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إحتفالية اليوبيل الفضي

معرض تشكيلي  من 5 - 20  تشرين األول
أمسية شعرية  يوم السبت 6 تشرين األول

عرض فيلم « بيوت في ذلك الزقاق»
 يوم الثالثاء 9 تشرين األول 

املنتدى مسيرة 25 عام يوم اخلميس  11 تشرين األول
حفل فني ساهر يوم السبت 13 تشرين األول

التفاصيل ص11

تغييرات على شروط لم الشمل للمتزوجني ... 

تغييرات جديدة على مقدار املعونات اإلجتماعية
إعتبـارًا مـن شـهر نيسـان 2013 املقبـل، سـيحدد مقـدار 
املعونات االسبوعية، لألشـخاص التي تتراوح أعمارهم بني 
16 و64 عامـًا، ويطلـق عليها تسـمية (Benefit Cap) يراد 
منهـا أن اليتجـاوز مقـدار املعونـة املمنوحـة متوسـط معدل 

الراتب األسبوعي لألفراد العاملني.
ويشـمل حتديـد املعونـة (Benefit Cap) مجمـوع مـا 
يسـتلمه الفـرد مـن املعونـات املدرجة أدنـاه (مثـل االيجار، 

معونات االطفال والراتب املعيشى االسبوعي):

 Bereavement Allowance

 Carer 's Allowance

 Child Benefit

 Child Tax Credit

 Employment and Support Allowance

 (except where it is paid with the support

 component)
 Guardian’s Allowance

 Housing Benefit

 Incapacity Benefit

 Income Support

 Jobseeker's Allowance

 Maternity Allowance

 Severe Disablement Allowance

 Widowed Parent 's Allowance

 Widowed Mothers Allowance

 Widows Pension

Widows Pension Age-Related

مقدار املعونة احملددة (Benefit Cap) أسبوعيًا
سـيحدد مقـدار التحديد الحقـا في هـذه العام، لكـن املتوقع 

حاليا أن تكون بالشكل التالي:
350£ - للشخص االعزب  (من دون أطفال

                 أو اليعيشون معهم).  
500£ - لعائلة (زوجني) بدون أطفال.

500£ - لعائلة (زوجني) مع اطفال. 
500£ - لعائلة (شخص 

                 واحد – Lone Parent) مع أطفال.
يستثنى من هذا اإلجراء كل من يستحق معونة

 

الـ (Working Tax Credit) أو يستلم إحدى املعونات 
التالية:

 Disability Living Allowance

 Personal Independence Payment

(من شهر نيسان 2013)
 Attendance Allowance

 Industrial Injuries Benefits

 Employment and Support Allowance, if

شـرعت سـلطات الهجرة البريطانية بتطبيـق التعديالت 
علـى شـروط وإجراءات وقوانـني لم الشـمل للمتزوجني من 
حملة اجلنسـية البريطانية أو املقيمني في بريطانيا منذ شهر 

متوز املاضي .
حيث بات على حاملي اجلنسـية البريطانية أو املقيمني أو 
احلاصلني على اللجوء السياسـي أو احلماية اإلنسـانية، أن 
يسـتوفوا متطلبات أو شروط مالية جديدة عند التقدمي على 
طلب لم شـمل الزوجة او الـزوج . إضافة الى أن فترة الـ (24 
شـهر)  للتأهـل  للتقدمي علـى اإلقامة الدائمة قد مـدد الى (60 

شهرًا)، والشروط هي:
أن ال يقل راتب العاملون بدوام كامل عن £18,600  .

أمـا العاملني بدوام جزئي فأن الراتب يحسـب الراتب إضافة 
الـى مـال موفـر قـدره (2,5) ضعـف لفـرق الراتـب عـن الــ 
18,600£ اخملصـص للدوام الكامل، باإلضافـة الى مبلغ احلد 
األدنـى الــ (16,000£) وهـو احلـد الـذي مبوجبـه ال يتأهل 
أي فـرد للمعونـات املاليـة فـي بريطانيـا) - فمثـًال إذا كان 
الزوجـان ال يعمالن وليـس لديهم مورد آخـر، فعليهم توفير 
مبلـغ 62,500£  للحصول على موافقـة اإلقامة، أي مبلغ احلد 
األدنـى إضافة الى 2.5  ضعف راتب الـدوام الكامل،£18,600 

.(16,000)+(2.5 x 18,600) = £62,500)

وعنـد التقـدمي علـى اإلقامـة الدائميـة الحقـًا فعلـى الـزوج 
والزوجـة في حالة إسـتمرار عدم توفـر مـوارد، توفير مبلغ 
34,000£، أي مبلـغ احلـد األدنـى 16,000£  إضافـة الى مبلغ 

راتب الدوام الكامل £18,600.
وفـي حالـة مـن يعملـون حلسـابهم اخلـاص، فعليهـم إبراز 

كشوفاتهم املالية للسنة املالية السابقة لسنة تقدمي الطلب. 
أما شروط السكن فيتوجب اآلن احلصول على موافقة خطية 

من املالك سواء كان العقار إدارة البلدية أو جمعية سكنية أو 
قطاع خاص، ويسـتثنى من الشـروط املالية اجلديدة كل من 
يسـتلم معونة العناية (Carer’s Allowance ) أو اية من 

معونات اإلعاقة التالية:

Disability Living Allowance

Severe Disablement Allowance

Industrial Injuries Disablement Benefit

 Attendance allowance

جدول توضيحي:

25 وردة على صدر 
اجلالية العراقية

متر هذه االيام الذكـرى اليوبيلية 
فـي  العراقـي  املنتـدى  لتأسـيس 
بريطانيـا، وبهـذه املناسـبة، تتوجه 
جريدتنـا الـى كافـة اعضـاء املنتدى 
مـن  املنتـدى  وشـغيلة  واملوآزريـن  
موظفني ومتطوعـني، وأبناء اجلالية 
العرقيـة الكـرام، بأجمـل التبريكات 
والتمنيـات لهـم بالسـعادة واحلياة 

الكرمية واألمنة..
منظمتنـا   أن  للجميـع  ومعـروف 
حرصت علـى أن متثل جميـع اطياف 
اجلاليـة العراقية اخملتلفة في املهجر، 
وأن تتبنـى قضاياهـم اخملتلفـة مـن 
طلـب اللجـوء والسـكن واحلصـول 
على املعونة وحل قضاياهم األخرى. 
النشـاطات  اقامـة  الـى  باألضافـة 
اخملتلفـة  والثقافيـة  األجتماعيـة 
ودورات التدريب ونوادي كبار السن 
والشـباب. كما قـدم املنتـدى ومازال 
رغم ما يعترض مسيرته من مصاعب 
ومشـاكل جمـة الكثيـر والكثير طيلة 
هـذه األعوام املنصرمة.  وبهذا أصبح 
بحق (بيت العراقيني) الذي يستقبل 
الكثيـر من املراجعـني ويتلقى العديد 
من االتصـاالت  حلل هذه املشـكلة أو 
تلـك  وتقـدمي النصائح واألرشـادات 
اخملتلفة وخصوصا في مجال اللجوء 
والسكن والدراسـة   واحلصول على 
املنفعـة والعمـل وغيرهـا مـن األمور 

التي تؤرق العراقيني في املهجر.  
 متمنني مواصلة الدعم واملسـاندة  
لعملنـا لتجـاوز العقبـات مـن اجـل  
جاليـة  خلـق  فـي  اهدافنـا   حتقيـق 
فعالـة ومؤثـرة فـي احمليـط اجلديد، 
والتواصـل مع الوطن لبناء انسـانه 
مزدهـر  دميقراطـي  لعـراق  املتطلـع 
يضمن أمنه وكرامته وعيشه وحريته 
وابداعـه. ويتطلـع املنتـدى في هذه 
املـادي  لدعمكـم  الطيبـة،   املناسـبة 
واملعنوي  في ايجاد حل  ملقر املنتدى، 
فهذه املشكلة آخذة باألستعصاء لقلة 
الدعـم املالي الـذي يحصـل عليه من 
اجلهـات الداعمـة وغيـاب الدعم من 

اجلهات الرسمية العراقية  له.
 وبأعتقادنـا ان املـكان يلعب دورا 
مهما فـي احلفـاظ علـى التواصل مع 
اجلاليـة ويعـزز امكانيـة املنتدى في 

تقدمي خدمات أفضل جلاليتنا  
ومسـاندتنا،   دعمنـا  مواصلـة  أن 
يعني أن ورود  املنتدى الـ 25 ستبقى 
تنمـو، متفتحـة ومزدانـة باخلضـرة  
كأزهار عباد الشمس باجتاه اجلالية 

العراقية.
 

