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املنتدى العراقي في بريطانيا خطوة اخرى الى االمام
املنتدى ـ خـــاص

رغـم بـرودة اجلو فـي لنـدن، وتسـاقط الثلوج بغـزارة، 
وصعوبة املواصالت متكن املنتـدى العراقي في بريطانيا من 
عقـد مؤمتـره السـنوي اخلامس والعشـرين يـوم 20 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2013، والـذي تكلل بنجـاح، بانتخاب هيئة 
ادرايـة جديدة ضمـت  كل من (فوزية العلوجي وشـفاء جبر 
ومحـي الصميدعـي و رامـي النجـار واحمد خضير وأسـامة 

الوكيل  و باسل جبر والدكتور صباح جمال الدين). 
وفـي بدايـة اعمـال املؤمتـر توجـــــه رئيــــس املنتدى 
الســيد محي الصميدي بكلمة حيا فيها املؤمترين، مشـــيدا 
بـدور الهيئة االدارية السـابقة وخصوصا السـيدتني بلسـم 
عجينـة وفوزية العلوجـي ودور املوظفني فـي مكتب املنتدى  
ومديره واملتطوعـني الذين يعملون خلدمة اجلالية العراقية. 
مؤكـدا ان اخلبـرة املتراكمة للمنتـدى يجب ان تسـتغل اكثر 
لتطويـر الـكادر مبـا يخـدم تقـدمي  خدمـات افضـل البنـاء 

اجلالية.
واشـاد بجهود املنظمات واملؤسسـات الداعمـة للمنتدى، 
وتوجه بشـكر خـاص للبرملـان البريطانيـا الذي مـرر قرارا 
خاصا يحيي به املنتدى العراقي مبناسـبة مرور 25 عاما على 

تأسيسه.
ثـم القيت حتايا امللحقيـة الثقافية العراقيـة القاها امللحق 
الثقافـي الدكتور موسـى املوسـوي واملركز الثقافـي العراقي 
القاهـا السـيد قيـس الوالـي ورابطـة املـرأة العراقيـة فـرع 
بريطانيـا القتها السـيدة عواطف حـامت و رابطة االكادمييني 
العراقيـني في بريطانيا القاهــــا الدكتـــور سـعدي النجار 
وجمعيـة رعايـة العراقيــــني القــــاهـا السـيد عــــمـاد 
القاهـا  املندائيـة فـي بريطانيـا  العبـادي وكلمـة اجلمعيـة 
السـيد زياد شـلتاغ وجلنة تنسيق قوى وشـخصيات التيار 
الدميقراطـي فـي بريطانيـا القاهـا السـيد طالـب العـواد و 
اختتمت بكلمة مؤسسـة احلوار االنسـاني ألقاها السيد غامن 
جواد.  واشـادت الكلمات بدور املنتدى وتاريخه الطويل في 

خدمة اجلالية العراقية.
الهيـــئـة  قبـل  مـن  املقـدم  التقريـر  املؤمتـرون  وناقـش 
االداريـــة السـابقة ملناقشـة اعمـال الـدورة السـابقة التي 
متيزت بتزامنها مع الذكرى الـ 25 لتأسيس املنتدى وانطالقه 
كبيـت للعراقـني، إذ اخـذت الهيئـة االداريـة علـى عاتقـــها 

مبــكـرا وضـع برنامج ثقافي فنـي منوع ولعـدة ايام مكرس 
لالحتفال.  

واحتلت التحضيرات لالحتفـال بالذكرى اليوبيلية حيزا 
كبيرا من اهتمام وعمل الهيئة االدارية، وشـكلت لهذا الغرض 
جلنة ملتابعة تنفيـذ برنامج االحتفاليـة اليوبيلية. ويذكر ان 
البرملان البريطاني تبنى في 6 تشـرين الثاني / نوفمبر 2012 
مشـروع قرار قـدم من قبل النائـب العمالي ديفيد أندرسـون 
يحيـي الذكـرى اليوبيلية للمنتـدى ويثمـن دوره وخدماته 
للعراقيـني فـي بريطانيـا. وتنوعـت فعاليـات املهرجـان بني 
التشـكيل واملوسـيقى والشعر والسينما مبشـاركة عدد كبير 
مـن ابنـاء اجلالية العراقيـة املقيمني في بريطانيا، و شـهدت 
الفعاليـات تكرمي الرواد الذين أسـهموا في تأسـيس املنتدى 
ودعم مسـيرته طوال سـنوات عملـه. وكان  املنتدى العراقي 
فـي بريطانيا قد أقـام  مهرجانـه االحتفالي علـى قاعة املركز 
الثقافـي العراقـي بلنـدن مـا بـني الرابـع و الثالث عشـر من 

تشرين االول (اكتوبر) 2012 : 
واوضـح التقرير ان  الهيئة االداريـة  قامت مبتابعة اعمال 
املنتـدى ومكتبـه  و بالتخطيط واالعـداد للفعاليات اخملتلفة 

وبالعديد من النشاطات الثقافية واالجتماعية  منها. 
•  ندوة لالسـتاذ الدكتور عبد الله املوسوي حول العنف 

االسري.
•  نـدوة للدكتـورة ناجحـة مجيـد واالسـتاذ عبـد االله 
توفيق حول الشباب والكحول واخملدرات والعنف املدرسي. 
•  حفل موسـيقي خيري (كونسـرت)  لدعم مشروع طفل 

العراق . 
•  سفرة سنوية الى شواطيء ساوث ايند. 

«اإلغتـراب  حـول  الياسـري  ماجـد  للدكتـور  نـدوة    •
وتأثيراته على الصحة النفسية».

•  حفل فني اجتماعي مبناسبة عيد الفطر. 
•  امسـية للكاتب احسـان شمران الياسـري حول كتابه 

(أبو كاطع/ شمران الياسري.. نهر العراق الرابع) .
• نـدوة للدكتـور محمد الربيعـي حول هجـرة الكفاءات 

العراقية . 
كمـا واصـل ااملنتـدى اصـدار جريـدة املنتدى رغم شـحة 
األمكانيـات. وقـام مكتب املنتدى بتقدمي املشـورة واالسـناد 
ألكثر من 1471 مراجع أو متصل  من الفئات التالية: اشخاص 
يعانـون مـن اعاقـات، عاطلـون عن العمـل، ضحايـا العنف 
االسـري، وغيرهـم، وهي  تخـص 398  من االنـاًث و 599 من 
الذكـور، بضمنهم 109 معوقني، ملتابعة استفسـارات وقضايا 

اخرى.

