
من زيـارة إىل أملـانيـا بـدعـوة من
وزيـر الزراعة يف مقاطـعة بافاريا
جـوزيـف ميللـر لـ(املـدى) أنه مت
حبث سـبل التعـاون بني البلـدين
وتــدريـب املالكــات الـــزراعيــة
وتبادل الوفود.

وعرضـت السيدة وزيـرة الزراعة
حــاجــة القـطــاع الــزراعـي إىل
املستلـزمات الـضروريـة ووسائل
اإلنـتاج الـزراعي وأهمـية دعـمها
مــن قــبـل الـــــشـــــــركـــــــات
األملـانيـة.واستعـرضت مـؤشرات
خطـة الـوزارة اهلـادفـة إىل زيـادة
وتـــوفري فــرص للعــاطلـني عن
العمـل ،بعد ما تعـرض له القطاع
الــزراعـي مـن تــدهــور يف زمـن
النـظام السابق إضـافة إىل عمليات
النهب والسلب.

ايقاف  200ايراني يحملون اوراقاً مزيفة يف كربالء

القبض على تاجر اسلحة حبوزته  456مدفع
هاون وصاروخ ًا وقاذفة و عبوات ناسفة
كربالء /املدى
صـرح السـيد رمحـن مشـاوي النـاطق اإلعالمي بـاسم قيـادة قوات
شرطة كربالء ..أن الشرطة السياحـية التابعة لقوات شرطة كربالء
قــد أوقفـت أكثــر مـن  200أجنـيب دخلــوا املـــدينــة بــدون أوراق
ثبوتـية..وأضاف ان هؤالء حيملـون اجلنسية اإليرانـية بينهم عوائل
وأطفال كانت حبـوزتهم أوراق ًا مزيفـة وقد أوقفتهم مفـارز الشرطة
السيـاحيـة عنـد مداخل املـدينـة وأجربتهم علـى العودة إىل بلـدهم
ألنهم ال حيملون تصاريح دخول رمسية إىل القطر.
علـى صعيد مـتصل قال مـشاوي ..ان مفـارز الشـرطة يف كـربالء قد
القـت القبض علـى احد األشخـاص كان حيـاول بيع أسلحـة متنـوعة
كـانت حبوزته اثنـاء عملية املطـاردة  ..وأضاف أن املتهـم كان خيطط
لـبيع كمـيات كـبرية من األسلحـة واملتفجـرات إىل جهات وتـنظيـمات
إرهـابية..وأضاف املـتحدث االعالمي أن املتهـم وهو عراقي اجلـنسية
كـان حيمل معه  80مدفع هـاون و 200قمربة و 40قاذفـة و 80صاروخا
و 30رشاشـة و 26عبـوة ناسـفة..وأكـد مشـاوي..أن التحقيـق ما زال
مـستمـرا ملعرفـة التفـاصيل الـكامـلة واجلهـات اليت تقف وراءه قبل
إحالة أوراقه إىل اجلهات املختصة.

اعتقال مخسة ارهابيني حبوزتهم نصف طن
متفجرات يف السليمانية
السليمانية /املدى
اعلن قيادي يف االحتـاد الوطين الكردستانـي ان عناصر االمن الكردي
(االسـايـش) اعتقلـوا مخسـة ارهــابيني مل يـكشـف عن جنـسيـاتهم
وصـادروا اكثر مـن نصف طن من املـتفجرات يف مـدينة الـسليمـانية
وقال جـالل جوهر ان االرهـابيني كانـوا يهيئون لـتنفيذ سلـسلة من
الـعمليـات اليت تـستهـدف اغتيـال الـسيـاسيني والـوزراء والـعمليـات
الـتفجرييـة الكـبرية واتهم دول اجلـوار بقـيامـها بـدفع العشـرات من
االرهابيني اىل العراق لتنفيذ هذه العمليات االرهابية .

مدير التحرير

نائب رئيس التحرير

Al- Mada

عبد الزهرة زكي

سهيل سامي نادر

االخبار والتقاريرالدولية :
جاسم حممد سامل

واعلن مدير العالقات واالعالم يف
وزارة الـــداخلـيــة عـن تعــرض
مفـرزة السيـطرة يف حـي املعامل
اىل اعتـداء بــالقنــابل اليـدويـة
عنـدما كانت املفرزة تقوم بعملها
فــأقـرتبـت مـنهــا سـيـــارة أوبل
رصـاصيـة اللون يـستقلهـا اربعة
اشخـاص قامـوا بفتح النـار على
افـراد املفـرزة ثم الـقوا رمـانتني
يـدويتني ،وقد أدى هـذا االعتداء
اىل اصـابة  3رجـال شرطـة نقلوا
علـى أثرهـا اىل املسـتشفـى لتلقي
العالج.
 مـن جهه اخرى كـشف لـ(املدى)مــصــــدر رفــيع املـــسـتــــوى يف
االسـتخبـارات اجلنـائيـة لـوزارة
الـداخليـة افتـقار اجهـزة الوزارة
للـتجـهيــزات الالزمــة ملالحقــة
اجلـرميـة واالرهـاب ،حـيث ذكـر
انـهم الميلكـون حتـى مسـدسـات
شخـصيـة وان اغلـب جتهيـزاتهم
مـستهلكـة وانهـم مل حيصلـوا من
اجلـــانـب االمـريكـي علـــى غـري
الوعود.
وذكـر ان سبب تـصاعـد معدالت
اجلـرمية يف العـراق يعزى اىل حل
تـــشكـيالت وزارة الـــداخلـيـــة
القـــدميـــة وعـــدم االفـــادة مـن

