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يستقبلكم المنتدى
في مكتبه الجديد

(Shepherds Bush – شبرسبوش) في 

 Office C, Norland House,

 9 Queensdale Crescent,

London W11 4TL

تلفون: 2650 023 0207
الفاكس: 0098 513 0203

حفل موسيقي خيري
لدعم مشروع طفل العراق

يحييه الفنان  
احســان إمـــام
يوم السبت 16 حزيران 2012

7:00 – 9:00   مساًء    كنيسة ريفركورت 
Rivercourt Methodist Church
King Street, Hammersmith,

London W6 9JT

أكثر من 23,000 طالب جلوء عراقي!؟

املنتدى العراقي عقد مؤمتره الرابع والعشرين
في جو حماسـي ، وبحضور متميز مـن ضيوف واعضاء ، 
عقد املنتدى العراقي مؤمتره الرابع والعشرين يوم 28 كانون 
الثاني (يناير) على قاعة كنيسة ريفركورت في همرسمث في 
غرب لندن. ويأتي هذا املؤمتر الذي تكلل بالنجاح مع احتفال 

املنتدى باليوبيل الفضي على تأسيسه.
وفـي بدايـة اعمـال املؤمتر، رحـب السـيد احمـد خضير، 
أهميـة  علـى  مؤكـدا  باحلضـور  العراقـي،  املنتـدى  رئيـس 
مؤمترات املنتدى فـي تطوير كفاءته ومكانته وذلك مبراجعة 
مامت اجنازه والتوقف عند التحديات والفرص التي جتابهه. 
بعدها ألقيت كلمات مندوبي منظمات اجلالية العراقية في 
بريطانيـا ( رابطة األكادمييني العراقيـني، اجلمعية املندائية، 
رابطـة املـرأة العراقيـة، جلنـة تنسـيق شـخصيات وقـوى 
التيـار الدميقراطي). وثمنت الكلمـات دور املنتدى في خدمة 
اجلاليـة العراقية طيلة ال 25 عامـا ، وتبني مطالبهم اخملتلفة 
امـام اجلهـات البريطانيـة باالضافة الـى القيـام بالفعاليات 
االجتماعية واألمسـيات املتنوعة، متمنية لـه مواصلة جهده 
املتميـز، والـى املؤمتر النجـاح وخروج بقـرارات وتوصيات 

تعزز مسيرته احلافلة بالعطاء. 
وبانتهـاء اجللسـة االفتتاحيـة وبعـد فتـرة االسـتراحة 
والغـداء، التأم املؤمتـر ثانية باملصادقة على جـدول أعماله، 
وبـدأ ت مناقشـة التقريـر السـنوي للمنتدى والـذي تضمن 
عرضـا تقومييا لعمل ونشـاط املنتدى وهيئاتـه اخملتلفة منذ 

املؤمتر الثالث والعشرين. 
وقيم العديد من املتحدثني إيجابيا عمل املنتدى واخلدمات 
املتنوعـة التـي يقدمها ألبنـاء اجلالية ، كما قدمـوا مالحظات 

أخـرى بهـدف تطويـر العمـل وحتسـينه ومعاجلـة جوانب 
الضعـف والقصـور فـي بعضهـا . . ثـم نوقـش تقريـر املالية 
واملاليـة املدققـة ومت اقـراره وإقـرار طائفـة مـن القـرارات 
والتوصيات . بعدها جرت عملية الترشيح واالنتخاب للهيئة 

اإلدارية اجلديدة .
واختتـم املؤمتـر بكلمة شـكر ألقاها السـيد احمـد خضير، 
نيابـة عن الهيئة اإلدارية السـابقة و اجلديدة ، متمنيًا العمل 
علـى حتقيق أهـداف املنتدى وتطوير أدائـه ومواصلة خدمة 

أبناء اجلالية . 
ويذكـر ان الهئيـة االداريـة اجتمعت الحقـا ووزعت املهام 

بينها بالشكل التالي: 

السيد محي محمود الصميدعي - رئيسًا
السيدة فوزية العلوجي - نائبًا للرئيس 

السيدة بلسم عجينة - سكرتيرًا
السيد عماد احلمداني - مسؤوال للمالية 

السيد أحمد خضير - عضو
السيد قصي الدهان - عضو

السيد باسل جبر - عضو
السيد عالء ناصر - عضو

لشـؤون  السـامية  املفوضيـة  عـن  صـادر  تقريـر  كشـف 
الالجئـني التابعـة لألمم املتحـدة «UNHCR» فـي 27 آذار 
2012 ، ان أعداد طالبي اللجوء في جميع دول العالم ارتفعت 

في العام 2011 بنسبة 20 باملائة مقارنة بالعام 2010.
وأن عـدد طالبـي اللجـوء في العـام 2011 بلغـت 441300 
شـخص، قدموا طلبـات جلوئهم إلى 44 دولـة صناعية، فيما 
بلغـت أعدادهـم 368000 شـخص خـالل العـام 2010، وعـزا 
تقريـر منظمـة شـؤون الالجئـني ذلك إلـى الصراعـات التي 

شهدتها عدد من الدول مثل ليبيا وسوريا.
وأشـار التقرير ان نسبة طالبي اللجوء إلى جنوب أوروبا 

بلغ 7 باملائة للعام 2011 من اجملموع اإلجمالي لطالبي اللجوء 
فـي عموم أوروبـا، أكثرهم مـن الجئي القـوارب القادمني من 
شـمال أفريقيا نتيجة الصراعات في العالم العربي. واوضح 
ان السـويد جاءت في املرتبة اخلامسـة من بـني الدول األكثر 
شـيوعا لطلـب اللجـوء، إذ سـجلت 29600 قضيـة جلوء في 
العام 2011. وكشـف التقرير عن تراجع فـي أعداد املهاجرين 
من أصـول عراقية، التـي وصلت أعدادهم إلـى نصف مليون 
الجـئ فـي العـام 2003، لتصـل إلى 23 الـف الجئ فـي العام 
2011، رغـم ان العدد احتل املرتبة الثالثـة من بني أكثر أعداد 

طالبي اللجوء.

وشـكل األفغـان النسـبة األكبـر مـن بـني طالبـي اللجوء 
شـخص،   35700 أعدادهـم  بلغـت  إذ   ،2011 املاضـي  للعـام 
فيمـا حـل الصينيون فـي املرتبة الثانيـة، إذ بلغـت أعدادهم 
24400، نصـف هذا العدد طلب اللجوء فـي الواليات املتحدة 

األميركية.
شروط جديدة للم الشمل

تلغـراف)  (صنـداي  صحيفـة  قالـت  أخـرى  جهـة  ومـن 
البريطانيـة، الصادرة يوم األحـد 25 آذار 2012، ان احلكومة 
البريطانية تستعد حلملة للحد من استقدام حاملي اجلنسية 

البريطانية الهلهم لالقامة معهم في بريطانيا.
وتشـير وثيقة مسـربة قالت الصحيفة انهـا اطلعت عليها 
الى اقتراح من وزيرة الداخلية تريزا ماي بزيادة احلد االدنى 
للدخل املطلوب كي يستقدم الزوج زوجته او الزوجة زوجها 
الـى بريطانيا. والوثيقة املسـربة هي خطـاب مؤرخ بيوم 14 
آذار 2012، موجـه مـن الوزيـرة الـى نائـب رئيس الـوزراء 
نـك كليغ تقـول فيه انهـا تنوي ادخـال تغييرات في شـروط 
اسـتخراج التاشـيرات بـدءا من حزيـران. وحسـب خطاب 
مـاي فان التغييـرات تسـتهدف «تخفيف العبء عـن دافعي 

الضرائب وتعزيز االندماج ومكافحة انتهاك القواعد». 
وتشـمل التغييـرات ايضـا «فتـرة اختبـار» ملـدة خمـس 
سـنوات واجادة اللغة االجنليزية للمستقدمني الى بريطانيا 
لالقامـة فيهـا. وميكـن ان تؤدي تلـك التغييـرات الى خفض 
عـدد االزواج والزوجات الذين ياتون الـى بريطانيا لالقامة 
بحوالى 15 الف سنويا.وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
تعهـد بخفض اعـداد املهاجرين الـى بريطانيا الى «عشـرات 
االالف» من ربع مليون شـخص سـنويا حاليـا وذلك بحلول 

موعد االنتخابات القادمة في 2015.

 املنتدى لكم .. 
فمن يكون معه؟

منـذ نشـأته كان املنتـدى العراقي 
فـي بريطانيـا ومـازال ميثـل مختلف 
االطيـاف العراقيـة فـي الغربـة، وهو 
اجلاليـة  خدمـة  فـي  جهـدا  يـأل  لـم 
اخملتلفـة  البرامـج  ووضـع  العراقيـة 
خلدمـة النسـاء والشـباب واألطفـال 
وكبار السـن  عبر النوادي والدورات 
التدريبية وتقدمي النصح واالرشادات 
االجتماعيـة  السـفرات  وتنظيـم 
اقامتـه  الـى  باالضافـة   ، الترفيهيـة 
النـدوات الثقافيـة اخملتلفـة، واصدار 
نشـرته (املنتـدى) اكثـر مـن عقدين، 
وتسـهيل  ومتابعة معامالت املغتربني 
مع اجلهات البريطانية املسـؤولة عن 
السكن واللجوء واملنفعة االجتماعية 
وغيرها. كما يلعب املنتدى دورا كبيرا 
في تطوير وايجاد وسائل دعم الطفل 
في العـراق، وقد حفز نشـاطه العديد 

من املتبرعني الكرماء الدائميني.  
 ان املنتـدى اليـوم الـذي يسـتفيد 
من خدماته الكثير مـن ابناء اجلالية، 
مـن  الكثيـر  مـدة   ومنـذ  يواجـه  
الصعوبـات التـي حتـد وتعرقـل مـن 
نشـاطه  ولعـل اهمهـا قضيـة الدعـم 
اجلهـات  منـح  تقليـص  مـع  املالـي 
دعـم  وانعـدام  الداعمـة  البريطانيـة 
لهـذه  احلكوميـة  العراقيـة  اجلهـات 
املنظمـة االجتماعيـة التـي اصبحـت 
بحق (بيت العراقيني) في الوقت الذي 
تقدم الدعم واملنح بال حسـاب جلهات 
ال ترتقـي لعمـل املنتـدى الواسـع مـع 
اجلالية، وال يعرف سـبب هذا املوقف 
غيـر املفهوم.  كمـا ان املنتـدى يواجه 
ايضـا موضـوع املكتب الـذي يواصل 
منه  نشـاطه، الذي مايـزال بدون حل 
رغـم ان املنتـدى حصـل اخيـرا علـى 
مكان صغير ولكنه غير كاف ملمارسـة 
نشـاطه باالضافة الـى ارتفاع ايجاره 

الذي يستنزف موارده القليلة اصال.
كمنظمـة   ، العراقـي  املنتـدى   ان 
أساسـية مـن منظمات اجملتمـع املدني 
فـي بريطانيا ،  يتطلـب بقاؤها الدعم 
واملسـاندة من اجلاليـة العراقية التي 
نتوجـه اليهـا طاملـا مازالـت االبواب 
احلكومية العراقية املوصودة لم تفتح 

بعد.
 واذا كانـت هنالـك االف اخلطوات  
لتحقيـق طمـوح املنتـدى، فـأن االمر 
يتطلـب اخلطـوة االولى ، فمـن يتقدم  
و يسـهم فـي دعـم عجلة املنتـدى الى 

االمام؟ 
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فعاليات قادمة
• ندوة حول «الشباب والكحول واخملدرات والعنف املدرسي» في 22 أيار 2012.

• سفرة عائلية الى حدائق ريجموند في 3 حزيران 2012.
• حفل موسيقي خيري لدعم مشروع طفل العراق في 16 حزيران 2012.

• ورشات موسيقى لألطفال (6 – 15 سنة) من حزيران الى تشرين األول 2012.
• سفرة املنتدى السنوية الى ساوث أند في 15 متوز 2012.
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تهاني:
○ اجمــل التهانــي والتبريــكات مبناســبة حلول أعيــاد  البنجــة ونوروز 
والفصــح ورأس الســنة األزديــة  متمنــني ان متنــح وتبتكر هــذه االعياد.. 

للعراقيني صورة وطن تسوده قيم   اجلمال واحملبة والعيش املشترك...
○  تهانينــا للزميل علي شــوكت وزوجته الهام برنان  مبناســبة مولدهما  

اجلديد «ريان».

متنيات:
○  متنياتنــا بالصحة والعافية الــى الزميل الدكتورصبــاح مرعي العضو 
السابق في الهيئة االدارية للمنتدى، بعد اجرائه عملية جراحية في  كانون 

األول املنصرم.
○  متنياتنا بالشــفاء العاجل الى شــاكر (ابو محمود) بعد اجرائه العملية 

اجلراحية في  12/ 12 /2011
○  متنياتنا بالشــفاء للســيد صبيــح الزهيري (أبــو نوري) بعــد اجرائه 

العملية اجلراحية في العني.
○  متنياتنا بالشــفاء والصحة للســيد حليــم احليدر بعد اجرائــه العملية 

اجلراحية. ولزوجته أم نادية بعد خروجها من املستشفى.
○ متنياتنــا بالشــفاء والعافية للســيد أموري الدهان  اثــر عملية جراحية 

كبرى للقلب.

