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بغداد- حسني الفالحي
تعـيــش االســـر الـنـــازحـــة مـن
مـدينة الفلوجة التي توزعت
بـني الـنـــواحـي الـتـــابعـــة لهـــا
كــــــالعـــــامـــــريـــــة والـــصـقالويـــــة
والكـرمــة ومنـطقــة احلبــانيـة
وبـــني محــــــافـــظــــــات القـــطــــــر
االخــــــــــــرى واجملـــــمـعــــــــــــات يف
العـــــاصـمـــــة بغـــــداد. مـــــأســـــاة
انــســـانـيـــة حقـيقـيـــة بعـــد ان
فقدت هذه  االسر كل شيء
داخل املــــــديــنــــــة احملــــــاصــــــرة
ـــــــرة ـــــــة وطـــــــالـــت فـــت واحملـــتـل
انتظـار العـودة وازدادت معـها
ــــــاة هــــــذه االســــــر مــن مـعــــــان
جـمـيع اجلــوانـب االنــســانـيــة
وخـاصة الغـذائيـة منهـا على
ــــــــرغـــم مـــن مــــــســــــــاهـــمــــــــة ال
املنظمـات االنسـانية وتـشكيل
ــــــوجــــــة ــــــة اغــــــاثــــــة الـفل جلــن
ــــــر ــــــد وزي ــــــاســــــة الـــــســي ــــــرئ ب
الصـناعـة وعضـوية عـدد من
ـــــــوزارات االخـــــــرى ممـــثـلـــي ال
كالصحة والتجارة والبلديات
واالعـمــــار واالسـكـــــان وبقـيــــة
ــــــــواد ــــــــوزارات لـــتــــــــأمـــني امل ال
الغــــذائـيــــة والــصحـيــــة اوالً..
وتهـيـئــة املــسـتلــزمــات العــادة
تــأهـيل املــؤسـســات اخلـــدميــة
واألعـمــــار حـيــث وضعــت كل
ـــــــــدء وزارة خــــــطــــــطـهـــــــــا لـلــــب

باحلملة ثانياً..
تهيئة )2000( طن من املواد

الغذائية
الــسـيـــد هـــادي جـــدوع عـبـــد
ــــــر العــــــام اهلل معــــــاون املــــــدي
للشـركة العامـة لتجارة املواد
الـغــــــــــــذائـــــيــــــــــــة ممـــــثـل وزارة
الــتجـــــارة يف جلــنـــــة اغـــــاثـــــة
الفلوجة حتدث لنا بالقول:
لقــــــد متـــت تهــيــئــــــة )2000(
ــــــواد الغــــــذائــيــــــة طــن مــن امل
للخزن يف مخازن الكرمة او
ــــــوجــــــة مـعــمـل ســمــنــت الـفـل
لغرض توزيعها على العوائل
الـنــازحــة حــال عـــودتهــا الــى
املـدينــة وقمنـا فعالً بـايصـال
)35( شـــاحنــة محـملــة بهــذه
املــواد يــوم 2004/12/14 الــى
اخملــــــــــــازن وســـــيـــــتـــــم خــــــــــــزن
الكمـيات املـتبقيـة خالل هذا
االسـبـــوع واعـــددنــــا كل شـيء
ـــــــذلــك مـــن جـــــــانـــب آخـــــــر ل
وتـنفيـذأ المـر الـسيـد رئيـس
الـوزراء قـمنــا بتــوزيع حـصـة
متـــويـنـيـــة اضـــافـيــــة للعـــوائل
الـنـــازحــــة ومت جتهـيـــز اكـثـــر
مــن )50( الف مــــواطـن مـن
مـنـــافـــذنـــا اخملـتـلفـــة ومــنهـــا
مـركز متـوين االسكـان وفروع
الـشركـة يف كربالء والـرمادي
ـــــــا ـــــــديـــن وخـــــــولـــن وصـالح ال
مـــؤخـــراً فـــرع ديـــالـــى مهـمـــة
تــــوزيع هـــذه احلــصــــة ونحـن
نــــدعــــو جـمــيع االســــر الـتـي
ـــــــى تـــتــــــسـلـــم حــــصــــصـهـــــــا ال