اخلـربات الـيت كـــانـت تعـمل يف
اجهزة الـداخلية املنـحلة واضاف
ان عـدداملـنتـسـبني للــداخليـة
املنحلــة يصل اىل  33الـف شخص
وهـذا العـدد حيوي مـن الشـرفاء
واملخلـصني والـراغـبني خبـدمـة
بلدهم الشيء الكثري.
واكـد املـسـؤول يف االسـتخبـارات
على ان رجال الداخلية يواجهون
صعوبـات بالغة يف اجنـاز اعماهلم
بــسـبـب الـــوجـــود والـتـــدخل
االمـريكي وعـدم مـنح احلـريـة
والـصالحيــة الكـاملـة الجهـزة
الداخلية لتنفيذ اعماهلا.
واثنـاء تـواجـد (املـدى) يف وزارة
الــداخـليــة حـضـــر اىل مكـتب
االستخـبارات السيـد صفاء حسن
فهد والد الطفل املخطوف املدعو
(حممـد) والـذي مت حتـريـره من
قبل رجـال االستخبـارات بعد ان
متت مــداهمـة وكـر الـعصـابـة
والقاء القبض على احد اعضائها،
وذكر والـد املخطوف لـ(املدى) ان
افـراد العصـابة طلبـوا منه مبلغ
( )100الـف دوالر لـغــــــــــــرض
فــديــة ابـنه ،لـكن عـمل رجــال
الـداخلية اعاد االبن اىل اهلة دون
دفع اي مبلغ.

وزيرة الزراعة لــ(املدى)

وزيرة البلديات تلتقي السفير االمريكي يف بغداد

تظاهرة احتجاج ضد توزيع
أراض سكنية على املرحلني

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
الرياضة:
خـالد حمفــوظ

NEW & REPORTS

املدير العام لالمتحانات يف وزارة التربية لـ(املدى)
االستخبارات اجلنائية تطالب االستفادة
عد الطلبة الذين غشوا يف االمتحانات الوزارية
من اخلربات السابقة
راسبني ال تراجع عنه
ابطال مفعول عبوتني ناسفتني يف زيونة وحي العدل

