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حفل موسيقي خيري
(Charity Concert)

عازفة الفلوت في األوركسترا
والبريطاني   العراقية 

لدعم مشروع طفل العراق للمنتدى العراقي
يوم السبت املصادف 10 كانون األول 2011

6:30 – 9:00 مساًء
سعر التذكرة  £10

كنيسة ريفركورت (قرب املنتدى العراقي)
Rivercourt Methodist Church

King Street Hammersmith
London W6 9JT

 « »
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إتساع أعداد طلبات اللجوء الى بريطانيا

آفاق عمل املنتدى في إجتماع اجمللس اإلستشاري
فــي يــوم االحــد املصــادف الثالثــني من تشــرين 
االول 2011 عقــد املنتدى العراقــي اجتماعا للمجلس 
االستشاري بحضور 25 من الشخصيات االجتماعية 
ونشــطاء املنتدى واخملتصني ملناقشة شؤون املنتدى 
واجلاليــة العراقية، واعــدت الهيئــة االدارية ورقتني 
للمداولة، االولى حول بناية املنتدى ومشــروع اقامة 
البيت العراقي في لندن، والثانية حول اســتراتيجية 

عمل املنتدى والتحديات التي يواجهها.
 وفي بداية االجتماع حتــدث رئيس الهيئة االدارية 
للمنتــدى االســتاذ احمد خضيــر مرحبــا باحلضور 
وشــارحا الغاية من هــذا االجتماع الذي يعــّول عليه 
املنتــدى وابنــاء اجلالية مبــا يتوصل اليه مــن نتائج 
ومقترحات، وعرض بشــكل موجــز الصعوبات التي 
تواجه املنتدى في مواصلة تقدميه للخدمات اخملتلفة 
البنــاء اجلالية العراقية، ثم تولى كل من مدير املنتدى 
االستاذ جبار حسن وسكرتير الهيئة االدارية للمنتدى 
االستاذ اسامة الوكيل بتقدمي عرض مكثف للورقتني 
املعروضتني للمناقشة وقدم احلضور استيضاحات 
علــى الورقتني وحول خلفيات املشــاكل التي يعانيها 

املنتدى. 
وبعــد اســتراحة قصيــرة تــوزع احلضــور علــى 
ورشــتني، بحســب الورقتني، موضع املناقشة، حيث 

ابدى املشاركون مقترحات اتسمت بالعملية والواقعية 
في مسارين، املسار االول تطوير اخلدمات واجملاالت 
التي تخــدم ابناء اجلالية على ضــوء التغييرات التي 
جــرت على احوال اجلالية وتراجــع الدعم املالي، كما 
تضمن البحث توســيع قاعدة العالقــة بابناء اجلالية 

وبخاصة شريحة الشباب.
اما املســار الثاني فقد تركزت املناقشــات فيه على 
طرح بدائــل للبناية احلاليــة للمنتدى وآفــاق تكوين 
البيت العراقي املنشود، وخلصت هذه املناقشات الى 

مقترحات جدية ووضع خطوات لتنفيذها وترجمتها 
الى الواقع.

وفي نهاية عمل الورشتني عاد احلضور الى جلسة 
مشــتركة عرضــت خـــاللهــا جملــة مــن املقترحات 
واالفــكار التــي مت التوصــل اليهــا فــي الورشــتني، 
وحتــدث عدد من احلضور على ضــرورة دعم املنتدى 
العراقــي باعتبــاره البيت الــذي يجمع ابنــاء اجلالية 
العراقيــة مبختلــف اطيافها. دام االجتمــاع ما يقارب 

االربع ساعات.

وصــل عــدد طلبــات اللجوء فــي اململكــة املتحــدة الى 
(4845) طلبــًا في الربــع األول من هذه الســنة أي بزيادة 
11٪عن الفترة نفسها في السنة املاضية 2010، وهي متثل 

اول زيادة في الطلبات منذ 2009.
 من ناحية اخرى مت حسم 4895 طلبا للجوء في الفــــترة 
نفســها، حيث منــح 22٪منها حــق اللجوء الســــياســي 
و8٪حق احلماية االنسانية أواالقامة املؤقتة، مع قــرارات 
رفض 70٪من الطلبات. ورحـل 2600 طالب جلوء مرفوض 
قسريا أو طوعيا في الربع األول من 2011. أما عدد طلبات 
جلــوء العراقيني الــى اململكة املتحدة في الربــع الثاني من 
2011 (أشهر نيســان وأيار وحزيران)، فكان 57 بضمنهم 
9 طلبــات في املوانئ واملطــارات و48 بعد دخولهم اململكة. 
وخــالل هذه الفترة، مت النظر فــي 74 طلبا للجوء عراقيني، 

منحــت 10 منها حق اللجــوء السياســي و 1 حق احلماية 
االنسانية و11 أخرى االقامة املؤقتة وفق صالحيات وزير 
الهجرة، ورفض 52 طلبًا، 6 منها بســبب مرورهم ببلد آمن 

قبل وصولهم اململكة املتحدة. 
أما مجموع عــدد العراقيني الذين مت توقيفهم في مراكز 
الهجرة في الفترة نفسها فكان 180 موقوفا مبوجب قانون 

الهجــرة، 170 منهم طالبي جلــوء، و رحل 130 
طالب جلوء مرفــوض، 100 منهــم الى العراق 
و15 الى بلدان أوروبية و15 الى أماكن أخرى.

تعليمات وإجراءات  جديدة
تنص قوانني الهجرة احلاليــة على أمكانية 
اإلعتراض على قــرارات رفض طلبات الدخول 

او اإلقامــة فــي اململكة املتحــدة مجانا ودون دفع رســوم 
إضافية. ولكــن القرارات اجلديدة تنص على دفع رســوم 
لطلبــات االعتراض بــدًأ من 19 كانــون األول 2011، والتي 
تشــمل طلبات الدخول او اإلقامة والتي قد تشــمل بعض 

طلبات اللجوء والهجرة أيضًا. 
من ناحية أخــرى قررت وزارة الهجرة تخفيض شــرط 
العمر من 21 سنة الى 18 سنة بالنسبة للراغبني باإللتحاق 
بزوجاتهم أو أزواجهم، بعد قــرار احملكمة العليا بتناقض 
حتديد احلد األدنى للعمر بـ21 سنة من قبل وزير الداخلية 

مع الفقرة 8 لالئحة حقوق االنسان.

آفــاق رحـبة
يجد القارئ الكرمي تقريرا عن 
اجتماع اجمللس االستشاري الذي 
العراقي  املنتدى  مستقبل  ناقش 
وســبل تذليل الصعوبــات التي 
يواجهها في تقدمي اخلدمات الى 
ابنــاء اجلالية العراقيــة، ويهمنا 
علــى  باعتــزاز،  هنــا،  التأكيــد 
اجلدية التي اتســم بها االجتماع 
وروح املسؤولية التي تعامل بها 
احلاضرون مع مشكالت املنتدى 
االمر الــذي انعكس ايجابيا على 
نتائــج االجتمــاع وفتح مســارا 
من التفاؤل حول امكانية تطوير 
هذه املؤسسة اخلدمية وتوسيع 
مفردات اخلدمة التي تقدمها في 
املســتقبل جلميع ابنــاء اجلالية 

العراقية.
 وفــي كل االحــوال يجــب ان 
نؤكد بان املنتــدى العراقي تلقى 
زخما مــن التضامــن والدعم من 
عدد مــن الشــخصيات العراقية 
التي ابدت اســتعدادها املشرف 
علــى الوقــوف مــع املنتــدى في 
قضيتــه، ونتطلــع الــى مبــادرة 
آخريــن، ونعتقد انهــم كثيرون، 
تأهيــل  حملــة  الــى  لالنضمــام 
مؤسستنا في مختلف اجملاالت، 
خصوصا اننا مقبلون على مؤمتر 
جديــد للمنتــدى نأمــل ان يكون 
نوعيا في احلضور واملناقشــات 

واملبادرات والقرارات.
اجلميــع  علــى  نخفــي  وال   
اننــا نتجه الــى تأســيس البيت 
االنشــطة،  متعــدد  العراقــي، 
والضروريــة  املاســة  للحاجــة 
الكفــاءات  علــى  معتمديــن  لــه 
االقتصــــاديـــة  واالمكــانــات، 
التــي  والثقافيــة  واالكادمييــة 
العراقيــة  اجلاليــة  بهــا  تزخــر 
مكانتها  وعلــى  بريطانيــا،  فــي 

املرموقة بني اجلاليات. 
فالى املزيد من التعاون والعمل 
التضامني مــن اجل خدمة امباء 
اجلالية التي تعــد خدمة لوطننا 

الغالي، العراق. 

جدول طلبات جلــــوء العراقيني
للفترة 2010-2002

 عدد الطلبات
املرفوضة

 عدد
 االقامات
املمنوحة عدد احملسوم عدد الطلبات السنة

3,162 9,631 12,793 15,637 2002
4,878 2,412 7,290 4,288 2003
4,895 202 5,097 1,878 2004
1,889 185 2,074 1,593 2005

866 107 973 1,316 2006
1,267 345 1,612 2,072 2007
1,176 469 1,645 2,039 2008
1,223 284 1,507 993 2009

746 169 915 496 2010
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جنـح مشـروع مسـاندة طلبـات اللجـوء (ASAP) مؤخـرا فـي قضية طالـب جلـوء عراقي رفض 
طلـــــبـه، باحلصـول علـى قـــــرار حكـم محكمـة الهجـــــرة واللجــــوء البريطـــانيـة بعـدم 
قانونيـــــة قطــــع املسـاعدات (S4 support) عـن طالبـي اللجـوء العراقيـني املرفوضـني الذين 
استنفدوا كل سبل االستئناف القانونية.  وقد نص قرار احملكمة على أن كل طالب جلوء عراقي مرفوض 
ويخشى العودة للعراق بسبب األوضاع األمنية خاصة في مناطق وسط العراق، له حق االستفادة من 

معونات الدولة استنادا لقواعد حقوق اإلنسان.
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متنيات
○ متنياتنا بالشفاء للزميل الدكتور صباح مرعي.

○ متنياتنــا بالشــفاء العاجل للســيدة نوال اخلفــاف الجرائها لعملية 
جراحية. ولزوجها الدكتور محمد اخلفاف اثر الوعكة التي أملت به.

○ متنياتنــا بالتعافــي للدكتور عباس الفيــاض (أبو ظافــر) إثر عملية 
جراحية في العني.

○ متنياتنا بالشفاء العاجل للشاب فراس مظهر عبد عباس أثر اصابته 
في حادث مؤلم.

○ متنياتنا بالشفاء لألخ ناظم ديبس إثر دخوله املستشفى.
○ متنياتنا بالشفاء لألخ صباح يعقوب اثر الوعكة التي أملت به.

○ متنيــات بالشــفاء العاجل بعــد اجــراء عمــلـــية فــي القـــلب الى د. 
شاكي رضاعة زوجة د. فاروق رضاعة.

○ تهنئة ومتنيات بالنجاح للشــابة ناديــة رضا الظاهر الفتتاحها محل 
خلياطة وبيع املالبس واألقمشة في (آكنت شوبنغ سنتر).

○ متنييات بالشــفاء والصحة لالســتاذ غــامن جواد املنســق الثقافي 
ملؤسسة احلوار االنساني ، الجرائه عملية في القلب.

تهاني
○ تهانينا احلارة للشابة الدكتورة أمل جاسم معروف والشاب الدكتور 

أصيل عبداألمير الوائلي مبناسبة زفافهم.
○ تهانينــا للدكتــور نائل القشــطيني، ابــن الزميل خالد القشــطيني، 
حلصولــه على شــهادة الدكتوراه فــي االقتصاد من جامعــة وريك. مت 
تعيينــه في كلية لندن لالقتصاد (LSE)اســتاذا  لطلبة املاجســتير في 

هذه املادة، نتمنى له كل املوفقية.
○ تهانينــا لعــراق عزت جبر حلصولــه على شــهادة البكالوريوس في 

هندسةاحلاسوب من جامعة برونيل.
○ تهانينــا لهديل عزت جبــر حلصولها على بكالوريــوس آداب موارد 

بشرية من جامعة ويستمنستر.
○ تهانينا ملروان كرمي حليم حلصوله على شهادة البكالوريوس بتفوق 

في معلومات احلاسوب من جامعة «سيتي» في لندن.
○ تهانينا ألسماء جاسم معروف حلصولها على شهادة البكالوريوس 

في مادة األحياء من جامعة ويسمنستر.
○ الفرح والنجاح والســعادة نتمناها للشــابة نهار ابنة الشاعر هاشم 
شــفيق بزفافها على الشــاب هيجا عبد الرحمــن وحصولها ايضا على 

شهادة املاجستير، الف مبروك.
○ تهنئة الى الشــاب يســار معن كــدووم حلصوله على مقعد لدراســة 

UCL املاجستير في جامعة
○ تهنئة الى الشابة ايناس محمد باقر اخملزومي حلصولها على شهادة 

البكالوريوس في قانون وادارة األعمال.
○ تهنئة الى الشــاب سامر محمد باقر اخملزومي حلصوله على شهادة 

املاجستير في الهندسة الطبية.
○ تهانينــا احلارة لطلبتنــا املتفوقني متمنــني دوام النجــاح ومزيد من 

االجنازات، وهم:
ـ كياني محمد عبدالرحمــن، حصوله على  *A 10و A في إمتحانات الـ 

.GCSE
ـ حــامت عزت أبوالتمن، حصوله علــى *7A و3A و1B في امتحانات الـ

.GCSE
ـ حنــان فؤاد حســني، إجتيازها مرحلة الـــ A Level ودخولها جامعة 

شفيلد.
ـ  آدم أحمــد، إجتيازه مرحلة الـ A Level ودخولهــا جامعة نوتنغهام 

قسم الفيزياء.
ـ  جــوان صبحي اجلميلــي، إجتيازها مرحلــة الـــ A Level ودخولها 

جامعة كارديف.
ـ نورس كاظم الصائغ إلكماله الـبكالوريوس.