مراجعة مراكزنا لتسلمها.
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الرمادي  –فؤاد مطلب
وانت تـدخل مـدينـة الـرمـادي من
اجلهـة الـشــرقيــة تطـالعـك بنـايـة
ضخـمة جميلـة التصمـيم والبناء
. هـذه الـبنـايـة هـي كليـة املعـارف
اجلـامعـة الـتي انـبثقـت منـذ عـام
1997 عــــــن جــــــمــعــــــيـــــــــــــــــة االداب
االسالمـيـــة وقــــد تخـــرج يف هـــذه
الـكلـيــة عـــدد غفـيــر مـن الــطالب
يف السـنوات املـاضيـة توزعـوا على
اقـســـام اللغــة العـــربيــة والقــانــون
وقـسـم العلـوم املــاليـة واملـصــرفيـة
وقــسـم احلـــاسـبـــات وقــســم اللغـــة
االنكـليــزيــة . يقـبع هــذا الـصــرح
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كلية املعارف اجلامعة يف الرمادي 
هـــــــــيــــــكـــل تـــعـــلـــــــــيـــــــــمـــــــــي ضـــخـــــــــم بـــال طـــالب

هــــذه الـبـنــــايــــةاذا اردنــــا مــــزاولــــة
العـملـيـــة الــتعلـيـمـيـــة وقـــد قـمـنـــا
بــالفعل مبفـاحتـة جـامعـة االنبـار
بـــاالمـــر وجتـــاوب الــسـيـــد رئـيــس
اجلــامعــة ايجــابيــا مـع اقتــراحنــا
ممـــا يــشـكل حال مـــؤقـتـــا لــــوضع
الكليـة ريثمـا تزول هـذه االوضاع

املضطربة عن سماء املدينة .
* هل من كلمة اخيرة ؟

- مــن خاللـكـم انـــــاشـــــد الـــطالب
االلـتـــــزم بـــــالـــــدوام الـــــرسـمـي الن
مـــســتقـبـلهــم يعـنـي لـنـــــا العــــراق
ـــــــاالمـل املــــــســـتـقـــــــر واملـفــــــــــــــــــــعـــم ب

والتقدم .
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املـــدينــة قـــريبــا مـن بنــايـتنــا ممــا
ــــــــى خــــــــوف الـــــطـالب مـــن ادى ال
الـــدوام وخـصـــوصـــا بعـــد سقـــوط
عــــــدد مـــن القــــــذائف يف بــــــاحــــــة
الكلية، وممـا زاد الطني بلـة قيام
القـــوات االمــــريكـيـــة بـــاالسـتــيالء
على بنايات كليـة الزراعة التابعة
جلـــامعــة االنـبــار الـتـي ال يفـصل
بــيــنــنـــــا وبــيـــنهـــــا ســـــوى الــــشـــــارع
فـــاصـبحـت كلـيــــة املعــــارف واقعـــة
بني كماشتني اذا صح التعبير . 
* وماذا تنوون القيام به ملواجهة

هذه املشكلة؟
- ليـس امــامنــا اال االنتقــال من
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بـــــالـــــدوام وبـــــدا الــــطالب هــنـــــاك
ينتـظمون بشـكل حسن يف الدوام