تعازي:
• تعازينا للســيد حارث عبد الفتاح حميد لوفاة والده بالعراق، للفقيد الذكر 

الطيب ولعائلته الصبر والسلوان.
• تعازينــا احلارة الى الســيدة إبتســام خضر عســوف ، املتطوعة في نادي 
كبار الســن ، بوفاة شــقيقتها لهــا الذكر الطيب وللســيدة ابتســام وعائلتها 

الكرمية الصبر والسلوان.
• تعازينا احلارة للســيد مرتضى نصرالله والســيدة عقيلتــه بفاجعة وفاة 
إبنهــم (علي – 8 ســنوات) ’ إثــر حادث مروري مــروع للفقيــد الرحمة ولهم 

الصبر والسلوان.
• تعازينا الى الدكتور شامل النهر لوفاة عمه احملامي عبد املنعم حسن النهر 
والفقيد هو والد الســيدين مثّنى وأســامة والســيدتني ثناء وأسماء وشقيق 
الشــهيدين معــني وظافر وشــقيق الســادة شــامل وفــالح ونصيــر وهاني 
والســيدات حياة ورباب واملرحومــة آمنة وحذام وهناء وعــّم  الدكتور زهير 

والدكتور بّشار والسيد نّوار .
• تعازينا احلارة الى الدكتور هاتف والســيد عماد والســيد مجيد والدكتور 
محمد احلاج حمود برحيل الشخصية الوطنية العراقية الفقيد «هديب احلاج 

حمود».
• تعازينــا الى احملامية الســيدة دالل جويد (ام شــمس) لوفــاة والدها في 

العراق.
• تعازينا للسيدة سحر الدوري وعائلتها بوفاة قريبها اسامة مؤيد العميري 

الذي ذهب ضحية انفجار مبنى النزاهة في الكرادة – بغداد.
• تعازي الى الزميلة فيحاء  الســامرائي  لوفاة شقيقتها  في العراق وعسى 

ان تكون آخر األحزان.
• تعازينا الى الدكتورمحمد علي زيني لوفاة الشــاب يوســف محمد ســعيد 
زيني أثــر حادث دهس مروع اثناء ذهابه الــى عمله صباح الثالثاء املصادف 
13 كانــون االول (ديســمبر) 2011 ، والفقيد هــو االبن الثاني للســيد محمد 

سعيد زيني والسيدة أزهار احلكاك وشقيق ياسر وعباس.
• تعازينا الى الســادة فوزي وعالء وعــادل آل اديبس لوفاة والدتهم زوجة 
املرحوم احلاج حسن آل اديبس ’ للفقيدة الرحمة وذويها الصبر والسلوان. 

• تعازينــا للســيدة كفاية ابو القاســم  (زوجــة الكاتب أحمد املهنــا) لوفاة 
شقيقتها الكبرى في العراق اثر مرض لم ميهلها طويًال.

• تعازينا الى عائلة واصدقاء الفنان التشكيلي الفقيد (احمد النعمان) الذي 
توفي في احدى مستشفيات لندن اوائل شهر شباط  ودفن في مقبرة  ستان 

مور في شمال لندن.
• تعازينا الى السيدة ثناء البصام عضو الهيئة االدارية لرابطة املرأة العراقية 
فــرع بريطانيا لوفاة أخ زوجها الســيد نذير جابر حســني في لندن ائر مرض 

عضال، وقد نقل جثمانه ليدفن في العراق ، وعسى ان تكون آخر االحزان .
• تعازينــا للســيد حميد ياســني (أبو أنور) بوفاة شــقيقته الســيدة «عقيلة 
ياســني» في مدينة الشــطرة/الناصرية في العراق ونتمنى ان تكون هذه اخر 

االحزان، وللفقيدة الذكر الطيب.
• تعازينا احلارة الى عائلة املرحوم احلاج شــكرى محمود ندمي، لوفاته في 

لندن نيسان 2102.
• تعازينا للســيد جبــار ابو جلود وأخيه محمد بوفــاة والدتهما في العراق. 

متمنني لهم الصبر والسلوان.
• تعازينا احلارة لألخ مكي شوهاني (أبو ألفت) بوفاة شقيقته وزوجها إثر 
حادث مروري مروع في العراق ، لهم الرحمة والذكر الطيب وعســى أن تكون 

آخر األحزان.
• تعازينــا احلارة للزميل علي رفيق (أبو فينوس) بوفاة شــقيقته في بغداد 

إثر مرض عضال.
• تعازينــا احلارة للســيد علي فوزي بوفــاة ابن خالته (واثق موســى) في 

السليمانية.
• تعازينــا للزميــل عضــو الهيئة االدارية الســابق قيس الســهيلي وزوجته 

اشراق السهيلي  بوفاة والدها في لندن.

شكر
○ يشكر الفنان يوسف الناصر كل الذين بعثوا برسائل تعزية بفقدان اخيه 

الفقيد (سالم الناصر) والذين و حضروا امسية االستذكار.

اجتمـــاعـــيات

أب يبحث عن ولده
الســيد عبــد الوهاب نعمة – في مدينة البصرة – يبحث عن ولده الشــاب حيــدر عبد الوهاب نعمة 
فايز – املوجود  في بريطانيا وذلك  إثر انقطاع اخباره ملدة اكثر ســبعة أشهر منذ شهر ايلول 2011 
. الرجاء ممن يعرف عنه االتصال بالســيد امجد العلي – ابو امين - على الرقم  07754564707  مع 

الشكر مقدمًا.

بحث عن شخص
تبحث عائلة الســيد «حسني محمد علي حسني» من مواليد وسكنة مدينة البصرة وعمل بحارًا قبل 
مغادرته العراق في عام 1986، وكان آخر اتصال له بأهله في العراق قبل عشــر سنوات حيث كان 
مقيما في مدينة نيوكاسل ومتزوجا من سيدة بريطانية وله ولد اسمه جوناثان وإبنة إسمها ليلى. 
يرجى ممن يعرف مصيره االتصال بالســيدة أحالم اجلزائــري على رقم الهاتف (02086859092) 

، وله جزيـل الشـكر سلفًا.

املقهى الثقافي العراقي

أمسيات للمسرح واالفالم الوثائقية والتذكر
 

اقــام املقهى الثقافي العراقي فــي لندن خالل الفترة املنصرمة عدة امســيات 
متنوعة ، اذ التقى زبائنه يوم 10 تشــرين االول الكاتب املســرحي ماجد اخلطيب 
املقيم في املانيا في امســية ( حفرة السيد... وشيزوفرينيا احلاكم واحملكوم في 
بــالد بال حكم). وامتازت هذه االمســية في مالمســة الوجــع العراقي في العهد 
املبــاد والوضع احلالــي عبر عرض الكاتــب للنصوص التي اجنزهــا في فترات 
مختلفة ، مع قراءات لبعض املقاطع من اعماله املســرحية وعرض مشاهد فيليمة 
مــن مســرحية (عاشــق الظالم) التــي قدمتها فرقــة (أور) وعرضــت في برلني 

وكولون وكوبنهاكن وغيرها من املدن .
كما اقام املقهى امسية تأبينية مهيبة ، حينما اجتمع العديد من محبي الشاعر 
االنســان مهــدي محمد علــي الذي رحــل عنا في30 تشــرين االول مســتذكرين 
قصائده ، ومواقفه ، وعشقه لبصرته موطن غرامه وولهه االول الذي لم يبارحه 
عقود من الغربة. الرحيل قد طوى في الغربة- كنوع من القتل- جســد الشــاعر 
ولكــن لم تطو روحه املتألقة في بصرته جنة البســتان ، وال رحيله عام 1978، وال 
ســر تفاحة عشــقه و ال عزفه املنفرد، وكأن مهدي لم يزل بل مازال معنا لم يبرح 

بصرة حلب كما يحلو له ان يسميها..
في امســية من نوع جديد، اقام املقهى يوم 26-2 أمســية عن ا لفيلم الوثائقي 
العراقي اجتاهات واســاليب ، وعــرض فيها ثالثة افالم قصيــرة لثالثة فنانني 
هــي : ( بغداد تويســت )  اخراج جــو باالس ، و ( 82-80 ) اخــراج حميد حداد، 
و  ( العراق أغاني الغائبني ) اخراج ليث عبداالمير ، وحتدث فيها االستاذ الناقد 
فيصــل عبداللــه عــن  ( الفيلــم الوثائقي، اجتاهات واســاليب ) مــع تعليق على 

عروض االمسية . 

كما اســتضاف املقهــى الثقافي يوم 25-3 االســتاذ عبدالــرزاق الصافي في 
حديث مبناسبة صدور كتابه   ( من ذاكرة الزمن .. احداث وشخصيات عراقية) 
مشــيرا احلديث عن الشــخصيات ال يقتصر عمن اشــاركهم او يشــاركوني في 
الــرأي او النظــرة الى احلياة. بــل ان يكون فــي موقفهم وحياتهم مــا هو جدير 

باالشارة واالشادة.
 ويذكر ان الفنان علي فوزي قرأ رسالة يوم املسرح العاملي واشار الى عطاءات 
املبدعــــني املسرحيني العراقيني. كمـــــا ان الفــــنان علي رفيــــق عزز الشهادات 

املقدمة من قبل الصافي وعلي فوزي  بعروض فلمية والصور.

خيام الالمي في رنني أقل
البريطانــي  أســتضاف»املركز 
لدراســة العراق» في لندن، عازف 
العــود خيــام الالمــي في أمســية 
موســيقية، خصــص ريعهــا لدعم 
العلمــاء العراقيني. وقــدم الالمي 
االول  البومــه  مــن  مقطوعــات 

«رنــني اقل» بحضور جمهور بريطانــي وعربي متميز. 
وكان العازف الشــاب قد اطلق العــام املاضي مبادرة 
النشــاء ارشيف صوتي عراقي جديد ضمن دار الكتب 

والوثائق العراقية (املكتبة الوطنية) في بغداد. 

حني تهوى املالئكة
قدم (ســتوديو املمثل) وضمــن االحتفال بالذكرى 
العشرين النطالقته،  فرجة جديدة على مسرح كوبيك 
في وســط لندن اســمها ( عندما تهوى املالئكة) وذلك  
بــني17-21  كانــون الثاني ، العمل من اخــراج واعداد 
الفنانة روناك شــوقي و متثيل كل من (ســلوى جراح 

بدور ، هند الرماح ، عشــتار املفرج ، فيحاء السامرائي 
، نــوال جبو ، فــرات ابراهيم و روناك شــوقي ، وكان 
االشــراف التقني واالنارة  لفارس شــوقي،  والديكور 

لناظم اجلبوري واملوسيقى مازن جاسم.
العمــل  معــد عــن قصــة (العنبــر رقــم 6) النطوان 
تشــيخوف التــي كتبها عــام 1890 وعالج مــن خاللها 
اســتالب احلريــات العامــة والفردية و عــرى مظاهر 
الفســاد والقمع مــن خالل املرضــى (الســجناء) في 
مصــح األمــراض النفســية.  اخملرجة روناك  شــوقي 
قلبت ظهرت اجملن عن الشــخصيات،  وحولت اجلميع  
الى نســاء من املشــرف والطبيــب الى النــزالء، معدة 
بذلك، فرجة تتالئم وامكانيات (ستوديو املمثل) الذي 

يعتمد بشكل اساس على الهواة . 

اعـــــالن
مببادرة من الفنان أحسان األمام وبالتعاون مع رابطة املرأة العراقية- بريطانيا

نعلـن عن تشـكيل فرقـة (كـورال) إلحيـاء التـراث والفولكلورالعراقي والعربـي من كافة 
األعمار

فعلـى الراغبني من أبناء وبنات اجلاليـة العراقية والعربية باالنتماء لهذه الفرقة احلضور 
على العنوان املذكور أدناه 

يوم السبت املصادف 19 آيار2012 من الرابعة وحتى السادسة مساءا 
لغرض أجراء أالختبارات الصوتية الالزمة

Henry Dickens Court Estate
St Ann’s Road, London, W11 4PD

أقرب محطة انفاق:
Latimer Road (Hammersmith & City Line)

باص:  295
ملزيد مـن املعلومات يرجى الكتابـة الى االمييـل (iwluk@hotmail.com) او االتصال 

بأرقام الهواتف التالية:
0208 894 6737  or  0786 776 7815

أب يبحث عن ولده

ز. 
رة 
ب 

ى 
ك 
ك  
د 

محمود صبري اي قلب توقف عن اخلفقان؟
غادرنــا والــى االبــد يــوم  13 نيســان فناننــا الكبير 
محمــود صبري بعــد ان ترك لنــا ارثا كبيرا  مــن العطاء 
الفنــي والنظري والســيرة االجتماعية ملواقفــه املنحازة 
الــى الفقراء واملظلومــني وقوى الشــعب احلية، متحمال  

وبشجاعة وجع السنني واملنافي.
 فمنــذ ان تفتحــت عيناه فــي بغداد في محلــة املهدية 
عام 1927 وجد نفسه شغوفا بالرسم والتشكيل، وحني 
نضج الشــاب محمــود انضم الــى جماعة الــرواد التي 
اسســها الفنان فائق حســن . وبدأت رحلة ابداعه تكتنز 
وتتطــور،  وعمل على تعميق املفاهيــم احلديثة في الفن،  

وتوصــل  كما يعكس كتابه (واقعية الكم)  الى رؤية جديدة تربط الفن والعلم  .واذا طوى 
املوت جســد هذا االنســان ، فانه لن يطوي ابداعاته على مر الســنني وتبقى لوحاته ثورة 
اجلزائر، الشهيد سالم عادل، موت طفل ، تل الزعتر، املظاهرة وغيرها   شاهدا على فنان 

هذا العصر . فسالما ايها الراحل اخلالد في عقولنا ووجداناتنا الى االبد.
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«التغييرات في منحة السكن»
ألهمية منحة السكن في حياة الالجئني، نود ان نعرض اليكم التغييرات

 في منحة االفراد والعوائل املستأجرين من القطاع اخلاص.. والتي بدأت من العام املاضي

تأريخ حصول التغييرالتغيير احلاصل على املنحةاملستأجر : فرد او عائلة
اذا كنت غير متزوج

وتعيش مبفردك ويتراوح 
عمرك بني 25 ـ 35 سنة

ميكن ان يتم تقليل منحة السكن 
اخلاصة بك، بحيث ال تتجاوز كلفة 

ايجار غرفة واحدة في منزل مشترك

من كانون الثاني 2012 
الرجاء مالحظة انه توجد اعفاءات، 
فيرجى طلب النصح واالستشارة  

اذا قـدّمـت العائلة : 
طلب منحة السكن الول مرة ، او طلب 

جتديد منحة السكن ،  او اذا متت 
مراجعة الطلب احلالي

ميكن ان تكون منحة السكن اقل من قيمة 
عقد االيجار : وعليكم دفع الفرق، الن احلد 
االعلى للمنحة سوف ال يتجاوز مستويات 
ايجار الثلث االدنى من ايجارات السوق 

للمنطقة التي تقيم العائلة فيها 

من نيسان (ابريل) 2011 
أما بالنسبة لطلبات منحة السكن السارية: 
فبعد 9 اشهر من مرور سنة على تقدمي 

الطلب، ما لم يتغير عدد افراد االسرة

عند تأجير منزل غاٍل، وايجاره
مرتفع ـ (على سبيل املثال: 
عقار خاص في منطقة غالية)

ميكن احلصول على احلد االقصى ملنحة 
معونة السكن حسب سعة املسكن كما يلي: 

باونًا باالسبوع لغرفة واحدة  1083  شهريا  250   *

باونًا باالســبـوع لغـرفتـــني 1257  شهريا  290  *

لـ 3 غــرف 1703 شهريا باونًا باالســـبـوع   340  *

أكــبر  1733  شهريا *  400 باالسـبوع الي مســكن 

من نيسان (ابريل) 2011  
أما بالنسبة لطلبات منحة السكن السارية:  فبعد 

9 اشهر من مرور سنة على تقدمي الطلب، 
ما لم يتغير عدد افراد االسرة

للمستأجرين حاليا منزًال مكونًا
 من 5 خمس غرف ، ويستلمون

 منحة سكن من دائرة السكن احمللية

ميكن احلصول على منحة سكن ال تتجاوز 
احلد االعلى ـ املطلق ـ للمنحة اخملصصة 

ملسكن مؤلف من 4 غرف فقط، 
وهذا احلد هو 400 باون في االسبوع

من نيسان (ابريل) 2011  
أما بالنسبة لطلبات منحة السكن السارية: 
فبعد 9 اشهر من مرور سنة على تقدمي 

الطلب، ما لم يتغير عدد افراد االسرة

للمستأجرين الذين يحصلون حاليا على  
زيادة  فوق منحة السكن املقررة قانونا ـ 

مبا ال يتجاوز 15 باونًا أسبوعيًا ـ

ال ميكن احلصول
على زيادة ، وذلك لعدم
وجود فائض من االموال

من نيسان (ابريل) 2011 
أما بالنسبة لطلبات منحة السكن السارية: 

عند التجديد السنوي  لطلب املنحة ، او قبل 
ذلك : حينما  يتغير عدد افراد االسرة 

لذوي االحتياجات اخلاصة الذين 
يحتاجون غرفة سكن اضافية 

ملبيت شخص يعتني بهم 

متنح معونة سكن لتغطية
كلفة ذلك

من نيسان (ابريل) 2011 
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التحذير من 7 أماكن مكتّظة بالبكتيريا !