املنتدى العراقي ثقل 
املسؤولية.. ثقل الواقع

ختم املنتدى العراقي في بريطانيا 
يوم 20 كانـون الثاني (يناير) اعمال 
مؤمتره اخلامس والعشرين بنجاح. 
كل هـذا يؤشـر ان املنتـدى يواصـل 
مسيرته املهمة في خدمة اجلالية،  رغم 
ما يعترضه مـن مصاعب كقلة املوارد 
املاليـة وعـدم توفـر املـكان املناسـب 
لنشـاطاته وفعالياته اخملتلفة، وقلة 
الـكادر املتفـرغ من املوظفـني ملواجهة 
احتياجـات  لتلبيـة  الكبيـر  الزخـم 

اجلالية العراقية في بريطانيا.
شـخصوا  قـد  املؤمتريـن  ان 
تتعـرض  مازالـت  التـي  املعوقـات 
طريقـه،  واتخذوا القـرارات من اجل 
معاجلتهـا، وهنـا تبـدأ أهميـة العمل 
والتعـاون من اجـل تذليلها، فخطوة 
االلف ميل، كما يقولون تبدأ بخطوة، 
اي ترجمـة القرارات الـى فعل، ولعل 
مسـاعدة  هـو  االشـياء  هـذه  اهـم 
املنتـدى اليجـاد  مكان مالئم ينشـط 
فيـه، ويوفر مسـاحة للجاليـة تلتقي 
فيـه وتنـزع عنهـا اتعابهـا اليوميـة 
عبـر التواصل مـع االخريـن والقيام 

بالنشاطات والفعاليات اخملتلفة.
وكما يقـع علـى االعضـاء التفكير 
بدعـم  املنتدى ومنهـا جريدته، نظرا 
الهميتهـا في التعريف مبـا يصدر من 
قوانني واصدارات واحداث، كما انها 
تعد وسـيلة اخـرى لالتصـال بينها، 
من خالل االشـتراك بها، وهو ما يوفر 
امكانية انتظام صدروها ويخفف ثقل 

املصاريف عن كاهل املنتدى.
ويقع على الهيئة االدراية ومكتبها 
اسـاليب  معرفـة  مسـؤولية  االداري 
العمـل اجلديدة مـع اجلالية العراقية 
بحكـم اختـالف طابعهـا مـن الجئني 
الى مواطنني في هذا البلد، خصوصا 
اجليـل الثاني والثالث منهـم، وتفهم 
االشـكالية  وخصوصا عند الشـباب 
بـني االندماج في اجملتمـع البريطاني 
األم  والوطـن  باجلـذور  واألرتبـاط 

(العراق).
سـهلة،  مهمـات  ليسـت  انهـا 
واملطلـوب تنسـيق اجلهـود اجلادة، 
والشـفافية واحلرص على عمل هذه 
املؤسسـة املهمـة التي اكتسـب خبرة 
وامكانيـات كثيرة وجتـذر عملها في 

صفوف اجلالية العراقية .
بقــــاء  اجـل  مـن  يتقـدم   فمـن   
هـــذه الشجرة العـــراقيــة سامقة 

وعالية؟ 
    

 البرملان البريطاني: املنتدى جاء استجابة الحتياجات اجلالية العراقية
قدم  البرملان البريطاني  في 6 تشــرين الثاني 
2012، تهنئــة وتثمــني لعمــل  املنتــدى العراقــي 
مبناســبة مرور 25 عاما على تأسيسه، جاء ذلك  
مببــادرة من عضــو البرملــان البريطاني الســيد 
ديفيد اندرسن، رئيس مجموعة أصدقاء العراق 
في حــزب العمــال البريطانــي، وبدعــم كل من 
السادة أعضاء البرملان (بيتر بوتوملي من حزب 
احملافظــني  ومايــك جيبس وألن ميــل من حزب 

العمال، وجيم شــانون من حــزب الدميقراطيني 
االحتاديني في إيرلندا الشمالية ) .

 وجاء في التهنئة:
املنتــــــدى  بحــــــرارة  يهنــئ  البرملــان  أن   »
العراقي في ذكرى تأسيسه الـ 25، الذي تأسس 
فــي 1987، وســجل كمؤسســة خيريــة في عام 

.1990

وجاء استجابة الحتياجات اجلالية العراقية، 
أيــا كانت أصولهم العرقيــة أو اللغة أو الدين أو 
اخللفيــة السياســية، خللق هوية فــي بريطانيا 
والتعريف بإجنازاتها واحتياجاتها، وتشــجيع 
وتطوير املشــاريع اإلنســانية في العراق، ونود 
للمنتــدى النجــاح واملســتقبل الزاخــر خلدمــة 
العراقيــني في هذا البلد وللعالقات بني العراق و 

اململكة املتحدة التطور. . .» .

التقدمي على طلب 
الفيزا البريطانية
من بغداد

أصبـح مـن املمكـن اآلن تقدمي طلب للحصول على تأشـيرة الدخول (الفيزا) للسـفر إلى اململكـة املتحدة في بغداد، بدال من السـفر إلى عمان 
وبيروت واسطنبول، بعد افتتاح قسم اخلدمات القنصلية في السفارة البريطانية في بغداد.

ولمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة وكيفية التقديم، يمكنكم زيارة موقع وكالة الحدود البريطانية UKBA على االنترنت:

http://www.ind.homeoffice.gov.uk/countries/iraq/?langname=UK٪20English
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متنيات:
○ متنياتنا بالشــفاء والتعافي للســيدة ألفــني عبداألحد، إثر 

دخواهلها املستشفى.
○ متنياتنــا بالصحة والشــفاء للعزيــز حميد الياســني (أبو 

عامر)، إثر إجرائه عملية في العني.
○ متنياتنا بالصحة وطول العمر للسيدة كلير مشعل أم حقي 

اثر عملية جراحية.

تهاني:
○ تهانينا لـ محمد فؤاد مبناسبة زفافه.

○ تهانينا لـ علياء مبناسبة عقد قرانها وزفافها.
○ تهانينا احلارة الى الشابني مرام الالمي ولؤي صمد عباس 

مبناسبة زفافهم،  متمنني لهم حياة زوجية رغيدة  وكلها عسل.
○ تهانينا بعقد قران الشابة نهى خالد شلتاغ والشاب جيمس 

بوركفيلد.. فألف مبروك.
○ مبناسبة دخول الشــاب فرات جواد وادي القفص الذهبي 
فــي دار البيضــاء، يتقــدم  الزميالن  عبــد جعفر وناديــة احليدر 

باجمل التهاني له ولعروسته.

تعازي:
• مبزيــد من األســى واحلزن ينعــى املنتدى العراقــي فقيده 
عبدالرضــا منتظــر (أبوعماد) صاحــب مكتبة رمضان الســابق 
في شــارع كوينزوي، الذي توفي يوم الســبت 10 تشرين الثاني 
اجلاري، في لندن بعد صراع مرير مع املرض، وبذلك فقد املنتدى 
واحــدًا من داعميه اخمللصني وفقدت اجلالية العراقية شــخصية 

دميقراطية عرفت بالطيبة ودماثة اخللق وحب الوطن. 
• مبزيــد من األســى واحلزن ينعــى املنتدى العراقــي فقيده 
ســعد عبد الرزاق زبير، الذي توفي يوم االثنني 15 تشــرين األول 
اجلاري، في لندن بعد صراع مرير مع املرض، وبذلك فقد املنتدى 
العراقي واجلالية العراقية في بريطانيا شخصية عرفت بالطيبة 

ودماثة اخللق وحب الوطن. 
• تعازينا احلارة بوفاة الشخصية الوطنية  (فاروق الطائي)  
يوم األربعاء 9 كانــون الثاني 2013 في لندن، للفقيد الذكر الطيب 

ولعائلته الصبر واملواساة.
• تعازينا للســيد (احملامــي) محمد مصطفى بوفاة شــقيقته 
(بديعــة مصطفــى) للفقيــدة الذكــر الطيــب ولعائلتهــا الصبــر 

واملواساة.