؟ 
ـــــــوقـع ـــــــة تــكـــمـــن يف امل - املــــــشــكـل
اجلغـــرايف للكـليـــة فمــا كــان يعــد
ســــابقـــا مـن احملـــاسـن الـــرئـيــســـة
لـلكليـة اصـبح اليـوم مصـدر وبـال
علــيهـــا اذ ان الـكلـيـــة أقـيـمـت يف
ـــــــراتـــيـجـــي يــــضـــمـــن مــكـــــــان اســـت
للــــطالب االرتــيــــــاح واالســـتعــــــداد
النفــسي للـتعلـم وسط مـسـاحـات
لـطيفــة من احلــدائق والبـســاتني،
وملا دخل االحتالل بلدنا متركزت
القـــــوات االمـــــريـكــيـــــة يف بـــــدايـــــة
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الـبـصـمــة الـتــربــويـــة للـكلـيــة ادى
الــى ازديــاد عــدد الــذيـن يقـبلــون
علـــى الـــدراســــة يف كلـيـتـنــــا علـــى
طـــول الــسـنـــوات املـــاضـيــــة. ولكـن
االحـداث املـأسـاويـة الـتي مـر بهـا
العراق وما انتجته هذه األحداث
ـــــــى ان مـــن انـفـالت امـــنـــي ادى ال
يتـأثـر قطـاع التعلـيم كمـا تـأثـرت
جمـيع قـطــاعــات احليــاة االخــرى
وكــــان نــصـيــب كلـيـتـنــــا مـن هــــذا

التأثر واضحاً وكبيراً . 
* مــا نــوع املــشـكلــة الـتـي تـــواجه
الكـليــة وخـصــوصــا اذا علـمنــا ان
جــــامعـــة االنـبـــار قـــد بـــدأت فـعال

ـ

تقف وراء عـدم انتظـام الدوام يف
الكلية فاجاب مشكورا : 

تـتـمـتـع كلـيــــة املعـــارف اجلــــامعـــة
بــسمعــة علـميـة طـيبـة بـني ابنـاء
احملــافـظــة نـظـــرا للعـمل الــدؤوب
الـــــذي قـــــامــت به الــكلــيـــــة مــنـــــذ
تاسـيسهـا الذي اتـسم بـاالخالص
يف العــملـيــــة الـتــــربــــويــــة والـتــــزام
الـكلـيــــة بــــاخلــطـــــوط العــــريــضــــة
للــتقـــــالــيـــــد الـعلــمــيـــــة املــتـــصلـــــة
بــــــاإلجنــــــاز الـعلــمــي واحلـــضــــــاري
العظيم الذي توارثناه من الزمن
العــربـي االسالمـي املــزدهــر وهــذا
ــــــى احلفــــــاظ علــــــى ـاالصــــــرار عل ـ ـ

العلمي اليـوم وحيدا بعد ان ادت
االحـداث اجلارية يف املنـطقة الى
تــــــوقف الــتـعلــيــم يف احملـــــافـــظـــــة
بــــشــكل عــــــام وعلـــــى الـــــرغــم مــن
محــاولــة املـســؤولـني عن الـعمـليــة
التـعليميـة يف االنبار اعـادة الروح
الـى مـؤسسـات الـدولـة التعلـيميـة
خصـوصا بـعد الـهدوء االخـير يف
املـــديـنــــة اال ان كلـيــــة املعـــارف ال
تزال تعـاني انقـطاع الـدوام وعدم
احلضـور الفعلي للـطالب . املدى
تـوجهت الـى الدكـتور احـمد عـبد
امللك السعدي  –عميد الكلية -
يف محـاولة ملـعرفـة االسبـاب التي

وزارة الــــتـجــــــــــــارة وإغــــــــــــاثــــــــــــة أبــــنــــــــــــاء الـفـلــــــــــــوجــــــــــــة

ملاذا مل يرصف مبلغ)150( ألف دينار لكل عائلة نازحة من الفلوجة ؟
وعــــــن مــــــبــلــغ الـ)150( لــف
ديـنــــار لـكل عـــــائلــــة نــــازحــــة
والـتي تـضـمنهـا امـر الــسيـد
ــــــوزراء ونـــــشــــــر يف رئــيـــــس ال
حــــيــــنـهــــــــــا يف صـحــــيـفــــتــــني
ــــــومــيــتــني .. عـقــب ممــثـل ي