تعازي
• تعازينا للســيد عبدالهادي ثامر العضو الســابق فــي الهيئة االدارية 

للمنتدى بوفاة شقيقه في العراق.
• تعازينــا لألســتاذ د. طــارق عمــادي بوفــاة عقيلته د. فائــزة احمد 
ســعدالله ارمغاني، والدة كل من املهندســة ليزان ود. ســيبان وشقيقة 

الصحفي غازي احمد ارمغاني ود. محمد ارمغاني.
• تعزيــة من الهيئة االدارية والعاملني فــي املنتدى الى العزيز د. كاظم 

حبيب لوفاة شقيقته وعسى ان تكون آخر األحزان.
• تعزيــة الى د. كاظم الطريحي لوفاة عديله د. فاروق النجار في عّمان 

بعد مرض عضال لم ميهله طويًال.
• تعازينــا ومواســاتنا الصادقة الــى عائلة الفقيد صالــح مهدي (أبو 

وسام) الذي وافته املنية في يوم 28 تشرين األول في لندن.
• تتقدم عائلة الســيد محمد احلاج ســليم بالشــكر ملــن حضر أو تقدم 

باملواساة بوفاة فقيدتهم (هيبت محمد سليم).
• تعازينــا لألخ وميض راضــي وجميع افراد اســرته  الكرمية بفاجعة 
وفاة ابنه الفقيد الفتى (عدنان)، يوم الســبت 12 تشــرين الثاني 2011، 

بعد صراع  طويل مع  مرض عضال.
• تعازينا للفنان يوسف الناصر بوفاة شقيقه الشاعر(سالم الناصر) 
في البصرة يوم االثنني 14 تشرين الثاني 2011، بعد صراع مرير مبرض 

القلب وأمراض أخرى.

اجتمـــاعـــيات

يبحث أهل الســيد خالد أحمد أشــهب عنه، وهو من مواليــد مدينة البصرة وفنان 
تشــكيلي ويعرف بـ ( أبو أحمد)، انقطعت أخباره عن أهله منذ 6 سنوات. يرجى ممن 

يعرف مصيره االتصال بـ(إخالص ) على رقم الهاتف النقال 07440401844.

لوحات تشبهني واخرى تشبهك

معرض استعادي للفنان حسني ابو املعالي

شابة عراقية عضوة في البرملان
واملكتب السياسي حلزب الوسط السويدي

مسرحية «أوديب» للمخرج العراقي حازم كمال الدين

 GCSE طفلة في العاشرة جتتاز إمتحان الـ

على قاعة السالم في مؤسسة احلوار االنساني في لندن افتتح معرض 
خــاص للفنان التشــكيلي الراحل حســني ابــو املعالي وذلــك بني االول 
والعاشــر من تشــرين االول 2011. وضم املعرض لوحــات تغطي جتربة 
حيــاة هذا الفنان العراقــي القصيرة واملنتجة والغنيــة باالبداع، وتوقف 
عنوان  عنــد  الكثيــرون 
ت  حــا لو ) ض ملعر ا
واخــرى  تشــبهني 
تشــبهك) فتأملــوا تلك 
التي  احلزينة  اللوحات 
الفنان  بروح  شبههوها 
الترفــه والرقيقــة، تلك 
تلتقط  التــي  اللوحــات 
معانــاة  جماليــات 
وافترضــوا  االنســان 

انها تشبههم. 
احد النقــاد قال بعد 

بــان  املعــرض  مشــاهد 
جميــع اللوحــات تشــبه 
رســمها  الــذي  الفنــان 
وجميعهــا تشــبه الناس 
الذي يبحلقون فيها.. تلك 

هي براعة حسني ابو املعالي في معرضه. لقد رفرفت روح الفنان في تلك 
الصالــة الصغيرة واحلميمية فيما طالع الكثيــرون مجموعة مقاالته التي 

نشرها خالل فترة اغترابه القسرية القاسية. 
الفنــان مــن مواليــد كربــالء – 1945، وتخــرج مــن اكادمييــة الفنون 
اجلميلة / قسم الفنون التشــكيلية عام 1972. اشترك مبعارض أكادميية 
الفنون اجلميلة وجمعية الفنانــني العراقيني و معارض فن امللصقات في 
بولندا، بيروت، بغداد واجلزائر، واشــترك مبعارض في طنجة و مراكش 
وبني مالل و العيــون والرباط و رواق محمد الفاســي والرابطة املغربية 
الفرنســية. أجنز مجموعة من أغلفة الكتب األدبيــة وله كتابات في النقد 
الفني التشــكيلي واملوســيقي. عمل مدرســا للتربية الفنية ألكثر من ربع 

قرن.

عبيــر عبد فيصل الســهالني، مــن مواليد البصرة 
عام 1976، أســتقرت مــع عائلتها في الســويد وهي 
شــابة، حيث واصلت تعليمها وحصلت على شهادة 
املاجســتير في حتليــل أنظمة الكمبيوتــر من جامعة 

ستوكهولم. 
كمــا نشــطت فــي منظمــات اجملتمع املدنــي وفي 

العمل السياسي، وعملت 
فــي البرملــان الســويدي 
كمساعدة سياسية لنائبة 
رئيس وزراء السويد مود 
انتخابها  قبل  اولفســون 

لعضوية البرملان. 

اســتضاف غاليري «تيت برينت» بوســط لندن العرض 
املســرحي البصــري للمخــرج حازم كمــال الديــن، الذي 
امتــاز بالتركيز على التعبيرات اجلســدية اليجــاد توازن 
بني الســمعي والبصري، اعتمادًا علــى االمياءات وحركة 
اجلسد بطابع جتريدي، ومن هنا يبتكر كمال الدين الكثير 
من الصيغ اجلديدة ببعد جتريبي متمايز، رغم ســياقاتها 
املتنافــرة. فــي الوقت ذته ســعى اخملرج الشــراك املتلقي 
فــي العرض مــن خــالل توظيف وجــوده داخــل الصالة 
ومشــاركته في اجتاهــات اخملــرج التجريبيــة، اذ ارتدى 
الكثيــر مــن املتلقني الــرداء االبيض باعتبــاره الكفن الذي 

غلــف حيــاة العراقيني حني تســلطت 
الدكتاتوريــة علــى تفاصيــل ايامهم. 
وتعتبر تلك االيام القاســية الهاجس 
االهــم الــذي ســيطر علــى الكثير من 

اعمال كمال الدين: اعدادًا واخراجًا.
اجلديــر بالذكــر ان حــازم كمــال 
الدين مــن مواليد احلّلــة بالعراق عام 

1954، أســس «محتــــرف صحــــراء 93» مبدينة انتويرب 
البلجيكية وأنتج منذ عام 1994 أكثر من 25 عمًال مســرحيًا 

جتريبيًا.

الطفلــة املبدعــة ســارة جاســم جتتــاز 
 GCSE أمتحــان الرياضيــات ملرحلة الـــ 
 ،A* علــى  وحتصــل  بتفــوق  الثانويــة 
وهــي مــن مواليــد 12 شــباط 2001، وفي 

 Sudbury الســنة اخلامسة في مدرســة
اإلبتدائية في وميبلي شــمال لندن. تهانينا 
لها ولذويها بهذا النجاح الرائع والى املزيد 

من اإلجنازات.

املؤمتــــر
اخلامس لرابطة
املرأة العراقية
في بريطانيا 

«االعــالم  شــعار  حتــت   
احلديث من أجــل تغيير الواقع 
للمرأة  واالجتماعي  السياســي 
في العراق». عقدت رابطة املرأة 
العراقية في بريطانيا، مؤمترها 
اخلامــس يوم 9 تشــرين االول 
لنــدن.  فـــــي  (اكتوبــــر)2011 
نشــاطات  املؤمتــر  وناقــش 
الرابطــة للفتــرة بــني مؤمترين 
بنوعيتهــا  متيــزت  والتــي 
وغزارتهــا والتــي كانت تصب 
فــي مجملها في خدمــة قضايا 
املــرأة والطفولة وعلــى توثيــق 
والتواصل  الصداقــة  عالقــات 
االجتماعــي مع نســاء اجلالية 

العراقية في بريطانيا.
مــن  العديــد  املؤمتــر  وّجــه 
التحايــا وكان اهمها للمراة في 
العــراق، ورســالة تضامــن مع 
كافة النســاء في بلــدان الربيع 
العربي في سوريا واليمن وليبيا 

ومصر وتونس والبحرين.
مــن  عــددا  املؤمتــر  وتلقــى 
البرقيــات والتحايا مــن العديد 
فــي  العراقيــة  املنظمــات  مــن 
بريطانيا، وإنهى املؤمتر أعماله 
بنجاح فــي اخلروج بالعديد من 
للعمل  والتوصيــات  القــرارات 
ادارية  جلنــة  وانتخب  الالحق، 
جديــدة مــن خمــس عضــوات 

ألدارة العمل للفترة املقبلة.
بحث عن شخص

متنـــياتــــنــا بالشــفاء العاجــــــل لرئيـــــس الهيـــئة االداريــة للمنــتــدى العــــراقي 
االستاذ أحمد خضير الجرائه العملية اجلراحية الناجحة. متنيات

معرض تخرمي وحفر على اخلشب
نظــم غاليــري ارك معرضــا للوحــات التخــرمي واحلفر 
على اخلشــب يوم الســبت املوافق 12 تشــرين الثاني 2011 
على قاعــة الغاليري في آكنت العمال مــن انتاج دورة احلفر 
والتخــرمي على اخلشــب اخلاصة بالنســاء والتــي اقامها 
غاليــري ارك في منتصف شــهر ايار املاضي وملدة خمســة 
اسابيع. وتضمن املعرض ايضا لقطات فوتوغرافية ملراحل 
تطور عمل املشــغل واملشتركات فيه والنماذج التي اعتمدت 
في االنتاج. كما وعرضت مجموعة من اعمال الفنان حســن 

اجلراح الذي ادار مشغل احلفر والتخرمي على اخلشب.



Al-Muntada - Issue No. 105 December 2011

Gô``©dG πØ``W¥العدد 105 كانون االول (ديسمبر) 32011

 :

خبير حكومي: اطفال مشردون يجري استخدامهم في اعمال العنف

متى يراجع العراق
موقفه من حقوق الطفل؟

 (املساعدات الغذائية متد جسرًا بني اجلوع واألمل) 
حتت هذا الشعار يحتفل املاليــــني حول العالم باليوم 
العاملي للغــــذاء، و يســلط برنامــج األغـــذية العاملي 
التــــابــع لالمم املتحدة الضــــــوء على الدور احليوي 
الذي تقوم به املساعـــــدات الغـــــذائية أثنـاء األزمات 
اإلنســانية، حيث توفر الدعــم للمتضررين في أعقاب 
الكــوارث، وتســاعد على بنــاء قــدرة اجملتمعات على 
التكيــف خالل األزمــات، وهي أمر ضــروري لضمان 

األمن الغذائي.

وأكــد إدوارد كالون، املدير القطــري للبرنامج  في 
العراق: «في ذكرى اليوم العاملي للغذاء اليوم، نحتفل 
بتعاوننــا الوثيق مــع احلكومة العراقية في حتســني 
املســتضعفة  للفئــات  االجتماعــي  األمــان  شــبكات 
املعرضــة النعــدام األمــن الغذائــي. وبينما يتحســن 
وضع األمن الغذائي في العراق، من املهم أن نتذكر أن 
هناك قرابة املليون شــخص في حاجة إلى املســاعدة 
الغذائية، ولذلك يعمل برنامج األغذية العاملي عن كثب 
مــع احلكومــة العراقية لضمان أن هؤالء األشــخاص 

يحصلون على احتياجاتهم الغذائية األساسية.»
مع بداية عام 2010، أطلق البرنامج في العراق عملية 
لإلغاثة واإلنعاش تســتغرق عامني لتلبية احتياجات 
الفئات املستضعفة وبناء قدرة احلكومة العراقية على 
املستويني احمللي واملؤسسي لتصميم وتنفيذ شبكات 
أمان فعالة (مثل برامج التغذية املدرسية، وصحة األم 
والطفل والتغذية، والنقد مقابل العمل) وذلك حلماية 

احملتاجني ودمجهم في اجملتمع واالقتصاد.
وقالــت جوزيت شــيران، املدير التنفيــذي لبرنامج 

األغذيــة العاملي: «في جميع أنحاء العالم، نحن مبثابة 
اجلســر الذي يعبر عليه ماليــني الناس من اجلوع إلى 
األمل». وأضافت: «يقدم البرنامج مســاعدات غذائية 
إلنقــاذ األرواح فــي خضم األزمات مثــل اجلفاف في 
منطقــة القرن اإلفريقــي. وفي بلدان مثــل ليبيا، نقوم 
بدعــم اجملتمعــات التــي جتاهــد للتعافي مــن األزمة. 
وفي أماكن مثل هايتي، نواصل العمل مع احلكومات 
واجملتمع املدنــي لبناء قدرة اجملتمعــات على مواجهة 

الكوارث».