اجتمـــاعـــيات

تعيــد امللحقيــة الثقافية العراقية فــي لندن تفعيل مشــروع « تقييم بحوث الترقيــة»، تلبية لتوصيات 
اللقاء املشــترك مع جمعيات اجملتمع املدني في 26 كانون الثاني 2013، املتعلقة بضرورة االســتفادة من 
الكفــاءات العلمية واألكادمييــة العراقية في بريطانيا لرفد وتعزيز التعليم العالي في العراق.  املشــروع 
هــو توفيرمَقيمني لبحوث التدريســيني العراقيني في اجلامعــات العراقية للترقية ملرتبة األســتاذية، لذا 
ندعوا الســيدات والســادة من أبناء اجلاليــة العراقية العاملني فــي اجلامعات البريطانيــة ممن بدرجة 
(أســتاذ) والراغبني باملشاركة، التفضل باالتصال بامللحقية الثقافية العراقية في لندن على رقم الهاتف 

(02073702941) أو عن طريق العنوان األلكتروني
   (res.eva@iraqiculturalattache.org.uk)

 14-15  Childs Place, Earls Court, London SW5 9RX              :عنوان امللحقية

املقهى الثقافي العراقي في لندن.. فعاليات متواصلة
التقـى زبائـن املقهـى الثقافـي في لنـدن، في اليـوم الثالث من عيـد األضحى 
املصادف االحد 28 من تشرين األول (اكتوبر) من العام املاضي اخملرج السينمائي 
العراقي ثامر الزيدي القادم من بوادبست  الذي جاء حامال هديته لزبائن املقهى 
من الصغار والكبار وكانت فيلمه (حي بن يقظان) عن قصة  للفيلسـوف العربي 
أبو بكر بن محمد املعروف بأبن طفيل  الذي ولد في غرناطة وتوفي في مراكش.

وعلـى صعيد اخر نظـم املقهى الثقافي اواخر نوفمبر امسـية للشـاعر فاضل 
السلطاني مبناسـبة صدور ديوانه األخير «ألوان السيدة املتغّيرة»، وقد ساهم 
الروائـي لؤي عبد اإلله بتسـليط الضوء على هذه اجملموعة الشـعرية حتديدًا، 
لـة ألنه ليس  م دراسـة نقدية مفصَّ وقـال في مسـتهل حديثه بأنـه ال يريد أن يقدِّ

ناقدًا، وإمنا هو ناثر يكتب القصة القصيرة والرواية.
وقد قرأ الشاعر عددا من قصائده. 

ودشـن املقهى الثقافي العراقي في لندن، موسـمه  لهذا العام بأمسية عن (فن 
الكاريكاتيـر العراقـي – نبذة تاريخية ومنـاذج مصورة لفنانيـه) قدمها الفنان 
التشـيكلي فيصل لعيبي وذلك يوم 27- كانـون الثاني (يناير)، وبحضور جمع 

غفير جمع من زبائن املقهى من مثقفني ووجوه اجتماعية من ابناء اجلالية.

حلاظ الغزالي.. عاملة 
اجلينات العراقية التي 
حصدت جوائز اليونسكو

تعتبـر  جائزة»اليونسـكو- لوريـال» التي تبلغ 
قيمتهـا مئـة ألـف دوالر، أرفـع اجلوائـز اخملصصـة 
لنسـاء العلـم. وفـازت بهـا العاملـة العراقية،عاملـة 
الطـب «حلـاظ الغزالـي  لنجـاح فريقهـا العلمي في 
مسـح وتشخيص جينات «مورثات» تؤدي إلى علل 
وراثية، وأطلق لقبها «الغزالي» على اثنني من العلل 

اجلينية غير املعروفة قبال. 
تخرجـت الغزالي في كلية الطـب بجامعة بغداد، 
وتخصصـت بطـب األطفـال واجلينـات فـي جامعة 
«أدنبـرة» فـي بريطانيـا. والتحقت في العـام 1990 
اإلمـارات  بجامعـة  الطـب»  «كليـة  فـي  للتدريـس 
العربية املتحدة في مدينـة العني، حيث نالت درجة 
األسـتاذية، وأسسـت أول مكاتب طبية فـي املنطقة 
لرصد وتسـجيل وعالج التشـوهات اَخللقية، التي 
يكثر وجودها بسبب انتشـار الزيجات بني القربى. 
وأثارت بحوثها املنشـورة، ويبلغ عددها 150 بحثًا، 
اهتمام األوسـاط الطبية العاملية، وأفردت لها اجمللة 
التعريـف  صفحـة   Lancet «النسـيت»  الطبيـة 
مبشـاهير األطبـاء، واعتبرتهـا مصـدرًا مهمـًا عـن 

األمراض اجلينية في العالم العربي.  
ملـاذا تغيـب حلـاظ الغزالـي عـن العـراق الـذي 
يحتـاج خلدماتهـا أكثـر مـن أي بلـد فـي العالـم؟ 
البحـث عن جواب لهذا السـؤال يقود إلى اكتشـاف 
غياب عدد من أملع نسـاء العراق فـي الطب والعلوم 
والفنـون واآلداب. وهـذه مفارقـة غريبـة. فالعراق 
يتصدر الدول العربية في نسبة النساء في البرملان، 
حيـث ميثلن ربـع عـدد أعضائه، حسـب الدسـتور 
احلالـي. ويعادل عدد الطالبات الطالب في كثير من 
اجلامعـات والكليات، خصوصًا في الفروع العلمية، 
حيث يفوق عددهن الطالب في بعض كليات الطب، 
وطب األسـنان، والصيدلـة. لكن عندما تشـاهد في 
الفضائيـات تقاريـر عـن االجتماعات الرسـمية في 

بغداد، ال متلك إّال أن تتساءل: أين نساء العراق؟ 

رابطة املراة العراقية فرع بريطانيا يعقد مؤمتره السادس
حتــت شــعار » ال لتهميش املــرأة ... ال للعنف»  
وفــي جو ســاده الهــدوء واحلرص علــى العمل، 
عقــدت رابطة املراة العراقية في بريطانيا مؤمترها 

السادس بتاريخ 2012/10/14.
ُأفتتــًح املؤمتــر بالترحيــب باحلضــور من قبل 
ســكرتيرة الفــرع، تــاله الوقــوف دقيقــة حــداد 
علــى ارواح شــهيدات الرابطة واحلركــة الوطنية 
العراقيــة، ثــم مت اقــرار شــرعية نصــاب املؤمتــر 
وجرى انتخاب هيئة رئاســة الدارة املؤمتر وجلنة 
اعتمــاد . بعدها قــرأت حتايا توالت علــى املؤمتر 
منها: حتية سكرتارية رابطة املراة العراقية /فروع 

اخلــارج  واملنتدى العراقي في بريطانيا ورســالة 
حتية مــن احــدى االخــوات فــي الهيئــة االدارية 
الســابقة التي انتقلت للعمل في الوطــن  .. بعدها 
اســتعرض التقرير االجنازي للفرع، الذي شخص 
جوانــب النجــاح والضعــف في العمل، ثم فســح 
اجملال للحضور في تقدمي املالحظات واملقترحات 
لغرض تعزيز نشاط الرابطة، وقدم تقريرا مفصال 
عــن مالية الفرع، وبعد مناقشــة مســتفيضة متت 
املصادقــة عليه. وفــي اخلتام فتح باب الترشــيح 
الــى عضوية الهيئــة االدارية للفــرع، ومت انتخاب 

هيئة ادارية جديدة ضمت 5 زميالت .