وزارة التجارة بالقول:
- لقـد مت صرف هـذا املبلغ
لــ)120( عـائلــة من الفلـوجـة
نزحت الـى محافظـة كربالء
حيث مت تـوزيع )18( مليون
ــــــــــار.. امــــــــــا يف بـغــــــــــداد ديــــن
ــــــاطق االخــــــرى فـــنحــن واملــن
ـــــــانـــتــــظـــــــار ان تــــضـع وزارة ب
الــصــنـــــاعـــــة رئــيــــســـــة جلــنـــــة
ــــــدة ــــــة جــــــدي االغــــــاثــــــة آلـــي
لتــوزيعهـا خـوفــاً من حـدوث
ــــــــاء بـعـــــض االشــكــــــــاالت اثـــن

التوزيع.
مـــــــــــؤكـــــــــــداً انـه مت اتـخـــــــــــاذ
اإلجـراءات الالزمـة لتـوزيعهـا
علـى هـذه األسـر ويف جـميع
املـنــــاطـق وأولهـــــا العــــاصـمــــة

بغداد..
جهود مثابرة لوزارة

التجارة
وحـــول جهــود وزارة الـتجــارة
يف ايــصـــال املــــواد الغـــذائـيـــة
الى مناطق الفلوجة اجاب:
- انهــا جهــود كـثيــرة ومـنهــا
ارسـال )9( شاحـنات محـملة
بـاملواد الغذائـية يوم 11/14/
2004 الـى مـنطقـة احلبـانيـة
ــــــوجــــــة ــــــة مــن الـفـل الـقــــــريــب
تـــضــمــنــت مـــــواد الــبـــطـــــاقـــــة
الـتـمـــويـنـيـــة مـضـــافـــاً الـيهـــا
ـــــــــــز واملـــــــــــاء وقـــــــــــد مت اخلــــب
تـوزيعها علـى االسر النـازحة
هنـاك.. وبعد ثالثـة ايام مت
ارســال ست شــاحنـات اخـرى
ــــــواد اعـالهــــــا ــــــامل ــــــة ب مـحــمـل
نفـسهــا منـطقــة الـصقالويــة
حــيــث مت تـــــسلــيـــمهــــــا الــــــى
جلــنـــــة االغـــــاثـــــة يف املـعهـــــد
الـــتقــنـــي وبعــــــد يــــــومــني مت
ارســـــال ثالث شــــاحـنـــــات مع
مــــــــــوظـفــــي وزارة الــــتـجــــــــــارة
وســائقـيهــا حتـمل شــاحـنتــان
مــنهـــا اغــطـيـــة )بــطـــانـيـــات(
فـيـمــا حتـمل الـثــالـثــة املـيــاه
ــــــى مــنــــطـقــتــي الـكــــــرمــــــة ال

والصقالوية .
كــمــــــا قــمــنــــــا بــــــارســــــال )5(
شــــاحـنـــــات محــملــــة بــــاملــــواد
ــــــازحـــني يف ــــــة لـلـــن الـغــــــذائـــي
عــامــريـــة الفلــوجـــة اال انهــا
لـم تـسـتـطـيع الــوصــول الــى
ــــــاك بـــــســـبـــب الــــظــــــروف هـــن
االمـنـيــة حـيـث مت حتـــويلهــا
ــــــــى ــــــــوم الـــتــــــــالـــي ال يف الـــي
الـــصـقالويــــــة علــــــى ان يــتــم
جتهيز منطقة العامرية من
هــنــــــاك .. ونحــن مـــــا زلــنـــــا
ــــــواصـلــني يف دعــم هــــــذه مــت
ــــــا وهــم األســــــر النـهــم اهـلــن
جــــــــــزء مـهــــم مــــن الـعــــــــــراق