Income £ الوارد

ال وارد

£ 15,000

£ 18,000

للحصول على اإلقامة
    Leave to enter/remain

املبلغ املطلوب

£ 62,500
(16,000 + (18,600 x 2.5))

£ 25,000
(16,000 + (3,600 x 2.5))

£ 17,500
(16,000 + (600 x 2.5))

متديد اإلقامة
 Further leave to remain

املبلغ املطلوب

£ 62,500
(16,000 + (18,600 x 2.5))

£ 25,000
(16,000 + (3,600 x 2.5))

£ 17,500
(16,000 + (600 x 2.5))

اإلقامة الدائمية
Indefinite leave to remain

املبلغ املطلوب

£ 34,600
(16,000 + 18,600)

£ 19,600
(16,000 + 3,600)

£ 16,600
(16,000 + 600)

رسم بياني بعدد طلبات اللجوء واإلقامات املمنوحة للعراقيني في اململكة املتحدة للفترة من 2001 الى 2011
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متنيات:
• متنيــات بالشــفاء مــن اعضاء الهيئــة االداريــة والعاملني في 
املنتدى العراقي للســيد أحمد خضير (أبو ليلى) الرئيس السابق 
للمنتــدى وعضــو الهيئة االداريــة احلالية، لقيامــه بعملية تبديل 

الورك االمين ونتمنى له الصحة والسالمة.
• متنيــات مــن الهيئــة االدارية والعاملــني في املنتــدى العراقي 
بالشــفاء والعافيــة للزميلــة سوســن إبراهيــم موظفــة الرعاية 
االجتماعيــة الســابقة إلجرائهــا لعمليــة جراحيــة فــي حزيران 

املنصرم.
• متنيات اعضاء الهيئة االداريــة والعاملني في املنتدى العراقي 
بالشــفاء والعافية الدائمــة للزميل الدكتور صبــاح مرعي عضو 

الهيئة االدارية السابق إلجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.
• متنيــات بالشــفاء والتعافي من الهيئة االداريــة والعاملني في 

املنتدى للعزيزة سعدية صالح إثر العملية اجلراحية.
• من لنــدن الــى الدامنــارك متنيات بالشــفاء للشــاعر اجلميل 
خلدون جاويد وعســى ان يعود لقرائــه ومعجبيه بكامل صحتة 

وبأحلى قصائده.
• الصحة والعافية والشــفاء العاجــل نتمناها للعزيز عبداالمير 
احلجاج (ابو تغريد) اثر اجراء العملية الناجحة، آملني عودته الى 

نشاطه قريبا.
• متنياتنا بالصحة والعافيــة لعزيزنا الدكتور غامن حمدون إثر 

عملية قسطرة لساقه.
• متنيات اعضاء الهيئة االداريــة والعاملني في املنتدى العراقي 
بالعافيــة والصحة الدائمة للدكتور عدنــان رجيب إلجرائه عملية 

جراحية تكللت بالنجاح.

تهاني:
•  الف مبروك لآلنســة زينــة عبدالرحمن مفنت والســيد أليكس 

سبنسر مبناسبة عقد قرانهم.
•  الــف مبروك للشــاب املهنــدس علي ســعيد وزوجتــه  أنفال 
زيدان بوالدة طفلهما البكر (هاشــم) نتمنى له احلياة الهانئة في 

احضان والديه.
• مبروك للســيدة الهام ابراهيم بوالدة حفيدها الثالث (ياسر)، 

عسى ان يتربى في احضان ودالل والديه عمار و رؤى.
• التهانــي احلــارة للســيدة جينا العمــو وزوجهــا الكاتب فالح 
الذهبــي بــوالدة طفلتهمــا البكــر «مــرمي» عســى ان تتربــي في 

احضانهما.  
• اطيب  التمنيات والتهاني للشــابة مرام الالمي والشــاب لؤي 

عباس مبناسبة خطوبتهما.

تعازي:
• تتقدم الهيئــة االداريــة والعاملون في املنتــدى العراقي بأحر 
التعــازي الى الكاتب والصحفي عبد جعفر لوفاة شــقيقه صادق 

للفقيد الرحمة وعسى ان تكون آخر األحزان.
• يعــزي اعضاء الهيئة االدارية والعاملــون في املنتدى العراقي 
الســيدة ســعدية والصحفيــة ســهام والكاتب والصحفي رضا 
الظاهر  ومن خاللهم جميع افراد العائلة بوفاة شــقيقتهم الكبرى 

في العراق، عسى ان تكون آخر األحزان.
• نتقــدم بأصــدق التعازي لــالخ اغوان خاجادور (ابو ســعاد) 
لوفاة شــقيقه النقابي «وارتان خاجادور» بتاريخ 20 حزيرن في 
املانيا، بســبب مرض عضال لم ميهله كثيرًا، عســى ان يكون هذا 
املصــاب األليم خامتة األحزان، وألســرته الصبــر وللفقيد الذكر 

الطيب ..  
•  تعازينــا احلــارة الــى الزميل د. صبــاح املرعي لوفــاة عمه د. 
فؤاد املرعي فــي صوفيا، يوم االحد 26 أب2012، إثر مرض أرقده 

الفراش سنتني. 
• يتقــدم الدكتــور عبد الــرزاق محمد بأحــر التعازي الــى زميله 

الدكتور عياد موسى لوفاة زوجته «طيف».
•  تعازينا للكاتب عادل حبه (ابو سالم) بوفاة شقيقته (سعاد) 

لها الذكر الطيب وعسى ان تكون خامتة االحزان.
•  تتقــدم الهيئة االداريــة والعاملون في املنتــدى العراقي بأحر 
التعازي لألخ املهندس كرمي الســبع وبناته بوفاة زوجته الفقيدة 
نضال جواد كمال الدين (أم عشــتار) لها الذكــر الطيب وللعائلة 
الصبر واملواســاة. كما  نقدم تعازينا للســيدة رجــاء كمال الدين 

(عضو سابق الهيئة االدارية).
•  تعازينا احلارة للســيدة هند الرماح ووالدتهــا الفنانة الكبيرة 

ناهدة الرماح بوفاة والدها الفقيد (شوكت الرماح) في السويد.
•  تعازينــا لألعــزاء الدكتــورة عاليــة احلمداني والســيد مثنى 
احلمدانــي بوفاة شــقيقهم األكبر الشــخصية الوطنيــة املعروفة 
الفقيــد (فراس احلمداني) في كندا، بعد معاناة مع مرض عضال 
لــم ميهلــه كثيرًا، متمنــني لهم والعائلــة الكرمية الصبــر اجلميل، 

وللفقيد الذكر الطيب دومًا.
تعازينــا الــى الســيدة هيفــاء علــوش بوفــاة زوجهــا  د. بهــاء 

الطباطباني بعد صراع طويل مع املرض.

اجتمـــاعـــيات يوسف الناصر في «مطر اسود» 
قـدم الفنان التشـيكلي  يوسـف الناصر(تسـع لوحات) من سلسـلة (املطر األسـود) فـي معرضه 
اجلديد الذي افتتح يوم 14 ايلول (سبتمبر) في املركز الثقافي العراقي في لندن وأستمر الى 28 ايلول 
(سـبتمبر) احلالـي.  واعمال الناصر فـي املعرض هي صرخة ألم ضد احلـروب. فالداخل الى املعرض 
يشـعر بالصدمة للسواد الذي يلون اللوحات التي اسـتخدم فيها مواد مختلفة على الورق  باالضافة 

الى جرائد انكليزية ايام احلرب على العراق.
واالعمال على حد تعبير اسـتاذة الفن السيدة اليكسـاندرا روس تاس انه غور في طيات العتمة ـ 
تعطيـك متعة  جماليةخاصـة،  ولكنها حتمل في ذيلها أبرة لدغ هائلة. ويقول الفنان يوسـف الناصر 
عـن والدة هذا املعرض الذي حمل اسـم (تسـع لوحات)  :  أعيـش أياما عصيبة (مثـل كل العراقيني) 
بينمـا األسـتعدادات جتري على حـدود العراق بعيـدة عنا. خوف وقلق واحسـاس باخلطـر الكبير 
املقبل، جربت هذه املشـاعر مرة بعد أخرى، عبر سلسـلة الكوارث التي تعرض لها العراق منذ شبابي 

املبكر.

دعوة لالخوات واألخوة من ابناء وادي الرافدين 
يعمــل مركـز التعدد الثقافـي لالندماج، الى اقامة مهرجان في شــمال شــرق انكلترا، مدينة  
نيوكاســل وضواحيها حول احلضارة العراقية من فنون وأدب وثقافة عامة، ملزيد من املعلومات 

mcinfcen@hotmail.com :االتصال بنا على بريدنا االلكتروني

وفد العراق في قمة الثقافة العاملية في أدنبرا

زها حديد حتصل على لقب «فارسة» 

شـارك العراق بشـكل فعال في قمة ادنبرة العاملية للثقافة في الفترة 13-14 آب 2012، التي 
تقام للمرة األولى دوليًا وذلك في مبنى البرملان االسكتلندي وبحضور خمسة وخمسني وزيرًا 
للثقافة من مختلف دول العالم إضافة إلى ممثلني عن وزارات الثقافة، وقد رأس الوفد العراقي 
الى هذه القمة الدكتور عبد الرحمن ذياب مدير املركز الثقافي العراقي في لندن ممثال عن وزير 
الثقافـة العراقي د. سـعدون الدليمي كما شـارك في الوفـد عازف العود العراقـي الفنان أحمد 

مختار .
تعتبـر هذه القمة الثقافية االولـى من نوعها في العالم، حيث ادرجـت ضمن توصياتها «ان 
تتضمن الوفود املشـاركة مثقفني باسـم بلدانهم بصفتهم الثقافية وليس احلكومية»، و اشـيد 

بخطوة العراق السباقة بهذا الصدد. 

حــازت املعماريــة العراقيــة زهاء حديــد على لقب «فارســة» 
مــن ملكة بريطانيــا اليزابيــث الثانية تقديــرا ملكانتهــا املرموقة 
واجنازاتها في التصاميم املعماريــة. وأصبحت زهاء حديد أول 
عراقية حتصــل على اللقب الرفيــع الذي متنحه امللكــة اليزابيث 
الثانية مبناســبة عيد ميالدها الرسمي. وقد فازت حديد بجائزة 
ستيرلينج أعرق اجلوائز البريطانية في مجال الهندسة املعمارية 
في الســنتني األخيرتني، وصممت حوض السباحة األوملبي في 

لندن الذي يتمتع بسطح شبيه مبوجة.

•  تتقدم اســرة الفقيــد ناظم ديبس (ابو ذكرى)  بخالص الشــكر واالمتنان لكل من شــكر
جتشم عناء السفر وساهم في مراسيم وداع الفقيد وأربعينية التأبني واتصل بهم.