تمّتع بعيون قوية تتحّدى كل األمراض

األفـوكادو.. فاكهة لذيذة «ُمخِلصـة» لصحتك

○  اظهــر لقــاح يحّفز اجلســم علــى مهاجمة 
اخلاليا الســرطانية في الثــدي واملبيض نتائج 
واعــدة، إذ متكــن مــن وقــف تطّور املــرض عند 
عدد من مرضى ســرطان الثــدي. وأكد باحثون 
إّن لقــاح «PANVAC» أعطي لـ 26 امرأة على 
شــكل حقن على مدى أشهر، وســاهم في َحّث 
جهاز املناعــة على التعّرف علــى البروتني الذي 

تنتجه بشكل خاص اخلاليا السرطانية.

○  أفــادت دراســات عــدة أّن الضحك عالج 
بديــل لألدويــة واملهدئــات، وهــو أداة فّعالــة 
للمحافظة على الصحة النفســية، وخير وسيلة 
ملعرفــة شــخصية اإلنســان واحلالة النفســية 

واالجتماعية له. 
كذلك تبّين أن الضحــك يجعل النفوس ترمي 
ما تراكــم عليها من هموم ومتاعب، ويبعث فيها 
النشــاط والســرور والبهجة، وُينســي الشعور 
بالقلــق واالكتئــاب، كما أنه يعني فــي كثير من 
األحيان راحــة الضمير وصحــة القلب وينعش 

الذاكرة.

○  أثبتت دراســة أن تَعّلم العزف على إحدى 
وطــأة  مــن  كثيــرا  يخّفــف  املوســيقية،  اآلالت 
االكتئــاب احلــاد الــذي يتعــّرض لــه الكثير من 
االشــخاص، نتيجة الوقوع حتت شّدة ضغوط 

العمل واحلياة اليومية
وأكــدت الدراســة أن املوســيقى لهــا مفعول 
الِســحر علــى االنســان، فهــي تغّير مــن حالته 
املزاجية بشكل كبير، وجتعله في حالة تواُصل 
مســتمرة مــع غيــره مــن البشــر. مــا ميّكنه من 
التغّلب على جميع أعــراض االكتئاب، كالوحدة 

واالنطواء واحلزن الشديد.

○  جنــح فريق مــن العلمــاء البريطانيني في 
تطوير عدسة الصقة مزّودة بشريحة إلكترونية 
للتشــخيص اُملبكر للمياه الزرقــاء «الغلوكوما» 
والعدسة املطّورة، وهي لالستخدام مرة واحدة 
فقــط، مصنوعــة من مــادة الســيليكون الطري 
ومزّودة بشــريحة إلكترونيــة تعمل على قياس 
وحتليــل الــدورة الدموية فــي العــني، وقياس 
مســتوى الســوائل والضغط بالعــني على مدار 

األربع والعشرين ساعة.

○   أكــد باحثــون ان األليــاف تخفــض خطر 
اإلصابــة بســرطان األمعــاء، حيث وجــدوا ان 
هنــاك رابطًا قويًا بــني األنظمــة الغذائية الغنية 
باحلبوب الكاملة واحلماية من سرطان األمعاء. 
وأشاروا إلى انه مقابل كل 10 غرامات يوميًا في 
تناول األلياف، ثمة تراجع بنسبة 10٪ في خطر 

اإلصابة بسرطان األمعاء.

○  حــّذرت دراســة طبية من ارتــداء نّظارات 
الشمس املقّلدة، ذلك بسبب تأثيرها السلبي في 

النظر وقدرتها على تسّبب الصداع.
وأوضــح الدراســة أّن بعض هــذه النّظارات 
تســبب اضطرابا فــي الرؤية، والذي من شــأنه 
التسّبب، على املدى الطويل، في تشكيل خطورة 
علــى ســالمة اإلبصــار وقّوتــه، خصوصا في 

االستمرار في ارتدائها لفترات طويلة.

ُيعتبر اإلنســان والطعام واحليوانات من أكبر 
مســّببات انتشــار البكتيريــا فــي املنــزل. ومتى 
دخلــت فال ســبيل للتخّلــص منهــا، وإن كان من 
املمكــن التقليــل مــن عددهــا بالتنظيف املســتمر 

وسوائل التعقيم.
وفيمــا يعتقــد البعــض أن دورات احلمام هي 
األكثــر احتواء على البكتيريا املضّرة، فإّن حوض 
غســيل الصحون هو أكثر مكان تتفشى فيه هذه 
اجلزئيــات، وكذلك األمر بالنســبة لالســفنجة. 
من هنــا أهميــة تغييرهــا بانتظام. ولقــد حذرت 
مؤخرا هيئة صحية بريطانية من أماكن عّدة تعّج 

بالبكتيريا، أهمها:

1 - لــوح التقطيــع: يحتــوي بكتيريــا مضــّرة 

أكثر من 200 في املئة مــن البكتيريا املوجودة في 
دورات املياه.

2 - املواصــالت العامــة: وحتديــدا حافــالت 
النقل العــام؛ حيث تكثر أماكن اللمس املشــترك، 

كالعواميد في القطارات.
3 - درج الثالجة: يحتــوي بكتيريا ضاّرة أكثر 
بـ 750 مرة من احلد األدنى للحفاظ على الصحة.

4 - الغســيل املتِســخ: ُتقتــل البكتيريــا عنــد 
استعمال درجة حرارة 40 مئوية وما فوق. وعادة 
مــا ترتبــط التهابــات البــول واجللــد بالبكتيريا 

املنتقلة من الثياب.
Remote Con- 5 - جهــاز التحكم عن ُبعد

trol: أعلنــت دراســة أميركية مؤخــرا أن أجهزة 
التحكم عن ُبعد مليئة بالبكتيريا. وُيعد هذا السبب 

األكبر النتقال العدوى بني مرضى املستشفيات.
6 - دورات امليــاه: إّن دفق املياه من دون إنزال 
الغطاء يؤدي إلى تطاير البكتيريا نحو مترين في 

الهواء. 
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اليدوية 10 آالف بكتيريا في املربع الواحد.

 تتكاثــر األمــراض فــي ايامنــا هــذه التــي قد 
تتعــّرض لهــا العــني، إال أّن التقــّدم الطبــي أتاح 
إمكانية الشــفاء من معظمها. واخلبــر اجلّيد أنه 
ميكــن الوقاية مــن مختلف األمــراض التي تهدد 

العني طبيعيا! كيف؟
هنــاك عــدد مــن املــواد الغذائية حتمــي العني 

وتبعدها عن اخملاطر التي تهددها، ومن أهمها:
والســبانخ  املطبوخــة  (اللفــت)  – اللهانــة   1
 – الفســتق.4     -  3 – الليمــون.   2  . وامللفــوف 
الفاصوليا .5 – السلمون  .6  - احلبوب الكاملة.7 

- املشمش 
وتأتــي أهمية عدم التركيز فقط على نوع معّين 
من املــواد الغذائيــة، إمنا التنويع فــي اختياراتنا 
للخضــار والفواكــه، إضافة إلى اختيــار الدهون 

الصحية واملأكوالت الغنية باأللياف، والتخفيف 
من كميــة تناولنــا لللحوم احلمراء والســكريات 

واألطعمة املكّررة.

مكســيكية  ثمــرة  االفــوكادو  او  األفــوكادو 
األصل، وتتمّتع بقيمة غذائية عالية ملا حتتويه من 
فيتامينات ومعادن. لكنهــا ال تكتفي فقط بتأمني 
املواد الغذائية التي يحتاجها اجلســم، إمنا متتاز 

بفوائد صحية كثيرة.
يحتوي االفوكادو على فيتامني سي وفيتامني 
بــي 6 والبوتاســيوم واالليــاف وفيتامــني كــي 
وحداتــه  مــن  باملئــة   75 وحوالــي  والنحــاس، 
احلرارية تأتي من الدهــون (معظمها من الدهون 
االحاديــة غير املشــبعة) ويحتوي علــى 60 باملئة 

منه من البوتاسيوم اكثر من املوز.  
ولألفوكادو فوائد صحية متعددة، أبرزها: 

 -  يعــّزز صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة: 
في دراســة ُنشــرت مؤخرًا، تبّين أن األشــخاص 
الذين يعتمــدون على نظام غذائي غني بالفوالت، 
ينخفــض لديهم خطــر اإلصابة بأمــراض القلب. 
وإلى جانب الفــوالت، يحتوي األفــوكادو أيضا 
فيتامــني E ، والدهــون األحاديــة غيــر املشــبعة 
التــي تعّزز صحــة القلب. صحيــح أن األفوكادو 
يحتــوي كميــة عالية مــن الدهون، لكــن غالبيتها 
هي الدهون األحادية غير املشــبعة. وصحيح أنه 
عالــي الســعرات احلرارية، لكنــه يخفض عوامل 
االلتهابــات ومســتوى األكســدة، وبالتالي فهو 
ينّظــم مســتوى الكولســترول. وكل هــذه األمور 
من شــأنها دعم ســير عمل نظام القلب واألوعية 

الدموية.

  -  يرفع الكولســترول اجليــد: تبّين أن تناول 
األفوكادو بانتظــام وباعتدال له آثار جيدة على 

مستوى الكولسترول في الدم. ووفقًا لدراسة 
أجريــت، ّمت االعتماد على نظــام غذائي غني 

باألفوكادو. وبعد مرور سبعة أيام، ظهر 
الســيىء  الكولســترول  انخفاض 

 22 بنســبة  والتريغليســيريد 
رفــع  مقابــل  فــي  باملئــة، 

الكولسترول اجليد بنسبة 
11 باملئة.

بفوائــد  يتمتــع   -    
مضادة لاللتهابات: تلّقى 

األفــوكادو اهتمامــا كبيرا 
مــن ِقبــل الباحثــني، بفضــل 

مزاياه املضادة لاللتهابات في عالج أمراض مثل 
التهــاب املفاصــل الرثياني. ويحتــوي هذا النوع 
مــن الثمار عــددا كبيرا مــن العوامل التــي َمنحته 
خصائص مضادة لاللتهاب ومضادات األكسدة 
  Cمن عائلة الكاروتينات والفالفونويد وفيتامني
وE، واملعادن كالســيلينيوم واملانغانيز والزنك، 

إضافة إلى األوميغا .3
   - ينّظم مســتوى الســكر في الدم: األفوكادو 
هو ثمــرة منخفضة الكربوهيــدرات، من هنا فهو 
يعّد من بني املأكوالت ذات مؤشر منخفض نسبة 
الســكر في الدم. كما انه يساعد في احلفاظ على 
ثبات مســتوى الســكر في الدم، بفضل احتوائه 

الكثيــر من األلياف التــي َتقي من 
ســرطان  ومــن  اإلمســاك 

القولون.
يكافــح   -    
أشــارت  الســرطان: 
الدراســات  بعــض 
إلــى أن األفــوكادو 
قد يكون غذاء جيدا 
مضــادا لألكســدة، 
اخلصائــص  نتيجــة 
لألكســدة  املضــادة 
واألخرى املضادة لاللتهابات 

التي يضمها.
الغذائيــة:  العناصــر  امتصــاص  يدعــم   -  
فــي دراســة ُقّســمت إلــى مجموعتــني، حيث مت 
إعطاءهما سلطة من اخلضار، تبّين أن امتصاص 
الكاروتينــات كانت 5 مــرات أكثر فــي اجملموعة 
األولــى التــي أضافت األفــوكادو إلى الســلطة، 
مقارنة باجملموعة الثانية التي اســتغَنت عن هذه 
الثمــرة  .قد ال تكون ُمكترثا في إضافة األفوكادو 
إلى نظامك الغذائــي عندما تفّكر في الدهون التي 
يحتويها، لكن يجــب أن متنح أولوية خلصائصه 
املضــادة لاللتهابــات، وبالتالي للمــواد الغذائية 
املفيــدة جدا لصحــة قلبــك. إذا، ما عليك ســوى 
تنــاول هذه الفاكهــة باعتدال وبانتظــام، لتتمّتع 

بفوائدها اجلوهرية.