رحيل الفنانة عفيفة اسكندر بعد عزلة وصراع طويل مع املرض
توفيت الفنانة العراقية عفيفة اسكندر 
عن عمــر ناهز 91 عاما، بعد صراع طويل 
مــع املــرض والعزلــة. وفارقــت عفيفــة 
اســكندر احليــاة فــي بغداد فجــر اليوم 

االثنني 22 تشرين األول 2012 .
 واكد مقربون مــن الفنانة عفيفة انها 
طلبت قبــل وفاتها أن تدفــن بالقرب من 
والدتهــا مبقبرة االرمن وســط العاصمة 

بغداد.

مشروع «تقييم بحوث الترقية» في اجلامعات العراقية 

الفنان العراقي الكبير شكري العقيدي في ذمة اخللود
رحـل عنا مؤخـرا الفنان الرائد شـكري العقيدي عـن ثالثة وثمانني 
عامـًا بعد معاناة طويلة مع املرض تفاقمت اثر استشـهاد جنله محمد و 
تعرضـه حلادث كسـر في احلوض اقعدته عن احلركة وسـط غياب اي 
دعـم او اهتمام رسـمي..والفنان الكبير واحد من اعـالم احلركة الفنية 
في العراق ومبدع فرقة املسـرح العراقي وصاحـب التاريخ الطويل في 

السينما واملسرح واالذاعة والتلفزيون«

دورات مجانية للتأهيل إلمتحان الـ PLAB لألطباء الالجئني
مشـروع يدعـم األطبـاء الالجئـني في لنـدن بتأمـني دورات حتضيريـة مجانيـة إلمتحان 
الـ(بالب – PLAB)  والتطبـــيق السريــري لألطـــباء الالجئيـــن. ويوفـــر املشــروع 
دورة مجـــانيـة مـــن 6 أسـابيع للتحضيـر إلمتحانـات  2PLAB  & 2PLAB، وكذلك 
فـــرص تطبيقات سـريرية (Clinical Attachment)، بعد إجتيـــاز امتحـــان اجلزء 

.(PLAB 2) الثاني
ملزيد من املعلومات حول هذه البرامج الدراسية ميكنكم زيارة موقع مجلس الالجئني:

  http://www.refugeecouncil.org.uk/howwehelp/directly/plab.htm

أو االتصال بـ Fahira Mulamehic على رقم الهاتف 6773 7346 020 
   Fahira.Mulamehic@refugeecouncil.org.uk   فأو على البريد اإللكتروني ا

املهندس بسام متي
يحصل على جائزة أسترالية

-The Excel)املهندس بســام متي يحوز على جائزة اإلمتياز
lence Award) وهــي اعلــى جائــزة في اســتراليا، عن إحدى 
تصاميمه اإلنشــائية (إعــادة تقييــم اإلبتكارات اإلنشــائية ملركز 
 Presented to State Theatre(املســرح -غــرب اســتراليا
 ،Centre - Redefining Structural Innovation
والذي فيه الكثير من التحديات الهندســية .. مــن األجزاء الكبيرة 
املغمــورة بامليــاه، الى تقليــل تأثيــر األهتــزازات والضوضاء الى 
ربطهــا بشــبكة الطــرق واملرور.. الــى آخره مــن التحديــات لتلك 

املشاكل الهندسية في وسط تأثير األبنية احمليطة.

أصدر الدكتور عدنان رجيب كتابا هندسـيا منهجيا لطلبة السـنة الثانية في قسم الهندسة اإللكترونية، جامعة 
« Queen Mary« في لندن، وقد قرر قسم الهندسة اإللكترونية إعتماد الكتاب  لتدريسه على  للطلبة.

عنـوان الكتـاب  Electrical Power Engineering  وهو يحتوي على مئتني وسـبع صفحات، مقسـم إلى 
أحد عشر فصال في مواضيع الهندسة الكهربائية والهندسة اإللكترونية. 

وكان الدكتور عدنان رجيب قد حاضر في قسـم الهندسـة اإللكترونية مبواضيع الكتـاب في العام املاضي الذي 
ُيعتمد كمنهج للتدريس حاليًا. 

كتاب للدكتور
عدنان يوسف رجيب
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األطفال األّميون في العراق مشروع للتسّول واإلرهاب

اليونيسف: خمسة ماليني طفل عراقي محرومون  من حقوقهم األساسية

 وسيم باسم/ ايالف

 يترك الفتى سـعد (11 سنة) البيت يومًيا منذ ساعات 
الصبـاح األولـى، ليس بقصـد الذهاب إلى املدرسـة، بل 
للعمل في ورشة تصليح سيارات في احلي الصناعي في 
مدنية الشعلة في بغداد، من أجل توفير تكاليف املعيشة، 
ورغـم أن عمـره ال يتعدى الـ12 عـام،  إال أنه تناوب عبر 
عمره القصير على الكثير مـن املهن اخملتلفة، بينها عامل 
في مخبز، وبائع متجول، وحّمال، وأخيًرا عامل في كراج 

تصليح املركبات، حتى فاته تعلم القراءة والكتابة.
 

تقاطعات الشوارع

 ويقـول الفتـى كـرمي فتحي (12 سـنة) إنـه يعمل في 
تقاطعات الشـوارع بائًعـا للمياه املعبـأة واملناديل، منذ 
الساعة السـابعة صباًحا وحتى الثامنة مساء، ثم يعود 
إلى البيت، حيث تنتظـره أمه، بعدما فقد أباه في تفجير 

سيارة في مدينة الصدر عام 2006.  
يتجمـع حـول كرمي وهو يتحـدث أربعة فتيـان، كلهم 
ال يجيـدون القـراءة والكتابـة، بينهـم أحمـد مصطفـى 
(11سـنة) الذي حتدث إلينا وهو ينفث دخان سـيكارته 
فـي الهـواء، قائًال إنه يربح فـي اليوم الواحـد ما يعادل 
الثالثني دوالًرا في أكثر األحيان، وال يعتقد أنه في حاجة 

الى تعلم القراءة والكتابة. 
لكـن مصطفـى يؤكـد انـه يكسـب قـوت يومـه بعرق 
جبينـه، وليس عبر التسـول، كمـا يفعـل البعض. وهو 
ينتقد معظم األطفال املتسـولني قائًال: يتوجب عليهم أن 
يعملـوا ألن اِجلْديـة مخجلة وتعّبر عـن العجز. وال يعبأ 
مصطفى لتركه املدرسـة، مؤكـًدا أن مسـتقبله مضمون، 
فيمـا إذا تعلـم مهنـة حـرة، وهو فـي طــريقة إلـى تعلم 

ذلك. 
والشـؤون  العمـل  وزارة  إحصائيـات  وتشـير 
االجتماعيـة العراقيـة إلى أن أعداد املتسـولني تفوق 12 
ألف متسـوًال في كل البالد. ووضعت الـوزارة منذ العام 
2010 خطة لشـمول املتسـولني باملرتبات الشـهرية التي 
تصرفها شـبكة احلماية االجتماعية، لكن ذلك لم يشـمل 
اجلميع بحسـب أبو حامد (60 سـنة) الذي يتسـّول منذ 

أربع سنوات، ولم تشمله املساعدات االجتماعية.