يف صلب املوضوع

تكريت  /فاضل سعيد عوني
ال ختتلف مـدينـة سـامـراء عـن بقيـة
مدن العراق األخرى يف إنها قد عانت ما
عانت من تعسف وشـدة وطأة نظام هو
الغـايـة يف االسـتبـداد ونـشـر الفـسـاد
والظلم ويكفي القول أن هذه املدينة مل
تـشهـد طـوال فرتة الـنظــام الصـدامي
تبلـيط شـارع من شـوارعهـا أو إقـامـة
مــرفق خـــدمي فـيهــا وأن مـن خرية
أبنائها وعلمائهـا املرتفعني كانوا ضحايا
آللــة النـظـام الـيت مل تتـوان يف قـطع
الــرؤوس ألقل شـبهــة ميكـن أن تثــار
يـضــاف إىل ذلك أن مــدينــة تكــريت
ارتبطت مع سـامراء بعالقـة غري ودية
طــوال عقــود بعــد أن استـوىل أعـوان
النظام على املوارد ودخلوا بتنافس غري
شريف مع نظـرائهم من أهالي املـدينة
فيمـا خيص أعمـال التجـارة واملقاوالت
واملـناصـب العسكـرية واإلداريـة ،ولقد
كـانت سـامراء مـن املدن الـيت تنتـظر
بفارغ الـصرب سقوط النـظام نتيجـة ملا
عــانته مـن إهمـال وتـردي اخلـدمـات
واليت ألزم النـظام نفسه بعدم إقامة أي
مـرفق خـدمي هلـذه املـدينـة أو حتـى
تبلـيط شـارع من شـوارعهــا الرتابيـة.
هكـذا اسـتبـشـر الـسـامـرائيـون خريًا
بــسقــوط الـنـظـــام ،ودخلـت قــوات
االحتالل مـدينتهم وصغـارهم حيفون
مبدرعـاتهم وحييـون جنـودهم بينـما
كـان الـبعض يف املقـاهـي حييي بعـضهم
البعض مبـناسبـة سقوط النـظام ولكن
الـذي حـدث فيمـا بعـد وقـلب الصـورة
رأســ ًا علــى عـقب تــسلل بعـض فلــول
النظام إىل املدينـة واختباؤهم فيها من
امثــال علي الكـيميـاوي ومـاهـر عبـد
الـرشيـد وآخريـن راحوا يـستخـدمون
مرتـزقتهم مـن فدائيي صـدام يف إثارة
األوضـاع والقيـام بعمليـات تفجـري ضد
قوات االحتالل مع أن هذه القوات كانت
قد دخلت املـدينة بـصورة سلميـة بعد
اتفاق بينها وبني وجهاء املدينة.
ممــا دفع بهــذه القــوات إىل اسـتخــدام
أسلحتهـا ضد أبنـاء املدينـة دون متييز
وبــالفعل سقـط الكثـري من الـضحـايـا
األبـرياء نتيجـة لالستفزازت احملـسوبة
عـلى فلـول النظـام السـابق مما سـاعد
على استنفـار بعض العشائـر يف املدينة
ممن قتلت وقوات االحتالل أبناءها ،أي
إن املـســار اختـــذ شكالًآخـــر عنــدمــا
تـدخلت هـذه العـشائـر من مبـدأ أخذ
الثأر ألبنائها فانتهزت فلول النظام هذا
األمــر لصـاحلهــا لتــشيع مـزيــدًا من
االقتتال يف املـدينة مـن خالل التصدي
لدوريـات االحتالل والتـصدي هلـا بعد
التدرع بـسكانهـا الذين كـانوا يـدفعون
الثمن عوضـا عن املتصدين احلقيقيني
وممــا زاد يف تفــاقم الــوضع أن رجـال
الــدين يف بـعض األمـاكـن من املــدينـة
شجعـوا علـى الـتصـدي وضـرب قـوات
االحتالل لكـنهم تـراجعـوا آخـر األمـر
بعـد أن طـال األمـر األبـريـاء واألطفـال
وخـرب العديـد من البيـوت .يضاف إىل
ذلك أن قـوات الدفـاع املدني يف املـدينة
أوكلت مهـماتها إىل شخـص غري مرغوب
فيه من األغلبـية ومت اختـيار عنـاصر
هذه القوات من املراهقني غري املدربني
ممـا انعكـس على تعـاملهم مع الـسكان
وأدى إىل التـذمـر واخلـشيـة من قـوات
الـدفاع املدني وانـعكست عليه العداءات
والتـباغـض الشخـصي أكثـر من العمل
علـى مهمـة اسـتتبـاب األمن وهـذا مـا
حدث بالفعل .حيث قامت هذه القوات
حبمـالت مداهـمة وتـنكيـل باآلخـرين
جـاءت نـتيجــة ملقتـل شقيق مـسـؤول
قـوات الـدفـاع املـدني الـذي ال يـكن له
األهـالي أيـة مـودة فسـاق الكـثريين إىل
معـتقالت احلجـز وقـد روى الكـثريون
عن كـيفيـة تعـامل هـذا املـسـؤول مع
أهـالي املـدينـة وكيف أنه اسـتخدم ذات
األسلـوب الذي كـانت تستخـدمه أجهزة
صدام األمنيـة .مما دفع أهل املدينة إىل
عدم ثقـتهم بهذه العـناصر ومبـا يشبه
اإلمجاع على أنهـا عناصر من (اخلونة)
كردة فعل على ما كان يفعلونه بالناس
واملتتـبع ألحداث سامـراء سوف جيد أن
انفالت الـوضع األمين فيـها جـاء عقب
ميل األحــداث يف الفلـوجـة إىل اهلـدوء
وحمـاصـرة املقـاتلـني فيهـا يف أمــاكن
حمـددة مما سـاعد علـى تسلـل البعض
منهم إىل مـدينة سـامراء .ولكن مع كل
ذلك جيـب أن ال ننـســى وجــود بعـض
املـتطــرفني األصــوليـني فيهـا فـمنـذ
التـسعينيات كانت هناك أخبار تتسرب
إىل أن بعـض الــشبـاب يف سـامـراء قـد
الـتحقوا بالقاعدة ولكن هذا التطرف ال
ميـكن أن يكـون صفـة عـامـة ملــدينـة
ســامــراء وهي املــدينــة احلـضــاريــة
العريقـة اليت جتد فيها كل أبناء العراق
دون متييز أو تنابز.

.

4

املنوعات:
حممد درويش علي

الثقافية :
قاسم حممد عباس

فرز االلوان يف مؤسسة
املدى
العــنـــــــوان
ـ

issued by: Al- Mada Establishment
for Mass Media, Culture & Art

بغداد  -شارع ابو نؤاس

دمـشق  -شارع كـرجيـة حداد بريوت  -شـارع احلمرا