العمــل  وزارة  فــي  اجتماعــي  خبيــر  حــذر 
والشــؤون االجتماعية، من اســتمرار تأثيرات ما 
اســماه بــؤرة (البتاويــني) على جنــوح االطفال 
دون ســن الـ 15 عاما، وإدمانهم اخملدرات بكافة 
أنواعهــا ومن ثم اللجوء للجرمية واإلرهاب، فيما 
أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عدم 
توفــر إحصائيــات دقيقة حلجم املشــكلة، مقدرا 
إياهــا بنحــو 14٪، لكنهــا غيــر ثابتــة وتتعرض 

للزيادة والنقصان.
اخلبيــر االجتماعــي واملســؤول فــي دائــرة 
إصالح األحداث التابعة لوزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة ولّي اخلفاجي، أشــار الى أن «هناك 
فرقــا بني عمالــة االطفــال وتشــردهم، فاألولى 
تعني الطفل الذي يعمل من عمر 15 عاما فما دون، 
وقانون العمل العراقي لســنة 70 ســمح لألطفال 
بالعمــل من عمر 15 فما فوق، مع أن االمم املتحدة 
حددت العمر بـ 18 عامــا، لكن ظروف العراق من 
حــروب وغيرهــا، أجبرت االطفــال على اخلروج 
للعمل، وســمح لهم قانون اصــدره مجلس قيادة 

الثورة املنحل بذلك».
لكن اخلفاجي يســتدرك بالقــول «الغريب أن 
هــذا القانون ما زال نافذا، مع أن من املفروض أن 
نعمل على إيجاد فرص عمل تتناســب وقابليات 
األطفال الذهنية والعمرية والنفســية، وأن يكون 

لديهم ضمان اجتماعي وغير ذلك». 
ويتابع القول إن «ما نراه اليوم ال يقع في باب 
عمالة األطفال، بل في باب التشرد، وذلك حسب 
قانون رعاية األحداث لعــام 1983، فهناك أطفال 
يجمعون العلب الفارغة، وهناك من يبيع املناديل 
الورقية في التقاطعات، وهذا تســول بشكل غير 

الفتــا  مباشــر»، 
«قانــون  أن  إلــى 
الرعايــة حذر من 
عمل أي طفل في 
مهنــة غيــر فنية، 
ألنهــا تــؤدي في 
إلــى  النهايــة 

انحرافه». 
أســباب  وعن 
قــال  التشــرد، 
إن «هنــاك الفقــر 
فــي  املوجــود 
والــذي  العــراق، 

يصل الى ربع تعداد الســكان، ويؤدي إلى خروج 
االطفال لتأمني لقمة العيش بســبب دخل العائلة 
غير الكافي، كما أن بطالة الكبار تؤدي إلى عمالة 
االطفــال، فضال عــن أن أصحاب املهــن يرغبون 
بعمالة األطفال لرخصها، مع ســهولة الســيطرة 
علــى األطفال واســتغاللهم في أكثــر من غرض، 
وال يجب أن ننســى أهم مشــكلة وهي التســرب 

الدراسي الذي يؤدي إلى هذه الظاهرة». 
وكشف اخلبير االجتماعي عن «دراسة أعدت 
العــام 2006، حــني مت جمــع 850 طفــال مشــردا، 
وعنــد دراســة حاالتهــم وجدنــا أن اكثرهم غير 
محتاج للعمل؛ لكن تســربهم من املدارس وإهمال 
الوالديــن أدى إلــى جنوحهــم»، مشــيرا إلــى أن 
«الطفل عندما يتســّول للمرة األولى، يستســهل 

هذه املهنة ويواصل ممارستها».
وبشأن ارتباط التشــرد أو العمالة باجلرمية، 
االحــداث  جنــوح  «أســاس  أن  اخلفاجــي  أكــد 

وجرائمهم هو التشــرد والتســكع في الشــوارع، 
وخالل التحقيق مع بعضهم في قضايا اإلرهاب، 
تبني أنهم ال ينتمون إلــى منظمات إرهابية، وإمنا 
مت التغريــر بهــم من قبــل بعض اجملرمــني األكبر 
ســنا، لدفعهــم إلى القتــل وزرع العبــوات وجمع 

املعلومات لصالح منظمات إرهابية».
وحذر اخلبير االجتماعي «من بؤرة البتاويني» 

املنطقة املهملة في قلب بغداد.
 وقــال «هنــاك أطفــال يتعاطــون اخملــدرات 
وميارســون اجلنس املنحرف، ولو مت البحث في 
األمر بتعمق، فســوف جنــد أن هنــاك عصابات 
منظمة تقف خلــف جتميعهم وإيوائهــم وتنظيم 

أعمالهم غير القانونية». 
وعن تقديراته ألعداد األطفال املشــردين، ذكر 
اخلفاجــي «هناك رقمان أولهما رســمي ويشــير 
إلى وجود 50 مشــردا فقط في دور الدولة، وغير 
رسمي ال ميكن حتديده، إال أن التقديرات تتحدث 

عن أعداد كبيرة». 

بــدأت حركة حقــوق اإلنســان في 
املنصــرم  القــرن  مــن  األول  النصــف 
وأثمرت على صــور إعالنات ومواثيق 
ثم تطــورت إلــى اتفاقيــات ملزمة في 
القــرن الثاني من النصــف املذكور، إال 
إن أهمها تتناول اإلنسان الفرد البالغ، 
امــا الطفل الــذي يعد لبنــة أولية لبناء 
املســتقبل لم تتناوله هذه االتفاقيات، 
مــن يحتــاج حلمايــة معينــة  وكونــه 
تستوجب منحه حقوقا خاصة متميزة 
عن حقــوق البالغني تهــدف إلى توفير 
بيئة صحية واجتماعية ونفسية قابلة 
لتنشــئته النشــأة الصحيحــة، لذا فقد 
اجته الفكر اإلنســاني إلى التركيز على 
هذه الناحيــة واصدر اإلعــالن العاملي 
حلقوق الطفل في 20 / تشــرين الثاني 
عــام 1959 داعيــا اإلنســانية الن متنح 

الطفل خير ما لديها.

تعريف الطفل 
تنص املادة (1) مــن اتفاقية حقوق 
الطفل لعام 1990، انه يعرف الطفل كل 
إنســان لم يتجــاوز الثامنة عشــرة، ما 
لم يبلغ ســن الرشــد قبل ذلك مبوجب 
حتــدد  ولــم  عليــه  املنطبــق  القانــون 
االتفاقية ســن بــدء الطفولــة إذ كانت 
ســتبدأ مبولده أو من اللحظة التي يبدأ 

تكوينه فيها.
واهتــم اجملتمــع اإلنســاني الدولي 
بحقــوق الطفل وتبناهــا ضمن إعالنه 
الصادر عــام 1924 فــي جنيف والذي 
احتوى عــدة مبادئ منهــا حق العيش 
بأمان وعــدم التمييز والتعليم وإبعاده 
عــن املناطــق التي تــدور فيهــا حروب 

ونزاعات مسلحة إلى غير ذلك.

املبادئ األساسية حلقوق الطفل
يوفر قانون حقوق اإلنسان الدولي 
عددا من املبادئ املتصلة بحقوق الطفل 

وهي :
1- مبدأ عدم التمييز.

2- املصالح الفضلى للطفل.

3- حــق الطفل في احليــاة والبقاء 
والنماء.

4- واجب احترام آراء الطفل. 
وتشــرف جلنــة حقــوق الطفل في 
األمم املتحــدة على مراقبــة تطبيق هذه 
املبادئ من قبل الدول األطراف وتوجه 
بشأنها التخاذ التوصيات والقرارات، 
وكذلــك تنظــر فــي القــرارات اإلدارية 
املشــاريع والبرامج  والقضائية وفــي 
واخلدمــات التي لها تأثيــر على الطفل 

وحقوقه.

حتفظ العراق
بقــي لنــا ان نقول بــان العــراق قد 
انضــم ووقــع وصــادق علــى اتفاقية 
حقــوق الطفــل عــام 1994 اال انــه قــد 
حتفظ على املــادة 14 منها والتي تنص 

على: 
ـ حتترم الــدول االطراف حق الطفل 

في حرية الفكر والوجدان والدين.
ـ حتتــرم الــدول االطــراف حقــوق 
تبعــا  كــــذلــك،  الوالديــن  وواجبــات 
حلالــة االوصــــيــاء القانـــونيني عليه 
فــي توجيه الطفــل في ممارســة حقه 
بطريقــة تنســجم مــع قــدرات الطفــل 

املتطورة.
االجهــار  يخضــع  ان  يجــوز  ال  ـ 
بالديــن او املعتقــدات اال للقيــود التي 
ينص عليها القانــون والالزمة حلماية 
الســالمة العامة او النظــام او الصحة 
او اآلداب العامة او احلقوق واحلريات 

االساسية لآلخرين.
كمــا ان العــراق قد قــدم تقريره عن 
تطبيــق االتفاقيــة الــى جلنــة الطفــل 
املشــكلة مبوجب هــذه االتفاقية وذلك 
عــام 1998 وان مــن كان مســؤوال عن 
خطوات تطبيــق االتفاقية فــي العراق 
هي هيئة رعاية الطفولة - وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية.
 وبعــد التغيير عــام 2003 لم يراجع 
العراق موقفه السابق كي يتمتع الطفل 

بكامل حقوقه وانسانيته.
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األطعمة األربعة التي تساعد على خفض الكولسترول 

الليمون.. فوائد ال حتصى
أغنى  مــن  الليمون  يعتبــر 

(ج)  بفيتامــني  الثمــار 
وكذلــك فيتامــني (ب) 

النياســني  ومــادة 
فــني  فال يبو لر ا و
مواد  جانــب  إلــى 
تيــة  ا ر هيد بو كر
مــن  وعــدد 

املعدنيــة  املركبــات 
الكالســيوم  مثــل 

والبوتاســيوم، ويعتبــر مــن أغنــى الثمــار بفيتامني 
(ج) الواقى من مرض االســقربوط ( ســقوط اللثة )، 
كما يحتوى على نســبة عالية من مادة الســترين التى 
تعمل على تقوية جدر األوعية الدموية وكذلك يقى من 

مرض البالجرا.
تنــاول الليمون مع املاء الفاتر علــى الريق يفيد فى 
طرد الســموم من املعدة والكبد وحماية خاليا اجلسم 
ويســتخدم كـمضاد للقىء، كمـا يســتخدم فى عالج 
الطفح وذلك مبس املــكان املصاب. أما غرغرة عصيره 
فيمكن استعمالها فى عالج التهاب احلنجرة واللوزتني 
بعد تخفيفه باملاء. وهو منشــط للكبد والكلى، وقشر 
الليمــون ذو رائحــة عطرية جميلة ومنــه يتم حتضير 
العطور وماء الكولونيا..والزيت املستخرج من القشر 

يستخدم فى صناعة األدوية الطاردة للديدان... 

ال تهمل تناول وجبة الفطور 
ميكن االفطار أن يســاعد في منع اجللطات الدموية 
والسكتة القلبية املؤدية إلى الوفاة املفاجئة. النصيحة 
هي عدم إهمال اإلفطار!  فالذين يهملون وجبة اإلفطار 
دائما، عليهم أن يتوقفــوا عن هذه العادة! حيث أكدت 
البحــوث احلديثــة أن واحــدة من أســوأ املمارســات 

إهمال وجبة اإلفطار «وجبة اإلفطار هي أهم وجبة».

ملاذا؟ 

   ألن تواتــر الســكتات القلبية واجللطــات املؤدية 
إلى الوفاة املفاجئة تكون بني الســاعة 6 صباحا حتى 
الظهر، وأعلى نســبة لها تكون بني 8 و 10 صباحا. لذا 
فــأن ما توصل إليه هذا التقريــر أن أكثر حاالت املوت 

املفاجئ تكون في الصباح الباكر؟ 

كيف؟ 

صفائح الدم، وهــي عنصر الدم الذي مينع النزيف 
احلــاد إذا ما حصل جرح في اجلســم، بســبب تراكم 
ســاعات  الشــريان.في  بطانــة  فــي  الكوليســترول 
الصبــاح تكون الصفائح الدموية أكثر نشــاطا ومتيل 
إلى تشــكيل جلطات الدم. وفي اقل تقدير حتى األكل 
اخلفيف جدا لوجبة اإلفطار في الصباح مينع تنشيط 
صفائــح الدم التــي ميكن أن تســبب ســكتات قلبية.
وفي دراســة أجريت في جامعة ميموريال في سانت 
جونس نيوفوندالند، أفادت أن األكل اخلفيف، القليل 
الدهون لوجبة اإلفطار كان حاســما في تعديل نشاط 
الصفائح الدموية.وفي ضوء هذا البحث أن استهالك 
إفطــار منخفض الدهون أو خال من الدهون مثل اللنب 
وعصيــر البرتقال والفاكهــة والبروتني الذي مصدره 
االلبان أو احلليب اخلالي مــن الدهون.فإذا كنت ممن 
يهملون وجبة اإلفطار، فمــن املهم أن تغير هذه العادة 
فــورا، والبــدء في تنــاول وجبة اإلفطــار مثل حبوب 
الشــوفان اجملروش أو النخالة مع ستة أونصات من 
عصير العنــب أو عصير البرتقــال، أو حتى قطعة من 
الفاكهة. أن وجبة اإلفطار سوف متنع نشاط التصاق 
الصفائح الدمويــة ببعض وتراكمهــا وبذلك يتم منع 
تكــون جلطــات الــدم، والتــي قد تــؤدي إلى نشــوء 

السكتات القلبية أو اجللطات. 
إذا لسالمتك ال تهمل وجبة اإلفطار أبدا .

الكثير من الناس يشكون دائما من ضعف الذاكرة، 
ســواء التي تتعلق باألشــياء البســيطة، مثل نسيان 
مكان مفاتيــح املنزل، وصوال إلى أمــور تتعلق باملهن 
والعمــل. فالعقل كغيــره من أعضاء اجلســم بحاجة 
إلى التدريب عبر مجموعة من النشاطات الذهنية حلل 

هذه املعضلة التي باتت تثير قلق الكثيرين. 
وبدايــة ينصح األطبــاء بأن أفضل طريقــة لتمرين 
العقل هي بتغييــر منط احلياة الذي ميارســه الناس، 
ألنه من شــأنه أن يغير مجــرى عمل العقــل وبالتالي 

يقوي ذاكرته.
ومن األمور املفاجئة التي الحظها الطبيب األمريكي، 
مايــكل رويــزن، أن عدم تنظيــف األســنان يؤثر على 
الصحــة العقلية، مبينا «أن غشــاء البكتيريا (البالك) 
العالــق بني األســنان ممكن أن يســبب رد فعل مناعي 
ينعكــس علــى شــرايني القلــب، بحيث مينــع وصول 
مغذيــات ضروريــة للخاليا الدماغية، « ممــا يعني أن 

تنظيف األسنان يقوي الذاكرة.
ومــن النصائــح األساســية التــي رأى ضرورتهــا 
رويزن، القيام بعدة نشــاطات بوقت واحد، مثل قيام 

أحد األشــخاص وهو يتمرن على عجلة للتخســيس، 
بقــراءة كتــاب، أو ســماع إحدى الســيدات دروســا 
 ،iPod مســجلة لتعليم اللغات أثناء اســتخدام جهاز
وهــو األمر الــذي ينعش ويقوي الذاكرة بشــكل قوي 

ويعّود الدماغ على فعل عدة أمور في وقت واحد.
ومــن املهم هو احلرص على تنــاول أطعمة حتتوي 
مــن  وهــو  الدوكوساهيكســينويك،  حمــض  علــى 
األحماض الدهنية التابعة لسلســة أحماض «أوميغا 
3»، والتــي تســاعد على تقويــة الذاكــرة، واملوجودة 

بأغذية مثل سمك السلمون واللنب. 
باالضافة الى املشــاركة باأللعاب اإللكترونية مثل 
لعبة روبيك ثالثية األبعاد، والتي تعتبر مهمة للذاكرة 

في جميع األعمار.
إضافــة إلــى ذلــك رأى العلمــاء ضــرورة أن يرفع 
اإلنســان معــدل خفقان قلبــه ثالث مرات باألســبوع 
ملــدة 20 دقيقــة، حتــى عبــر الســير اليومــي، ألنه من 
شــأنه أن ميأل صدر اإلنسان باألوكسجني، ويشجعه 
على إمنــاء خاليــا جديدة. ويقــول عالــم األعصاب، 
بجامعة برنســتون األمريكية، سام وانغ، أن تدريبات 

«اإليروبيكس» فعالة أكثر بثالث مرات من أي نشــاط 
لتدريــب الدماغ. وفــي اخلامتة رأى خبــراء أنه حتى 
لــو لم يكــن أمام الشــخص متســع من الوقــت خالل 
األســبوع، فــإن األبحاث تشــير إلــى ضــرورة القيام 
بتدريبــات رياضية تتراوح بني القوة واالعتدال خالل 
ســبعة أيــام، حتى ولــو كان مجرد الركــض العادي، 
والذي من شــأنه أن يحافظ على القــوة اإلدراكية في 

ذهن اإلنسان خصوصا مع تقدمه بالعمر

يعاني الكثيرون من رائحة فم كريهة، اما مسبباتها 
يعــود ان حوالــي 90٪ مــن احلاالت ســببها نشــاط 
جرثومــي داخل الفــم. ورائحة الفــم مصدرها تفكيك 
البروتينــات املوجــودة في الغــذاء ولبعضهــا رائحة 
كريهــة جدًا، وهنالــك مجموعة عوامل تســبب رائحة 

الفم هي:
• نظافة فم غير كاملة خاصة بني االسنان

• عالج اســنان ســيء، ميكــن من جتمــع جراثيم 
وتكّون رائحة كريهة.