 ترك الدراسة

 يؤكد الباحث االجتماعي سعد العلواني أن الكثير من 
األطفال املتسـولني، تركوا املدرسة بتشجيع من أسرهم، 
بغية املسـاعدة على تأمني لقمة العيش، لكن هناك أطفاًال 
وفتياًنـا آخريـن بال أسـر، وجّرتهـم الظروف القاسـية 
إلى التسـّول والعمل في مهن شـاقة فـي ظل ظروف عمل 

سيئة. 
ويتحـدث الفتى علي سـلمان (11 سـنة) قائًال إنه بال 
أسـرة، وهو يعيـش في الكراج نفسـه الـذي يعمل فيه، 
حيـث يوفـر لـه رب العمـل األكل ومسـتلزمات املعيشـة 
الرعايـة  دور  فـي  يعيـش  كان  أنـه  ويـروي  األخـرى، 
االجتماعيـة، لكنـه مّل احلياة هناك، مفّضـًال العمل احلر 
واالسـتقاللية في اتخاذ القرار، مشيًرا إلى أنه يستطيع 

(كتابة اسمه). 
لكن األطفال املتسـولني غالًبا ما يكونون هدًفا ملراقبة 
الشرطة التي متنعهم من التسـول وتطاردهم في الكثير 
من االوقات. وبحسـب جوان حسن رئيسة جلنة الطفل 
واملـرأة في مجلـس محافظة كركوك فـإن اللجنة االمنية 
فـي مجلـس احملافظـة تسـعى الى قرار يسـمح بسـجن 
املتسولني ملدة 15 يوًما.  ألن االطفال والفتيان املتسولني 
يكونـون هدفـا سـهًال لعصابـات التهريـب واخملـدرات 
والسـوق السـوداء والسـرقة، اضافـة الـى عصابـات 

االرهاب التي سعت عبر سنني الى توظيف األطفال.
 

احلرفة أوًال

 ويشير حسام علي، املعلم منذ 20 سنة، إلى أن الكثير 
مـن التالميـذ يتجهـون فـي عطلـة نهاية االسـبوع وفي 
العطل الصيفية الطويلة الى ورش العمل، ورغم ان هذه 
حالـة ايجابية، لكـن الناحية السـلبية فيهـا ان البعض 
يستمر في عمله حتى في اوقات الدراسة، مما يشكل عبئا 
اضافيا على الطالب ويعرقل اداءه في الدراسة. واليزال 
بعـض االباء يفضلـون أن يتعلم أبناءهـم حرفة بدًال من 
التعليم الدراسي، وتنتشر هذه الظاهرة بصورة خاصة 
بني األباء األميني. وبسـبب ذلك انتشـرت األمية بشـكل 
غير مسـبوق بـني االطفال والفتيان، بعدمـا كانت تتركز 

بشكل واسع بني الكبار في السن.

 
2.5 مليون أمًيا

 تقـول احصائيـات وزارة التربيـة فـي عـام 2012 ان 
نسـبة األميني في العـراق وصلت الى سـتة ماليني أمًيا، 
مشيرة الى ان بغداد تتصدر احملافظات العراقية بنسبة 

2.5 مليون أمًيا، ومن ثم السليمانية وذي قار. 
من جانبه يرى الباحـث االجتماعي وليد الربيعي أن 
معظم األطفال املتسـولني األميني هم مـن ابناء الطبقات 
الفقيـرة او مـن االيتـام او من االسـر املفككـة اجتماعًيا، 
حيـث تضمحل رعايـة األبويـن، ويصبح متاًحـا للطفل 
ان يفعل ما يشـاء. ويتابع: املشـكلة ان هؤالء ممن دون 
الــ15 مـن العمـر ال يشـملهم قانون محـو األميـة، الذي 
حدد املشـمولني من أعمار 15 سـنة وما فـوق من الذين ال 
يجيدون القـراءة والكتابة.  لكن امللفت للنظر أن غالبية 
مدن العراق ال متتلك احصائيـة دقيقة عن حجم البطالة 

بني صفـوف الشـباب، وكذلك اعـداد الفتيـان واألطفال 
املتسولني.

مشروع للتمرد واجلرمية

 يحذر الباحث الربيعي من ان هؤالء االطفال والفتيان 
يعدون مشـروًعا محتمًال للتشـرد واالحتضـان من قبل 
عصابات اجلرميـة املنظمة ومجاميع االرهاب، خصوًصا 
وان الكثيـر من هـؤالء االطفـال يدمنون علـى اخملدرات 
واملسكرات االخرى. ويشـير الربيعي الى ضرورة اقامة 
مشـاريع اجتماعيـة واقتصاديـة خاصة تنتشـل هؤالء 
مـن الواقع املزري الذي يعيشـونه عبر اعـادة تأهيلهم، 

وزجهم من جديد في عجلة التعليم والدراسة. 
كما يدعو الربيعي الى تقوية دور االسرة في اجملتمع، 
التـي اضمحـل دورهـا فـي السـنوات االخيرة، بسـبب 

الظروف االستثنائية التي مر بها العراق. 

أكدت منظمة األمم املتحدة للطفولة «يونيســف» أن نحو 
5.3 مليــون طفل عراقي محرومون مــن العديد من حقوقهم 
األساســية، ودعت اجلهــات املعنية واجملتمــع الدولي الى 
ســرعة االســتثمار في هذا اجملال احترامــا لكرامة األطفال 
أصحــاء  شــبابا  ليصبحــوا  متســاوية  فرصــا  وملنحهــم 

ومنتجني في عراق الغد.
وقــال ممثــل اليونيســف في العــراق، الدكتــور مارزيو 
بابيل، في بيان صدر مؤخرا  إن «واحدا من كل ثالثة أطفال 
في العراق أي نحو خمسة ماليني وثالثمائة ألف «ال يزالون 
محرومني من العديد من حقوقهم األساســية»، مشيرا إلى 
أن اليونيســف «تدعو جميع اجلهات املعنيــة في احلكومة 
واجملتمع املدني والقطاع اخلاص واجملتمع الدولي الى دعم 
هؤالء األطفال على وجه الســرعة احترامــا لكرامتهم ومن 
أجل منحهم فرصا متســاوية ليصبحوا شــابات و شــبابا 

أصحاء ومنتجني في عراق الغد».
وأضاف بابيل في بيانه أن هنالك العديد من «االنتهاكات 
اخلطيــرة حلقــوق الطفل فــي العــراق، ويحتاج ذلــك إلى 

معاجلة»، مبينــا أن من بينها «نقص فــرص احلصول على 
اخلدمات الصحية والتعليــم اجليد، فضال عن الذي يحدث 
ضدهــم في املــدارس وداخــل  األســر، وما يتركــه العنف 
الشديد واالحتجاز ملدة طويلة في سجون األحداث من آثار 
نفســية وعدم إيالء االهتمام الكافــي الحتياجات األطفال 
املعاقني الذين ليســوا فــي بيئتهم األســرية، باإلضافة إلى 
قلــة فرص احلصول على املعلومات واملشــاركة في احلياة 