باختصارباختصار

قلة نوم االطفال
ينذر ببدانة مستقبلية

ينــام األطفــال الذين تتــراوح اعمارهم بــني الثالثة 
واخلامســة حوالــي 11 ســاعة فــي الليلة، لكــن كلما 
انخفضت ســاعة نومهم ســيزيد وزنهم لدى بلوغهم 
الســابعة مــن العمــر. وقد توصــل باحثــون الى هذا 
االســتنتاج بعد مراقبة 244 طفل منذ ســن الرضاعة.  
واستشــف الباحثــون أن الســمنة تعود الــى عاملني 
وهما: تناول الوجبات الســريعة وعــدم النوم كفاية، 
األمــر الــذي يؤثر علــى مســتويات الهرمونــات التي 

ترتبط بالسيطرة على الشهية.
ونصح الباحثــون بأن ينام األطفال ســاعات أكثر 
بغية احلد من البدانة، محددين ســاعات نوم األطفال 
ما بني 11 و13 ســاعة في الليلــة، في حني من املفضل 
ان ينام األطفال الذي يرتادون املدرسة ما بني 10 و11 

ساعة في الليلة.
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وداعا أحمد النعمان

الفنانة بيدر البصري تحوز
على لقب «صوت األديان» في هولندا 

ختــم الفنــان والكاتب واألعالمــي العراقي 
الدكتور احمد النعمان، حياته الثرية، بالعطاء 
برحيــل مباغت في احدى مستشــفيات لندن، 

يوم امس ، بعد مرض عضال لم ميهله طويال.
وقــد كان لرحيلــه، وقــع مرير علــى قلوب 
أصدقائــه ورفاق دربه الذين عايشــوا مســار 
جهــوده فــي األبــداع فنانــا تشــكيليا أقــام 
معارض عديدة خــارج العراق ، خاصة بعد أن 
كان قــد تخرج فــي معهد الفنــون اجلميلة في 
بغداد وأكمل دراســته في موسكو التي عاش 
فيها عقودا من الزمن ممارســا عمله كصحفي 
وكاتب ومحلل سياسي في العديد من وسائل 
االعــالم العربيــة واألجنبية حتــى أقامته في 

بريطانيا متنقال بني شمالها وعاصمتها. 
وكان الفقيد ناشــطا سياســيا، منذ نعومة 
أظفــاره منخرطا فــي حركة اليســار العراقي 
مناضــال آثــر األصطفــاف مــع رفاقــه الذين 
أفنــوا حياتهم من أجــل الكلمة احلرة وحقوق 

األنســان والعدالة األجتماعية وبناء وطن حر 
لشعب سعيد.

وداعــا أحمــد النعمان ولــك ولنــا أن نفخر 
بســيرتك العطرة مثاال مشرفا ومنوذجا راقيا 

للعراقي األصيل.

 حــازت الفنانة بيــدر البصري علــى لقب «صوت 
األديان» فــي احتفال هولنــدي كبير تهديــه للعراق 
وشــعبه، حيــث أحيــت الفنانة في مســاء العاشــر 
من آذار/مــارس املنصرم ، وعلى أحــد أهم وأضخم 
مســارح هولنــدا أمســية موســيقية القــت صداها 
الواســع و بامتياز، للتضامن مع الهم اإلنســاني في 

فعالية تنشد للسالم واحملبة. 
وارتــاد قاعة مســرح تلبورخ املئــات من اجلمهور 
الهولنــدي والعربــي، فــي احتفــال كبيــر ملناســبة 
مرور 135 سنة على تأســيس (كورال رجال تلبورخ 

امللكي).
الفنانــة البصري التي مت تكرميهــا واالحتفاء بها 
بعد أدائها العمل السيمفوني الكبير (ستابات ماتر) 
ملؤلفه البريطاني (كارل جنكنز) مع اوركسترا مؤلفة 
من 130 مغنيا ومغنية (كورال) و40 موسيقيا بقيادة 
الفنان الهولندي (هينــي رامايكرس) ، وهو نوع من 
التأليف املوســيقي الغربي مبصاحبــة كورال كبير، 
والكلمة فــي أصلها التينية، ومعناها «األم احلزينة» 
أو املتفجّعة، في إشارة إلى السيدة العذراء ووقوفها 
أمــام الصليــب أثناء محنة الســيد املســيح. وليقف 
عريــف احلفــل معلنــًا إن بيــدر البصري اســتحقت 
بأدائهــا وحضورها لقب «صوت األديان»، وبدورها 
أهــدت الفنانة بيــدر البصــري ما حصلــت عليه من 

تكرمي ولقب الى العراق وشــعبه، معتبــرة ان كل ما 
يهدى من جهد يبقى قليًال في استحقاق الوطن على 

الفنان.

باقة من االصدارات العراقية

املتحف البريطاني في «رحلة إلى قلب اإلسالم»
حتت عنوان»رحلة إلى قلب اإلسالم»، أقام املتحف 
البريطاني واربعة متاحف اخــرى هي اللوفر وبرلني 
ثقافيــا،  مهرجانــا  والقاهــرة،  اســطنبول  ومتحفــا 
اســتغرق اإلعداد لــه نحو ثالث ســنوات. وبــدأ منذ 
أيلول واســتمر لغاية 15 من شــهر نيســان، ليشــكل 
عالمــة إيجابية جديــدة على طريق احلــوار والتفاعل 
بني الثقافــات، ويتناول موضوعــة: احلج من منظور 
ثقافي وأبعــاد روحية وقد دعي املوســيقار العراقي 
احمــد مختار ليكــون ضيفا في هــذا املهرجان ، حيث 
قدم أمســية موســيقية للعزف املنفرد على آلة العود 
في القاعة اإلســالمية الكبرى فــي املتحف البريطاني 
فــي التاســع من شــهر آذار املاضي، تضمنــت أعماال 
موسيقية تراثية وتقاســيم على مقامات حتمل البعد 
الصوفــي، وتعتمد الروحية في العــرض، مبتعدًا عن 
تقــدمي مؤلفــات تنتمي إلــى احلداثــة والتجريب في 

التأليف املوسيقي على آلة العود.
 ويوصف املعرض بأنه من أكبر املعارض عن احلج 
وأكثرها ثراءا باملواد التاريخية والفنية، كما مت خالل 
املهرجــان عرض اخملطوطات واملنســوجات والصور 

والقصص والقطع األثرية.

عند مرقد السيدة
صدر عن دار الغاوون للنشــر والتوزيع كتاب (عند مرقد السيدة) للفنان 
حازم كمال الدين ويضم اربعة مسرحيات هي ساعات الصفر ،شجر األرز، 
املوناليــزا البابلية، عند مرقد الســيدة.  ومعــروف ان الكاتب ولد في احللة 
عــام 1954 ويعمل حاليا مشــرفا في معهد املســرح العاملي بأمســتردام في 
هولنــدا.  وانتــج منذ العام 1994 اكثــر من 25 عمال مســرحيا جتريبيا وجد 
العديــد منها طريقــه الى مهرجانات مســرحية عاملية فــي بريطانيا واملانيا 

وهولندا واوكرانيا وغيرها.

مجموعة اصدارات لكرمي كاصد
اضاف الشــاعر عبد الكــرمي كاصد باقــة جديدة من االصــدارات حيث 

بلغت  نتاجاته 40 مؤلفا من شعر ونثر وترجمة .
ومــن االصــدارات اجلديــدة هجــاء احلجــر، حــذام، باجتــاه اجلنوب 
شــماال،غبار الترجمة، ربة الشــعر اآلن هي الكومبيوتر، افــكار موجزة عن 

اخلرائط، البحث عن صورة هيجل،  ومن قصائد ديوان احلجر
ذلك اجلندي اجملهول

الراحل غدا
مازال يقبع في الظل

مع ان الغرفة مضاءة
واجلميع يرفعون نخب كأسه األخيرة

ِسفر احلاالت 
صــدر حتت هذا العنوان،عن دار الغاوون ديوان شــعري جديد للشــاعر حســن 

البياتي ويضم 38 قصيدة،  ومن قصائد الديوان، قصيدة   النخلة – احلياة
نخلتنا –احلياة، يا رفاق!

جذورها ترحل في االعماق
وفرعها يعانق اآلفاق

حفيفها ينبض في القلوب والعقول
وطيبها يبارك الهضاب والسهول

ويوقظ الربيع في اجلنان
فلنمسح اآلالم واألشجان
ولندع األحالم واألشواق

 تقبل اخلدود واجلباه واألحداق
نخلتنا ملا تزل شاهقة، مزهوة األعذاق

وسعفها اخلفاق
ظالله تفترش العراق

(أحاديث املارة) 
 بعــد توقف دام عشــرين عامًا، صدر للشــاعر عواد ناصر، عــن دار املدى، 
مجموعة شعرية بعنوان: «أحاديث املارة». في مجموعته اجلديدة التي حتتوي 
على 139 قصيدة، تتوالد الرؤى في شــكل القصيــدة لنراها تقف على ضفاف 
التفعيلــة حينًا، وترنو إلــى احلداثة أحيانًا، وتنتقل بني املــدن التي عاش فيها 

الشاعر.

  فكاهيات اجلوع واجلوعيات
 اجلوع مبختلف انواعه هو ثروتنا املعلنة التي تتباهى بها شعوبنا العربية ومنها 
العــراق منــذ االزل وحلد االن ،  فال مير عــام  بال جوع، كما قال ســيابنا العظيم في 
انشــودته، وقد يتفجر كعناقيد الغضب ليأكل االخضر واليابس بل  حتى االجساد 
، فــال غرابة  ان يقدم االهالي الكل اطفالهم ، وذبح بناتهم لتقليل االفواه اجلائعة او 
اخلروج عن قانون الطبيعة  في التهام اكل االطفال وتركهم جياع، واليتورع بعضهم 
مــن التهام بغلة احلاكم رغم انه يعرف ان مصيره االعدام وان حلمه  ســيأكله جياع 
مثلــه. وكلما يتســع اجلوع ويتكرر كمأســاة تزايد  فكاهاته كمهزلــة، حيث تصبح 
النكتة وسيلة للتنفيس ومعادل موضوعي لالحتجاج والسخرية من احلكام. فحني 
ينشــب اجلوع اظفاره تبدأ الشــعوب بالنكات. وتنشــأ ثقافة الفكاهة  ومسمياتها 

الكثيرة.
 بهــذه الرحلــة يأخذنــا الكاتــب  القشــطيني خالد فــي  كتابه  فكاهــات اجلوع 
واجلوعيــات  الــذي صدر مؤخــرا في لندن عــن دار احلكمــة،  عن املفارقــات  التي 
الزمــت البلدان العربية وشــعوبها  حتى متيزت بها عن ســائر الشــعوب االخرى ، 
ورغــم ان الكتاب ليس بحثــا عميقا في الظاهرة  ولكنه يقف  عبر حكاياته وتناوالته 
على ضفاف هذا النهر اجلارف  الذي يغمر شــعوبنا باحلاجة والتسول  والتكسب  

والطمع  والبخل والقتال والنصب واالحتيال والفساد. 

كان  يحلم بوطن
فأصبح يحلم ببيت

اراد ان يبني نفسه من جديد
وحني قنع باليسير

فقد كل شيء 
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الباحث عبدالله املوسوي يضع العنف االسري على طاولة التشريح
في امســية جمعت بــني البحث امليدانــي والنظري، قدم 
(العنــف  عــن  محاضــرة  املوســوي  البروفيســورعبدالله 
األســري) يــوم 17 نيســان فــي كنســية  ريفركــورت فــي 
همرسمث غرب لندن وذلك  تلبية لدعوة املنتدى العراقي في 
لندن. واشارت السيدة انسام اجلراح في تقدميها لألستاذ 
املوســوي الــى ان اجلاليــة العراقيــة منت  بشــكل ســريع 
وتعامــل املنتــدى العراقي مــع العديد من االســر واالفراد 
نساء ورجاال  ومن كل الفئات العمرية واالنتماءات القومية 
والدينية، نتيجة الظروف الصعبــة للكثير منهم في العراق 
وســنوات املنفى وتعايشــهم مع بيئتهم احلاليــة،  اذ عانى 
بعضهــم من ظواهر  ومشــاكل اجتماعية عديــدة ، ما خلق 
حاالت هروب او ترك الشباب البيت وفي عمر مبكر بسبب 
تأثيــر اجملتمــع املضيــف والعيش بــني مفاهيــم مجتمعية 
مختلفة وثقافات مختلفة ، والى الضغوط الكبيرة التي تقع 

على االناث  بشكل خاص في مجتمعاتنا.
ويذكر ان املوســوي  حاصل على شــهادة الدكتوراه في 
التربيــة املقارنة من جامعة ويلــز البريطانية . وحصل عام 
1999 علــى لقب االســتاذية، واشــرف على العشــرات من 
رســائل املاجستير والدكتوراه. وشــغل عدة مناصب  كان 
اخرها املستشــار الثقافي في لنــدن وله عدة اصدرات منها  
في (التربيــة املقارنة والتربيــة الدولية) و كتــاب (التربية 

العلمية والتربية التطبقية).
فــي محاضرته اكــد البروفيســور املوســوي ان العنف 
االسري  هو كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل 
شــخص  بالغ من العائلــة ضد افراد آخريــن. ويعد العنف 
االســري  اشــد انواع العنف البشري انتشــارا في اجملتمع 
العربي والعالم الثالث، وليس هناك دراسة  دقيقة  تبني لنا 
نســبة هذا العنــف...  اذ تعزف الدول عــن التصريح به، اال 
ان اثارا له بدأت تظهر بشــكل ملمــوس، مما ينبأ في ارتفاع 

نسبته، مما يستلزم من كافة  االطراف التحرك بجدية.
وشــدد ان العنف اذ ترافــق مع االهانات وشــدة املزاج 

،ســيكون وقعه اكبر، الن العنف النفسي اطول عمرا واكثر 
مدى واعمق تأثيرا من العنف اجلسدي.