املوحد.
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بغداد- سعدي السبع
ســيـــــــرت وزارة العـــمل والـــــشـــــــؤون
االجـتـمــاعـيــة قـــافلــة مــســاعــدات
غــذائيــة وعيـنيــة تبــرعت بهـا الـى
أهــالـي الفلــوجــة الـــذين تـضــرروا

جراء العمليات العسكرية .
وذكر مصـدر يف الوزارة ان الـوجبة
االولــى شـملـت )450( عـــائلــة مـن
النـازحـني يف منـطقتـي اخلضـراء
والـــــــزيـــــــدان وســتـــــســتــمـــــــر هـــــــذه
املـســاعـــدات لتـشـمل أســراً أخــرى
اسهـــــامـــــاً مــن الـــــوزارة يف تـــــأمــني
احـتيــاجــات اهــالـي الفلــوجــة من
املواد الغذائية والفرش واالغطية
التـي بلغـت كلفـة الــوجبـة االولـى
املـــــرسلــــة مــنهـــــا بحــــدود عـــشــــرة

ماليني دينار.

قافلة مساعدات
غذائية اىل أهايل

الفلوجة

 سمير كامل / االنبار  
قـــامـت وزارة الــصـنـــاعــــة واملعـــادن
مـسـاء امـس االول بتـوزيع دفعـات
من مـواد االغـاثـة لألسـر النـازحـة

من مدينة الفلوجة 
وقـــال الــسـيـــد عـمـــر احـمـــد عـبـــد
الــصـمــــد ممــثل الــــوزارة لـتـــــوزيع
مـواد االغـاثــة لقـد انـطـلقت عـدة
شــاحنـات مـحملـة مبـواد االغـاثـة
صـبــــاح امـــس االول مــــرسلــــة مـن
قـــبل وزارة الـــصــنــــــاعـــــــة واملعــــــادن
معـونـات انسـانيـة لألسـر النـازحـة
مـن مـــــديـنـــــة الـفلـــــوجـــــة وقـمـنـــــا
بــتــــسلــيــم املعـــــونـــــات الـــــى جلـــــان
االغـــاثـــة يف مـنـــاطق الــصقالويـــة
واحلـبـــانـيــــة والكـــرمـــة وعـــامـــريـــة
الفلـــوجـــة كـــدفعـــات اولـيـــة ولقـــد
حــــدثـت لــــديـنــــا مـــشـكلــــة فـنـيــــة
بـسـيطـة الحـدى الـشــاحنـات ممـا
جعـلنــا نقـوم بـنقل مـواد االغـاثـة
الـــــى احـــــدى املـــــركـبـــــات االهلـيـــــة
وتـــامـني ايـصـــالهـــا الـــى عـــامـــريـــة
الفلـوجـة فـيمـا قـال الــسيــد عبـد
الـــرحـمـن يـــونــس مــســـؤول جلـنـــة
األســــــر الــنــــــازحــــــة مــن مــــــديــنــــــة

الفلوجة يف مجمع العامرية:
ان الـوزارة قـامت مـشكـورة بتـامني
احــتــيــــــاجــــــات األســــــر الــنــــــازحــــــة
وخـــاصـــة يف عـــامـــريــــة الفلـــوجـــة
وهـــذه لـيــسـت املـــرة االولـــى الـتـي
تقـوم الـوزارة بـارسـال مـواد اغـاثـة
للـمـنــــاطق احملـيــطــــة بــــاملــــديـنــــة
واضــــاف قـمـنــــا بـتـــسلـيـم حــصــــة
عـــامـــريـــة الـفلـــوجـــة )4910( مـن
املالبس الداخلية واحذية جلدية
معــبـــــأة يف اكــيــــــاس معــــــدة لهـــــذا
الغـرض و)4000( بطـانيـة و)800(
مـــن االســــــــرة اجلــــــــاهــــــــزة و)600(
فـانـوس و)230( جلكـان سعـة)10(
لتـرات اضـافـة الـى تـشكـيل جلنـة
مبساعدة الوزارة لنصب مخيمات
قــرب اجملـمع حـيث تــوجــد لــدينــا
)2300( عــائلــة نــازحــة معــظمـهم
يعـيـــشــــون مــــأســــــــــــــــاة انـــســــانـيــــة

حقيقية .