تتقدم «املنتدى» بأحر التعازي ألســرة الفنان املبدع قاســم 
مطرود ومحبيه، الذي غادرنا على عجل أثر مرض عضال..

تتقدم الهيئة االداريــة والعاملون باملنتدى بأحر التعازي للمعماري 
الدكتور محمد مكية لوفاة زوجته السيدة (أم كنعان) لها الذكر  الطيب 

وعسى ان تكون خامتة االحزان.

قاسم مطرود.. 
وداعا

تعازي

•  متنياتنا بالشــفاء العاجل للزميل الدكتور عماد احلمداني عضو الهيئة االدارية متنيات
للمنتدى إثر ازمة صحية حادة.

جناحات أكادميية
التمنيـات  مـن  مزيـدا  الواعـدة،  الجيالنـا 
والتبريـكات لهـم مبسـتقبل زاهـر وواعـد  وهي 
حتصد ثمـار تعبها في إجتيـاز إمتحانات مرحلة 

. A Level و الـ  GCSE  الـ
•  تهانينــا للطالبــة صابرينــا اخلفاجــي علــى 
 GCSE الـــ  إمتحانــات  فــي  املتفــوق  إجتيازهــا 
وحصولهــا على درجــة *A في إحدى عشــر مادة 

والـ A في مادتني .
•  تهانينــا للطالــب كيانــي محمــد عبدالرحمن 
كيانــي حلصوله علــى A 4، في إمتحانــات مرحلة 

.AS الـ
•  تهانينــا للطالــب نالــي محمــد عبدالرحمــن 
كياني، إلجتيازه إمتحانــات الـ GCSE وحصوله 

.3B4 وAو  A* 4 على
•   تهانينا احلارة للطالبة عائشــة عبد الســالم 

باجتيازها امتحان ESCG وحصولها على:
C+ 5B + 3A + A*

وكذلك لكل املتفوقني احلاصلني على شـهادات 
عليا:

•  تهانينــا لـــ (مينــا الدروبي) حفيــدة حافظ 
الدروبي حلصولها على شــهادة املاجستير بدرجة 
امتيــاز فــي السياســة الدولية من كلية الدراســات 
الشــرقية واألفريقية (ســوس) في جامعــة لندن،  
وكان موضوع رسالتها / احلصار االقتصادي في 

العراق . 
•  تهانينا للدكتور عبداحلســني صالح الطائي، 
لنيله شــهادة الدكتوراه من اجلامعة العاملية للعلوم 
األطروحــة  عنــوان  وكان  لنــدن.  فــي  اإلســالمية 
- فلســفة التعدديــة ودورهــا فــي حتقيق الســلم 
االجتماعي بريطانيا منوذجًا مع دراسة ميدانية عن 

اجلالية العراقية في لندن.
•  تهانينا للشــابة (ليلى عبد جعفر) حلصولها 
على شــهادة البكالوريوس فــي (إدارة أعمال)  من 

جامعة نورث هامبنت.
•  تهانينا احلارة للشابة ياسمني علي شوكت، 
بحصولها على شهادة املاجستير بدرجة إمتياز في 
مادة الكيميــاء والرياضيات من جامعة لندن والتي 
أهلها للحصول على منحة إلكمال رسالة الدكتوراه 

(PhD) من اجلامعة نفسها.
•  تهانينــا احلــارة لـــ  «عبيــر محمــد عثمان»، 
حلصولها علــى درجة الدكتوراه – PhD  في مادة 

اجليولوجي من جامعة أبردين في سكوتالندة.
• تهانينــا  لـ (أياد محمد عثمان) حلصوله على 
 Chartered - شــهادة املدقق القانوني محاسبة
 Imperial - مــن الكليــة امللكية ،Accountant

College في لندن.

•  احلى التهاني للشابة مرام الالمي حلصولها 
علــى البكالوريوس فــي التعليم مــن جامعة كرنيج 

وحصولها على عمل في احدى املدارس اخلاصة.
•  اجمل التهاني لعضــو الهيئة االدارية لرابطة 
املرأة العراقية الســيدة  ثناء البصام حلصولها على 
شهادة املاجستيربتقدير جيد جدا في الباثولوجي 
(البحث في مجال ســرطان الثدي فــي العراق) من 

جامعة ميدلسكس في لندن.
•   تهانينــا للشــابة زينــة عبدالرحمــن مفــنت 
حلصولها على شــهادة الدكتوراه PhD، في مادة 

علم النفس من جامعة شفيلد.
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االنسان واملفكر والفنان محمود صبري
إنتقال من عربة الفن القدمية الى سيارة الفراري «واقعية الكم» 

مبدعة تعيد النضال احلافل للنساء العراقيات من طي النسيان

ضفاف التاميز حتتفل مع العراقيني بيومهم

كعادتهم في االســتذكار،  احتفــل املثقفون في 
لندن، مبنجزات الراحل االنســان واملفكر والفنان 
محمود صبري،  الذي غادرنا في 13 نيسان 2012.  
في امســية يوم 9 حزيران في كنيســة ريفركورت 

في همرسمث غرب لندن. 
ففي مدخل القاعة، زين الفنــان قتيبة اجلنابي 
بكاميراته، لقطــات  للراحل، وهــي صور التقطت 
فــي براغ عام 2009، خالل ســبعة ايام اثناء اعداد 
وتصوير مشــروع فيلــم عنه والذي اســتمر حتى 
انتقالــه الى لنــدن، ضمن حوارات ونقاشــات مع 
الفنان فيصــل لعيبي . وحتدث في هذه األمســية 
التي حضرها الكثير مــن محبي واصدقاء الفقيد، 
كل مــن الدكتــور صــادق محمــد رحيــم، والفنان 
ساطع هاشــم، والفنان والشاعر صادق الصائغ،  
وابنة الفقيد السيدة ياسمني، وادار الندوة الفنان 
فيصل لعيبي. وعرضت اثناء االمســية لقطات من 
اعمال الفنان وجزء من مشروع الفيلم الذي يعتزم 

قتيبة اجلنابي استكماله.

في البدء رحب فيصل لعيبي باملشاركني مؤكدا 
اهمية استذكار هذا الفنان الكبير وتسليط الضوء 

على منجزه الفني والفكري.
وشــكرت ابنة الفقيد الســيدة ياسمني منظمي 
االمســية لتنظيمها هذا احلفل االســتذكاري، كما 

شكرت الفنانني املشاركني.
 واشــارت الــى ان والدها ومنذ اخلمســينيات 
اكد على دور الفن في التعبير عن مشاكل اجملتمع، 
وانــه ادخل املفهــوم االجتماعي بالفــن من خالل 
اعمالــه،  واكدت انه اهتم من اجــل تصوير املرئي 
الى مسألة اعمق، بحكم قناعاته بالفكر املاركسي 
وتأثره بالفكــر العلمي الينشــتاين.وانعكس ذلك 
فــي مؤلفاتــه وكتاباته، واشــارت الــى دوره في 
الدفاع عن نظريته في واقعية الكم  رغم االنتقادات 

التي توجهت اليه.
 واختتمت حديثها بذكر أمنية  والدها  بالعودة 
الى الوطن  وان ترجــع اعماله الى صاالت العراق 

الفنية. 

احتفـت رابطة املـرأة العراقية فـي بريطانيا 
بالكاتبة والناشـطة النسـوية العراقية السيدة 
سـافرة جميل حافظ التي تزور اململكة املتحدة، 
كنسـية  فـي  متـوز   8 األحـد  يـوم  امسـية  فـي 
ريفركـورت في همرسـمث غرب لنـدن للتحدث 
عن اوضاع املرأة العراقيـة وجتربتها النضالية 
واألدبيـة. واشـارت السـيدة سـاجدة أمـوري 
سـكرتير الرابطـة فـي معـرض تقدميهـا الى ان 
ضيفة االمسـية ال ميكن اختصار سـيرة حياتها 
الغنيـة الطويلـة بكلمـات قليلـة، فنحـن أمـام 
شـخصية متعددة النشـاطات واملواهـب،  ذات 
قلب شـاب وبروح تفيض عطاء بأطراد عكسـي 

مع عجلة الزمن .
تعـد سـافرة قاصـة وروائيـة عراقيـة رائدة 
اثبتـت حضورها فـي املشـهد الثقافـي العراقي 
منـذ خمسـينيات القـرن املاضـي عندمـا فـازت 
قصتها ( دمى االطفال) بجائزة األخبار األدبية. 
كانـت ومازالت ناشـطة في مجال حقـوق املرأة 
واجلمعيـات الوطنيـة واالجتماعيـة ومجلـس 

واسـهمت  السـلم. 
فـي تأسـيس  قاعـة 
للفنـون  الدروبـي 
ومـدت  التشـيكيلية 
للكثيـر  العـون  يـد 
مـن الطاقـات الفنية 
انتخبـت  الشـابة. 
عضـوا   2005 عـام 
املركزي  اجمللـس  في 
العـام  لالحتـاد 
والكتـاب  لألدبـاء 

في العـراق، صدر لهـا مؤخـرا مجموعة قصص 
قصيـرة بعنوان (14 قصـة) ورواية (هم ونحن 
والقادمـون) 2007 بجزئـني .طـرزت مسـيرتها 
األدبيـة بتاريـخ سياسـي مشـرف، اذ تعرضت 
لألعتقـال والسـجن أكثر من مـرة.  اعتقلت عام 
1952 عندما كانت طالبة في كلية اآلداب واودعت 
السـجن، كمـا اعتقلـت عـام 1963 واودعـت في 

سجن (قصر النهاية) السيء الصيت. 