 كمــا ان هنالــك  العنــف االجتماعي  الذي يعــد عنفا من 
نــوع اخر،  كما ان هنالك  العنف الفكــري الذي يعد االخطر 
النه  يلغي شــخصية االنسان، وهو مركز فقط على النساء 
، ضمن ازدواجية املعاييــر، واملمارس هذه االيام في بلدنا، 
وما يطلق عليه قتل الشــرف - وهو ليس كما يشير االعالم  
الــى انــه يتركــز فــي محافظــة الســليمانية فقــط!. ويرى 
املوســوي ان العنف االسري يعد اكثر فتكا باجملتمعات من 
احلروب واالوبئة الصحية. وهو ظاهرة في بعض حاالتها 
متوارثــة، فضال عن انها جــاءت نتيجة للحيــاة العصرية، 

فالضغــط النفســي واالحبــاط املتولــد من طبيعــة احلياة 
العصرية اليومية تعد من املنابع االولية واالساسية ملشكلة 

العنف االسري.
والعنــف ســلوك مكتســب  يتعلمــه الفرد خــالل اطوار 
حياتــه، واالفــراد الذين يكونــون ضحية له فــي صغرهم ،  
رمبا ميارســونه على افراد اسرهم في الكبر (اسقاط) على 
اعتبار ان من شــكل شخصيته،  وهو اســلوب التربية التي 

نشأ عليها.
وتطرق املوســوي الى اســباب ودوافــع العنف.وعزى 
اســبابها الى عوامل ذاتية واقتصادية واجتماعية، مشيرا 
الى تنائجه الوخيمة على االسرة. وتناول املوسوي مخاطر 

ســوء  اســتخدام الثــواب والعقــاب مع االطفال بشــكل ال 
يتناســب مع املراحل العمرية التي ميــرون بها . ان ما صلح 
لهمــا قد ال يصلح لالبنــاء ذلك ان لكل جيــل مقوماته، وقد 
ســبق االمام علي املفكرين الغربيني بالقــول (ربوا ابناءكم 

تربية غير تربيتكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم).
واكد املوســوي عبــر عرض الكثير من التجــارب العاملية 
اهميــة التعليــم واحتــرام آدمية االنســان في تعزيــز بينة 

اجملتمع  من خالل احلفاظ على املودة والوئام في االسرة.
وقــد اثارت هــذه النــدوة التي تنــاول العنف االســري  
العديد من املناقشــات التي تركــزت على منو ظاهرة العنف 
وادانة كل اشــكاله، وظاهرة التمييز بــني البنات واالوالد، 
وقضيــة كيــف التعامل مــع االبناء فــي الغربــة ، وحماية 
االســرة  املغتربة من التفكك االســري خصوصا مع  ارتفاع 

نسبة حاالت الطالق. 

 ينظم املنتدى العراقي 
سفرته العائلية السنوية

 الى شواطئ 
(ساوث أند اون سي)  
 Southend-on-Sea

جانب من احلفل املوسيقي اخليري الذي أقامه املنتدى العراقي في 2011/12/10 لدعم مكتبة الطفل في مدينة الثورة في 
بغداد والتي أحيته العضوة السابقة في الفرقة السمفونية العراقية عازفة الفلوت «سوزان خالد» والعازف البريطاني 

األفريقي األصل «كيث ويث» جانب من سفرة نادي كبار السن الى جزيرة كريت في اليونان للفترة من 20-27 نيسان 2012

سفرة المنتدى السنوية

للكبار                                                   15.00 £ 
للعوائل 2 كبار و 2 صغار              50.00 £
للعوائل 3 أشخاص كبار               42.00 £
للعوائل 4 أشخاص كبار               55.00 £

العنوان الجديد لمكتب المنتدى 
Unit C, Norland House,

 9 Queensdale Crescent,

London W11 4TL

تلفون: 2650 023 0207
أقرب محطات أنفاق: 

Shepherds Bush
  Central line  اخلط األحمر

Latimer Road
Hammersmith & 

City or Circle Lines

أو اخلط الوردي واألصفر 

الباصات:

31, 49, 72, 94, 95,
  148, 207, 220, 237, 260,

272, 283, 295, 316, 607

يستضيف فيها املنتدى العراقي  الطبيبة واحملللة النفسانية الدكتورة ناجحة مجيد 
و األستاذ عبد االله توفيق مدرس مرحلة ثانوية في بريطانيا

ار 2012 ، من الساعة 6:30 – 7:00 مساًء ـَ يوم الثالثاء 22 أي
على قاعة كنيسة ريفركورت (قرب البناية السابقة للمنتدى في همرسمث)

Rivercourt Methodist Church, King Street, Hammersmith, London W6 9JT

ندوة حول «الشباب والكحول والمخدرات والعنف المدرسي»

الشــهم ابو عماد لم يســتطع القراءة والســير خارج البيت،  سمع ان 
املنتدى ســيفقد مقره في همرسميث فتبرع له مببلغ 1000 دوالر. وكان 
بــود اعضاء املؤمتر ان يجدوه بينهم ألســماعه الثنــاء ولكن من هو ابو 

عماد.
كان املــارة في رأس القرية بشــارع الرشــيد يالحظون تســمية غير 
مألوفــة على محــل لبيــع االدوات الكهربائيــة «منتصر وولــده» الولد 

هو صديقتــا الودود عبد الرضــا، ابو عماد املولود في الشــواكة، وقد 
ارتضــى املرحوم منتصر ان يعمل معه قبل ان يكمل دراســته الثانوية. 
اجواء الشواكة جذبت التاجر الفتى الى اليسار ثم الهبت ثورة 14 متوز 

حماسه في دعمها، وبعد انقالب عام 1963 نال نصيبه في االعتقال.
وحــني اقترف النظام البائــد جرمية تهجيــر آالف العراقيني بذريعة 
التبعيــة في ثمانينيات القــرن املاضي، كان ابو عماد فــي أوربا بجولة 

جتارية، فنجا من مصير املهجرين، ثم انتقل الى الكويت بدعوة من تاجر 
كان يتعامــل معه، وهناك جمــع ثروة مكنته عند اللجــوء الى بريطانيا 
اواخر الثمانينات من شــراء مكتبة رمضان في شارع كوينزوي، وبعد 

ان تعرضت املكتبة الى سطو، باعها وانضم الى جمهرة املتقاعدين.
متنياتنا لشــخصه الكــرمي أبو عمــاد بالعافية وطــول العمر، وليت 

مبادرته املشكورة تتكرر من قبل ُاخرين. 

كرمي.. من هذا الزمان

يوم األحد 15 متوز 2012
أسعار التذاكر

يرجى شراء التذاكر مقدمًا
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املنتدى –خاص من بغداد

قامت  مؤخرا السيدتان فوزية العلوجي نائبة رئيس 
الهيئــة االدارية للمنتدى العراقي في بريطانيا وبلســم 
عجينــة  ســكرتير الهيئــة اإلداريــة  بزيارة  الــى مكتبة 
الطفل في مدينة الصدر (الثورة) التي يدعمها مشــروع 

طفل العراق في املنتدى العراقي.
حيــث التقيتــا  بعــدد من االمهــات  اللواتي  شــكرن 
جهود املنتــدى العراقي  علــى اخلدمــات  الكثيرة التي 
قدمهــا للمكتبــة، االمر الــذي انعكس بشــكل جيد على  
ســلوك االطفال  أذ اصبحوا اكثر تنظيما وتعليما وحبا 
للدراســة . كمــا ثمن جهود كل من ســاهم في دعم هذه 
املكتبة.  ومعروف و ان املكتبة وجدت الرعاية والتعليم 
واالهتمــام  من رابطة  املرأة العراقيــة في مدينة الصدر 

(الثورة) التي يدعمها ماليا املنتدى العراقي .
وتضم  املكتبة  75 طفًال فيهم 15 طفال يتيم بعمر 6-5  
اعــوام  و10 بعمــر 7-12 عامــا وتتم رعايتهــم من قبل 

امهاتهم او االعمام او االجداد.
 وقد تأسســت املكتبة من قبل رابطــة املرأة العراقية  
لتقدمي الرعايــة والعناية بالطفــل. املصاريف:  االيجار 
السنوي للدار 6000$ وماء ووقود 30$ شهريا، املوظفني: 
3 معلمات براتب 200$ شهريا للمعلمة، وحارس $100 
شهريا ومنظفة 30$ شهريا. ويصرف ايضا 5$ شهريا 
لوازم مدرســية (اوراق وتلوين وطباشيير). كما تقدم 
املكتبة لالطفال هدايا (حقائب مدرســية ومالبس) في 
املناســبات بكلفة 5$ للطفل ومرتني في السنة. وتعتني 
باالطفــال املقعديــن امثال الطفلة دعاء صادق جاســم 
(9) اعــوام التي  توفــي والدها في احــدى التفجيرات 

االرهابيــة، وهي مصابة بشــلل 
االطفــال وُحرمت مــن الدخول 
الى املدرســة ويذكر ان الســيدة 
عجينة  تبرعت  بكرسي متحرك 

للطفلة «دعاء».
جيــدة  عالقــات  وللمكتبــة 
مــع املنظمــات احلكوميــة وغير 
احلكومية فــي املنطقة (البلدية، 
دائرة الصحــة، الهالل االحمر) 
وتقــوم بتنظيــم دورات تثقيفية 
وعوائلهــم  لالطفــال  صحيــة 
اللقحات  اخــذ  والتوعيــة علــى 
احلوامــل  واالمهــات  لالطفــال 
باالتصــال  اخــذه  وتســهيل 
باملركز الصحي في املنطقة. كما 
تنظم زيارة طبية للمكتبة لفحص 

االطفال.

المنتدى العراقي يزور مكتبة الطفل ويجدد دعمه لها 

اليونسكو: تعليم االطفال العراقيين ما قبل االبتدائي يدعو للقلق
خالل أســبوع العمل للحملة العامليــة للتعليم (22 - 28 
نيســان 2012)، عملت اليونسكو واليونيســف على إبراز 
أهمية الطفولة املبكــرة من أجل حتقيق التعليم للجميع في 
العــراق. ويذكر مدير مكتب اليونيســكو في العراق محمد 
جليــد «رغم اجلهــود العديــدة التــي بذلت، ال تــزال قدرة 
وصــول األطفال الى التعليم في مرحلة الروضة أو ما قبل 

االبتدائي في العراق ضعيفة لدرجة مقلقة». 
ال تزيــد نســبة األطفال بني الســن الرابعة واخلامســة 
الذيــن يتلقون تعليم مرحلة الروضة فــي العراق عن 7 في 
املئة؛ وهي نســبة أقل بثالثة أضعاف عن املعدل اإلقليمي 
الذي يبلــغ 18 في املئة، وبخمس مّرات عــن املعدل العاملي 

املقّدر بـ 41 في املئة. 
إلــى  للوصــول  ذلــك، هنــاك معوقــات  إلــى  إضافــة 
التســهيالت واملؤسسات املعنية بالتعليم املبكر، حيث أقل 
من 10 في املئة من هذه املؤسسات تقع في املناطق الريفية، 
إضافــة إلى اكتظــاظ الصفوف، حيث يصــل املعّدل العام 

إلــى 40 طالبًا في الصف الواحــد، وهو يفوق بكثير املعدل 
الطبيعي لهذه الصفوف حول العالم. 

ويعتبر مدير التربية والتعليم في مكتب اليونيسف في 
العراق إيكيم شيجيني «إن هذا الوضع هو نتيجة مباشرة 
لنقص االهتمــام في خلق الفرص لألطفال لإلستكشــاف 
والتعّلم في سنواتهم األولى». ويضيف أنه «نظرًا لألهمية 
املطلقــة للتعليــم املبكــر بالنســبة لتطــّور الطفــل العقلي، 
وذكاءه الغرائــزي، وعاطفته، وقدرته على اإلدراك، نتطّلع 
إلــى العمل مــع وزارات التربية والتعليــم وجميع الالعبني 
الناشــطني في هذا اجملال فــي العراق لبلــورة إطار وطني 

يرّكز بشكل خاص على خلق هذه الفرص». 
تقوم اليونيســف واليونيســكو بتحضير سلســلة من 
األنشــطة ســيجري تنفيذها بالتعــاون مــع وزارة التربية 
واملنظمــات غيــر احلكوميــة العراقيــة لتحســني الرعايــة 
والتعليــم املبكر فــي العراق. وتهــدف هذه األنشــطة إلى 
رفع درجة وعي املسؤولني واألهـــــالي واجملتمعات حول 

أهميــة تعليــم األطفال في ســّن مبكرة وتطويــر قدراتهم.  
جتّدد األمم املتحــدة التزامها لدعم العراق من أجل حتقيق 
الهدف اإلمنائي لأللفيــة املتعلق بتعميم التعليم االبتدائي، 
وأهــداف «التعليم للجميع» بحلول العــام 2015 من خالل 
إصالحات هيكلية وأنشــطة متعّددة في كافة مســتويات 

التعليم. 
وبهذه املناسبة يعرب املنتدى العراقي عن دعمه ملطالب 

حملة التحالف العراقي للتعليم، التي تدعوا الى:
1- اعطاء األولوية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة 
املبكــرة ضمن برنامج احلكومــة، كحق وجزء ال يتجزأ من 

تعلم مدى احلياة.
2- تخصيص ميزانيات مناسبة للتعليم املبكر، ومبا ما 

ال يقل عن نسبة 8٪ من تخصيصات التعليم بشكل عام.
3- بناء وتوفير رياض األطفال عامة بحيث ال يحرم اي 

طفل لاللتحاق بها.
4- توفيــر املســتلزمات الكافيــة واملناســبة لريــاض 

األطفال، واحلــرص على توفيــر بيئة مناســبة لها، كذلك 
املناهــج وبرامــج الرعايــة والتعليم فــي مرحلــة الطفولة 

املبكرة.
5- توفيــر الكــوادر التعليميــة املتخصصــة في رياض 
االطفال، وتطوير مهاراتهم باســتمرار، ودعم املعلمني في 

الصفوف األولى في املدرسة االبتدائية.
6- خفــض األجــور املاليــة التــي تســتوفيها الرياض 

األهلية، ومبا يتناسب مع متوسط دخل العائلة العراقية.
7- حتديــث املناهج واالســاليب التعليميــة في رياض 

االطفال، كي تواكب التطورات العاملية في هذا اجملال.
8- االهتمــام باألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
وتوفيــر برامج شــاملة للرعايتهــم وتعليمهم فــي مرحلة 

الطفولة املبكرة. 
9- إزالــة الفوارق املاديــة واالجتماعيــة واالقتصادية 
وغيرها التي حتول دون احلصول على اخلدمات التي يتم 

تقدميها لألطفال الصغار.