• ظهر اللسان – ان املبنى الداخلي للجزء اخللفي 
من ظهر اللسان يتركب من عدد كبير من حلمات الذوق 

عندها تتجمع بقايا غذاء وجراثيم تنتج رائحة كريهة
• امراض في الّلثة

• امراض في جهاز التنفس، زكام، رشــح، التهاب 
جيوب

• تكــون حجــارة صغيــرة فــي اللوزتــني، نتيجة 
لتكّلــس بقايا غذاء وجراثيم تنطلــق في الفم. ورائحة 

احلجارة هذه كريهة.
• جفاف في الفم نتيجة لنقص في اللعاب ينشــط 
اجلراثيــم ويزيد مــن الرائحة. جفاف كهــذا يكثر في 
الصوم وفــي النوم، وعند الذين يتنفســون عن طريق 
الفــم والذين يكثرون مــن الكالم، ويقللــون من االكل 
والشــرب، توتر نفســي، تناول ادوية معينة تقلل من 

سريان اللعاب.
• يعتقد ان مرضى السكري وأجهزة الدم والكبد، 

قد تتطور عندهم رائحة في الفم.
وسائل الفحص

فــي ايامنــا ممكن فحــص هــذا فحصًا دقيقــًا، من 
قبل طبيب يقيس كمية االنزميات في اللعاب املســببة 

للرائحة.

العالج الذاتي
• احملافظة على نظافة الفم واالسنان

• غســل الفم مبحلول فم يحوي دهنا وماء ومادة 
مضادة للبكتيريا ومتنع الرائحة في الفم خالل 18-8 

ساعة
• اســتعمال معجون اســنان يحوي مادة تســمى 

«بريتانول» مضاد للرائحة

وجــدت دراســة علميــة جديــدة أن تنــاول أنواع 
محــددة مــن الطعــام ميكن أن يســاعد النــاس على 
خفض مستويات الكولسترول في الدم، حتى بدون 

استخدام االدوية.
التغذيــة  عــن دكتــور  «تــامي»  ونقلــت صحيفــة 
وبيولوجيــا األوعيــة الدمويــة في جامعــة تورنتو، 
ديفيــد جنكينــز الــذي أجــرى الدراســة، قولــه أن 
هنــاك أربــع دعائــم للنظــام الغذائي التــي تخفض 
الكولســترول: الشــوفان، اجلوز واملكســرات، زيت 
الزيتون والصويا. وقال جنكينز إن تعزيز استهالك 
هــذه املــواد الغذائية تكفــي لتحقيــق تأثير خلفض 
الكولســترول، مــن دون أن يتطلــب ذلــك الكثير من 
اجلهــد. وأضاف: «ســيكون كافيا اســتبدال وجبة 

اإلفطار العادية بالشوفان وحليب الصويا».
وعــددت صحيفــة «تــامي» فوائد األنــواع األربعة 

املذكورة على الشكل التالي:
الشــوفان: وفقا للرابطة األميركيــة للتغذية، فإن 
الشــوفان معــروف جدا بفوائــده الصحيــة للقلب، 
والتي تشمل خفض كولسترول الدم، وضغط الدم، 
بسبب احتوائه على األلياف الذائبة، كما أنه يساعد 
في احلفاظ علــى الوزن ضمن املعــدل الطبيعي، ألن 

تناوله يشعر اإلنسان بالشبع لفترات طويلة.
الذائبــة،  األليــاف  علــى  الشــوفان  ويحتــوي 

والتــي تقلل نســبة الكولســترول الضار فــي الدم، 
كمــا أنهــا تقلل مــن امتصــاص األمعاء 

للكولسترول.
وفقــًا   : واملكســرات  اجلــوز 
إلدارة الغذاء والــدواء األميركية 
فــإن تنــاول 40 غــرام يوميــًا من 

أو  اللــوز  أو  كاجلــوز  املكســرات، 
الفســتق أو الصنوبر ميكن أن يقلل من 

خطورة اإلصابة بأمراض شرايني القلب.
وحتتوي املكســرات على نوعيــة خفيفة وصحية 
من الزيوت النباتية غير املشــبعة، واأللياف النباتية 
الذائبــة، وكمية من مواد ســتانول النباتية املضادة 
للكولســترول، باإلضافــة الــى مانعــات األكســدة 
واملعادن واألمالح والفيتامينات الطبيعية والصحية 

للشرايني القلبية.
 زيت الزيتــون: يحتوي زيت الزيتــون على نوعية 
عاليــة من الدهون األحادية غير املشــبعة، باإلضافة 
إلى مركبات الفينول ومجموعة أخرى من مضادات 
بات مضادة لاللتهابات والفيتامينات  األكسدة ومركَّ
واملعــادن. ويــؤدي تناول زيت الزيتــون إلى خفض 
نســبة الكولســترول في الــدم، وإلى خفض نســبة 
الكولسترول الضار، ورفع نسبة الكولسترول املفيد، 
وتعمــل املــواد املضــادة لاللتهابات في هــذا الزيت 

والشــبيهة في عملهــا بأدوية األســبرين والبروفني 
علــى تهدئة نشــاط عمليــات االلتهابات 
داخــل شــرايني القلــب، كما أن 
تناوله يعتبر وســيلة ثابتة 
خلفض مقــدار ضغط الدم 

بنسبة متوسطة.
الصويا  تعتبــر  الصويــا: 
مــن البروتينــات املتكاملة غذائيــًا ألنها حتتوي 
على كافة األحماض األمينية التي يحتاجها اجلســم 
لبناء سلســلة البروتينات. - يحتــوي فول الصويا 
علــى مــواد كيميائيــة قابلــة للذوبان في املــاء، كما 
أنها مضادات لألكســدة تعرف باسم االستروجني 
النباتــي. ويعد فــول الصويــا من األطعمــة اخلالية 
متامًا من الكولســترول، كما يعمــل أيضًا على تقليل 
نسبه املرتفعة في الدم، ويســاعد على منع اإلصابة 

بتصلب الشرايني وتراكم الدهون. 
ونقلــت الـــ «تامي» عــن جنكينــز قولــه أن غالبية 
املشــاركني في هذه الدراســة اثبتــوا ان اعتماد هذه 
األنــواع فــي نظامهــم الغذائي يســاهم فــي خفض 
مســتويات الكوليســترول في الدم، وأن االستمرار 
فــي اعتماد ها النظــام ميكن أن يحتفــظ على املعدل 
الطبيعي للكولســترول مــن دون احلاجة إلى تناول 

األدوية.
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باع» للدكتور عبد الرضا علي «غبار السِّ

قراءة نقدية في شاعرية القصيدة

خيام الالمي يؤلف
ملسرحية «مارات سيد»

حســني،  ســاهرة  الزميلــة  حصلــت 
اجلائــزة األولى في التمثيــل عن دورها 
فــي مســرحية (لعبــة النــور والظلمة) 
للمخرج عماد جاســم حمــزة، وهي من 
إنتــاج النشــاط املدرســي فــي محافظة 

واسط / العراق.

ازهار الشعر واملوسيقى والسينما تبهج املقهى الثقافي العراقي في لندن

منحــت مؤسســة - التبــادل الفنــي اجلديــد 
البريطانية – التــي تعــــنى باالجتاهات احلديثة 
فــي الفنــون التشــكيلية والبصريــة، جائزتهــا 
الســنوية هذا العام للفنان العراقي ساطع هاشم 
وذلك عــن لوحته – مخاض – التي تعرض حاليا 

في متحف قلعة نوتنغهام.  
وقد مت االعــالن على جائـــــزة هــذا العام يوم 
7 تشــرين االول 2011 في حفــــــل خاص اقامته 
مؤسسة املتاحف لوسط انكلــــترا وبلدية مدينة 
نوتنغــــهام بالتعاون مع مؤسسة التبادل الفني 
اجلديد مبناسبة افتتاح  - املعرض السنوي للفن 

املعاصر لفناني وسط انكلترا. وقد حضر املناسبة 
جمهور واســع من الفنانني واملثقفني ومسؤولي 
املؤسسات الثقافية وجامعي اللوحات واملهتمني 

بالفن التشكيلي والصحافة احمللية.
 ويذكــر انــه ســيقام فــي غاليــري مؤسســة 
ـ التبــادل الفنــي اجلديــد ـ فــي العــام املقــــبــل 
معرضًا شــخصيًا شامًال للفنان ســاطع يتناول 
ابرز محطاته االبداعية خـالل الســنوات العشــر 

االخيرة. 
و ســبق للفنان حصوله علــى عدد من اجلوائز 
التقديرية خالل مســيرته الفنيــة  تثمينا جلهوده 

واســهاماته الثقافية والفنية فــي بريطانيا، منها 
تكرميه فــي العــام املاضي من قبل بلديــة مدينة 
ليســــتر وذلك بتســمية احدى القاعات الرئيسة 
فــي كليــة التعليم فــي املدينة بإســمه، وتعرض  
بعــض املتاحــف واملؤسســات العامــة اعمالــه، 
لتكــون  االعمـــــال  هــــذه  بعــــض  واختـــيــرت 
ضــــمن ـ كاتالوك املوسوعة العامة للمجموعات 
الفنــــية في انكلترا ـ وهي املوسوعة التي متولها 
متاحــف انكلترا ويشــرف عليها نخبــة من كبار 
مؤرخــي ونقــاد الفــــن وبالتعاون مــع  ـ  بي بي 

سي. 

عن دار العــارف للمطـــبوعات ببيـروت 
علــّي  الرضــا  عبـــــــد  للدكتــور  صــدر 
كـــتابــه النقــــــديٌّ اجلديــد الذي وســمه 
ــباع» وهــو قــراءات نقــــدّية  بـ «غبار السِّ
أدارها في قســمــــِني شــــملت أســالــيب 
شــعر الشــطرين، والشــعر التفعـــــيلــي، 
وقصيدة النثر، ضـــــمَّ القســم األّول منها 
قــــراءاتــه لنصوصٍ  مفردةٍ  كانت حملمود 
فتحي احملروق، عـــبد األمير احلصـــيري، 
عبــد العـــزيــز املقالح، محّمد عبد الســالم 
منصــور، محّمد حســني هيــــثم، صاحب 

قصـــيــدة « غـــبــار الســباع» التي حـــمــل الكتــاب عـــنوانها، عبــــد الله بن 
ادريس، صــالح الطائي، عارف الساعدي، ضحى احلّداد، محّمد عفيفي مطر، 

علّي الشاله، محّمد حسني األعرجي، واجلواهري.
وضمَّ القســم الثاني قراءاته لعشر مجموعات شــعرّية كانت: لعبد العزيز 
املقالــح، جواد احلّطــاب، عبد اللطيف أطيمــش، عبد الرّزاق الربيعي، جاســم 
الصحّيح، محّمد عبد الســالم منصور، عبد العزيز جمعة، راتب ســّكر، ومجيد 

ياسني. كما تضّمن الكتاب بعضًا من سيرة الناقد ومؤّلفاته.

مؤسســة  أكادمييــة  اختــارت 
العراقــي  املوســيقي  شكســبير 
لتأليــف  الالمــي  خيــام  الشــاب 
Marat/ مســرحية   موســيقى 

ويس.  بيتر  انتاج  من    Sade
 وعرضت املســرحية في مدينة 
ستراتفورد وسط إنكلترا التي ولد 
فيها شكسبير، والقت اقباال كبيرا. 
وكان للموسيقى التي كتبها خيام 
الالمــي صــدًى كبيرا بــني النقاد، 
وعرضت املســرحية للفترة من 20 
تشــرين األول وحتــى 5 تشــرين 

الثاني 2011.