تطرقـت السـيدة سـافرة الـى اوضـاع املرأة  
املأسـوية اثـر احلـروب التـي خاضهـا النظـام 
السـابق، وما تلته من اوضاع بعد  2003، ودور 
رابطة املرأة  من اجل سـن قوانني حتمي النساء 
دورهـا  وتعـزز  كرامتهـا  وحتمـي  العنـف  مـن 
فـي اجملتمـع والدولـة، واعـادة تطبيـق قانون 
األحوال الشخصية، وحماية األرامل واملطلقات 
واالسـر الفقيرة  والطفولة من الضياع والتفكك 

والتسرب من املدارس.

على ضفاف نهر التاميز، غرس املبدعون 
العراقيــون البهجــة ال عنــد ابنــاء جلدتهم 
فــي املغتــرب فقــط، بل عنــد االخريــن من 
البريطانيني والســواح الذيــن توافدوا على 
مدينة الضباب وهي تشــهد مونديالها لعام 

.2012
ففــي ظهيــرة الســبت مــن 4 آب  وحلــد 
الســاعة الثامنة  مســاء، انطلقــت فعاليات 
مهرجان يوم العراق 2012 الذي نظمه املركز 
الثقافــي العراقــي باململكة املتحــدة برعاية 

وزارة الثقافة وبيت احلكمة. 
وحضر االحتفال بعــض اعضاء اللجنة 
األوملبيــة العراقية،باالضافــة الــى عدد من 

العراقية والسياسية  الثقافية  الشخصيات 
. تنــوع االحتفــال مــن الغنــاء والدبــكات 
االكالت  وتقــدمي  التشــكيلية  والفنــون 
الشــعبية العراقيــة والقهــوة العربيــة فــي 

املضيف العراقي. 
 أذ اضافت األغانــي العراقــية التراثـــية 
جــوا  اجلمهــور  وارقصــت  اطربــت  التــي 
احتفاليــا جميــال، شــد اجلميع اليــه عندما 
صــدح صــوت  الفـــنــان عــادل اخملـــتــار 
وفرقــة ســومر العراقية املعروفــة القادمة 
من الســويد التي تضم مغنيتني (ســويدية 
ونرويجية)  اللتني جتيــدان الغناء باللهجة 
العراقية باحساس عال، رغم عدم معرفتهم 

وفرقــة  الكرديــة  أزار  وفرقــة  بالعربيــة، 
بغداد انســامبل وفرقة عشــتار للموسيقى 

العراقية.
 وقد حملت الكثير من الوجوه وخصوصا 
االطفال رســما لعلــم العراقــي، كتعبير عن 
اعتزازهم بالوطن، وانســانه املقاوم، احملب 

للحياة رغم االرهاب وقلة اخلدمات. 
كما شــمل اليوم عروضا لبعض االعمال 
واخلــط  والزخرفــة  والنحــت  تشــكيلية 
الــى  باالضافــة  الفوتغرافــي  والتصويــر 
عــروض ملصوغــات فضية واعمــال يدوية 
اخــرى، باالضافــة الــى املضيــف العربــي 

لشرب القهوة.

أماسي للمقهى الثقافي في لندن
عن املوسيقى  والسينما والرواية

اقــام املقهى الثقافي فــي لندن، قبل عطلتــه الصيفية ( متــوز وآب وأيلول) عدة 
اماســي : اولها اخذنــا فيها لزمن الوصل، وجمال املوشــح االندلســي، ونشــأته 
والوانــه، ومناذجــه التي ســحرت وطربــت القلوب،  بهــذا اجلو املمتع مــع الفنان 

احسان االمام في أمسية يوم 29 نيسان وهو يدشن عامه الثاني.
وفي البداية اكد الفنان االمام ان املوشحات ظهرت قدميا في بالد االندلس ومنت 
وتطورت واتســعت شــهرتها وازداد عدد من يؤودونها بأصولها النغمية في كافة 
االعمار. ومن أهم املميزات أو الصفات الدالة على املوشــح لدى املســتمع هو اكثاره 
من اســتعمال الفاظ أمان أو ياالاللي وغيرها. وعرضت اثناء األمســية تســجيالت 
غنائية للموشحات ومنها موشحات لفيروز وفرقة االنشاد العراقي وفرق مصرية 
وغيرهــا. ثم قــدم الفنان بصوته العــذب والذي اطــرب اجلمهــور وابهجة، مناذج 
متنوعة من املوشــحات، وكذلك مقطوعات موســيقية من تأليفه، وامتدت األمسية 

طويال حيث خرجت الى فضاءات اخرى. 
كما احتفى املقهى بصدور رواية (كوميديا احلب االلهي)  للكاتب لؤي عبداالله، 
وذلــك يوم 27 -5 واســتضاف معه الكاتب االيراني أمير طاهري والشــاعر فاضل 
الســلطاني، مع تقدمي شــهادتني عن العمل لكل من الناقدين ياسني النصير وسعد 

هادي.
وفي مداخلته اكد الشــاعر الســلطاني انها رواية غير ســهلة، وأقصد بذلك انها 
رواية احداث مركزية،وشــخصيات مركزية. نقرأ مثال عن حدث في لندن ثم ينقطع 
مســار تتبع الشــخصية او احلدث واحيانا بعد صفحة واحدة. لتبدأ الذاكرة فعلها 
على طريقة الفالش باك احلركــة الروائية تتحرك نحو املاضي اكثر مما تتحرك في 
احلاضــر او تتحرك نحو املســتقبل ليــس ألن املؤلف الذي يعلــق احيانا على ردود 
افعــال ابطاله احملتملــة او املتوقعة، اوعلى عجزها الكامل علــى اتخاذ رد فعل على 
فعل معني. وبهذا املعنى انها شــخصيات منوذجية حســب ما يســمى لوكاش مثل 

هذه الشخصيات...
وفي تناوله الرواية اوضح الكاتب طاهري، وباســتخدام فكرة الهبوط واملنفى، 
يصور لــؤي عبد اإلله، حياة العديد مــن العراقيني الذين بلغوا مرحلة الشــباب في 
اخلمسينات من القرن املاضي والذين شهدوا تلك الدولة املنكوبة تسقط في دوامة 

من األحداث املأساوية، كل مصيبة فيها هي أكبر من أختها. 
وكانــت األمســية االخيــره  التــي اســتضاف فيها الفنــان جمال أمــني  يوم 24 
حزيــران، فــي احلديث عن جتربتــه ممثال ومخرجــا، من خالل االفــالم القصيرة : 

العربانة، واللقائق، وفايروس.

املوسيقي خيام الالمي يشترك في إختتام اوملبياد لندن 
قام املوســيقي خيام الالمي بجولة موســيقية 
مع فرقة «بلير» التي تعد من أكبر الفرق املوسيقية 
البريطانيــة، وشــملت اجلولة بلــدان الدامنــارك 
والسويد وأختتمت باملشاركة في حفلة موسيقية 
فــي هايد بارك فــي لنــدن قدمتها الفرقــة في 12 
آب، في إختتام اوملبياد لنــدن، وحضر احلفل 80 
ألــف متفرج. ليســافر الالمــي بعدها الــى ادنبرة 
للتدريب مع اوركسترا الشــباب العراقية وإحياء 
ثالث حفــالت االولى فــي كالســكو والثانية في 
ادنبرة والثالثــة يــوم الثالثاء 28 آب في ســاوث 
بانــك على قاعة امللكــة اليزابيث فــي لندن. وكان 
قد شــارك الالمي هــذه الفرقة في جولة ســابقة 
بحفلتني في وولفرهامبنت وحفلة ثالثة في مدينة 

بليموث . 
وعلــى صعيد آخــر مت اطالق مشــروع صوت 
العــراق وهــو مشــروع مكــرس خللــق وتطويــر 
أرشيف صوتي عراقي جديد كجزء من دار الكتب 
والوثائق العراقـيـة في بغداد. وهو منبر أساسي 
وحيــوي جديــد للحفــاظ علــى تاريــخ العــراق 
املوسيقي القيم وحماية وصيانة موروثه الثقافي 

وذاكرته اجلماعية.
أطلق هذا املشــروع فــي آب 2010، ويديره من 
لندن املوســيقي العراقي خّيام الالمي إلى جانب 
الدكتور ســعد إســكندر مدير دار الكتب والوثائق 
العراقيــة ببغــداد. وتقوم جلنة دوليــة من خبراء 
واألرشــفة  املوســيقى  مجالــي  فــي  معروفــني 
باإلشراف على املشروع ودعم نشاطاته وتطوره. 
ومتوله املنظمة اإليطالية الغير احلكومية (جســر 

.(Un ponte per - إلى
يقوم مشــروع صوت العراق على عدة مراحل 
لكن الهدف اآلنــي هو تدريب املوظفني بدار الكتب 
والوثائق العراقية على األرشفة الصوتية، وتطوير 
مرافق األرشــفة بدار الكتــب والوثائــق العراقية 
ببغــداد. ســيدعم املشــروع رقمنــة التســجيالت 
الصوتيــة احمللية ويبدأ في البحث عن اجملموعات 
املوســيقية العراقية اخلاصة والتابعة ملؤسسات 

داخل العراق وخارجه.
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املنتدى العراقي  يضع االغتراب وتأثيراته على طاولة البحث 
د. ماجد الياسري «املهاجرون اكثر عرضة لالضطرابات النفسية»

والشـباب  األسـري  العنـف  حـول  لندواتـه  اسـتكماال 
والكحول واخملدرات  والعنف املدرسـي، استضاف املنتدى 
العراقـي في بريطانيا الدكتور ماجد الياسـري في احلديث 
عن (االغتراب وتأثيراته على الصحة النفسـية) وذلك يوم 