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

نائبة رئيس 
الهيئة االدارية 
للمنتدى السيدة 
فوزية علوجي
وسكرتيرة 
الهيئة السيدة 
بلسم عجينة 
في زيارة لعيادة 
األندلس الشعبية 
في بغداد

حفل موسيقي خيري
يحييه الفنان  احســان إمام

وفنانون آخرون 
يخصص ريعه لدعم مشروع طفل العراق للمنتدى العراقي يوم السبت 16 حزيران 2012    •     7:00 – 9:00   مساًء

سعر التذكرة   10£ على قاعة كنيسة ريفركورت 
Rivercourt Methodist Church • King Street, Hammersmith, London W6 9JT

Richmond Park سفرة عائلية الى حدائق ريجموند
احتفاال بيوم الطفل العاملي  تنظم رابطة املرأة العراقية واملنتدى العراقي في بريطانيا

سفرة عائلية الى حدائق ريجموند
يوم االحد 3 حزيران 2012 من الساعة 12 - 6 عصرا

يتضمن البرنامج : مسابقات للرسم ، العاب ومسابقات منوعة، هدايا لالطفال
التجمع عند محطة قطار ريجموند  الساعة 11 صباحًا من ثم التوجه الى احلدائق

ملزيد من املعلومات يرجى االتصال باملنتدى العراقي 02070232650
أو باالخت ساجدة : 07867767815         أو باالخت بلسم : 07901664928

ورشات موسيقى لألطفال (6 – 15 سنة)
 ينظم املنتدى العراقي ورشات لألطفال للتراث والفولكلور العراقي  (موسيقى وإنشاد ومتثيل) 

لفترة 6 أشهر في أيام عطل نهاية األسبوع والعطل املدرسية لألعمار من ٦ – ١٥ سنة  
ملزيد من املعلومات واملشاركة، يرجى االتصال باملنتدى العراقي للتسجيل 

في فترة أقصاها 15 حزيران 2012
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(Stateless) عدميو اجلنسية اجلنسية هي الرابط القانوني بني الدولة والفرد؛ وُيقصد 
بانعدام اجلنســية حالة الفرد الذي ال يعتبر مواطنًا من قبل 
أي دولة. وعلــى الرغم من أن عدميي اجلنســية قد يكونون 
أيضــًا الجئني في بعض األحيــان، فثمة تبايــن بني الفئتني 
وكلتاهمــا من الفئات التي ترعاها املفوضية العليا لشــؤون 

 .(UNHCR) الالجئني
قــد ينتــج انعــدام اجلنســية عــن مجموعــة متنوعة من 
األسباب، مبا في ذلك التمييز ضد األقليات في التشريعات 
املتصلة باجلنسية وعدم إدراج كافة السكان املقيمني ضمن 
مجموعــة املواطنــني عند إعالن اســتقالل دولة مــا (خالفة 
الــدول) وتنــازع القوانني بني الــدول. إن انعدام اجلنســية 
مشــكلة كبيــرة، يطــال تأثيرها مــا يقــدر بنحــو 12 مليون 
شــخص في العالم. كما أنه قد يؤثر بشكل كبير ومأساوي 
في حياة األفراد. فامتالك جنســية أمر ضروري للمشاركة 
الكاملــة في اجملتمع، كما أنه شــرط أساســي للتمتع بكامل 
حقوق اإلنسان. وفي حني أن سائر البشر يجب أن يتمتعوا 
بشــكل عام بحقوق اإلنســان، إال أن ثمة حقوق معينة، مثل 
احلــق في التصويت، قد تقتصر على املواطنني فقط. غير أن 
ما يبعث أكثر علــى القلق هو االنتهاك الذي يطال العديد من 
حقوق عدميي اجلنســية األخرى في املمارســة - فهم غالبًا 
مــا يعجزون عن احلصول على وثائــق الهوية؛ كما أنهم قد 
يتعرضون لالحتجاز بســبب انعدام جنســيتهم؛ أو مينعون 
مــن احلصول علــى التعليــم واخلدمات الصحيــة أو فرص 

العمل.
ونظرًا خلطورة هذه املشــكلة، فقد اعتمدت األمم املتحدة 

في العام 1954 االتفاقية املتعلقة بوضع األشــخاص عدميي 
اجلنسية.

غير أنه باإلمكان تفادي هذه املشــكلة مــن خالل اعتماد 
تشريعات وإجراءات مالئمة في مجال اجلنسية، فضًال عن 

نظام عاملي لتسجيل الوالدات.
 وكانت املفوضية قد كّلفت بالعمل مع احلكومات من أجل 
منع حدوث حاالت انعدام اجلنســية وإيجاد احلّل للحاالت 
التي حتدث وحماية حقوق األشــخاص عدميي اجلنســية. 
وتقضي اخلطوة األولى مبصادقة الدول على اتفاقية العام 

1961 لتخفيض حاالت انعدام اجلنسية وتنفيذها.
ماهو إنعدام اجلنسية؟

أن يكــون الشــخص عدمي اجلنســية هــو أن يعيش دون 
جنســية أو صفة املواطنة. كما ينعدم في هذه احلالة الرابط 
القانوني بــني الدولة والفــرد. ويواجه األشــخاص عدميو 
اجلنســية صعوبات عديدة في حياتهم اليومية: فمن املمكن 
أن يحرمــوا مــن احلصول علــى الرعاية الصحيــة والتعليم 

وحقوق امللكية والقدرة على التحرك بحرية. 
كما أنهــم عرضــة للمعاملــة التعســفية واجلرائــم مثل 
االجتار بالبشر. وقد يتسبب تهميش عدميي اجلنسية بخلق 
توترات في اجملتمع وميكن أن يؤدي إلى عدم االستقرار على 

املســتوى الدولي، وفي حاالت قصوى، إلى نشوء نزاعات 
ونزوح.

وهناك نوعان من حاالت انعدام اجلنسية: بحكم القانون 
وبحكم الواقع. ال يعتبر األشــخاص عدميو اجلنسية بحكم 
القانــون مواطنــني وفقــا لقوانني أي بلــد. ومع ذلــك، فإن 
هناك حاالت ميتلك فيها الشــخص جنســية بصفة رسمية، 
لكن هذه اجلنســية تكون غير فعالة، وهذا ما يســمى بحالة 
انعــدام اجلنســية بحكم الواقــع. وخير مثال علــى ذلك هو 
عندمــا يحــرم الشــخص فعليًا من ممارســة احلقــوق التي 
يتمتع بهــا جميع املواطنــني، كاحلق في العــودة إلى البالد 
واإلقامة فيها. وقد يكون من الصعب حتديد اخلط الفاصل 
بني انعدام اجلنســية بحكم القانون وبحكــم الواقع. ويجد 
املاليني من الناس أنفســهم في جميع انحــاء العالم عالقني 
في هذا الفراغ القانوني.ومن أهم أســباب انعدام اجلنسية 

التمييز والثغرات في التشريعات اخلاصة باجلنسية.

أسباب انعدام اجلنسية

تعتبر الدول مسؤولة عن تنظيم مسائل اجلنسية وحتديد 
من هو املواطن ومن هو غير ذلك. وتبني الدول قراراتها على 
صالت الشــخص مــع البلد من خــالل املولد أو النســب أو 
اإلقامة. ولدى جميع األشــخاص من عدميي اجلنســية مثل 
هــذه الصالت مع ما ال يقل عن بلــد واحد، لكنهم ال ميتلكون 

اجلنسية نتيجة ألسباب قانونية أو بسبب التمييز.
وعلــى الدول اجلديدة عند االســتقالل حتديد مواطنيها. 
فــي املاضي، كانت تســتند معايير اجلنســية فــي كثير من 
األحيــان على أســاس العرق، ممــا أدى إلى اســتبعاد عدد 
كبير من السكان. ثم جاءت التشريعات الالحقة لتستند في 
الغالب على أســاس النسب، وبالتالي إجبار اآلباء على نقل 
انعدام اجلنســية مثل أي مرض وراثي. وفي بعض البلدان، 
مت إدخال سياسات مماثلة من االســتبعاد بعد االستقالل. 
وفي املمارســة العملية، فإن املســاواة في التشــريع ليست 
ضمانــا حلقوق اجلنســية الكاملة حيث ترفض الســلطات 
إصــدار وثائق اجلنســية للمواطنــني على أســاس اللغة أو 

العرق أو الدين.
وفي كثيــر من الــدول، ال تتمتع املرأة بحقوق اجلنســية 
التــي يتمتع بهــا الرجل. وعندمــا التكون املرأة قــادرة على 
مترير جنســيتها، فإن أطفالها ســيجدون أنفسهم في خطر 
متزايــد مــن حــاالت انعــدام اجلنســية اذا لم يتمكنــوا من 
احلصــول على جنســية األب من الناحيــة القانونية، أو إذا 
كان األب غيــر قــادر أو غير راغــب بطلب اجلنســية لهؤالء 
األبناء .وعالوة على ذلك، فال ميكن للمرأة في بعض البلدان 

أن مترر جنسيتها لزوجها األجنبي.
هنــاك مشــكلة أخرى وهــي أن قوانــني اجلنســية التي 
صيغت عند إنشــاء الــدول، أو عند نقل األراضــي (تعاقب 
الدولــة)، غالبا مــا تكون محــدودة في النطاق وتســتخدم 
مواعيــد نهائيــة .ونتيجــة لذلك، تضيــع حقــوق الكثير من 
الناس ويصبحون من عدميي اجلنسية. ميكن للتضارب في 
تطبيق قانونني أو أكثر من قوانني اجلنســية أن يؤدي أيضا 
إلى انعدام اجلنسية. وفي الوقت نفسه، تسمح التشريعات 
في بعض البلدان بخســارة أو احلرمان من اجلنســية حتى 
ولو كان هذا من شــأنه أن يجعل الشــخص عدمي اجلنسية. 
كما أن جعل التخلي عن اجلنســية السابقة للشخص شرطا 
مســبقا للحصــول على جنســية جديــدة يــؤدي أيضا إلى 
مخاطــر انعدام اجلنســية. بالنســبة لكثير مــن الناس، فإن 
عدم القدرة على إثبات اجلنســية له نفس نتائج عدم امتالك 
جنســية علــى اإلطــالق. وتعتبر شــهادات امليــالد عنصرا 
أساسيا إلثبات اجلنسية ألنها تثبت النسب ومكان الوالدة 
- وفي الوقت الذي اليتم فيه تسجيل املاليني من املواليد كل 

عام، يزداد فيه خطر انعدام اجلنسية.

إتفاقيات األمم املتحدة اخلاصة
 بحاالت انعدام اجلنسية

تعتبــر اتفاقيــة عــام 1954 املتعلقــة بوضع األشــخاص 
عدميي اجلنســية واتفاقية عام 1961 بشــأن خفض حاالت 
انعــدام اجلنســية مواثيــق قانونيــة رئيســية فــي حمايــة 
األشــخاص عدميي اجلنسية في جميع أنحاء العالم، وعلى 
احلد مــن وخفض حاالت انعــدام اجلنســية. وفي حني أن 
معاييــر املعاهــدات االقليميــة والقانــون الدولــي حلقــوق 
اإلنســان تســتكمالن هاتــني االتفاقيتــني، إال أنهمــا تعدان 

االتفاقيتني العامليتني الوحيدتني من نوعهما.

مديرية شؤون اجلوازات تفتتح منظومة اجلوازات في لندن
افتتحت مديرية شــؤون اجلوازات التابعة ملديرية اجلنســية العامة، منظومة اجلــوازات املقروءة آليًا في 
مقر الســفارة العراقيــة بالعاصمة البريطانية لندن. وباشــر املكتب اجلديد بإصدار اجلــوازات االلكترونية 
للمواطنني العراقيني ضمن جهوده لتســهيل مراجعتهم للدوائر املهمة، في خطــوة وضعتها املديرية العامة 
للجنســية الفتتاح مكاتب للجوازات في معظم دول العالم، حيث ســبق أن افتتحت املديرية عددا من املكاتب 

في فرنسا وأملانيا والسويد وباريس ودبي وغيرها من الدول العربية واألجنبية.
www.iraqinationality.org

متى تزال آثار جرائم التهجير بحق الكرد الفيليين؟
ارتكب النظام البائد في العراق في األسبوع 
األول من نيســان عــام 1980 ، جرمية تســفير 
مئات اآلالف من املواطنني العراقيــــني باالكراه 
ودون سابق انذار، ورميـــــهم في العراء وراء 
احلــدود العراقيــة اإليرانــيــة، بدعــوى تبعية 
وباســــــاليب  اليــران،  املواطنــــــني  هــؤالء 

وحشية همجية منافية للقانون ومنتهكة له. 
وحملــت اجلرميــة معهــا هوامــش ال تقــل 
إجراما، بل تزيدها إثما وشناعة. حيث احتجز 
الشــبان والرجــال االقــل عمرا بــني املواطنني 
املغدوريــن املذكوريــن، ممن تتــراوح اعمارهم 
بــني 18 و 35 عامــا، ونقلــوا الــى املعتقــالت 
والســجون ومنهــا خصوصــا ســجن «نقــرة 
السلمان»، ليبادوا تدريجا في جتارب ألسلحة 
النظام البيولوجية البشــعة.  واقدمت سلطات 
النظــام من جانــب آخر على مصــادرة األموال 
املنقولة وغير املنقولــة وحتى الوثائق الثبوتية 
والشــخصية واملدرســية، لضحايــا حملتهــا 

اآلثمة. 
كذلــك رّوجــت لطــالق زوجــات املواطنني 
املســفرين، ممــن لــم يشــملهن قــرار التهجير 
القســري، بــل وفرضــت عليهــن فــي حاالت 
كثيرة طلب الطالق من ازواجهن (ومبا يخالف 
الشريعة)، االمر الذي ادى الى متزيق ما تبقى 
مــن النســيج العائلي للمهجرين، وتســبب في 

مآٍس كثيرة لهم والطفالهم.
لقــد كان املهجــرون جميعــا، وهــم يعدون 
مبئــات اآلالف، عراقيــني ولــدوا هــم وآباؤهم 
وأجدادهــم في بالد مــا بني النهريــن، ومنهم 
من سكن اسالفه أرض العراق حتى قبل ظهور 
اإلســالم. وكان بينهــم مســيحيون وصابئة، 
فضــال عن كثيريــن من العرب األقحــاح، ولكن 

رد الفيليني.  جلهم كانوا من الكـُ
انتشــر العراقيون املنكوبون فــي عدة مدن 
إيرانية، ال ســيما القريبة من احلدود. فصاروا 
حتــت رحمة احلرب التي اشــتعلت بني العراق 
القصــف  وإيــران فــي خريــف 1980، وأتــى 
الصدامــي على قســم منهم. وهاجــرت أعداد 
اخرى الحقا، الجئة إلى بلــدان أوربا وغيرها. 
لكن الســواد األعظم منهم، وهم فقراء عاطلون 
عاجزون، ظلوا في حال ال يحســـدون عليه. فال 

هم بالجئني، وال نالوا حــق املواطنة اإليرانية، 
وكان كل مــا حصلــوا عليــه بطاقــة تعريــف 
(كارت أخضــر) حتمل عبارة: (تبعية عراقية)! 
وحــني عــاد بعضهــم إلــى وطنه بعد ســقوط 
الدكتاتوريــة ، ظلــوا مراجعني مســتدميني في 
الدوائر الرســمية، وهم يسعون للحصول على 
جنســياتهم، على بيوتهم وأمالكهم، على حق 
التعويض، على حق الوظيفة والعمل، على حق 
املواطنــة. بعضهم اصابه اليــأس وهو يجاهد 