٭ علــى وهج القصائد والعزف على ألــة الفلوت، التقى 
رواد املقهــى الثقافــي العراقي فــي لندن يــوم31 متوز مع 
الشــاعر عدنان الصائغ والعازفة نيكي هاينن، في امســية 
رابعة في مبنى املقهى اجلديد في شــارع هــارو. في البدء 
رحب الفنــان فيصل لعيبي برواد املقهــى وضيوفه اجلدد 
الســفير العراقــي ســميرالصميدعي في امريــكا، والوجه 
االعالمي عبد املنعم االعســم، مفســحا لهم دخول حضرة 

الشعر وعالم املوسيقى.
 افتتحت األمســية في مقطوعة موسيقية مستوحاة من 
قصيدة للصائغ، ثم يأتي صوت الشاعرالرخيم ذي النبرة 
الواطئــة وهو يتناغم مــع صوت الفلــوت، مفتتحا قراءاته 

بقصيدة أبواب:
(أطرُق بابًا

أفتحُه
ال أبصر إال نفسي بابًا

أفتحُه
أدخُل

ال شيء سوى باٍب آخر
يا ربي

كْم بابًا يفصلني عني)
٭ كمــا التقى زبائن الفنان طه حســني رهــك القادم من 

برلني في امســية يــوم 12 آب حتدث فيها عن(املوســيقى 
والدراما). كانت احملاضرة قد تنوعت بني االراء األكادميية 
والتعليق والغناء وعرض لقطات من افالم اجنبية وعربية 
مختلفــة لتعزيــز الــدالالت التي اشــار اليها حــول عالقة 

املوسيقى بالدراما. 
 مؤكدا أن املوســيقى لعبت وما زالت دورا مهما في الفن 

املسرحي قبل اكتشاف السينما..
 منوهًا ان املوسيقى ترافقت بالشعائر الدينية والتمثيلية 

في بالد ما بني النهرين وفي مصر الفرعونية. 
امــا فــي عصر النهضــة فأننا جنــد املوســيقى ارتبطت 
مبشــاهد مختلفة مثل املاســكات االنكليزية واالنترلودات 
(حلــن اضافــي يتخلــل املســرحية) وكذلــك فــي اعمــال 
عالقــة  اخــذت  ثــم  واالســبانية،  االيطاليــة  املســرحيني 
املوسيقى باملسرح شكال جديدا ومتكامال في االوبرا وفي 
الباليــه حيث يختفــي النــص، وتصبح املنظم لــكل حركة 

ولكل امياءة.
٭  و مع ممارسة ثقافية ذات نكهة جديدة، عرض املقهى 
فيلــم (املنعطف) يــوم 25 أيلول للفنــان الراحل جعفرعلي 
الــذي اخرجه عــام 1975، عــن رواية (خمســة اصوات،) 
للكاتــب غائب طعمــة فرمــان.. وفي تقدميه االمســية اكد 
الفنــان علي فــوزي الذي عمل مــع الفنان جعفــر في فرقة 

مسرح اليوم ومثل في فيلمه (ســنوات اجلمر): اننا اليوم 
نســتذكر من خالل فيلم املنعطف مبدعــا عانى الكثير ابان 
النظام السابق، فقد سبق له ان اعتقل عام 1963، وتعرض 
الى ضغوطات، منها تدخلهم في فيلم اليوم وفرض خطاب 
التاميم الحمد حســن البكر عليه كبداية لفيلمه «املنعطف»، 
ومحاولــة تهجيره من العــراق كتبعيــة ايرانية.وملا لم تفد 
احملــاوالت معه، قتلت زوجته في حــادث دهس مدبر، كما 
ذكر الراحل ذلك الصدقائه، ومتت تصفية ابنته (سندريال 
) الطبيبــة في ظــروف غامضــة بتهمة التســبب في وفاة 
احــدى الشــخصيات البعثية، ولم يتحمــل جعفر الصدمة 
وهــو الذي كان يعاني من امــراض عديدة، فمات كمدا عام 

1997 ببغداد.. 
فيلــم ( املنعطف) في (االبيض واالســود) اشــترك فيه 
نخبة من املمثلني منهم يوسف العاني، سامي عبد احلميد، 
زكية خليفة، ســمرمحمد، ســميرة اســعد، ناديــة عباس، 
سعاد عبدالله، طعـــمة التميمي، عبداجلبار عبدالله، غزوة 
اخلالدي، عبداجلبار كاظم، سمير حنا، وخليل احلركاني. 
ويتنــاول فترة اخلمســينيات بتعقيداتها السياســية، من 
خالل شــخصيات فاعلــة وغير فعالة فــي اجملتمع ولكنها 
بعيدة عن التحزب، وتتعرض لعســف السلطات والعسف 

االجتماعي، 

ساهرة حسني
ولعبة النور والظلمة

بريطانيا تنتقل الى البث التلفزيوني الرقمي 
تســتعد بريطانيا الى االنتقــال كليًا الى 
التلفــزة الرقميــة األرضيــة (ديجيتــل تي 
فــي–Digital TV) فــي نيســان/أبريل 
اطلقــت  بريطانيــا  ان  ومعــروف   .2012
عام 1998 مســطحة رقمية تتميز بإرســال 
مضاعــف ســت مــرات، والتلفــزة الرقمية 
الرقمــي  البــث  هــي طريقــة تعتمــد علــى 
(ديجيتــال) األرضــي ترقم في اإلشــارات 
احلاملــة للصــورة والصوت، وتنســق في 
تدفق واحــد، قبل أن يتم ترقيمها وبثها أي 
إيصالها للمشــاهد عبر الذبذبــات، وّميكن 
النظــام الرقمي املرمز، من إرســال أكثر من 
محطة علــى قناة واحــدة نحــو الهوائيات 

اخلارجية املوجودة.
ومن أهم خصائص التلفزة الرقمية أنها 
متكن املشــاهدين من الولوج السهل لباقي 
القنــوات العامــة واملتخصصــة وإمكانيــة 
إســتخدام معطيــات كالترجمــة الفوريــة، 
أمــا بالنســبة إلــى القنــوات التلفزيونيــة 
فإن اإلرســال الرقمي األرضــي يخول نقل 

البرامــج الرقمية مــع ضمان جــودة عالية 
في الصــوت والصــورة، واالســتفادة من 
البث الرقمي األرضــي بتكلفة أقل من البث 
التماثلي. ويذكر ان خالل القرن العشــرين، 
مر العالم بتطورات تقنية هائلة كان لها أثر 

كبير في تغيير منط حياتنا اليوم. 
فاســتخدام البث الرقمي فــي دولة مثل 
بريطانيــا أثار لــدى علماء التقنية شــعورا 
باحلمــاس الكبيــر جتــاه اإلمكانــات غيــر 

احملدودة للعصر الرقمي.
ففي البداية توفرت تقنيــة البث الرقمي 
لقلة قليلة، غير أن األمر تطور، وسوف يجد 
مئــات املاليني من البشــر أجهزتهم خــارج 
إطار اخلدمة، ولن تفلح معــــها أي جهـــود 
إصالح، والســبب هو أن التقنية التناظرية 
في البــث Analogue Transmission في 
طريقهــا إلــى االختفــاء بال عودة، لتفســح 
الطريق أمام التقنية الرقمية، والذين ليست 
لديهم هذه التقنية لن يســتطيعوا مشاهدة 

التلفاز في منازلهم!

الفنان فؤاد سالم... يفقد 
النطق ويتكلم باإلشارة!! 

يقضي الفنان العراقي القدير فؤاد ســالم شيخوخته في عذاب 
وألــم، حيث يعانــي تلًفا في أنســجة الدمــاغ أفقده القــدرة على 
النطق واحلركة. ويتعالج اآلن في مستشفيات دمشق مُنسًيا من 

اجلهات العراقية.
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ابناء وبنات اجلالية يحتفلون بعيد الفطر

ورشة عمل لألطفال حول العمل اخليري 

برعايــة املنتدى العراقــي وممثلية إقليم كوردســتان ومجموعة 
البرملانيــني البريطانيني حــول العراق وأصدقاء العــراق العماليني 
البرملــان  اســتضاف  املفقوديــن،  لشــؤون  الدوليــة  واللجنــة 
البريطانــي يوم الثالثاء 8 تشــرين الثاني وفــي احدى صاالته في 
ويستمنســترعرضا لفيلــم « ابــن بابــل « للمخــرج العراقي محمد 

الدراجي. 

إفتتحت األمســية عضــو البرملــان البريطاني من حــزب العمال 
ميغ مون ورئيســة مؤسســة الدميقراطية في ويستمنستر مرحبة 
باحلضور متحدثي األمسية عضو البرملان العراقي عن كتلة التغيير 
الدكتورمحمــد كيانــي والســيدة بيان ســامي عبدالرحمــن ممثلة 
حكومة إقليم كردســتان الســيدة كاترين بومبركــد املديرة العامة 
للجنــة  الدولية لشــؤون املفقوديــن ومنتجة الفيلم إيزابيل ســتيل 

ومخرج الفيلم املبــدع محمد الدراجي. ومدير املنتدى جبار حســن 
الذي حتدث حول الفيلم فقال « اليسعني إال أن أهنئ اخملرج محمد 
الدراجــي وأثنــي على إجنازه الرائع باســم املنتــدى العراقي الذي 
كان ســبب إنطالقــه عام 1987 هــو إحتضان ضحايــا نظام صدام 
الذين تــدور احــداث الفيلم حولهــم»، وفي نهاية العــرض مت لقاء 
حميم بني اخملرج وممثلي املنتدى واالتفاق على التعاون بينهما في 

أقام املنتدى العراقي مبناســبة عيد الفطر حفًال فنيًا وإجتماعيًا على قاعة « ســتو ســنتر « في هارو 
رود وســط لندن، وذلك يوم السبت املصادف 3 أيلول 2011، أحياه املطرب املبدع محمد البيك، حضره 

العشرات من ابناء وبنات اجلالية الذين إبتهجوا بانغام وطرب األغاني العراقية.

نظــم املنتدى ورشــة عمــل حــول كيفية جمــع التبرعات 
وتبنــي أعمال خيريــة في املــدارس البريطانية، دعــا اليها 
تالميــذ مــدارس املرحلــة الثانويــة (أعمار 12-15 ســنة)، 
وشارك في ورشة العمل 15 تلميذأ من بنات وأبناء اجلالية 
وعدد من أولياء األمور، حيث مت تعريف املشاركني مبشروع 
طفــل العراق الذي يتبناه املنتدى وشــرع به منذ آذار 2007، 
ومت التطــرق الى وضــع أطفال العــراق ومعاناتهم وكيفية 
مساعدتهم من خالل دعم مشاريع خيرية مثل مشروع طفل 

العراق في املنتدى. 
واســتعرضت الطالبة اجلامعية شــيرين حسن جتربتها 
في مدرستها عندما روجت ملعاناة أطفال العراق إثر احداث 

العنف والتشريد التي مروا بها وكيف استطاعت من جتنيد 
زميالتهــا وزمالئها التالميذ في املدرســة بالقيام بفعاليات 
ونشاطات خصص ريعها ملشروع طفل العراق في املنتدى. 
وتالها ليث الوكيل (12سنة ) لينقل لهم جتربته التي بدأها 
هــذه الســنة في مدرســته وكيف اســتطاع إقناع املدرســة 
املشــرفة بتبنــي مشــروع طفــل العــراق وبالتالــي اختيار 
املنتدى كمشــروع خيري تخصص ريــع الفعاليات اخليرية 
ملدرســته (Furze Platt Senior School) لصاحلــه. 
ويســعى املنتدى مــن خالل هذه الــورش الى ربــط يافعي 
جاليتنا الكرمية بقضايا هادفة تســاهم في رفع املعاناة عن 

األطفال في العراق. 

مؤسسة احلوار االنساني
تكرم املنتدى لدوره الريادي

منحت مؤسســة احلوار االنساني في حفل 
تكرميــي اقامته يــوم األربعاء 7 أيلــول 2011، 
مبناســبة مــرور عام علــى افتتاحهــا، املنتدى 
العراقــي هدية رمزية عبارة عن  نصب زجاجي 
عــن العراق تعبيــرا عن التعاون بني املؤسســة 
واملنتــدى وتقديــرا للخدمــات الكبيــرة التــي 
يقدمها املنتدى العراقي  للجالية في بريطانيا. 
وقــد اســتلمت الهديــة بالنيابة عضــو الهيئة 

االدارية السيدة فوزية االعسم.

..

لالعمار 16 – 25 عاما

يوفر املنتدى العراقي 
خدمات النصح واملشورة

 لالجئني والوافدين اجلدد
 من الشباب للفئة العمرية 25-16 عاما 

 في مجاالت اللجوء واالقامة والعمل 
والتدريب والتعليم واملنافع االجتماعية

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال 
باملنتدى العراقي على الرقم 

02087415491

مشروع الالجئني والوافدين اجلدد
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اثنى العالمة الســيد حسني اســماعيل الصدر 
على نشاط املنتدى العراقي وعلى اخلدمات التي 
يقدمهــا الى ابنــاء اجلالية العراقيــة وذلك خالل 
الزيارة التي قام بها وفد املنتدى الى سماحته في 
مكتب مؤسســة احلوار االنســاني فــي لندن يوم 

اخلميس املصادف 20 تشرين األول 2011. 
وخــالل اللقــاء الــذي حضره مدير املؤسســة 
الــى  االســتاذ غــامن جــواد، اســتمع ســماحته 
عرض قدمه الوفــد عن اوضاع اجلاليــة العراقية 
واخلدمات الكثيرة التــي يقدمها املنتدى العراقي 
الــى جميع العراقيني من غير اســتثناء ونشــاطه 
املثابر من اجل ربط ابناء اجلالية بوطنهم وبخاصة 
األكادمييني وأصحاب الكفاءات ومساهمتهم في 
اعــادة اعمار العــراق، وابدى ســماحته  تضامنه 
مع املنتدى وتعاطفه مــع معاناة اجلالية العراقية 
واثنــى على برنامــج املنتدى ومنهجــه في خدمة 
ورعايــة الالجئــني العراقيــني املتواجديــن علــى 
الســاحة البريطانيــة وانهــا فــي النهايــة خدمة 
للعراق وللحفــاظ على الهوية الوطنيــة العراقية، 
واكد علــى اهمية اســتمرار التعاون بــني املنتدى 

العراقي ومؤسســة احلــوار االنســاني في لندن 
التــي يرعاهــا ســماحته. ثــم حتــدث الوفــد عن 
ســبب وجــود املنتــدى العراقــي فــي بريطانيــا 
وانواع اخلدمــات التي يقدمها للجاليــة العراقية 
والصعوبات والتحديات التي يواجهها واخملاطر 
التي ستواجهها اجلالية العراقية في حال توقف 
الدعــم الــذي يتلقــاه املنتــدى إذ ســتغلق ابوابه 
بوجــه الالجئني اجلــدد أو العراقيني البريطانيني 
املتواجدين في بريطانيــا والذين ما  زالوا بحاجة 
خلدمــات عديدة ودائمة من املنتــدى العراقي، ثم 
عرض الوفد  جتربة نوادي كبار الســن ومشروع 
طفل العــراق والعيــادة املتنقلة في بغــداد والتي 
يرعاها املنتدى ويرسل لها األدوية لتوزيعها على 
من ال ميلك شــراء األدوية في العــراق، كما جرى 
احلديث عن الفعاليات الثقافية واالجتماعية التي 
ينظمهــا املنتدى العراقي ألجل فائدة ابناء العراق 
املتواجدين في بريطانيــا. وتألق الوفد من رئيس 
الهيئــة االدارية للمنتــدى االســتاذ احمد خضير 
وعضو الهيئة الســيدة فوزية االعســم باالضافة 

الى مدير املنتدى االستاذ جبار حسن. 