18 متوز في كنيسة ريفركورت في همرسمث غرب لندن.
 ومعروف ان الياسـري  كما جاء في تقدمي السـيد باسل 
جبـر، خريـج كلية الطـب جامعة بغـداد عـام 1969، وعمل 
ملـدة 33 عاما فـي مجال الطب النفسـي كطبيب إستشـاري  
في خدمات الصحـة الوطنية البريطانيـة، وعمل في مجال 
منظمـات اجملتمـع املدنـي، حيـث سـاهم مبشـروع العـالج 
النفسـي لضحايا التعذيب واحلرب فـي العراق. وهو زميل 
في الكلية امللكية للطب النفسـي في بريطانيا، ويعمل حاليا 
كخبير في التحليل النفسـي لدى وزارة العدل البريطانية، 
ومحاضر فخري في مجال الطب النفسـي.   وفي محاضرته 
اشـار الياسـري الـى ان االغتـراب مفهـوم واسـع التداول 
فـي الوسـط السياسـي واالجتماعـي و الثقافـي وفي حقل 
الفلسـفة وعلـوم دراسـة االنسـان، وفي الوقت نفسـه انه 
مفهوم غير واضح وحمال لألوجه وله معاني عديدة،  وهو 

اكثر غموضا في الواقع العربي منه في الغربي.
الدراسـات احلديثـة تناولت البعـد النفسـي لالغتراب 
علـى اسـاس انهـا حالـة نفسـية اجتماعيـة تسـيطر على 
الفـرد وجتعله غريبا عن واقعـه االجتماعي. وحول الواقع 
العراقي اشـار الياسـري الى ان كلمة (مهضوم) في اللهجة 
العراقية تعني االغتراب، فالشـعب العراقي شـعب مغترب 
ألن كل شـيء من مقدراته بيد النخب احلاكمة. والعاطلون 
واملهمشـون فأن  خيارتهم محدودة، ورمبـا يضيع بعضهم 
فـي خضم املليشـيات واجلرمية املنظمة. واكـد ان االهتمام 
بالهويـات الفرعيـة واالثنيـة تعـد احدى اسـاليب حملاربة 

املواطن و وتخلق اغترابه في الوطن.
وعلـى صعيـد اخـر فـان الهجـرة كشـكل مـن اشـكال 
االغتـراب،  فهو ظاهـرة تاريخيـة جديدة، فسـابقا لم تكن 
هنـاك حدود في العالـم وكانت بغداد  مـكان للجذب الكثير 
مـن العلمـاء واالدبـاء والباحثـني عـن العمل ومـن اصول 
مختلفـة. واسـباب الهجرة  اليـوم، يعود الـى عامل جلذب 
وخصوصا في اوروبا بسـبب التطـور االقتصادي والدخل 
املرتفع  ويقابله عامل الطرد القسـري املتمثل في االضطهاد 
السياسـي، وخصوصـا فـي حيـاة العراقيـني.  وقـد بدأت  
هجرتهم الى اخلارج منذ عشرينيات القرن املاضي،  وجلهم 
من االشـوريني والطلبة  ورجال االعمـال.  وفي الثمانينات 
ونتيجـة قيـام النظام بحروبـه اصبحت هجـرة العراقيني 
كبيـرة جـدا. واكـد الياسـري ان العراقـي املهاجـر قسـريا 
يتعرض لضغوط حياتية كثيرة  تولد لديه امراض نفسـية  
كثيـرة، وهي نسـبة اكبر قياسـا الـى نسـبتها ملواطني بلد 
الهجرة االصليني.  فمن خالل املقارنة نرى انه  في بريطانيا 
يصـاب املواطنون باالمراض النفسـية بسـبب االنتقال من 
بيـت الى اخر أوموت صديق، اما العراقي  املهاجر فامراضه 
النفسـية  نتيجـة التعذيـب واالعتقـال وتـرك عائلتـه او 

النضـال في الظـروف الصعبـة، ويتعرض املهاجـرون الى  
صعوبات عددية قبل الوصـول الى بر األمان منها  قتلهم أو 
رميهـم بالبحر من قبـل املهربني، وحني يصلـوا بلد اللجوء 
ال تنتهـي متاعبهم، فهنـاك امامهم،  حاجـز اللغة، وصعوبة 
احلصـول علـى العمـل باالضافـة الـى التمييـز العنصري، 
وحتـى اجليـل الثاني رغـم النجاحـات التي حققهـا والتي 
تدعو للفخر يواجهه هو االخر صعوبات  نفسـية اجتماعية  
فهنـاك تعقيدات التقاليـد مع العائلة  وقضيـة تقبل الوضع 
اجلديـد  وخصوصـا التمييـز بـني الولـد والبنـت  وحريـة 

خروجهم خارج البيت.  
واشـار الياسـري الـى ان منظمـة الصحـة العاملية ترى 
ان ال صحـة بـدون صحـة نفسـية، ولهـذا يجـب ان تتوفر 
املسـتلزمات االساسـية حتـى يعيـش االنسـان باوضـاع 
نفسـية جيـدة، وذلـك مـن السـكن اجليـد والعمـل  واالكل 

الصحي والرياضة وغيرها. 
واملهاجـرون  عمومـا مصابـون بالقلـق وعدم الشـعور 
باالرتيـاح  والفـزع ممـا يولد لديهم شـعور دائـم بالصداع  
والتعـب  وصعوبـة التنفـس والتيبـس بالفـم. فالوضـع 
النفسـي يخلـق عندهـم أآلم كثيـرة، رغـم انهـا ليسـت لها 
اسـباب عضوية. بسـبب ان اجلهـاز البايولوجـي ال يعمل 
بتوافـق مـع اجلهـاز السـايكولوجي . ويعانـي العديد من 
املغتربني بدرجات مختلفة من الوسـواس القهري،  كالقلق 
من املرض واالكثار من النظافة بشكل مفرط، فهم يعيشيون 
في لندن ولكن العراق حاضر معهم باخباره ومشاكله. وقد 
تسـتخدم االدويـة للمعاجلة ولكـن احيانا يتحـول تعاطي 

االدوية الى ادمان.
واكد الياسـري ان احد مشـاكل املهاجرين العراقيني في 
بريطانيا هو عـدم معرفتهم بالنظام الصحـي الذي يتغيير 

باسـتمرار، فهنـاك نسـبة كبيـرة غير مسـجلة عنـد طبيب 
العائلـة.  وبعضهـم ال يسـتطيع ان يسـتفيد مـن اخلدمات 
الصحيـة املقدمة السـباب عديـدة،  منها ان طبيـب العائلة 
ال يحـول  املريـض الـى املستشـفى لرؤية اخملتـص، كما ان 
حاجز اللغة يلعب دوره في تشـخيص احلالـة التي يعاني 
منهـا الالجـىء العراقـي، وحتـى فـي حالة وجـود ترجمة 
الـى العربية ليس سـهال في  نقل مايعانـي منه الى الطبيب 
اخملتـص ان لـم يكـن املترجـم عراقيـا النـه يعـرف ظروف 
والكلمـات.  التعابيـر  يتحسـس  ان  ويسـتطيع  مواطنيـه 
ومـن خـالل خبرتـي كطبيـب نفسـي ارى ان االضطرابات 
النفسـية تؤثر على شـخصية االنسـان  لكون املشكلة ذات 
بعد اجتماعي وثقافي، فهناك ترابط عضوي بني السياسـة 

واالقتصاد والوضع االجتماعي والوضع النفسي للفرد.
واشـار الى ان العراقني عاشـوا ومازالوا ظروفا صعبة، 
و لكـن  مازال البعـض ينظر الى الصحة النفسـية العراقية 
مبنظار سياسـي، فاملركز النفسي  في بغداد  قد اغلق ابوابه  
املشـعوذين   وتشـجيع   امليليشـيات،   اعتـداءات  بسـبب 
للمعاجلـة النـاس. ورغم ذلك يؤكد الياسـري انـه متفائل، 
بقـدرة شـعبنا العراقي علـى التجاوز احملن رغـم الصعاب 

الكثيرة  التي مير بها.
 وطرحـت فـي نهاية احملاضـرة  اسـئلة عديـدة من قبل 
احلاضريـن تتعلـق  حـول حتـول االمـراض النفسـية الى 
امـراض عضوية، وقضيـة اندماج االبـاء واالبنـاء في بلد 
اللجـوء، وكيـف ردم الهـوة بـني االبنـاء واالبـاء فـي هذا 
الصدد. وكيف جتاوز  السـلبية ملعاجلة املرضى  النفسـيني 
عنـد العوائـل العراقيـة،  وطبيعـة االدويـة املسـتخدمة . 
وقـد اجـاب الياسـري عليها بتوسـع واعدها مهمـة وتغني 

املوضوع املطروح.