الثقافية».
وأوضــح ممثــل اليونيســف، أن «الغالبيــة العظمى من 
األطفــال في العراق يعانون من انتهاك واحد على األقل من 
احلقوق األساســية املذكورة آنفــا، وإن حوالي 10 في املئة 
منهــم فقط أي حوالي 1.7 مليــون طفل يحصلون على كافة 
حقوقهم»، مشــيرا إلى أن هناك «تفاوتا شــديدا من ناحية 
اخلدمــات املقدمة الى أكثــر من 16 مليون طفــل و يافع في 

العراق».
وذكــر بابيل أن «التحدي الــذي يواجهنا جميعا اآلن هو 
تضييــق الفجوة بــني األطفال الذين يتعرضــون للتهميش، 

والذين ال تتوفر لهم الفرص الكافية لتحسني حياتهم، وبني 
األطفال الذين لديهم كل فرصة للتقدم في حياتهم»، معتبرا 
خطة التنمية القومية للعراق التي يجري حاليا العمل عليها 
هي «املكان املثالي لبدء التخطيط بتوســيع توفير اخلدمات 
األساسية في جميع أنحاء العراق، األمر الذي من شأنه أن 

يضيق هذه الفجوة».
وبــني ان املنظمة «تعمل مــع حكومة العراق والشــركاء 
احملليــني والدوليــني علــى ضمان حقــوق الطفــل وتضمن 
مصاحلــه الفضلى فــي جميع السياســات وأن يتم اعتماد 
نهج منصف فــي تطبيق هذه السياســات إلعطاء األولوية 
إلــى األطفال األكثر تهميشــا»، وأكد أن اليونيســف «تبقى 

ملتزمــة بنحو ال يتزعزع بدعم احلكومــة في حماية حقوق 
جميع األطفال وبناء عراق جدير بكل األطفال».

 ومعلوم ان العالم يحتفل بالذكرى الـ 23 لتوقيع اتفاقية 
حقوق الطفل، التي ترسي املبادئ األساسية لضمان حقوق 
جميــع األطفال، وتوفيــر املهــارات واملوارد واملســاهمات 

الالزمة لضمان بقاء األطفال وتنمية كامل قدراتهم.
و قــد صادق العراق على اتفاقيــة حقوق الطفل في عام 

.1994
 يذكر أن األرقام والنســب الواردة في البيان مســتلة من 
مسح وطني جديد حلال األطفال واألسر في العراق، نفذته 

احلكومة العراقية بالتعاون مع اليونيسف..
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وقعوا على استمارة الدعم والتبرع
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األيدي المبللة تساعد على نشر الميكروبات 

حلول سهلة لخمسة حاالت شائعة

حماية طفلك من االنفلونـزا في الشتاء؟

قراءة الروايات
تعزز من قدرات املخ

توصــل باحثــون بريطانيــون من خــالل دراســة علمية 
جديــدة إلــى أن الروايــات الكالســيكية الشــهيرة للمؤلــف 
ويليام شكســبير والشاعر اإلجنليزي وليام وردزورث تعزز 
وظائف املخ، وتعد مبثابة عالج أفضل لإلنســان، عوًضا عن 

االستعانة بكتب املساعدة الذاتية.
ووجــد باحثــون وعلمــاء النفــس وأكادمييــني باللغــة 
اإلجنليزيــة في جامعة ليفربــول، أن قراءة أعمال الشــعراء 
والكتاب الكالسيكيني لها تأثير مفيد على العقل؛ فهي جتذب 

انتباه القارئ وتثير حلظات التأمل الذاتي عنده. 
وقام الباحثون بإجراء مســح باألشــعة الضوئية ملراقبة 
نشــاط املخ على مجموعــة من املتطوعني ممن قــرؤوا أعمال 
وليــام شكســبير، ووليــام وردزورث، وتــي إس إليـــــوت، 
كما قــام الباحثــون بــــترجمــة النصــوص الروائيـــــة إلى 
عبارات أكثــر صراحة ومباشــرة، باســتخـــدام لغة حديثة 
وإجراء مسح على أدمغة املشاركني مرة أخرى وهم يقرؤون 

الكلمات.
وأشــارت عمليات املســح الضوئــي، أن قراءة األشــعار 
النثريــة األكثر حتدًيا وصعوبة مثل مســرحيات شكســبير 
وامللك لير وأثيلو وماكبث أظهرت نشــاط كهربائيا زائدا في 
املخ، كما متكن العلماء من دراســة نشــاط املخ، واستجابته 
عند قراءة كل كلمة، وقاموا بتســجيل النشاط الزائد عندئذ، 
خاصــة عندما تعرض القراء لكلمات غيــر عادية، أو عبارات 

تثير الدهشة .
وأكد فيليب ديفيس، أستاذ اللغة اإلجنليزية الذي شارك 
في الدراســة مــع مركــز الرنــني املغناطيســي اجلامعي، أن 
األعمال الروائيــة اجلادة معززة لوظائف املخ بشــكل كبير، 
فهــذا البحث يبني قــوة األدب في حتويل املســارات العقلية، 
خللــق أفكار وأشــكال وطــرق تواصل جديدة بني الشــباب 

والكبار، على حد سواء.

تنظيف األسنان اخلاطئ
يسبب التهابات اللثة

يقــول العلمــاء من جامعــة كاليفورنيا بــأن 70 باملائة من 
االشــخاص في العالــم ال يعرفــون كيف يقومــون بتنظيف 
اســنانهم بطريقة ســليمة . وقام العلماء بعمل دراســة بهذا 
اخلصــوص، وكانــت النتائــج مفاجئة: 1 من 10 أشــخاص 

يعانون من «الترتار»، ترسبات على االسنان.
وذكــر العلمــاء بأن التنظيف الســليم لالســنان يســاعد 
فــي منع االصابة بالتســوس، والتجاويــف واصابات اللثة 
والترســبات الكلســية على االســنان. ولكن ما هي الطريقة 
الســليمة لتنظيف األســنان؟ وفقــا للعلماء، يجــب أن تقوم 
بتنظيف اســنانك بزاويــة 45. عند تنظيف االســنان، ال تقم 
بعمــل حــركات ســريعة أو طويلــة وال تضع ضغطــا كبيرا 
على فرشــاة االســنان لفرك اللثة (الفرك الشــديد للثة ميكن 
أن يسبب حساسية االســنان واللثة). يجب أن تكون حركة 
التنظيف شــبيهة بحركة املسح – بحيث تتحرك الفرشاة من 
اللثــة الى طرف الســن اخلارجي. ومن الهــام أيضا أن تقوم 
بتنظيف االسنان من الداخل الى اخلارج. مع االهتمام بشكل 

خاص بتنظيف االسنان الداخلية واخملفية.
عند تنظيف االســنان الداخلية يجب تنظيفها من السطح 
ومن اجلوانب للتأكد من إزالة كل الترسبات والطعام العالق 
علــى احلواف القريبــة من اللثة، املضمضــة ال تكفي حتى لو 
اســتعملت محلــول تنظيــف االســنان، يجب فرك االســنان 
بفرشــاة مناســبة بلطف وملدة 2-3 دقائق. كذلك يجب تغير 
فرشــاة االســنان بعد 2 شهر من االســتعمال وبعد االصابة 