ضمن برنامجه املنتدى االجتماعي والترفيهي، نظم املنتدى سفرة عائلية ممتعة يوم االحد املصادف 24 متوز 2011 الى مدينة إيستبورن 
اجلنوبية، شارك فيها عدد من العوائل العراقية، اتسمت بجو من األلفة والبهجة بني املشاركني، كذلك مت تقدمي املأكوالت العراقية الشهية، 

وللتمتع مبناظر البحر اخلالبة في ظل يوم مشمس جميل.

األســتاذ أحمــد خضيــر رئيــس الهيئة 
االداريــة والســيدة فوزية االعســم عضو 
الهيئة االدارية للمنتدى العراقي والســيد 
جبار حســن مدير املنتــدى العراقي التقوا 
بأعضاء نادي كبار الســن في همرسميث 
 ،2011 األول  تشــرين   18 الثالثــاء  يــوم 
لالستماع الى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير 
ناديــي املنتــدى لكبــار الســن وخدمــات 
املنتدى لكبار السن وذلك ضمن اخلطوات 
االستشــارية التي تتبعهــا الهيئة االدارية 
االســتراتيجية  اخلطــة  برنامــج  لوضــع 
للمنتدى للفتــرة املقبلة في ظل االجراءات 
البريطانيــة  للحكومــة  االقتصاديــة 
وتاثيراتها الســلبية على اخلدمات العامة 

واملؤسسات اخليرية.

سفرة املنتدى السنوية الى سواحل مدينة إيستبورن اجلنوبية

نادي املنتدى لكبار السنالهيئة االدارية للمنتدى في لقاء تشاوري مع نادي كبار السن
كل أثنني وثالثاء

من 12 ظهرا - 4 عصرا
يوم األثنني في كامدن تاون 

Castle Haven community Centre
33 Hawley Road

London NW1 8RU

من 12:30 ظهرا - 4 عصرا
يوم الثالثاء في هامرسمث 

Grove Neighbourhood Centre
 7 Bradmore Park Road

London W6 0DT

عنوان ندوة إستضاف فيها املنتدى العراقي الدكتورة آمال 
عزيــز الشــيخ وقدمهــا الدكتور رضــوان الوكيــل وذلك يوم 
الســبت املصادف 16 متوز 2011 على قاعة كنيسة ريفركورت 

في همرسمث غرب لندن.

التغذية والصحة
وعالقتها بأمراض العـصر
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اثلبرغر بني الله واالنسان 

أجل.. نحن الصف االول لكننا اتعس الصفوف!قالوا...

خالد القشطيني 

الصغيــرة  الكنائــس  مــن  اثلبرغــر  كنيســة 
املتواضعة التي اســتطاعت ان حتشر نفسها بني 
البنوك والشــركات وبيوت املال الكبرى ودروب 
العاهرات والغانيات، في حــي االعمال املعروف 
في لندن بالســتي. نسفها االرهابيون االرلنديون 
قبل سنوات واعيد بناؤها لتصبح مركزا للتبشير 
بالالعنف والسالم وحوار االديان وتعايش امللل 
والنحل والتأمل الروحــي. تقدم ندوات ودورات 
وجلســات ومحاضــرات عــن االميــان واالديان 
برامجهــا  تشــمل  الروحــي.  والتأمــل  اخملتلفــة 
حفــالت موســيقية فولكلوريــة دينيــة خملتلــف 
لــألدب  حكواتيــة  جلســات  وكذلــك  الشــعوب 
الشــعبي واالثني. وهو ســر ترددي عليها. فهي 
تعتبر املوســيقى والغناء وســيلة للحوار واللقاء 
بني االمم. سمعت فيها الكثير من الفرق الصوفية 
ولقوالية واالســالمية. وقبل بضعة اشهركان لنا 

موعد فيها مع حكواتي من سورية. 

ضمــت الكنيســة خيمــة مؤثثــة فــي احلديقة 
خصصــت للتأمــل الروحــي. توجد فيهــا الكتب 
املقدسة لشــتى االديان، القرآن الكرمي واالجنيل 
والتــورات والفيــدا وزرادشــت وغيرهــا. هنــاك 
ايضا كاســيتات لســماع التراتيل الدينية لشتى 
الطوائــف. للكنيســة ايضا ســاعة دقاقة تضرب 
بناقوســها اشارة الســاعات. كثيرا ما ضايقتني 
العازفــني.  واملنشــدين  للمتكلمــني  مبقاطعتهــا 
شــكوت منها ألدارة الكنيســة، ولكنهم افهموني 
بأن فــي دقاتها حكمة. إنها تذكر الســامع مبرور 
الزمــن. يا ابــن آدم، مهما تفعــل فأيامك معدودة 

والساعة جتري والعمر يخلص.
قصدتها اخيرا لســماع فرقة تركية تقدم اغان 
عثمانية دينية. ولكنني وصلت قبل املوعد بكثير. 
فتوجهــت الــى اخليمــة وجلســت وانطلقت في 
تســبيحة صوفية، افكر واتأمل. بعد دقائق قليلة 
دخل شاب وشابة وجلسا في الزاوية املقابلة. ما 
لبثا حتى دخال في نزوة غرامية. راحا يتحاضنان 
ويتعانقــان ويتبــادالن القبــل. رأيــت فــي ذلــك 

خروجا ســافرا عن األدب والتقــوى. فهذا مكان 
مخصــص للعبادة والتــالوة والتأمــل الروحي، 
وليس عشــا للغرام. هممت مبكاملتهما وزجرهما. 
ولكنني عدت ملســائلة نفســي. تذكرت ان دينهما 
املســيحي يقــول لهمــا ان اللــه هو احملبــة. وهم 
يعتبرون احلب جــزء من االميان. هذا ما يقولونه 
مــرارا. انا اتعبــد بطريقتي وهذان الشــابان رمبا 
يتعبــدان بطريقتهما، رمبا كانــا يطبقان ما يقوله 
الكاهن عندهم في صلواتهم. اللهم اعطني القدرة 

الن احب وال جتعلني في حاجة ألن استحب.
 مــن يــدري؟ هــذه مدينة لنــدن وليــس مدينة 
البصرة ليتحير احملبون اين يتســترون ويلتقون. 
يســتطيع الشــاب االنكليــزي ان يقبــل حبيبتــه 
ويحتضنهــا في الشــارع، فــي اي مكان يشــاء. 
ملــاذا اختار هــذا العاشــق هذه اخليمة الكنســية 
الدينية بالذات ليتبادل احلب مع حبيبته؟ أم ترى 
ان اجلــو الروحي للمــكان اثار فيهما هــذا التألق 
العاطفــي والرغبــة اجلامحــة للتعبيــر عن احلب 
ببرائــة وروحية؟ ســمعت الكثير عمــن قالوا بأن 

كثيرا  االميان 
يلتقـــــي  مــا 
ق  لشــو با
 . ن بــا و لذ ا و
اخلالق  حــب 
حــــــب  فــي 
 . ق خمللــو ا
حـــــــــــب  و
في  اخمللــوق 
حب اخلالق. 

و لكن لــم قدر لي، انا بالذات، انا اكون متفرجا 
على هذه املعادلة وانشــغل فــي حلها؟ افال يحق 
لي ان اطلب من هذين الشابني ان يفتشا عن مكان 
آخر للحب وال يكدرا مــزاج احملرومني من احلب؟ 
وفيما كنت افكر باجلواب، متحيرا، مترددا، دقت 
ســاعة الكنيسة الســاعة الســابعة لتذكرنا، آه يا 
ابن آدم! تذكر الزمن وقد آن الوقت لسماع املغنني 
الصوفيــني يغنــون عن احلــب، حب اللــه، وحب 

االنسان. فخرجت وتبعني العاشقان. 

عبداملنعم االعسم 

* قيل حلســن البصري: من هم شر 
الناس؟ قال: الذي يرى انه خيرهم. 

هــو  مــن  ”رومي“  للشــيخ  *وقيــل 
الصوفــي؟ فاجــاب: هو الــذي ال ميلك 

شيئا، وال ميلكه شئ. 
عما  شابلن  شارلي  سيدة  *وسألت 
يعجبه فــي فيلمه“حياة كلب“ فاجاب: 
يعجبنــي كونــه احتجــاج علــى تزوير 

انتخابات النقابات. 
الى  الذي تتركه  * وقيل لغاندي: ما 
االنسانية بعد ان متوت؟ قال: جتاربي 
فــي البحث عــن احلقيقة، وهــو كتاب 

صدر بعد وفاته. 
* وقال الصوفي ســّري الســقطي: 
منــذ ثالثني ســنة وانا في االســتغفار 
مــن قولــي ”احلمــد للــه“ قيــــل لــه: 
وكيف ذلــك؟ قال: وقع حريــق ببغداد 
فاســتقبلني واحـــــــد (مــن النــاس) 
وقال لي: جنــا حانوتك، فقلت ”احلمد 
للــه“ فانا نادم من ذلــك الوقت على ما 
قلــت، حيــث اردت لنفســي خيــرا من 

الناس. 
صديــق  ســبير،  اللبيــرت  * وقيــل 
هتلــر احلميم: كيــف تصف لنــا حياة 
الفوهرر؟ قــال في صبــاه كان يقضي 
ســاعات طويلــة امــام املــرآة ليمارس 
متاريــن خطابية. مــا احب هتلــر احدا 

غير نفسه. 
*وكان نيتشة يقول: هل انت ذاهب 
الــى املــرأة؟ ال تنــس ان تأخذ الســوط 

معك. 
في  البستي  ســليمان  ابو  * وهاجم 
ُيحـــــِدث  العزلة“ ” الــذي  ”كــــتــاب 
انفســهم،  فــي  التيــه  للســالطني 
واالعجـــاب بارائهم“ فانهم يصبحون 
طغــاة بســبب ”كثرة ما يســمعونه من 
ثناء النــاس عليهم“ وقــال ” ولو انهم 
انصفوهــم فصَدقوهــم عــن انفســهم 
ألبصــروا احلق ولم يخف عليهم شــئ 

من امورهم“. 

اشــارات  التوحيدي  حيان  * وألبي 
عن فساد الســالطني: ”هكذا ُيفسد من 
فقــَد اخملّطئ لــه اذا اخطأ، واملقــّوم له 
اذا اعــوّج، واملوبخ له إذا اســاء. (انه) 
ال يســمع إال(عبارات) صدق ســيدنا.. 

واصاب سيدنا. 
* وفــي الليلــة 935 مــن الــف ليلــة 
وليلة، حتدثت شــهرزاد عــن قصة ابو 
صيــر وابو قير في املدينة التي ســافرا 
االســتحمام،  ان  ارادا  حيــث  اليهــا، 
فســال ابو صير اهل املدينة عن حّمام، 
يستحم به، فسالوه عن معنى احلمام، 
فقــال: موضــع يغتســل فيــه النــاس، 
مــا عليهــم مــن االوســاخ،  ويزيلــون 
وهــو من اطيب طيبــات الدنيا، ويذهب 
ابوصير الى ســلطان املدينة فيشرح له 
فوائــد احلمــام وضرورته الــى املدينة 
فيشــير عليه ببنائهن فيوافق السلطان 

الن فيه خدمة للرعية. 
الى  حمص  (حاكــم)  عامل  *وكتب 
عمــر بــن عبدالعزيــز: ان ســور املدينة 
قد تهــدم، فــإن أذن اميــر املؤمنني في 
اصالحــه. فكتــب عمــر اليــه: ”حّصن 
مــن  طرقهــا  ونــّق  بالعــدل،  مدينتــك 

الظلم.. فانه حصنها“. 
”مروج الذهب“ ُســئل بعض  *وفي 
شــيوخ بني امية عقيــب زوال حكمهم: 
قــال:  مــا كان ســبب زوال حكمكــم؟ 
”إنا ُشــغلنا بلذاتنا عن تفّقد ما تفّقده 
يلزمنــا، فظلمنــا رعيتنــا، فيئســوا من 
انصافنــا، ومتّنــوا الراحة مّنــا.. وكان 
اســتتار االخبار عنا من اوكد اســباب 

زوال ملكنا“. 
اكثر  حلول  الثعلب  لدى  ان  *وُيزعم 

مما لديه من مشاكل.. اقول: ُيزعم.

عبد جعفر 

كنــا فــي االبتدائية نردد نشــيد (نحن الصف االول احســن 
الصفوف ويلي ما يصدك بينه خلي يجي وشــوف)، نردد ذلك 
ر غم اصابتنا بفقر الدم ومالبســنا الرثــة والضرب املبرح الذي 
نأكله من املعلمني بســبب وبدون ســبب، رمبا ألن التعليم غرس 
فــي اذهاننا وحماســنا ان نكون مثــل اجدادنــا الذين وضعوا 
االبجدية للكتابة، وتطوروا في علم الفلك والرياضيات، ثم بنوا 

حضارات متنوعة من العهد البابلي الى العهد االسالمي.
 واليــوم نحن الصف االول في الفســاد واخلــراب، واملرتبة 
االولــى في قتــل الصحفيني، واالولــى في غيــاب التحقيق في 
اجلرائم وخصوصا االغتيــاالت والتفجيرات، واالولى في عدد 
االرامــل واالطفال املشــردين، واالولــى في ضخامــة امليزانية 
العامة قياســا بدول اجلوار، ولكن اهلها في عوز دائم ويعانون 
مــن قلة اخلدمــات، ونحــن املرتبة االولــى في مد يــد الصداقة 
لــدول اجلوار رغــم انها تصدر االرهــاب لنا وتدعم املليشــيات 
وتقطــع املياه عنا، وتتدخل في شــؤوننا اكثر مما تتدخل قوات 
االحتــالل. واالولى ومنذ اعــوام لم تكتمل تشــكيلية احلكومة! 
والدولة االولــى التي ال يعرف من هو صاحــب القرار! وال نكاد 
نقارب احــدا في فتاوى التحرمي، اذا اصبحنا في املرتبة االولى 
مــن كثرة املرجعيــات والفتــاوى، حتى اصبح معيبــا ان جنمع 

الطماطــة واخليــار فــي كيــس 
واحد! ونحــن في القرن الواحد 
بعــد االلفيــة الثانيــة! وغيرهــا 
من املضحــكات املبكيات، ولكن 
ليــس معيبــا ان يهان االنســان 
وكرامتــه وهو يعانــي من الفقر 
والبطالة وضيق السكن او حني 
يراجع دوائر حكومية وتفرض 
عليه الرشوة لتسهيل معاملته. 