حني يحضر الوجه 
العراقي تصبح املالمح 

شاهدة للزمن

عبد جعفر

وجه عراقي يستوقفك كثيرا، تقرأ فيه خطوط الزمن 
ورحلة املتاعب، عيناه تنظــران للبعيد، وهو يخرج من 
ظلمة االشــياء احمليطة به، يحمــل قالدة ثورة 14 متوز 
كتعويذة من أيام خلت وأيام قادمة حتمل وجع وآالم 
الســنني، هكذا كانت مالمح الســيدة مبجل بابان في 
الصور التي عرضتها جمعيــة (كاليري املصورين في 
لندن)، في فكتوريا بارك شرق لندن يوم 25-7 ضمن 
نشــاطها لعرض صور ل 204 شخصية ممن يسكنون 
بريطانيا  ميثلون الدول املشــاركة فــي العاب أوملبياد 
لنــدن احلاليــة، الظهار التنــوع األثنــي والثقافي، في 

مشروعها (العالم في لندن).
  الســيدة بابان التي اختارها املنتــدى العراقي في 
بريطانيا للمشاركة في ذلك الكاليري، كرست سنوات 
من عمرها في خدمة اجلالية العراقية من خالل عملها 

في الهيئة االدراية للمنتدى كرئيسة ونائبة الرئيس.
وهي تعد من الرعيل  االول للنســاء التي اشــتركت  
بانتفاضــات ومظاهرات شــعبنا العراقــي منذ 1948 
وما تلته مــن األحداث، ودفعت ضريبة ذلك الســجن 
واالختفــاء في مراحــل مختلفة من حياتهــا، ومن ثم 
املنفــى، باالضافة الى تعرض عائلتهــا، ومن ضمنهم 
اخوها الفقيد الدكتــور رافد صبحي اديب الذي عرف 

بدوره في انقاذ السجناء في (قطار املوت).
وبابــان أول مرأة عراقية تعمل فــي البنك املركزي 
العراقي الذي كان اسمة في اواخر االربعينيات البنك 
الوطنــي، وتدرجت باملناصب لتصبــح  معاونة املدير 
العــام، قبل ان تقرر اعتزال الوظيفــة في 1976 بعد ان 

ضاقت ذرعا من ممارسات البعثيني.
ويذكر ان قبولهــا في وظيفة البنك لم تكن ســهلة، 
وتقــول بابــان ( كان هنــاك ســتة وظائــف شــاغرة 
وتقدم لهــا 250 شــخصا، وبعد االختبــار التحريري 
بلغــة االنكليزيــة والعربية واجــراء املقابلة، اصبحت 
املرشــحة الثانية، والشــيء اجليد باالمــر ان البنك لم 
يشــترط شــهادة حســن الســلوك، الني كنت خائفة 
بحكــم وجــود ســجل سياســي لــي عنــد التحريات 
اجلنائية،  وبعد انسحاب املرشح االول، اصبحت أنا 
في املقدمة، غير انه جرى جتاهلي بحكم كوني امرأة، 
ولكن تدخل احدى الســيدات في االحتاد النســائي، 
واعــالم مدير البنك باألمر الــذي لم يكن يعرف تالعب 

جلنة القبول، جرى تعييني ..).
ومبجــل مازالــت مهتمــة فــي الكتابة عــن قضايا 
النســاء والدفاع عن حقوقهــم وخصوصا احملاوالت 
اجلارية الى االلتفــاف حول قانون  رقم 188 لالحوال 
الشخصية لعام 1959 الذي سنته ثورة 14 متوز. وهي  
وتكســر وحدتها فــي العمــل علــى الكومبيوتر وفي 
متابعة رسائل الصديقات واالصدقاء،  ومهتمة ايضا 
بحديقتهــا، وحتب ان يكــون كل شــيء منظما، وكما 

تقول ضاحكة هذا هو (سر أناقتي) .
وهــي حتــب ان تؤكــد عراقيتهــا في كل مناســبة، 

وحبها للعراق وتعلقها بثورته االولى. 
ان الصور قد تنســى وقد متحو مــن الذاكرة، ولكن 
مالمح هذا الوجه املوحية – للســيدة بابان- يصعب 
نســيانها، فكيف ينســى من غســل وجه مــاء العراق 
وتعفــر بترابه، وعاش ســنواته اجلميلة على ضفاف 

رافديه؟!
شارك الفنان إحسان اإلمام إعضاء نوادي كبار السن للمنتدى العراقي في إحياء االحتفال بيوم العراقيني

يوم 3 متوز 2012، الذي يحييه املنتدى العراقي سنويًا
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 غموض يكتنف مقتل املهندس العراقي سعداحللي وأسرته في فرنسا
 ال يزال الغموض يكتنف دوافع مقتل اربعة اشخاص منهم 3 من اسرة عراقية 
فــي منطقة األلب جنوب شــرق فرنســا يوم 7 أيلــول .2012  و رغــم ان طفلة في 
الرابعــة من عمرها جنــت بأعجوبة من اجملــزرة وبدأت تتحدث، فــإن حالتها لم 
تســمح باملزيد من االستجواب  اما شــقيقتها الكبرى فاصيبت اصابة بالغة في 

الرأس. 
 وقتل ثالثة من األشــخاص األربعة الذين عثر على جثثهم في الغابة برصاصة 
فــي راس كل منهم وهم ســائق ســيارة «بــي ام دبليو» مســجلة فــي بريطانيا، 
وامرأتــان كانتا في املقاعد اخللفية من الســيارة ذاتها وســائق دراجة فرنســي 

يقطن في املنطقة عثر عليه مقتوال ايضا على مقربة من السيارة. 
 وقــال النائب العام في منطقة انســي اريك مايو فــي تصريحات للصحافيني 
«االمــر االكيــد انــه كان هناك ســبق اصــرار على القتــل»، منــددا بفعلــة بالغة 

«الوحشية» وبـ»جرمية مروعة» و»غير مألوفة..«
 وســعد احللي وزوجته إقبــال عراقيا االصل كانا يســكنان مــع ابنتيهما في 
منزل في كولغيد في مقاطعة ســري جنوب العاصمــة لندن. وقال احد اجليران 
قدم نفســه على انــه «صديق مقرب» لألســرة ان االخيــرة قدمت الــى بريطانيا 
منذ 1970 لدواع سياســية. وأســس سعد قبل أربع سنوات شــركة استشارات 
متخصصــة في مجال الطيــران وكانت اقبال ســكرتيرة مجلــس إدارتها فيها.. 
 وعثــر على العديد من أغلفــة إطالقات الرصاص في مــكان اجلرمية، ما يثبت ان 

سالحها كان مسدس آلي.

حفلة عيد الفطر يوم 25 آب 2012

الفنان إحسان اإلمام يحيي كونسرت غنائي 
دعما ملشروع طفل العراق   شاركه فيها الفنانني عمار عُلو وجاسنت ويليمز  

وصاحبة الصوت الشجي ماريا لوبز

الشباب والكحول واخملدرات والعنف املدرسي الداء الذي يفتك باالبناء بالسر والعلن
اسـتكماال لندوتـه السـابقة حول العنف األسـري اقـام  املنتدى 
العراقـي فـي 5/22 نـدوة حـول (الشـباب والكحـول واخملـدرات 
والعنــــف املدرسـي) اسـتضاف فيهـا الدكتـورة ناجحـة مجيد، 
واالستاذ عبد االله توفيق، ووذلك على على قاعة كنسية ريفزكورت 

في همرسمث غرب لندن.
وفـي بداية الندوة اكدت السـيدة فوزيـة العلوجي نائب رئيس 
الهيئـة االداريـة للمنتدى العراقي انـه في الندوة السـابقة قدم لنا 
د. عبدالله املوسـوي استاذ علم النفس مشـكورا يوم 17 من الشهر 
املاضي محاضرة عن العنف االسري، حتدث فيها عن مشكلة هروب 
الشـباب مـن بيـوت االهل مبكرا بسـبب العنـف وعدم تقبـل االهل 
للتغيـرات التـي تصيب ابناءهم بسـبب ثقافات وتأثيـرات اجملتمع 
اجلديد على هؤالء الشباب، وعرف العنف على انه استخدام للقوة 
بطريقة غير شـرعية من قبل الكبار فـي البيت.وكما وعدكم املنتدى 
مبواصلـة الندوات التي متس قضايا اجلاليـة العراقية منها العنف 
املدرسـي فرمبا يكون سـببا مباشرا او غير مباشـر في دفع الشباب 

الى الكحول واخملدرات .
وفـي محاضرتها اكدت الدكتـورة ناجحة  مجيـد ان وراء جلوء 
الشـباب الـى الكحـول واخملـدرات اسـباب كثيـرة منهـا محاولـة 
احلصول علـى املتعة والترفيه، توفـــــرها باملدرسـة اوالشـارع، 
اعتقاد البعض منهم انه سـيكون ذات شــــعبية كبيرة بني زمالئه 
ويقبـل كواحـد منهـم ضمـن الرغــــبة الشـديدة في االنتمـاء الى 

اجلماعة. 
والبعـض االخر يعتقد ان اخملدرات جتعله يفكر بشـكل افضل او 
سـعيدا واكثر نشاطا او تسـاعده على الهروب من الكآبة واملشاكل 

التي يعاني منها. وقد يقع بعض الشباب في ادمان اخملدرات كنتيجة 
حب االسـتطالع واعتقاده انها غير مؤذية  او حتت تأثير االصدقاء 

او الزمالء. والقليل منهم يتعاطاها للفت انتباه االهل اليه.
 واحلقيقة ان في تناولهم اخملدرات والكحول ال يحلون املشـاكل 
وامنـا يخفونها،  اذ حاملا ينتهي مفعولها يصبح حجم املشـاكل اكبر 

وتأثيرها  اخطر وبالتالي تدمر حياتهم.
وفـي مداخلته اكد االسـتاذ عبداالله توفيق ان هنـاك الكثير من 
اخملاطـر يتعـرض لها صغـار السـن والشـباب، كانوا من السـكان 
البريطانيـني األصليني او األقليات األثنني، ولكن بالنسـبة لنا نحن 
–العراقيـني- هنـاك بعد اضافي، وذلـك هو ان اطفالنا وشـبابنا 
رمبا يبدون أو يشـعرون بأنهم مختلفون عن األخرين في صفوفهم 

الدراسية أو في مناطق سكنهم.
 ومـن هذه اخملاطر التدخـني بأنواعه من السـيكائر  أو األرجيلة 
وصوال الى احلشـيش وغيرها. وكذلـك األدمان على الكحول . ومن 
اخملاطر األخرى  هو املشاكسة والتهديد والعنف عبر وسائل عديدة 
وخصوصا عبر االنترنيت او الفيس بوك، وعلينا ان نحمي اطفالنا 
وشبابنا  كي ال يكونوا ضحية ملثل هذا النوع من الترهيب، كما يجب 
حمايتهـم  ايضـا من ان يكون مشـاركني في هذه العملية املأسـوية، 
وضرورة ابعادهم من ان يكونوا جزءا من مجاميع ترعب األخرين. 
كمـا ان هناك التهرب من املدرسـة، والسـرقة والتصرفـات الغريبة 