الســترداد حقوقه املهدورة، فعــاد أدراجه الى 
منفاه، واحلســرة متأل قلبه. والبعض اآلخر ما 

زال ينتظر..
 كم سيستمر هذا احلال احملزن بعد؟

أما آن أوان ازالة آثار هذه اجلرمية الشنيعة 
مــن جرائم التمييــز العنصــري والطائفي مرة 
والــى االبــد، ومعهــا كل مــا ينافــي اإلعــالن 
العاملي حلقوق اإلنسان، ودستور العراق احلّر 

اجلديد؟ 
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دورة لندن لأللعاب األوملبية الصيفية 2012
تقام في لندن في الفترة من 27 متوز إلى 12 آب 2012. 
ولتصبــح لندن املدينــة األولى التي تســتضيف األلعاب 
األوملبيــة احلديثة ثــالث مــرات، بعد اتســتضافتها لها 
مســبقا فــي 1908 وفــي 1948.  اختيــرت لنــدن كمدينة 
منظمــة يوم 6 متوز 2005 خالل اجتمــاع اللجنة األوملبية 
الدولية الســابع بعد املئة في ســنغافورة، بعد أن تغبلت 
على مدن موسكو و نيويورك ومدريد وباريس بعد ثالث 
جــوالت من التصويــت. تطلبت األلعــاب األوملبية إعادة 
تطوير العديد من املناطق في لندن والتي ستقام األلعاب 
بها. وإليكم معلومات تاريخية وحالية عن دورة أوملبياد 

لندن 2012»
- «وينلــوك» مبقاطعة شروبشــاير هي املــكان الذي 
فكر فيه مؤســس اللجنة األوملبيــة الدولية، البارون بيير 
دي كوبرتان، ألول مرة بتأسيس دورة األلعاب األوملبية 
احلديثة عندما شــاهد عام 1890 تنظيم األلعاب السنوية 

من قبل طبيب محلي.
- ُولدت حركة األلعاب الباراملية في ستوك ماندفيل، 
ونظــم فيهــا أول حــدث رياضــي للرياضيــني من ذوي 

اإلعاقــات فــي عــام 1948 لــدى افتتــاح دورة األلعــاب 
األوملبية الصيفية في لندن.

- دورة لندن 2012 هي أول دورة تصب تركيزها على 
الوصول إلى مقرات املسابقات باستخدام وسائل النقل 
العام واملشي وبالدراجة الهوائية. سوف تستغرق رحلة 
قطار جافلني الســريع اجلديد من محطــة كينغز كروس 
إلى محطة ستراتفورد إنترناشــونال سبع دقائق فقط، 
ويحمل ما يصل إلى 25,000 راكب بالســاعة من وســط 

لندن إلى املنتزه األوملبي.
- دورة لندن 2012 هــي أول دورة لأللعاب الباراملبية 
لأللعــاب  رســمية  دورة  أول  كانــت  لنــدن.  فــي  تقــام 
الباراملبيــة، التــي لم تعد تشــمل املصابــني في احلروب 

فقط، قد أقيمت في روما عام 1960.
- دورة لنــدن 2012 هــي أول دورة ُدِمــج التخطيــط 
لأللعاب األوملبية والباراملبية فيهــا متاما منذ البداية، ما 
يعكس عزم بريطانيا على اتباع معايير جديدة باخلدمات 

واملرافق والفرص املتاحة لذوي اإلعاقات.
- جــرى االحتفال باليوم العاملي لأللعــاب الباراملبية 

في شــهر ســبتمبر (أيلول) 2011 ألول مرة فــي اململكة 
املتحدة بدل أملانيا.

- دورة لنــدن 2012 هــي أول دورة أوملبيــة صيفيــة 
حتسب حجم التلوث البيئي بالكامل. كما تأمل أن حتقق 
رقما قياسيا عامليا جديدا بعدد األشخاص الذين يعادل 
التلــوث البيئي النــاجت عن رحلتهم حلضــور هذا احلدث 
الرياضي ما مت اللجوء إليه ألجل احلفاظ على البيئة في 

املنتزه األوملبي.
- املنتــزه األوملبــي هــو أول وأكبر منتــزه جديد في 
أوروبا منذ 150 ســنة. ومت فيه حتويــل األراضي امللوثة 
إلــى طبيعتها األصلية من نهر ومنطقة أراضيها مشــبعة 

باملياه لتعود إليها احلياة البرية.
- دورة لنــدن 2012 هي أول دورة أوملبية تعرض ترك 
إرث دولــي من خــالل وعدها باســتغالل قــوة األلعاب 
األوملبية لتتواصــل عبر الرياضة مع صغار الســن. وقد 
منح برنامــج اإللهام الدولــي هذه الفرصة ملــا يفوق 12 

مليون طفل في 19 دولة.
- كان أول مقــر أساســي مت إجناز بنائــه في املنتزه 

األوملبي هو مضمار ســباق الدراجات، حيث أجنز بناؤه 
باملوعد احملدد وضمن حدود امليزانية احملددة.

- االســتاد األوملبي هو أول استاد يستوعب 80,000 
متفــرج وزنــه خفيف بهــذه الدرجة وتأثيره علــى البيئة 
قليل لهــذه الدرجــة، حيث اســتخدم في بنائــه أقل من 

10,000 طن من احلديد.

فنان عراقي الجئ يدّرس الفنون اجلميلة
في مخيم لالجئني بتونس االوركسترا الوطنية العراقية للشباب

يريــد محمد كرمي أن يصبح مدرســًا متنقــًال للفنون 
اجلميلة لصالح الالجئني حول العالم، حيث يقول «أود 

أن أسافر مع املفوضية أو مع أية منظمة أخرى«.
أمــا اآلن، فإن هذا الفنان العراقي البالغ من العمر 55 
عامًا، يرغب بنقــل معرفته إلى الجئني آخرين في مخيم 
صحــراوي قرب نقطــة احلدود التونســية الرئيســية 
مع ليبيا، حيث عمل ملدة 15 ســنة تقريبــًا، ويعلق قائًال 
«لديهم الكثير من الوقت، لذلك أحاول أن أقدم لهم شيئًا 

مفيدًا للقيام به، فقد تثبت مهاراتهم اجلديدة قيمتها في املستقبل«. 
ويوفــر اجمللــس الدمناركــي لالجئني حملمــد كافة املــواد التي يحتاجهــا، مبا في 
ذلــك الورق العــادي وامللون واجللــود والفرش والزيــوت واملاء وألــوان امللصقات 

والسالسل والغراء واحلرير، وإبر احلياكة والصوف. 
وعرض محمد بعض األعمال املنتجة في هذا االستوديو الواقع في الصحراء، مبا 
فــي ذلك اللوحات والرســومات، فضًال عن إطارات الصور واألســاور وحقائب اليد 

القماشية والقبعات الصوفية وأغطية الطاوالت والزهور الورقية والكثير الكثير.
» ولد محمد في مدينة البصرة بجنوب العراق وعمل مدرســًا للفنون ملدة 30 عامًا 
في العراق وليبيا في املدارس واجلامعات، مبا في ذلك مصراتة، حيث أســس قســم 
الفنــون التشــكيلية»، وجاء إلى ليبيــا في عــام 1997 للعمل في معهــد للمعلمني في 

طرابلس.

مشــروع «أوركسترا الشــباب الوطني» شــرعت به الشــابة العراقية زحل 
ســلطان (17 عاما)  منذ أربع ســنوات، رغــم عدم توفر البنيــة التحتية املالئمة 
وفــي ظل ظــروف العــراق الصعبــة ، حيث قررت زحل ســلطان إنشــاء فرقة 
موسيقية وطنية للشــباب. وقامت بتوظيف موسيقيني واجراء جتارب االداء 
املوســيقية للعازفني من مختلف أنحاء العراق عن طريق (اليوتيوب)، وحتديد 
املصادر وايصال ذلك للمايســترو (بول مكالندن) عبر اإلنترنت، وقد حتســن 
أداء االوركســترا . يشــارك كل عام املوسيقيون الشــباب في مدرسة صيفية ، 
حيث يتلقون الدروس املوســيقية على ايدي اساتذة موسيقى محترفني الذين 
يتم اختيارهم من اململكة املتحدة وأملانيا و الواليات املتحدة االمريكية. تســتمر 
املدرســة الصيفية مــدة اســبوعني يتلقى فيها العازفون دروســًا فــي تقنيات 
املوسيقى ، تتوج في  حفل موسيقي نهائي. وفي عام 2011 ، دعيت االوركسترا 
للمشــاركة في (مهرجان بيتهوفــن) العاملي في مدينة بــوون في أملانيا، حيث 
حظيت بإهتمام العديد من وســائل االعالم العامليــة وحضر املهرجان الرئيس 

األملاني وعائلته. 
التبرعات والرعاية:

تعتبر االوركسترا الوطنية العراقية للشباب مثاال رائعا للمصاحلة والسالم 
في العراق. تشــارك في االوركســترا كل أطياف اجملتمــع العراقي مما يجعلها 

منوذجًا للتعايش والسلم األهلي في العراق.
نناشدكم املساهمة في دعم هذا املشروع االيجابي للشباب العراقي للعيش 

في سالم ولكي يساعدوا بلدهم الذي هو في أمس احلاجة اليهم.
الرعــاة والشــركاء هم: اجمللــس الثقافــي البريطاني، معهد غوتــة، مكاتب 
الشؤون اخلارجية البريطانية واألملانية، حكومة أقليم كوردستان، األصدقاء 

األملان لالوركسترا، مهرجان بيتهوفن العاملي.
للتبرع اضغط هنا: 

http://uk.virginmoneygiving.com/team/NYOIraq   
 fundraiser@nyoiraq.com  :أو االتصال على

ملناقشــة فرص رعاية االوكســترا وان تصبح راعيا لها، أرســل على البريد 
sponsorship@nyoiraq.com :االكتروني

العروض:
تأمل االوركسترا في عقد املدرسة الصيفية في (أدنبرة) هذا العام ، ليتزامن 
مع دعوة مشــاركتهم في مهرجان أدنبرة مع (جوليــان لويد ويبر). كما توجد 

هنالك خطط لعروض في غالسكو ولندن.
25 أغسطس 2012: غالسكو- الكونسرفتوار امللكي االسكتلندي.

26 أغسطس 2012: أدنبرة- جريفريير كيرك.
28 أغسطس 2012: لندن- قاعة امللكة اليزابيث

سوف تتوفر املعلومات حول كيفية احلجز لهذه العروض قريبا. للمزيد من 
enquiries@nyoiraq.com :املعلومات يرجى االتصال

 االعدادية املركزية في بغداد طقوس نقشتها االزمنة على دفاتر االيام
«املركزية».. صفوف بجدران سمكية ونوافذ طويلة 
عالية ومختبرات ومسرح متدرج كبير ومرسم تسطع 
فيه شــذرات النهار. انها الثانوية التي مثلت صفوفها 
امللجأ االول الحالم ســترافقنا وتقلق تفاصيل أيامنا 

الالحقة.
بلورت «املركزية» في أعوام عزها خليطًا النتماءات 
مناطقيــة متمايــزة، لكــن ثمة لغــة مشــتركة بني هذا 
املزيــج املتنافر، الفاظ ومشــاعر مســتخدمة من قبل 
اجلميــع تذوب فــي بوتقتها كل االنتمــاءات االخرى، 
ومّثــل االندمــاج مناخــًا خاصــًا ال يشــوبه متايز او 
اختــالف. تضامــن مخفــي ضــد قوانــني الثانويــة 
القاســية وطقوســها اململــة، وعبث صبيانــي خارج 
أسوارها.. هناك سباق محموم لتلبية نداءات املوضة 
واملوســيقى الغربيــة وصرعة الســيارات ومراســلة 
االذاعــات االجنبيــة ومطالعــة اجملــالت املوســيقية 
والعلمية االنكليزية، الى جانب تفوق دراسي يصعب 

وصفه، ووعي سياسي لنخبة من طالبها.
اخلــروج مــن الثانويــة غالبا مــا يكــون مصحوبًا 
بصخــب وفوضى ال يطاقــان، عالمة شــاخصة على 
الغبطــة الداخلية النقضاء يوم دراســي صارم. هناك 
مــن ينتظره أحد والديــه، وأخر يزحــف نحو مواقف 
حافــالت النقل العام في ســاحة امليــدان، فيما يتوزع 
البقية في االزقة املؤدية الى ســوق الســراي وشــارع 

النهر.
في الثامنــة صباحًا تغلــق بوابــة الثانوية، وليس 

ثمــة خيار اخر ســوى االنتظــار حتى نهايــة احلصة 
االولى ليدّون أســمك في الئحــة املتغيبني عن احلصة 
الصباحية االولى. مدرســون أشــداد وودودون نقرأ 
اســماءهم على الكتــب املدرســية املقررة. مدرســون 

أكفاء نقشوا على تاريخ طلبتهم زمنا ال ميحى.
االعدادية املركزية.. واجهة لثكنة عســكرية شيدها 
االتراك، اما اجلهة اخللفية فقد أكمل بناءها االنكليز، 
ودّونــت علــى مدخلها بالقيشــاني االزرق «املدرســة 
الثانويــة 1927» ويضــم أحد اطرافها قبر مؤسســها 
الشــيخ ضيــاء الدين بن جنيــب الســهروردي. غرفة 
املديــر هــي االولــى علــى يســار املدخل املقــوس بعد 
الباحة االمامية. غرفة كبيرة متيل الى العتمة، ســتائر 
مخملية وواجهة زجاجية حتوي الكؤوس التي حازت 
عليها الثانوية خالل مســيرتها الطويلــة. كأس مقدم 
من الســير هندرســن، وكؤوس اخــرى هدية من امللك 
فيصــل، غابة من الكــؤوس الفضية تعــود الى عهود 
زمنية مختلفة. تقابل غرفة املدير غرفة املدرســني التي 
حتتوي على بابني: االولى تطل على املدخل، فيما تطل 

الثانية على الباحة الداخلية.
ورغم ان املبنــى احلالي للمركزية يعود تاريخه الى 
العام 1927، اال انها تأسســت فــي عهد الوالي مدحت 
باشــا حتت اســم املدرســة الرشــيدية.. وهي البذرة 
االولى للتحصيل العلمي في العراق. واقتصر القبول 
فيها على الطلبة املتفوقني واوالد التجار وكبار موظفي 
الدولــة، وعدد مــن أبناء الطائفــة اليهوديــة. وهناك 

الكثير املشــاهير مر حتت يافطتها كمدراء ومدرســني 
وطلبة: جنيب الربيعي، بهجــت االثري، ناجي طالب، 
عبدالكرمي قاسم، فاضل عباس املهداوي، عبدالسالم 
عارف واخوه عبدالرحمن عارف، حقي الشبلي، زكي 
خيري، فــؤاد التكرلي، يوســف العاني، هشــام عطا 
عجــاج، حافظ جميــل، حافظ الدروبــي، اكرم فهمي، 
نــوري ثابت، عزيز شــريف، عزيــز علــي، عبدالقادر 

اسماعيل.. والكثير غيرهم. 
كما ضمــت الثانوية في عهودها االولى مدرســني 
بريطانيــني لتدريــس اللغــة االنكليزيــة، وعــددًا مــن 
املدرســني العرب من خريجي اجلامعــة االمريكية في 

بيروت. 
ولالعداديــة املركزيــة تاريخ عريق فــي الفعاليات 
السياســية، اذ أنطلقــت منهــا التظاهــرات املعاديــة 
لالحالف واملعاهدات اجلائرة ومنها زيارة الفرد موند 
الى بغداد عام 1928، تشــييع جثمان الشــيخ ضاري. 