واملرتبة االولى.. تبدو انها ال 
تسقط عن اشياء عراقية كثيرة 
اخرى، ومنها نحن البلد الوحيد 
منــذ اكثــر منــذ عــام ال متنــح 

ســفاراته في اخلارج جوازات السفر، واالالف االطفال واالبناء 
ممن ولدوا في اخلارج ال يعترف بعراقيتهم وتوضع الصعوبات 
ال عــد لها وال حصر كــي يثبتوا عراقيتهم رغم انهــم من اب وام 
عراقيني! واخيرا وليس أخرا نحن املرتبة االولى في اســتنزاف 
الكادر املؤهــل والعلمي،وفي هجرة العقول العراقية واالبداعية 

والكفاءات اخملتلفة وهي مشكلة كبيرة لم حتل حلد لنا.
نعم نحن الصف االول ولكننا اتعس الصفوف، ألهذا ناضلنا 

وقدمنا التضحيات من اجل اسقاط الدكتاتورية البغيضة؟!

«الرحيل من بغداد» ضمن قائمة االفالم 
املرشحة الفضل فيلم بريطاني مستقل

اعلنت جلنة جائزة الفيلم البريطاني املستقل عن ترشيح 
فيلم «الرحيل مــن بغداد» للمخرج العراقــي قتيبة اجلنابي 
جلائــزة افضل فيلــم روائي مســتقل، وذلــك ضمن احلفل 
الــذي اقيــم لالعالن عــن الترشــيحات النهائية الــذي اقيم 
في 31 تشــرين االول (اكتوبــر) 2011 احد فنادق العاصمة 

البريطانية لندن.
وقــد مت منح اجلائزة للمرة االولى عام 1998 وذلك ضمن 
دعــم االفــالم املســتقلة وترســيخ االبداعــات الســينمائية 
اجلديــدة. ومن االفالم املرشــحة للجائزة فيلــم «جني اير»، 
«احلارس»، «نحتاج للحديث عــن كيفن»، و»العار» والعديد 

غيرها.
الناقــد الســينمائي ديفيــد باركنســون في موقــع مجلة 
«امبايــر اون الين»: كتــب عن الفيلم «صــّور اجلنابي الفيلم 
مســتعرضًا حالة البانوريا التي حاصــرت املواطن العراقي 
في عهد الدكتاتورية، لتغدو احداث الفيلم كابوســًا حقيقيًا 

التــي  االحــداث  مترجمــًا 
املمثل  الفيلم.  يستعرضها 
صادق العطــار الذي يقف 
للمرة االولى امام الكاميرا 
استطاع جتسيد شخصية 
األب الــذي يكتب رســائل 
الــى أبنــه املفقــود.. احــد 

ضحايا النظام».
وسوف يتم االعالن عن 

النتائــج النهائية في حفل ضخم في الرابع من كانون االول 
 .2011

يذكــر ان الفيلــم حصــــــد اجلــــائــــزة االولــى فـــــي 
مهـــــرجــان اخلليـــج في دبي للعـــام احلــــالي، وشــارك 
فــي عــدد مــن املهرجانــات العــــاملية خالل الســتة أشــهر 

املاضية.
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هناء ادور حتصل على جائزة
«شون ماكبرايد» العاملية للسالم

الطرد من املدرسة.. عواقب وخيمة على مسستقبل الطالب

قــرر مكتــب الســالم العاملي في 
اجتماعه املنعقــد بباريس في الـ28 
من آب 2011، منح الناشطة العراقية 
املعروفة هناء ادور جائزة « شــون 
ماكبرايــد» الدوليــة للعــام احلالي 

 .2011
ملكتب  اخلــاص  املستشــار  واكد 
الشــــرق  فــي  العاملــــــي  الســالم 
األوســط محســن شــريدة ان ادور 
اعتبــرت اجلائزة جلميــع منظمات 
اجملتمــع املدني العاملة فــي العراق 
وجلميــع الداعني للســالم وللحرية 

في البلد.
مــن جانبــه قــال رئيــس مكتــب 
السويدي  الناشــط  العاملي  السالم 
توماس مغنســون ان ادور «ناشطة 
نسوية وامراة شجاعة غير عادية»، 
مشــيرا الــى «موقعهــا الهــام فــي 
مســار عمليــة تتميــز بالبــطء بني 

السياسيني».
واضــاف «هــي اكثر املرشــحني 
اســتحقاقا وشــجاعة، ولها سجل 
حافــل بالنشــاط من اجــل حقوق 
وتطويــر  والدميقراطيــة  االنســان 
حقــــوق  عــن  والدفــاع  اجملتمــع 
«حياتهــا  الــى  واشــار  النســاء». 
املعرضــة للتهديــد املســتمر» والى 
«حتديهــا وبــدون كلــل لألحــزاب 
وســيطرة  والبعثيــني  احلاكمــة 

الذكورية».
ومكتب الســالم العاملــي، ومقره 
زويرخ، مؤسســة عاملـــــية تناضل 
من اجل عالم بال حــروب، وتعــمل 
فــي  وتنضــوي  دولــة،   70 فــي 
 13 وكان  منظمــة.   282 عضويتهــا 
ناشــطا من احلائزين علــى جوائز 
املنظمــة قــد حصلــوا علــى جائزة 

نوبل للسالم.
ولــدت  ادور  هنــاء  ان  معــروف 
عام 1946 في البصرة، نشــطت في 
مجــال حقــوق االنســان واملــــرأة 
عنــدمــا كانــت طالبــة، وانضمــت 
الــى رابطة املــرأة العراقية وهي في 

ريعان شــبابها. القي القبض عليها 
عام 1963.

 متكنــت بعدهــا مــن الفــرار مــن 
الســجن، لتنتقل الــى املانيا لتمثيل 
رابطــة املــرأة العراقيــة فــي احتاد 
النســاء الدميقراطــي العاملــي فــي 
سبعينيات القرن املاضي. ثم انتقلت 
الى لبنان وسوريا واصبحت ناشطة 
بارزة في النضال ضد الدكتاتورية. 
والتحقت بصفــوف حركة االنصار 

في كردستان العراق. 
وبعــد أن اضطــرت للرحيــل مرة 
االمــل  جمعيــة  أسســت  اخــرى، 
العراقيــة في دمشــق، وانتقلت الى 
العراق لتستقر في اربيل، منذ العام 
1996. وبعــد ســقوط النظــام عــام 
2003 نقلــت املكتــب الرئيســي الى 
بغداد. واصبح إســم هنــاء مرادفا 
للدفــاع عــن حقــوق االنســان، مع 
ســجل حافل من النشــاطات. وقد 
لعبــت دورا اساســيا في تشــكيل 
شبكة النساء العراقيات التي تضم 

اكثر من 80 منظمة.
واثنــاء مؤمتــر حقوق االنســان 
ببغداد في 2011/6/5، برزت خالل 
اجملتمــع  منـــظمــات  عــن  دفاعهــا 
املدنــي، ومطالبتهــا باالفــراج عــن 
اعتقـــلوا، وطالبت  اربعــــة شبــان 
رئيــس الــوزراء العراقــي باالفراج 
عنهــم اثــر تزايــد الهجمــات علــى 
احلريات املدنية، ممــا ادى لالفراج 

عنهم.

فصل الطالب من دراســته مسالة ذات عواقب وخيمة على الطالب 
ومســتقبله الدراســي والحقا العملي، إضافة إلى تأثيراتها النفسية 
علــى الطالب وعائلتــه. وقد حددت اللوائح والنظم جملة من الســبل 
واخلطوات التي على املــدارس اتخاذها قبل الوصول إلى هذا القرار 
اخلطيــر. وقد بينــت توجيهات وزارة التربية بــان على املدارس أن ال 

تلجأ للفصل عند أول خطأ يصدر عن الطالب.
أن املدرســة قد تتخذ قرارها بفصل الطالب في حالة ارتكابه عمل 
قد يؤثر على ســالمة بقية الطالب أو سير دراستهم، وهي ال تتوصل 
فــي كثيــر مــن األحيان إلــى هذا القــرار إال بعــد دراســة ومتحيص. 
واملدير/ة الشــخص الوحيد اخملول باتخاذ قرار الفصل (خصوصا 
الدائمــي ) ويخضــع قراره هذا لدراســة من قبــــل جلنــة انضباطية 
Discipline Committee، وال يعتبر القرار نافذ املفعول أال بعد 

مصادقة هذه اللجنة عليه. 
ويقع على عاتق أولياء األمور دعم ومساعدة أبنائهم أثناء حياتهم 
الدراســية لتالفي حدوث املشــاكل التي قد توصلهم إلــى الطرد من 
مدارسهم، ومن ضمن القضايا التي عليهم دعم أبنائهم فيها املواظبة 

على الدوام وعدم الغياب عن املدرسة وهي نوعان:
الغيــاب املشــروع (Authorise) حيث يكون غيــاب الطالب عن 

مشــروع  بعذر  املدرســة 
كمرضه أو وجود حادث 
عائلتــه  لــدى  عرضــي 
إلى  مينعه من احلضــور 
الدوام، وفي هذه احلالة 
املدرســة  إبــالغ  يجــب 
بالغياب فــي اليوم ألول 

حلدوثه. 
املشروع،  غير  الغياب 
يحضــر  ال  حــني  وذلــك 
املدرســة  الــى  الطالــب 
مــن دون ســبب معقول 
ســفر  مثــل  ومعــروف 

األهل في إجازة دون اخذ موافقة املدرســة، وغيرها من األسباب غير 
املعقولة.

وتعمل املدارس بجميع مســتوياتها على تخفيــض عدد الغيابات 
املشــروعة وغير املشــروعة، وتتخذ العديد من الســبل لتحقيق ذلك 
مثال أدراج واجب احلضور إلى الدوام وبشكل منتظم في العقد الذي 
 Home-School) يبرمه األهل مع املدرســة عند بدأ الدوام ويدعى
Agreement )، إرســال الرســائل إلــى األهــل ومتابعــة غيابات 

الطالب معهم أثناء اللقاءات.
ســوء التصرف والســلوك الســيئ كثيرا ما يكون ســبب مباشر 
لفصل الطالب من املدرســة سواء الفصل املؤقت أو الطرد، ولذا على 
األهل مســاعدة أبنائهــم ونصحهم في حالة حدوث أية مشــكلة في 
املدرســة ومحاولة حلها بكل هدوء دون إســاءة التصرف والدخول 
فــي العديــد من املشــاكل التــي توصل إلــى الفصل املؤقــت لبضعة 
أيــام أو الطرد النهائي. فاملــدارس مجبرة، بحكــم لوائحها ونظمها، 
بوضع اخلطط ملعاجلة ســوء التصرف الــذي يصدر عن أحد طالبها 
ومساعدته لتحسني ســلوكه. واســتنادا إلى تعليمات إدارة التعليم 
 School) علــى جميــع املــدارس وضع الئحــة للســلوك املدرســي
behavior policy) تبــني اخلطــوات التــي يجــب على املدرســة 

اتخاذها لغرض إصالح السلوك السيئ وإيقافه.
أن أول ما تلجا إليه املدرسة في حالة حدوث مشكلة ألحد طالبها 
أو إســاءة التصرف من قبله هو مخاطبة أولياء األمور كتابيا وشرح 
املشكلة وتطلب املدرســة التعاون معها حلل هذه املشكلة، وكثيرا ما 
توجه املــدارس الدعوة لألهل للقاء مبدرس/ة الطالب أو املدير/ة في 
بعض األحيان، في مثل هذه اللقاءات توضع اخلطط املكتوبة وحتدد 
التزامــات كل طــرف، للوصول إلى الســلوك الســوي واجليد وفي 
حالة تكــرار اخلطأ وعدم جتاوب الطالب مع املدرســة، على املدارس 

تطبيــق ضوابط أخرى على أن تتوخى فــي تطبيقها احلكمة والعدل 
في معاملة جميع الطلبة على السواء آخذة بنظر االعتبار عمر الطالب 

والظروف احمليطة به. 
تلجــأ املــدارس إلى فرض بعــض العقوبات على الطلبــة في حالة 
الســلوك الســيئ مثل عزل الطالب عن مجموعته، حجزه في الصف 
أثنــاء فتــرة الغــداء أو فرص اللعــب أو منعــه من االنضمــام لرحلة 
مدرســية أو إعطــاءه بعــض الواجبات التــي عليه إكمالهــا في وقت 
محدد. وقــد أكدت نظــم إدارات التعليم على منع اســتخدام العقاب 
النفســي أو اجلســدي، وفي حالة عدم جتاوز األخطاء واالســتمرار 
فــي تكرارها تلجا املــدارس إلى إخراج التلميذ املشــاكس من الصف 
وإرساله إلى املركز التدريسي والتي هي جزء من املدرسة وتقدم هذه 
املراكز أساســا املساعدة لرفع مســتوى الطلبة الدراسي كما تساعد 
الطلبة املشاكســني، وبالتعاون مع هذه املراكــز يجري وضع العديد 
من اخلطط مثل Pastoral Support Programme وتســتعني 
املدرســة في بعض األحيان ببعض ذوي االختصاص للمساعدة في 

تقومي تصرفات الطلبة املشاكسني. 
بعد فشــل هذه احملاوالت واســتمرار تورط الطالب في املشــاكل 
تلجأ املدرسة إلى الفصل املؤقت والذي يكون بني يوم واحد وال يزيد 
عــن 15 يوما دراســيا، علــى أن ال 
تزيد مجموع مــدة الفصل املؤقت 
فــي العــام الدراســي الواحد عن 
45 يوما دراســيا، ويحــق للطالب 
اســتالم  الفصــل  فتــرة  خــالل 
واجباتــه البيتية عــن طريق أهله 
أو أصدقــاءه (ال يذهــب الطالــب 
كمــا  املدرســة)  مــن  الســتالمها 
يحق له احلضور للمدرسة لتأدية 
وليــس  املدرســية  االمتحانــات 