وزارة الصناعة 
ترسل مواد اغاثة

اىل نازحي  الفلوجة

سمير كامل /االنبار
تقـــــوم  مالكــــات مــــديــــريـــــة بلــــديــــة
الفلـــوجـــة يـــومـيـــا بحـملـــة تـنـظـيف
ـــــــدة اجـــــــزاء مـــن واسـعـــــــة يف عــــــــــــــــــــــــ

املدينة ..... 
وقــال مصـدر مـسـؤول يف املـدينـة ان
250 مــن افـــــراد عــمـــــال الــتــنـــظـــيف
يـــــدخلــــون يــــومـيــــا لــــرفـع األنقــــاض
والنفـايات حيـث قسمـت املدينـة الى
عــدة قـطــاعـــات تبــدا يف قـطـــاع حي
االنـدلس بعد السماح لهم بدخولها
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محلــــة تـنــظـيـف واسعــــة يف مــــديـنــــة الـفلــــوجــــة
والــــســمــــــاح لهــم بـــــدخـــــول مـــــديــنـــــة

الفلوجة 
وقــــال احـمــــد جالل الــــديـن نــــريــــد:
الـــــدخـــــول الـــــى مـــــديــنــتــنـــــا لـــــرؤيـــــة
مصـاحلنـا وما جـرى لهـا فيمـا قال
املهـندس سيف قيس نطالب القوات
االمــــريـكـيــــة بــــاالفــــراج عـن الـــشــيخ
شـوكت الصعب امـام جامع الـرحمن
لكــونه انـســانــاً خــدم الـــوطن وخــدم
عــوائـل الفلــوجــة الـنــازحــة  خــدمــة

عظيمة .

وخــدمـيــة وعــسكــريـــة داخل املــديـنــة
اجلت دخول األسر اليها .

علــــى صعـيــــد اخــــر قــــامــت مالكــــات
وزارة الصنـاعة واملعـادن بارسـال عدة
شــــاحـنــــات مــــواد اغــــاثــــة للـمـنــــاطق

احمليطة مبدينة الفلوجة 
علــى صـعيــد متـصل تـظــاهــر املئــات
مـن افراد األسر النازحـة يف عامرية
الـفلوجـة تطـالب احلـكومـة العراقـية
بـاالفـراج عن الـشيخ  شـوكت غـالب
ــــــة علــمــــــاء املــــــسلــمــني ـعـــضــــــو هــيــئ

من قـبل القــوات االمــريـكيــة وكـــانت
تلـك القــــوات قــــد اعلـنـت عـن بــــدء
ــــــــوم 15 مـــن دخــــــــول األســــــــر مـــن ي
الـــشهـــر احلـــالــي ولكـن ســـرعـــان مـــا
مـنعتهـم من دخـولهــا يف اليـوم ذاته
يف اشـــارة الـــى وجـــود عـــدة مــشـــاكل
داخل املــدينـة مـنهـا وجــود مقـاتـلني
وانقطاع املاء والكهـرباء وعدم وجود

امن فيها 
وحـــــســب تـــصــــــريحــــــات مـــــســــــؤولــني
مـحلـيـني ان هـنــــاك مـــشــــاكل فـنـيــــة

ـ ـ ـ

ـ
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ــــــــــــــة 10 ــــــــــــــوج ــــــــــــــا الــفــل ــــــــــــــان اســـــمــه ـوك ـ ـ ـ

ــــــــــــــــا مــــــن الــــــبــعــــــري اال اذنــه!  ـال يـــــــــصــلــــــن

نـــازحـــو الـفلـــوجـــة بـني مهــــوم العـيـــش وحلـم العـــودة