بالزكام أو االلتهابات الفموية ملنع االصابة بالعدوى
الوســائد العاليــة أثناء النوم ســبب رئيســي فــي توّرم 

اجلفون
ينصــح اخلبــراء في دراســتهم بتجربــة االســتغناء عن 
األطعمة احملتوية على الصويا أو الغلوتامات أو البروتني، إذ 
تتسبب مثل هذه األطعمة في ربط كميات كبيرة من السوائل 
داخل اجلســم.  قــد تعاني معظــم الفتيات عند االســتيقاظ 
صباحُا مــن توّرم اجلفــون، ولتفادي هذه املشــكلة، ينصح 
اخلبراء في مجلة «وومان» األملانية باالستغناء عن الوسائد 
أثنــاء النوم، حيث يتســبب النوم بشــكل قائم على وســائد 
عاليــة في اختزان ســائل األنســجة فــي مناطــق معينة من 
اجلسم، الســيما في العيون، ما يؤدي إلى تورم اجلفون في 

الصباح، حسبما نشرت وكالة األنباء األملانية
وينصــح اخلبــراء في دراســتهم بتجربة االســتغناء عن 
األطعمة احملتوية على الصويا أو الغلوتامات أو البروتني، إذ 
تتسبب مثل هذه األطعمة في ربط كميات كبيرة من السوائل 
داخل اجلسم. أما إذا حدث تورم في اجلفون بالفعل، فأشار 
الباحثــون إلى أنــه ُيمكن عالج ذلك من خالل عمل جلســات 
تدليك بتحريك إصبعي السبابة مبحاذاة احلاجبني وباجتاه 

الصدغني.

قد يعتقــد البعض أن بلل اليدين ال يشــكل خطرًا 
على صحة اإلنســان، ولكن دراســة حديثــة أثبتت 
عكــس ذلــك، فأوضحــت أن األيدي املبللة تســاعد 
على نشــر امليكروبات والبكتيريا في اجلسم بشكل 
مضاعف عن األيــــدي اجلــــافة. فعلماء من عيـادة 
مـايــو األمريكية أفــادوا بأن البيئــة املبللة والرطبة 
تعد األمثل لتكـاثر البكتيريا، وهذا ما يفّســر وجود 
البكتيريا على األيدي املبللة بشــكل أكبر من األيدي 

اجلافة.
لـذا يتوجب غســل اليدين عند ملس أشــياء عامة، 

كأزرار املصاعد وعربات التسوق والعمالت الورقية، 
فهي من أكثر األجســام امللوثــة باجلراثيم، وتنتقل 
بســهولة عند عدم غســل اليدين، إلى العني أو الفم 
وتؤدي بالتالــي إلى التهابات ومشـــاكل صحيـة. 
وينصح اخلبراء باســتعمال املناديــل الورقية بدًال 
من املناشــف، حيث تتكاثــر البكتيريا فيها، ومن ثم 
تنتقل إلى أيدي الشخص عند التجفيف مرة أخرى، 
وينصــح بغســل اليدين جيــدًا ملــدة ال تقـــل عن 20 
ثانيــة، مع ضرورة جتفيفهما فــورًا، وهو ما يوازي 

أهمية غسلهمـا.

هــل تعاني مــن بثور فجائيــة، أو عضة حشــرة 
أو رمبا قروح فــم مزعجة، هذه الوصفات الســهلة 
ستســاعدك فــي التخلــص مــن االلــم وااللتهــاب 

واالنتظار.
1. البثور

يعتقــد العلمــاء بــأن 50 باملائــة من النســاء في 
الواليــات املتحدة االمريكية يعانني من البثور وحب 

الشباب. 
فكيــف ميـكــن أن تســاعد العالجــات الطبيعية 
فــي حل هــذا املشــكلة. ننصحــك باســتعمال زيت 
شجرة الشــاي التي تعتبر مضادا طبيعيا للبكتيريا 
ومعاجلا طبيعيا لاللتهابات. اشتري منتج يحتوي 

على 5-10 باملائة من زيت شجرة الشاي يوميا.
2. رائحة الفم الكريهة

أخــر مــا قــد يرغب بــه أي شــخص هــو االتهام 
برائحــة الفــم الكريهــة، وبالرغم من ان غســل الفم 

واالسنان اليومي قد يســاعد إال أن تناول منتجات 
االلبان الغنــي بالبروبيوتيك تســاعد فــي القضاء 
على اصل املشكلة التي غالبا ما تكون بكتيريا سيئة 
في االمعــاء، وتروج للبكتيريا اجليدة التي تقلل من 

رائحة الفم الكريهة.
3. عضات حشرات السرير

بالرغــم مــن ان العديد من االشــخاص يعتقدون 
بأن حشــرات الســرير تظهر في الصيــف فقط، إال 
أنها لبيست موســمية وميكن أن تظهر في اي وقت 
وفي اي مكان، وأفضل عالج لها هو استعمال زيت 
شــجرة الشــاي الذي يحمي اجللد ومينع االصابة 
بتقرحات عضات هذه احلشرات. ميكنك استعمال 
عــالج أخر يتكون من معجــون البيكنغ صودا واملاء 

بحيث يوضع على املوضع املصاب.
4. بثور وتقرحات الفم

بالرغم من أنها مزعجة ومؤملة وتستغرق 14 يومًا 

تقريبا لتشــفى إال أن هناك عالجــا منزليا ميكن أن 
يساعد في شفائها السريع وهو السوس، استعمل 
الســوس ملضمضة الفم ميكنك وضــع 200 مليغرام 
 deglycyrrhizinated licorice بــودرة  مــن 
في كوب ماء دافئ واســتعمله ملضمضة الفم جيدا 

يوميا مما يخفف من االلم وااللتهابات.
5. قروح البرد

قــروح البرد تعتبــر من االعــراض االكثر احراجا 
للنســاء. وحتتــاج على االقل الســبوعني لتشــفى، 
العكبــر، مــادة  البروبوليــس/  ولكــن باســتعمال 
طبيعيــة تنتجها شــغاالت النحل مــن براعم وقلف 
األشــجار. له رائحة عطرية في بعض الألنواع الذع 
املذاق، لــزج امللمس. ميلك العكبــر خاصية مضادة 
للفيروســات كما يخفــف االلم ويعالــج االلتهابات 
ويــروج لشــفاء ســريع. ميكنك شــراءه مــن معظم 

الصيدليات ومتاجر املواد الطبيعية.

دائمــا في فصل الشــتاء يصــاب الطفل بنـزالت 
البــرد، واالنفلونـــزا، والفيروســات اخملتلفة،فأي 
ام مــع دخول فصل الشــتاء حتاول اتخــاذ العديد 
مــن االجــراءات الوقائيــة حلماية الطفل مــن البرد 
واالنفلونـــزا . وقد تقتصر االجراءات التي تتخذها 
االم لوقايــة الطفــل علــى التدفئــة وعــدم التعرض 
للتيارات املباشرة، ولكننا اليوم نقدم لكم 8 نصائح 

لوقاية الطفل من البرد واالنفلونـزا في الشتاء .