النهائية و باالتفاق مع املدرسة. 
يبقــى احلــل النهائــي الطــرد 
وهــو األخطر بالنســبة ملســتقبل 
الطالب/ة الدراســي والذي تلجأ إليه املدارس بعد أن اســتنفاد كافة 
الســبل لإلصالح، والطرد من حق املدير/ة فقط وعليه تقع مسؤولية 
إبالغ األهل به وإرسال الوثائق التي تبني األسباب التي دفعت إدارة 
املدرســة إلــى اتخاذه، وما هــي اخلطــوات التي قامت بها املدرســة 
لتالفي الوصول إلى هذه النتيجة وترســل نسخ من كل هذه الوثائق 
إلــى إدارة التعليــم احمللية. ومن حــق أولياء أمور الطلبــة االعتراض 
علــى قرار الطــرد خالل مــدة 16 يومًا مــن تاريخ إبالغهــم به، وعلى 
الطالــب االمتناع عن الذهاب إلى املدرســة مع أن قرار الطرد ال يصبح 
 Governors-ســاري املفعول إال بعد مصادقة جلنة من املشرفني

(املشرفني على إدارة املدرسة) مكونة من 3 أشخاص على األقل.
وقد حددت لوائح مديريات التربية اآللية التي حتكم اجتماع جلنة 
املشــرفني، حيث يحدد يــوم لالجتمــاع ويحضره مدير/ة املدرســة 
ورئيس القســم وأوليــاء أمور الطالــب وممثل عن القســم القانوني 
في إدارة التعليم ملراقبة ســير عملية االعتــراض، ويحق لألهل دعوة 
من ينوب عنهم أو من يســاعدهم في إبداء وجهة نظرهم. وقد تقتنع 
اللجنــة بقرار مدير/ة املدرســة واألســباب التي يســوقها لدعم هذا 
القــرار وبالتالــي تصادق عليــه أو قد تنقضــه أن وجدتــه غير مبرر 

وبالتالي تعيد الطالب إلى مدرسته.
في حالة مصادقة اللجنة املشرفة على قرار الطرد والتبليغ به، من 
حق األهل االعتراض عليه لدى جلنة مستقلة عن املدرسة تشكل لهذا 
الغــرض. أن قرار الطرد في حالة املصادقة عليه يســجل في ســجل 
الطالــب وبالتالــي يصعــب حصول الطالــب على مقعد دراســي في 
مدرســة أخرى،حيــث أن معظم املدارس ال ترغب في تســجيل طالب 
أتيحت لــه كل هذه الفرص ولم يســتطع االســتفادة منها لتحســني 
ســلوكه، وهكذا يكون الطالب قد إضاع فرصته الدراسية وأساء إلى 

مستقبله.

«محمود اجلليلي» عقود من العطاء في مجال الطب والبحوث 
هو أالســتاذ محمود أحلــاج أمني اجلليلــي، ولد عــام 1921 في مدينة 
املوصــل من اســرة اجلليلي، أكمل دراســته االولية في مدينتــه، وأنتقل 
بعدها الكمال دراســته في بغداد، و مت قبوله في الكليــة الطبية العراقية 
ســنة 1937-1938، حيــث كانــت متثــل الــدورة احلادية عشــرة وتضم 
خمسني طالبا، وكان من أشهرهم الحقا من الطلبة جورج فرج عبد الرحيم 
أستاذ االمراض اجللدية والزهرية، وغامن عقراوي أستاذ جراحة العظام 
والكســور، وأمني جريديني أستاذ الطب الباطني، وسالم احليدري مدير 
وصاحب مستشــفى احليدري للوالدة، وفخري احمد الشــنوي ومحمد 

سليمان فيضي وعبد الرحيم ممو وغيرهم.
وعــرف عــن اجلليلي انه مؤســس جامعــة املوصل وواضــع أصولها 
وتقاليدهــا االكادمييــة، ومديــر مركز البحــوث الطبية وبانــي صرحه، 

وباحث ومؤرخ فاضل ومربي مخلص لعمله.

ويذكــر انـــــه واصــل دراســته وغـــادر الــى القاهــــــرة حيــــث بدأ 
تدريــــبــه الطبــي فــي مستشــفى القصــر العيني وقــد تكللــت جهوده 
باحلصــول على شــهادة الدبلوم العالي فــي الطب الباطنــي من جامعة 

القاهرة سنة 1945. 
بعدهــا غــادر الــى اململكــة املتحــدة الكمــال دراســته وتدريبــه فــي 
املستشــفيات البريطانية وقد حصل ســنة 1946 وفي وقت قياسي على 
عضويــة كلية االطباء امللكية فــي لندن وبذلك يكــون اول عراقي يحصل 

على هذه الشهادة املعترف بها عامليا.
وبعــد عودته الى العراق تنســب للعمــل والتدريس فــي الكلية الطبية 

واملستشفى التعليمي التابع لها.
في سنة 1970 قرر االستاذ محمود اجلليلي أن يتفرغ لشؤونه الثقافية 
والعائلية، وبالرغم من تركه العمل اخلدمي في مؤسســات الدولة ولكن 

الهيئــات الثقافية والعلميــة لم تنس 
منجزاتــه وأعماله ولذلــك مت تكرميه 
من قبل اجلامعة العربية ســنة 1985 
بوســامها، ومجلــس وزراء الصحــة 
العرب 1987 تقديرا جلهوده اخمللصة 
في نشــر الثقافة والعلوم، بأالضافة 
الــى تكرميــه فــي أحتفاليــة مدينــة 
املوصــل فــي 1993 وجامعة املوصل 
فــي 1997 والعديــد مــن اجلمعيــات 

االدبية واالثارية ملا قدمه من خدمات عبر مسيرته املتميزة.
توفي الفقيد في مدينة املوصل يوم االربعاء 16 تشرين الثاني2011 عن 

عمر ناهز التسعني عامًا.
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• تصاميم معمارية
• تراخيص بناء

• تصاميم هياكل هندسية
• مسوحات هندسية

• إدارة مشاريع
• توسيع بناء وحتوير سقوف  املباني 

• تغييرات هيكلية
• بيع وشراء وادارة مباني

لالستفسار يرجى اإلتصال بـ:
www.edgwareconsultancy.com / edgwareconsultancy@hotmail.com

Edgware P Consultancy, 412a Edgware Road, London W2 1ED

Tel:  020 7258 7701

تتوفر في املنتدى العراقي خدمات : 
• فحوصات دورية لقياس الطول والوزن والضغط. 

مساعدة املدخنني لألقالع عن التدخني.
•  نصائح وإرشادات عملية للتخلص من السمنة الزائدة.

• إرشادات لتغيير منط احلياة اليومية اخلاملة الى حــياة صحية 
ونشطة. 

• إرشادات لتغيير نوعية الغذاء الى نوعية صحية ومتوازنة ومناسبة 
مليزانيتنا.

• نصائح عملية للتوصل الى أفضل السبل للتعايش مع أمراض مزمنة 

كالسكري. 
• املساعدة على أيجاد حلول 

وخدمات تساعد الشخص على 
التغلب على بعـــض األمراض 

النفسية.
• املساعدة على التخــــلص من 

األفراط في تناول الكحول
•  تشجيع ممارسة التمارين 

الرياضية بشكل يومي.

(Charity Concert)

 / 
2011  10 

   9:00 – 6:30
£10

( )
Rivercourt Methodist Church
King Street  - Hammersmith

London W6 9JT
Hammersmith Ravenscourt Park  :

266,  27,  190,  267,  290,  391,  H91, 72,  220,  9,  295,  11, 10 :
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IRAQI ASSOCIATION (IA)
The Iraqi Association is a non-
 profit organisation that exists
 to enable Iraqis to settle and
 integrate in this country with
 rights to express their cultural
 identities. Our work aimed at
 Iraqis, by providing volunteerism,
 advice, public health support,
 counselling, training, employment

 guidance, information services,
 and organising cultural events.
 It is also our mission to raise
 awareness about relevant events
 in Iraq and the integration process
 in this country.”
 Our Aims and Methods:
 We provide the following services
 to our clients regardless of their

 race, ethnic origin, language,
 and gender, religious or political
 background.
 • Face-to-face support session
 • Group empowerment session
 • Workshop advice session
 • Training session
 • Outreach work
 • Client-led information

 Iraqi Association Co-sponsors
 Viewing Son of Babylon Film
on those Still Missing in Iraq

 Iraqi refugees flee
 Syrian Violence

 Khyam Allami’ Concert

 On 8th November, Iraqi Association, with Labour Friends of
 Iraq, APG and KRG co-sponsored a meeting in the House of
 Commons to screen the Son of Babylon film, it was followed
 by a panel of discussion, hosted by the All-Party Parliamentary
  Group on the Kurdistan Region and Iraq, the Iraqi Association,
 the Kurdistan Regional Government, international commission
on missing persons and Labour Friends of Iraq.

 Following the landmark Iraqi Parliamentary screening of the
 powerful, highly acclaimed film “Son of Babylon” the film
 initiated a parliamentary review of Iraq’s missing person's
law.

 This multi-award winning film took both the Amnesty and
 Peace Prizes at Berlin International Film Festival alongside a
 British Independent Film Award and is serving as a catalyst
 for monumental social change in Iraq. The film is directed by
 Mohammad Al-Daradji and produced by Isabelle Stead, the
founder of the Iraq’s Missing Campaign.

 Considering Iraq a safe heaven is unimaginable for most refugees,
 but for an increasing number of Iraqi refugees in neighbouring
 Syria returning home now seems like the safest option after a violent
 crackdown on protestors by the Assad Baathest regime. According to
 the International Organization for Migration, more than 7,000 Iraqis
 have fled Syria since the uprising began, back to cities and towns in
 Iraq which are far from safe. Iraqi Association calls the UNHCR and
 the international community to immediately take all necessary steps to
 support Iraqis in Syria, before we have another humanitarian crisis on
 our hands. Iraq has seen waves of outward migration beginning with
 the Iran-Iraq war in 1980 and continuing through the sanctions of the
 1990s and first Gulf war. Then this followed by massive refugee exodus
 post 2003 war.

 The British Institute for the
 Study of Iraq is organising a
 presentation by Khyam Allami,
 Resonance/Dissonance & Sound
 of Iraq in aid of the BISI Appeal
 for Iraqi Scholars on Tuesday
 10 January, 2012 at 6 pm at the
 British Academy, 10 Carlton
 House Terrace London SW1Y
 5AH
 At this special concert hosted by
 the BISI at the British Academy,
 London based Iraqi musician,
 composer and teacher Khyam
 Allami will present his debut
 album Resonance/Dissonance
 and the BISI supported project
Sound of Iraq.
 For further information regarding
 the event, please contact Alan
 Sandall, BISI Appeal Secretary,
at email: bisiappeal@britac.
ac.uk

 From July – End of September 2011 our Charity
 assisted 244 People directly using Face to Face Method

  Telephone advice and queries not included

Age Group July August September Total

15  -0 5 2 3 10
25-16 7 2 14 23
49-26 54 36 48 138
60-50 10 9 19 38
61-69 6 4 14 24

70+ 3 3 5 11
Total 85 56 103 244

 The areas of help included, Education, Training,
Housing, Health, Immigration and Settlement needs

With Our Deepest Sympathy
Adnan Al-Radhi

08.05.1996 – 12.11.2011
We are truly saddened to hear about the passing of

Adnan on 12.11.2011
   in London despite his battle against cancer.
Adnan loved playing piano, music, football and

 his friends.
This is a really sad day, and a great loss to all who

knew Adnan.
 Our love and support will always be here for the family,
 and would like to extend our condolences to the family,

his relatives, and his friends in
 Holland Park School.

From Iraqi Association, Trustees, Staff and Volunteers
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 Iraqi Association held a consultation
 meeting on 30th October with community
 members representing different age
 groups and user groups of the charity.
 The meeting focused on the long terms
 strategy development to explore innovative
 ideas and future direction of the charity
 in relation to new emerging trends and
 challenges.The size of the Iraqi community
 in Britain is estimated to be over 400,000
 with majority live in the greater London
 area, but also scattered in the regions,
 particularly Cardiff, Manchester, Hull and
 Birmingham.
 As a non-sectarian organisation, Iraqi
 Association engages with all its users,
 regardless of age, political, gender, ethnic

 or religious background, both to develop
 strategies and inform future services
 and projects. This includes, consultation
 meetings, use of feedback information
 and service data trends.
 The recent strategy consultation
 meeting was held locally in the borough
 of Hammersmith. Among the topics
 discussed were the future direction
 of the services in austerity times, the
 development of the capital project and
 challenges ahead. In the course of the
 meeting, two workshops were setup to
 brainstorm ideas. The meeting was ended
 with summary report and follow up action
 plan, with two subcommittees to report
back in three weeks with a draft proposal.

 Engaging with Children and
 Young People

Asma is our Volunteer
of the Month

 Iraqi Association has organised a
 workshop on 25th October, for children
 and young people on IraqChild
 project, its aim and purpose and how
 you can help orphan children through
 the project, to organise activities,
 raise awareness and fund to help
 parentless children. Recently IraqChild
 was nominated by Furze Platt Senior
 School in Berkshire to be added to the
 list of their House Charities, we are
 grateful to the school and to year 8
 pupil, Layth. The workshop was led by
 the participants and many ideas and
 questions were raised and discussed.

 The participants were awarded a
 certificate of attendance; there will a
 follow up workshop in February. The
 workshop was attended by Children
 from the following schools.

IRAQI
ASSOCIATION

Elliot School
Raynes Park High School
Windsor boys school
Furze Platt Senior School
St Georges Ascot
Ellen Wilkinson School
Queens School
Preston Manor School
Chalponts School
Preston Manor – sixth form
Phoenix High School

 Asma, joined our volunteer
 team recently, she is from
 Hammersmith and Fulham
 borough, graduated with BSc
 Biological Science – and started
 Teacher Training postgraduate
 course. Asma allocated 15 hours
 per week to assist in our busy
 reception area, often deals with
 organising events and general
administrative work.

 We are very grateful to Asma
 and her valuable time and
 efforts. Iraqi Association relies
 on the commitment, hard
 work and enthusiasm of our
 volunteers. Our charity ensures
 that the time and efforts of
 volunteers are fully recognized
 and valued.  A volunteer is an
 individual who offers their time
 freely to support a programme

 or project on an unpaid basis,
 and who will receive only travel
 expenses. There are many roles
 a volunteer can take and each
 role has its own commitments,
responsibilities and rewards.

 Volunteers have a crucial
 contribution to make to
 programmes and projects within
 our charity. Our community is
 diverse and by drawing upon the
 wide range of skills, knowledge
 and experience that individuals
 have, volunteers can have an
 enormously positive impact
 on the work that we do. Since
 its inception in 1987, Iraqi
 Association has been working
 with volunteers, our volunteer
 policy is the foundation on which
 our organisation’s involvement
with volunteers is based.