وتتصاعد االحــداث وتتطور باجتاه بــني املتظاهرين 
واحلكومــات املتغيرة، حيث حرص طلبة املركزية بأن 
يكونوا دائما فــي طليعة التظاهرات الى جانب معاهد 

وجامعات بغداد.
وثمة طقس ســنوي حرصت املركزيــة على تأديته 
فــي العهــد امللكي، وهو زيــارة امللك فيصــل في اليوم 
الدراسي الول من كل عام ويوقع في سجل املدرسني 
باســم املعلم االول تكرمييــًا لهم. كما احتفى مســرح 
االعداديــة، والــذي اطلقت عليــه تســمية «املس بيل» 
بالعرض املســرحي االول في العراق باشراف الفنان 
حقي الشــبلي مــدرس التربيــة الفنيــة فــي الثانوية 
بحضــور امللــك فيصل ومجموعــة كبيرة مــن الوزراء 
واالداريــني فــي الدولــة. كذلــك كانــت املركزيــة هي 
الثانويــة االولــى في العــراق التــي طبق فيهــا نظام 
االمتحانات الوزاريــة (البكالوريا) وجرت فيها ايضا 

التجربة االولى الختيار مستوى الذكاء. 
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90 shepherds Bush Road W6 7PD
NHS فحص الكولسترول وضغط الدم والسكر مجانا *

 NHS التوقف عن التدخني مجانا
 GPطلب الوصفات من عيادات الـ

وتوصيل األدوية للمنازل مجانا
نظام تخفيض الوزن Lipotrim معتمد طبيا 

و مضمون للرجال والنساء
التلقيح ضد االنفلونزا Flu Jab و تلقيح احلج والعمرة

 باسعار مخفضة 40٪ خصم
توصيل األدوية واملستلزمات الطبية

 باجلملة واملفرد داخل وخارج بريطانية باسعار مخفضة
Caudalie يتوفر لدينا  املستحضر الفرنسي الطبيعي

الصيدلي حيدر جاسم
الصيدلي برهام صاحلي

Phone / fax: 02076032763
Info@healthsidepharmacy.co.uk
www.healthsidepharmacy.co.uk

Camden لدينا فرع ثاني في منطقة كامدن
Medicine Box Pharmacy,

 21 Camden High Street London NW1 7JE
Phone/fax 02073876764

 www.medicineboxpharmacy.co.uk
info@medicineboxpharmacy.co.uk

(Terms & Conditions apply) ملزمة بشروط وأحكام *

مطعم ومقهى للبيع
A3 Restaurant

Shisha Lounge • Coffee Shop •Milkshake Bar

FOR SALE
Grab this BARGAIN

while you can!
مطعم ومقهى في شارع عام غرب لندن مع زبائن ورواد دائميني 

إيجار طويل األمد وتكاليف منخفضة 
المساحة بحدود 38.5 متر مربع وسرداب بحدود 40 متر مربع 

ورخصة للجلوس على الرصيف لعشرة أشخاص

السعر £40,000
قابلة للتفاوض

 ملزيد من املعلومات ميكنكم االتصال بـ 
danmarashi@gmail.com 07747484668 أو إيميل

THE PIPE PEOPLE
تأسيسات صحية

Renovation                                         أعمال حتديث وترميم
Maintenance / Leaks                        تصليح وصيانة
General plumbing                                    أعمال سمكرة

Sinks, toilets, bath & pipes

&

General Repairs

من أجل خدمات سريعة ومعتمدة إتصلوا بـ كرمي حليم على:

07515789221 / 07515789220
HYPERLINK «mailto:info@ThePipePeople.me» info@ThePipePeople.me 
HYPERLINK «http://www.ThePipePeople.me» www.ThePipePeople.me 

صيدلية هيلث سايد
Healthside Pharmacy 
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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

 Syrian Violence Curtailed Resettlement Process

The Prophet by Hassan Abdulrazzak

14 June – 21 July 2012
Mon – Sat 7.30 pm + Sat 3pm
 At the Gate theatre: 11 Pembridge road, above
 the Prince Albert Pub, Notting Hill, London,
W11 3HQ
 Website: http://www.gatetheatre.co.uk Box
Office: 020 7229 0706
 Tube: NOTTING HILL GATE Central,
 District & Circle Line - Exit 3 (signposted to
Portobello Road)

 In summer of 2011, I was asked to write a
 play about the revolution in Egypt by the artistic
 director of the Gate theatre, Christopher Haydon.
 We didn’t have a story at first, just some loose
 ideas we wanted to examine. We were both
 attracted to the idea of a leaderless revolution.
 We knew that as theatre makers we had to craft
 a drama that is compelling enough on its own
 terms but that can also serve as a metaphor for
 what happened in Egypt. I started writing the first
 draft in November 2011 focusing on the story
 of a young couple stuck in their marriage. The
 play charts the events of one day, 28th January
 2011, in the life of this middle class couple. The
 husband Hisham is a writer who is blocked and
 wants to seek the help of a mysterious woman
 called Suzanne to move forward with his book.
 Hisham’s wife Layla, who works as an engineer
 for Vodafone, is asked by Hani her boss to switch
 off the phone network to prevent protesters from
 communicating with one another. As the play
 unfolds, the world of this young couple begins
 to shift cataclysmically and some long hidden
secrets threaten to emerge and tear them apart.
 Christopher and I went to Cairo in January 2012
 to interview people involved in the revolution. We
 spoke to many activists, journalists, filmmakers,

 actors and writers as well as ordinary people who
 were part of the revolution. We met a member of
 the Muslim Brotherhood who was very keen on
 giving us the impression that the brotherhood
 will be inclusive when they come to power.
 We also ended up accidently interviewing a
 major in the army after being detained by the
 army for taking photographs of them. The army
 kept Christopher under their watch whilst I
 had to go back to our hotel to bring over our
  passports, which the major insisted on seeing.
 Another memorable event was Christopher and
 I going on a march against SCAF (Supreme
 Council of the Armed Forces), which started
 out peacefully enough, but then at some point
 rocks were hurled at us. We didn’t know who
 was throwing the rock, whether it was some
 government thugs or just some troublesome
 kids. The march turned chaotic as everyone ran
 to get away from the falling rocks. This gave us
 a taste of the courage it took to withstand the
 violence that was unleashed by the government
 against demonstrators in January and February
 2011. The trip was a wonderful opportunity to
 gauge what happened to the revolution one year
 on. The first hand accounts we collected during
 the trip became part of the play.

 Largest
 number of
 Iraqi refugees
 returning
 home
since 2004

 The unrest in Syria, home to more Iraqi
 refugees than any other country, has
  added another layer of delay to the visa
 resettlement process in the United States.
 For Iraqis in Syria applying for refugee
 status in the United States, the uprising
 brings renewed threats of violence and has
 indefinitely delayed their application. After
 closing the U.S. embassy in Damascus on
 January 16th 2012, the vast majority of
 applicants are left in limbo. Immigration
 officials have also warned that Iraqis who
 return home will be penalized because their
 return would undercut their claims of being
at risk.
 In 2011, fewer Iraqis were admitted than
 at any time since 2007. Last year, at the end
 of September, 9,388 Iraqi refugees were
 admitted to the United States, compared
 with more than 18,000 the previous year,
 and nearly 20,000 Iraqis in Syria are in

 various stages of applying for visas to enter
the United States.
 Closing the visa office in Damascus has
 meant no staff to conduct the in-person
 interviews – a necessary step to complete
 the application. The U.S. government
 has declined any makeshift adaptations
 suggested by refugee groups, such as
 conducting interviews by videoconference.
 “They are caught between a rock and
 no place,” said Becca Heller of the Iraqi
 Refugee Assistance Project, who added, “A
 simple solution to that would be to agree to
conduct interviews by videoconference.”
 Imagine being one of Iraq’s most
 vulnerable refugees in Syria. Your choice
 is this: remain in Syria and face escalating
 violence, including the possible risk of
 targeted violence, or return to the threats
 you faced in Iraq and lose your refugee
application.

 According to new statistics
 from UNHCR 62,340 Iraqi
 refugees returned to Iraq
 between December 2010 and
 November 2011. This is the
 highest number since 2004,
 when 193,997 refugees
 returned home. Syria who
 has been hosting the largest
 number of refugees informed
 that 24,730 Iraqis returned
 home in 2011. The UN
 agency, UNHCR believes
 that many decided to return in
 2011 as the Iraqi government
 increased support to former
refugees.

Iraqis outside UNHCR Office near Damascus

SHABABAT BABYL & ESSEQUJBO MUSIC
Cry of Baghdad – A Concert of Hope
 A charity concert organised by Iraqi Association
in support of Children Education Centre in Al-
Thawra district of Baghdad on 10/12/2011.
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 Eviction Sparks Fear
 Iraqi Association is one of sixteen charities
 which were forced to leave the King Street
 Palingswick House in January after it was sold to
 the West London Free School by the Hammersmith
 council. Some of the charities have moved into new
 community space on the Edwards Woods Estate
 near Shepherds Bush. Iraqi Association has been
 operating for over 18 years in Palingswick house,
 providing essential frontline services to local
 people. Every year, the charity services more than
 3000 people, using a prudent budget and add value
 to local services.
 The relocation was not fully thought through,
 with telephone and online communication failure,
 as well as that; the current available office space

 will severely curtail our project development work,
 including recruiting volunteers.
 Furthermore,  Hammersmith and Fulham council
 made that decision without considering alternative
 services, as well as that, the financial compensation
 was not set for the loss of business. This may lead
 to an uncertain future for many local voluntary
 groups in the borough. Although the council
 allocated £330,000 to the management body of the
 Palingswick house (PHL), not as compensation,
 but to help local voluntary groups strengthen their
 future financial reserve. Since then, the affected
 charities have requested a clarification from the
 council and the Charity Commission whether this
is compensation or a grant to PHL.

Domestic Violence,
the Hidden Crime

 The Next Mayor Must
 Engage with Mrginalised
  Communities

 Recently, Iraqi Association has
 organized a meeting on Domestic
 Violence, to raise awareness about this
 hidden crime. The panel was made of
 Miss Ansam Jarah, Iraqi civil society
 activist and Proffesor Abdullah Mawsawi,
 40 people attended the discussion in the
 borough of Hammersmith. The meeting
 explored this hidden crime and that victims
 of domestic violence come from all walks
 of life, all cultures, all income groups, all
 ages, all religions. They share feelings
 of helplessness, isolation, guilt, fear, and
 shame. Very few will tell anyone-a friend,
 a relative, a neighbor, or the police. The
 meeting also debated that men and women
 who follow their parents' example and

 use violence to solve family conflicts are
 teaching the same destructive behavior to
 their children. Iraqi Association is planning
 to develop a community project in this
 area to raise awareness in two languages,
 and serve those who have been affected by
 this evil act. The meeting also highlighted
 some specific points which often leads to
 domestic violence such as:
-  Arguments with teenage children
 - Disagreements over child discipline
 - Sibling rivalry between children
 - Long term unemployment of one or
 both parents
- Heavy alcohol consumption
 - Poor communication between parents
 and children

 At the election time, our community
 participates well in the voting process.
 Although the root of the Iraqis in this
 country goes back to 1930s, the visibility
 of its settlement is still not touching the
 attention of the media.
 Nowadays, most live in the London area
 and actively involved in all the sectors
 of this vibrant capital, with clusters of
 the community in other regions of the
 country.
 However, as a non-sectarian orgnisation,
 Iraqi Association, like other marginalised
 groups, hope that the next Mayor will
 engage directly with them, and that
 previous approaches of ‘symbolic gesture’
 must not become a norm again.
  Often, the  poorest  communities  tend  to
 be  minority  communities  that  have  been
 targets of long-standing discrimination,
 exclusion and sometimes violence.

  A key message here is that, poverty
  within minority communities  must
  be  viewed  as  both  a  cause  and  a
 manifestation  of  the  diminished  rights,
 opportunities, and social advancement
 available to the members of those
 communities.
 Discrimination and inequality
 circumscribe every aspect of the lives

  of many of our community members.
 They are often denied equal access to
 opportunities. Racist notions in the wider
 community may limit their employment
 possibilities to the most low-waged and
 precarious options. When their rights are
 violated, recourse to institutions of justice
 is often a distant possibility. Additionally,
 disadvantaged minorities are commonly
 poorly represented in political structures
 and decision making bodies and
 consequently have little control over
 decisions that affect them.
 As we know that London has the largest
 gap between rich and poor of any city in
 the developed world. It is obvious that the
 greater this gap, the greater the problems
 for all, rich or poor.  Economic inequality
 harms everyone. It also costs the taxpayer.
 We believe that with the greater new
 power of the London Mayor, a new
 approach must be taken to address this.
 With austerity and cuts making this worse,
 and adding to this, the recent eviction of
 our charity by the Hammersmith council,
 have raised fear among our community.
 This is happening against the backdrop
 of some of the highest indicators of
 poverty and deprivation among young
 members of our community.

 Prof. Abdullah Mawsawi and Mrs. Ansam Jarah
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