والتغير باملزاج نتيجة االدمان.
واكد اهميـة ضرورة االنفتـاح على االبناء، وان نشـجعهم على 
الصراحة بدون خوف، فأذا لم نسـتطع ان نصغـي اليهم الصعاب، 

فان اخملاطر ستتزايد ورمبا تدمر حياتهم.
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المنتدى العراقي مسيرة ٢٥ عاما من العطاء
فكـرة  ان   العزيـز  القـارىء  ايهـا  اخبرنـي 
املنتـدى العراقي فـي اململكة املتحـدة قد ولدت، 
كمـا تقول رواية شـهرزاد نقال عـن  العدد االول 
لصحيفة املنتدى في االول من اكتوبر (تشـرين 
االول) 1990، في منتصـف الثمانينيات، أخذت 
مجموعـة صغيـرة مـن العراقيـني املقيمـني في 
بريطانيا بتنظيم فعاليـات اجتماعية في مراكز 
اجتماعيـة محليـة وتقـدمي خدمـات اجتماعية 
للوافديـن اجلـدد طوعيا فـي الترجمـة وتقدمي 
طلبات اللجوء واالستفادة من احلقوق املتاحة 

لهم في هذا البلد. 
ومـع ازدياد املتطوعـني واملشـاركني في هذه 
املبـادرات النبيلـة، دعت الضـرورة الى تنظيم 
هـذه االعمـال والفعاليـات واخلدمـات ضمـن 
مركز يأخذ على عاتقه تنسـيق هـذه الفعاليات 
واخلدمات التي ميكن ان يستفيد منها الوافدون 
اجلدد واملقيمون على حد سـواء. لـذا دعي الى 
أول مؤمتـر للجاليـة العراقيـة في نهايـة  يناير 

(كانون الثاني) 1988 .
(املنتـدى  اسـم  اقـرار  مت  املؤمتـر  هـذا  فـي   
وجـاء  باملنـــتـدى،  عـرف  الـذي  العراقـي) 
فـي نظامـه الداخلـي (املنتـدى منظمـة خيرية 
اجتماعيـة ثقافيـة طوعيـة، أسسـتها اجلاليـة 
العراقيـة مـن اجل رعايـة شـؤونها ومصاحلها 
فـي اململكـة املتحـدة تـدار عـن طريـق الهيئـة 
االداريـة املنتخبة من قبـل املؤمتر، بغض النظر 
عن اجتاهاتهم السياسـية وانتماءاتها الدينية 

والقومية).
 وتقـول شـهرزاد، هكذا منـا وتطـور املنتدى 
ادرايـة مختلفـة،  وقـد توالـت عليـه، هيئـات 
وتولـى ادارة مكتبـه وخدماتـه كل مـن االخوة 
قصـي الدهـان، انبـاء علـي، عدنـان رجيـب، 

الشاعرة مليعة عباس عمارة والراحل بلند احليدري نساء من اجلالية

املؤمتر الرابع عشر

سفرة عائلية

الفنانان فيصل لعيبي وقتيبة اجلنابي

قدم املنتدى البناء
اجلالية العراقية

• خدمات كبار السن ومن يرعاهم إضافة الى 
ناديي كبار السن 

•  خدمات للشباب  •  خدمات لالطفال
•  خدمات للعوائل •  خدمات الرعاية 

االجتماعية •  خدمات  الهجرة واالقامة
•  خدمات السكن•  مركز  االرشاد الصحي 
والذي قدم برامج توعية صحية •  خدمـات 

العمل التطوعـي•  خدمات الترجمة
•  مدارس الرافــدين لتعليم اللغة العربية

•  دورات تقـــوية لطلــبة مرحلتي الدراسة 
  A Levelو الـGCSE الثانوية الـ

•  دورات تدريبية •  نشاطات ثقافية متنوعة 
(مهرجانات ثقافية وورشات عمل وسمينارات) 

•  نشاطات اجتماعية وفنية متنوعة
•  دورات تدريس اللغة االنكليزية للوافدين 

ESOL اجلدد
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فارس اخلوري، عماد احلمداني، وجبار حسن.  
وانعقـد اول مؤمتـر للمنتـدى فـي 24 كانـون 

الثاني1988.
علـى  توالـت  التـي   االسـماء  هـي  وكثيـرة 
عضوية الهيئـة اآلدارية للمنتـدى أو كموظفني 
ومتطوعني  واعضـاء  ومؤازرين وآخرين ممن 
احييـوا امسـياته الكثيـرة، وقـد فقدنـا الكثير 

منهمـ  امثال املرحوم 
الهيئة  عضـو  طـالل 
للمنتـدى،   االداريـة 
الشاعر الكبير محمد 
اجلواهـري  مهـدي 
بلنـد  والشـاعر 
احليـدري، وزوجته 
الفنانـة دالل املفتي،  
عزيـز  والشـاعر 
السـماوي، والكاتب 
شـريف  واالعالمـي 

الربيعـي والكاتبـة  حتريـر كاظـم السـماوي، 
والشـاعر زاهـد محمـد زهـدي، والفنـان احمد 
النعمان، والفنان واالعالمي سـعود الناصري، 
واالسـتاذ  قبانـي،  نـزار  العربـي  والشـاعر 
صالـح دكلـه، ود. عامرعبدالله، واالســـــتاذ 
ثابـت حبيـب العاني، املهندس شـاكر حسـن،  
واالعالميـة رجـاء احمـد الزنبـوري.  والكاتب 
جنيـب املانـع، والشـهيد كامل شـياع  وأخرون 
كثيـرون يصعب حصرهـم، ولكنهـم باقون في 

وجدان وذاكرة اجلالية العراقية.

 واملنتـدى عانـي ومـازال يعانـي مـن قضية 
املـكان، فخـالل عمـره املديـد انتقل مـن  منطقة 
دالسـتون الى همرسـمث ثم الى شبرسـبوش،  
وانتقل ناديه من وسـت بورن بارك الى وسـت 
هامسـتد، ليفقـد ناديـه والـى االبـد، ومازالت 

مشكلة املكان لم حتل.
املنتـدى 107 اعـداد حلـد االن مـن    اصـدر 
املنتـدى   جريدتـه 
فيهـا  سـاهم  وقـد 
ومنهـم  الكثيـر  
صبـاح  الدكتـور 
زهيـر  مرعـي، 
سـعود  اجلزائري، 
الناصري، وفاء عبد 
الدكتـور  الـرزاق، 
الفيـاض،  عبـاس 
جبـاري،  رائـد 
جعفـر،   وعبـد 
وخالد القشـطيني، وعبد الكرمي كاصد، وقيس 
والدكتـور  االعسـم،  املنعـم  عبـد  السـهيلي، 
عدنان رجيـب، والدكتور صبـاح جمال الدين، 
والدكتـور محمـد الربيعـي، والدكتـور رشـيد 
البندر، والدكتور صالح نيازي والشاعر جمال 

حيدر.
وتطـوع لتنفيـذ مشـاريع وعمـل املنتدى من 
خدمـات ترجمة ومرافقـة أو مـدارس الرافدين 
لتعليـم لغـة األم أو األعمال املكتبيـة أو نوادي 
والفنيـة  الثقافيـة  األماسـي  أو  السـن  كبـار 

الفنان الكبير فؤاد سالم

A Level فريق اشبال مدينة الثورة لكرة القدم في زيارتهم ململكة املتحدة عام 2006االستاذ عزت جبر مدرس مادة العربي مرحلة الـ

باللغتني  «املنتــدى»  صحـــيفة    •
والــتي  واالنكلـــيزية  العــربـــية 
تـــوزع عـــــلى 4000 عنـــوان

مختلفة  مجاالت  في  معلـــومات   •
معلوماتية  نشـــرات  شـــكل  على 
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واإلجتمــاعـــيـة 
املهــــرجانـات  أو 
والنـــــــــدوات 
والسـفرات الكثيـر 
النســـــاء  مــــن 
منهـم:  والرجـال 
الرومـي  خولـة  د. 
و جبــــار سـلمان 
مدينـف  وصبيـح 
سـادة  وصـادق 
صبري  ومنـار  وذر 
وغسـان املوسـوي 
جـاف  ومينـا 

والسـيدة  شـوكت،  والدكتورعلـي 
فوزيـة االعسـم، والسـيدة عواطـف 
والســــيدة  ظافـر)،  (ام  حاتــــم 
ميسـون والسـيدة سـندس جنيمـة 
والشـابة هالـة املوسـوي وخــولـة 
احلـاج  وماريـا  وإبتسـام  أسـكندر 

والعديد اآلخرين…… 
واقام املنتدى العديد من السفرات 
الثقافيـة  النـدوات  عشـرات  واقـام 

واحلفالت  والفنية  
عيـة  جتما ال ا
اخليرية  واالسواق 
ت  ال نفـا لكر ا و
االخرى، وساهم بها 
عدد كبيير من ابناء 
ومبدعيها  اجلاليـة 
مـن ادبـاء وكتـاب 
وفنانيني تشكيليني 

ومـــــوســـيقيني  ومطربيـــن من 
داخـل بريطانيا وخارجها.

 وللمنتدى نشـاطات اخرى اذ قام 
بـدورات التقوية للطلبة في مواضيع 
مختلفة، ودورات كومبيوتر، ودورات 
لتعليم اللغـة االنكليزيـة، وفعاليات 
للشباب ومنها اقامة مخيمات صيفية 

مهتـم  وهـو  لهـم، 
كبـار  بنـوادي  االن 
كامـدن  (فـي  السـن 
واملراكز  وهمرسمث) 
والرياضية  الصحية 

البناء اجلالية.
املنتـدى  وعقـد 
الكثيـر مـن اللقاءات 
اجلاليـة  تهـم  التـي 
وقـدم دراسـات عـن 
اجلاليـة  اوضـاع 
فــــي  العراقيـــــة 
منهـا  بريطانيــــا، 
 – هـــنـا  «نحــــــن  دراســـــــة 
Now We Are Here) و كـراس 
حول االحتياجـات الصحية للجالية 
العراقيـة فـي لنـدن وكـراس حـول 
حقوق السكن والعديد من الكراريس 
الصحية التي تعنـي بالصحة العامة 
األخـرى.  واالجـراءات  والقوانـني 
وسـاهم بصـورة خاصـة فـي تعبئة 
اجلالية وحفزها لالشتراك في عملية 
بعـد  البنـاء  إعـادة 
العراق  فـي  التغييـر 

. ...
املنتـدى  ويهتـم 
يوميـا  العراقـي 
اوضـاع  مبتابعـة 
العراقيـة  اجلاليـة 
كل  فـي  وخدمتهـا 
االمـور مـن اللجـوء 
والسكن واملعونة والصحة والدراسة  
وقـدم  وغيرهـا.  والترجمـة  واللغـة 
املنتـدى قـدر مسـتطاعه مسـاعدات 
العوائـل  لبعـض  وعينيـة  ماليـة 
التغييـر  املهاجـرة،  وهـو االن بعـد 
يقـــــدم املساعدات الطفال العراق، 
ضمـن مشـروعه لدعـم الطفــــولـة 

نــــدوات ثقــــافـــية

احدى املؤمترات الصحفية للمنتدى العراقي

احدى لقاءات املنتدى ويظهر فيها الشاعر الراحل عزيز السماوي ومهندس الطيران الراحل شاكر حسن

وفد املنتدى الى مكتبة الطفل في مدينة الصدر

ــام  ق ــدى  ــت ــن امل  •
اجلــالـــية  بتمثــيل 
العراقــية والتعريـــف 
وإحتياجاتها  بهــمومها 
مع اجلهــات البريطانية 
والطـوعية الرسمـــية 

مــشــاريــع  ـــم  دع  •
في  إنســانية  وبرامج 
الـعــراق مـــن خالل 
العراق» «طفل  مشروع 

اجملانية  واملــشــورة  النصح  بتقدمي  يتعهد   •
والصحة  والسكن  باملعيشة  يتعلق  فيما  واملعونة 
الديني  املعتقد  عن  النظر  بغض  والعمل  والدراسة 
والعرقي  والطائفي  القومي  واملرجع  والفكري 
للجميع الفرص  تكافؤ  مببدأ  يؤمن  واملنتدى 

املنتدى العراقي
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في العراق، ويضم املنتـدى املئات من االعضاء 
واملؤازريـن من مختلف ألـوان الطيف العراقي 
بقومــــياتـه ودياناتـه اخملتــلفـة، وهو يقدم 
خدماته ويرعى جميع العراقيني  والعرب أيضا 

ممن ال يجدون من يساعدهم.
 ويتمتـع املنتـدى العراقـي بعالقات واسـعة 
وطيبـة مـع العديـد مـن منظمـــات اجلاليـات 
االخـرى وكثيـرا مـا ينسـق الفعاليـات معهـا، 
احلكوميـة  البريطانيـة  املؤسسـات  وكذلـك 

والطوعية. 
وأصبـح مرجعـًا مهمـًا فـي شـؤون اجلاليـة 
العراقيـة  تلجأ إليه العديد من وسـائل االعالم 

البريطانية البل األوروبية والعاملية.
املنتدى في البرملان البريطاني

احملامية جني كوكر والزميلة سوسن ابراهيم وعايدة نقاشة في ندوة حول قوانني الهجرة عام 1998

(ESOL) دورة تعليم اللغة االنكليزية

دورات رســــــم لألطفـــــال باشراف الفنان صادق طعمة

مكتب املنتدى  في همرسميث 1997
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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 

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

Q S

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

السابعة حتى التاسعة مساء
7 - 9

السادسة والنصف مساًء
6:30 pm

السادسة والنصف مساًء
6:30 pm

السادسة والنصف مساًء
6:30 pm

السابعة والنصف مساء
حتى منتصف الليل

7:30 - 12 Midnight

حفل استقبال
ومعرض تشكيلي

Reception

معرض تشكيلي
Exhibition

امسية شعر
Poetry Night

عرض فلم روائي 
« بيوت في ذلك الزقاق»

Drama Film

ندوة: املنتدى
مسيرة 25 عام

Iraqi Association
in 25 years

احلفل االجتماعي الفني
Party

الـبرنـامج

خمسـة وعشـرون عـاما مـن العطـاء
احتفاء مبرور 25 عاما على تأسيسه ينظم املنتدى العراقي مهرجانا

للفترة من 4 – 13 تشرين األول 2012

Iraqi Cultural Centre, Threshhold & union House, 65-69 Shepherds Bush Green, London W12 8TX

الـوقـــت الفعـــالية
اخلميس 4 تشرين األول

2012

5 - 20  تشرين األول
2012

السبت 6 تشرين األول
2012

الثالثاء 9 تشرين األول 
2012

اخلميس 11 تشرين األول
2012

السبت 13 تشرين األول
2012

اليـــوم
املركز الثقافي العراقي

بدعوات 
 

 

قاعة كونوي هول
Conway Hall

Red Lion Square
London WC1R 4RL

املكــــان

عنوان املركز الثقافي العراقي:
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UNIT C, NORLAND HSE,

9 Queensdale Crescent,
London

W11  4TL
TEL: 0207 023 2650
FAX: 0207 513 0098

E-mail: info@iraqiassociation.org

Iraqi Association, Office C, Norland Hse, 9 Queensdale Crescent, London W11 4TL Tel: 02070232650 Fax: 02035130098, Company No. 4684099, Charity No. 1101109 email: info@iraqiassociation.org
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This year marks Iraqi Association’s 25th Anniversary. Why Bother?
 It is the only non sectarian Iraqi organisation,
 since its inception in Hammersmith, the charity
has improved the lives of thousands of people.

 The organisation puts service users at
 the heart of everything, and do rely on a
 few anecdotes and key people. The genuine
 involvement of our service users in developing
 the strategic direction fundamental to make
sure their needs are being met.

 We have built a database of clients und other
 users, the largest in the U.K under the Data
 Protection Act
1998, we maintain it regularly.

 Iraqi Association provides free, accessible
 advice to its users, and with a particular focus
 on the most vulnerable and excluded. Thanks
to London Councils.

 Hundreds of volunteers have been through
 our organisation from all walks of life, one
 average we engage with five volunteers every
week.

 We have provided opportunities to hundreds
 of elderly users to participate and contribute
 as volunteers, active citizens, and support
each other. Thanks to the City Bridge Trust.

 Every week, we serve more than fifteen
 elderly users to live healthier longer lives and
to enjoy a sense of well-being.

 The services assisted hundreds of
 elderly people in need, by reason of ill
 health, disability, social exclusion or other
disadvantages. Thanks to Comic Relief.

 Hundreds of young people and their families
 benefited from our settlement work, and we
 have made significant positive changes in their
lives. Thanks to the BBC Children In Need.

 We have organised hundreds of successful
 children’s projects and activities during school
summer holidays.

 We serviced, through developed projects,
 hundreds of young refugees, with advice and
 advocacy work following the military conflict in
 Iraq. Thanks to Diana Memorial Fund and City
Parochial Foundation.

 Helped hundreds of orphan children through
 IraqChild project, providing food, school
 accessories, winter coats, and volunteer
 medial treatment. Thanks to supporters and
volunteers.

 We successfully organised two charity
 appeals on BBC Radio 4, raising the
 Iraqi Association profile and money.
 We are extremely grateful to volunteers
 and supporters. Thanks to BBC Veteran
 BBCpresenter and broadcaster Peter Snow
and Rev. Andrew White

 Our charity’s name has been mentioned
 more than hundred times in local, national
 and overseas press and media, coupled with
interviews and press visits.

 We continue to provide community based
 information, using clientled newsletter
 production, leaflets and online in two
 languages. In 2006, our newsletter received
 the London Mayor’s award. Thanks to our
volunteers.

 Hundreds of seminars were organised to
 raise awareness and inform public and our
 charity users on health, education, history and
settlement process.

 Provided relief and support to those who
 have lost family members and friends before
and after the military conflict in Iraq.

 Produced reports and analysis on new
 emerging trends within the community in
 Britain, before and after the collapse of the
previous Iraqi regime.

 Assisted hundreds of Sangatte refugees
 camp, those who were given permission by the

Home Office, with the settlement needs..

 Collated an archive of thousands of
 community activities photographs, which
traces back to late eighties.

 Serviced the health aspect of the charity
 users through the development of two health
 projects in the past with the help of local PCT
 and other health agencies, on public health
education and health trainers.

 Organised art exhibitions for Iraqi artists, to
 promote the talent and creative skills of our
community artists.

 With charity users, we led workshops on
 the democratic transitions, reconciliation,
 civil society and human rights in Iraq in
 collaboration with members of of the House of
Commons, and Kingston University.

 Iraqi Association has promoted and
 encouraged Iraqi exiles to participate in the out
of country voting Iraqi election.

 We proactively encouraged British Iraqis
 to vote in local and general election in
 this country, and to participate in the local
democracy.

 Iraqi Association celebrates its 25th
 anniversary. Such a landmark event
 will provide an important opportunity
 for both look back and celebrate all of
 our achievements to date and to look
 ahead to our aspirations and ambitions
for the future