نصائح لوقاية الطفل
من البرد واالنفلونـزا في الشتاء: 

1- غسل اليدين من أهم الطرق التي ميكن للطفل 
من خاللها محاربة اجلراثيم وبعض أنواع العدوى 
واألمــراض، وخاصة مع وجود العديد من أشــكال 
وأنــواع الصابــون التي قد تبــدو جذابة بالنســبة 
للطفل، وميكن لالم أن تســمح للطفل باختيار شكل 
ونوع الصابونة التــي يفضلها، مع إمكانية احضار 
لوشــن يســتخدمه الطفل بعــد االنتهاء من غســل 

يديه.
2- يجب علي األم ان تعلم الطفل كيفية غسل اليد 
مبيــاه تكون درجة حرارتها دافئة، أي أنها مزيج ما 
بني الســاخن والبارد، حتى ال تكون مثلجة، ويعتبر 
معقــم اليد حمايــة إضافيــة للطفل ضــد اجلراثيم 

واالصابة بفيروس االنفلونـزا .
3- اعتــادت الكثيــر من االمهات إعطــاء األطفال 
حماما أو غسل شعرهم قبل ذهابهم للنوم مباشرة، 
ولكن في احلقيقة فإن هذا األمر وخاصة في فصل 

من  ســيضعف  الشــتاء 
مناعــة الطفــل ويجعلــه 
متعبــا في الصبــاح، لذا 
تنصح األم بــأن حتاول 
ان يكون حمام الطفل أو 
غسل شــعره بعد تناوله 
لتترك  العشــاء،  لطعــام 
لــه بعــض الوقــت حتى 
يجــف شــعره، ويجــب 
أن تضــع فــي بالهــا أن 
يجــرد  الســاخن  املــاء 
البشرة من الزيوت التي 
حتميها، ولذلك عليها أن 
املاء  جتعل درجة حرارة 
دافئة، ولتســتخدم زيت 

جوز الهند.
4- تنصــح األم بــأن 
حتــرص علــى االبتعــاد 

عن االغذية الصناعية، فهي خطر على صحة الطفل؛ 
فقد تكون محملة بالفيروسات.

5- تنصــح األم بــأن حتمي الطفل مــن اجلفاف 
حتى فى شــهور الشــتاء، وميكنهــا أن تقدم للطفل 
عصائــر منخفضــة الســكر وغنية بفيتامني ســي، 

والتي ستساعد على تقليل حدة ومدة االنفلونـزا .
6- بعض املشروبات مثل الشوكوالتة الساخنة 
تعتبر مصدرا هائال ملضادات األكســدة، التي تقوي 

مناعة الطفل.
7- البــد ان حترص األم علــى أن تكون كل غرف 

املنـزل بهــا مناديل، وميكنها أن تســمح للطفل بأن 
يختار هو أشــكال علب املناديل، كما يجب أن تتأكد 
األم أيضــا من أن الطفــل يحمل دائمــا داخل جيب 
معطفــه أو بنطلونه كيس مناديل ليكون معه في أي 

مكان يذهب إليه.
8- التغذيــة اجليــدة والنظــام الغذائــي املتوازن 
أمــور مــن شــأنها أن تســاعد الطفل علــى مقاومة 
نـزالت البــرد واالنفلونـزا، وميكن لألم خالل اليوم 
وبعيدا عــن الوجبات األساســية أن تعطــي الطفل 
بعــض الوجبــات اخلفيفــة املغذيــة، مثــل الفواكه 

اجملففة واخلضراوات الطازجة.
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الفنان التشكيلي أمين شاتي
يعزف على قيثارة سيد القصب 

اقيم مؤخرا على قاعة املركز الثقافي العراقي 
فـي لنـدن،  معـرض  (قيثـارة سـيد القصـب) 
للفنـان أمـني شـاتي واملعـرض  مسـتوحى من 
سـرديات وتـراث االبـداع الرافدينـي القـدمي 
أسـتمرارا ملنجـزه االبداعي الـدؤوب في بحثه 
عـن روح وجـذور الفـن العراقي و السـومري 

باخلصوص.
الفنـان أمـني شـاتي فـي معرضـه االخيـر، 
حـاول اخلـروج مـن أطـار اللوحـة التقليديـة 
الى أطر النحت واملعمار التشـكيلي كي يجسـم 
مفهـوم العمل الفنـي ويضيف اليـه بعدا اعمق 
لالسـتيعاب فاسـتعار من التاريخ السـومري 
بعـده االيحائـي ،ومـن املعاصـرة والتجديـد 

أطارا لفعله االبداعي
مـن  االبداعيـة  كل املمكنـات   . مسـتخدما 
جتسـيم البنـاء التشـكيلي مرورا بـدور اللون 

وتأثيره في خلق الرؤية .
السـومرية بطريقـة  وقـد يبنـي قيثارتـه 
اخـرى تبتعـد عـن املألوف فـي رؤيـة التاريخ 
الـذي نعرفه . ويحملهـا بعدا اخر هـو بعــــد 
املعاصـرة كي تعبـر عن ما يرمز اليـه وميتـــع 
العيــــن بانغامهـا، فهو ال يريد ان يعيد رسـم 
الواقـع الغابـر كمـا هو بـل يوقظ حلـم املاضي 

املوروث النارة افق املسـتقبل في عيون املتلقي 
وليخلق في روحه مجموعة من االسـئلة وتلك 

مما يحسب له ابداعيا.
وتبقى اعمال الفنان ) أمني شاتي  في معرضه  
(سـيد القصب) ماهـي اال مرآة تعكـس همومه 
وانشـغاالته الفكرية برؤيتـه اخلاصه املمتده 

جلذوره السومرية املتوارثة بروحه. 

سنوات اجلمر والرماد فيلم يؤرخ مأثرة االنصار 
فــي أول جتربة ســينمائية رائــدة، أجنز 
اخملرج علــي رفيق  اجلــزء االول مــن فيلمه 
–ساعة  الوثائقي (سنوات اجلمر والرماد) 
وســبعة دقائق، وهو رحلة صعبة  ومرهقة 
ومعقدة فــي البحث عن شــهود املأثرة التي 
األنصــار  العراقيــون  الشــيوعيون  قدمهــا 
 ،1990-  1979 بــني  مــا  (البيشــمركة) 
خصوصا أن الكثير منهم استشهد أو رحل، 
والبقية توزعت في املنافي  او شغلتها حياة  

السالم اجلديدة.
والفيلــم مــن انتــاج  مــن منظمــة حركــة 
االنصــار الشــيوعيني الســابقني، وتعليــق 

الفنان فالح هاشم.
واكد الفنان علي رفيق في العرض اخلاص 
الــذي قدمــه لبعــض املهتمــني  فــي العمــل 
الســينمائي فــي لنــدن ونخبة مــن األنصار 
الســابقني ( انــي حرصــت في هــذا اجلزء 
االول علــى تقدمي حركــة األنصار لالخرين، 
والتعريف بهــا ومفرداتها، وهنــاك محاور 
عديــدة فــي الفيلم منهــا : القرار فــي انبثاق 
احلركة، التموين، الطبابة، السالح، النشاط 
الثقافــي لالنصار، بشــت شــان). واضاف 
(ســتكون االجــزاء االخرى اكثــر تخصصا 
النصيــرات،  ومشـــــاركة  املعــارك،  حــول 
والتغلل احلركــة بني اجلماهيــر وعالقاتها 

اخملتلفة).
واكد انه صور حوالي 60 ســاعة، وعانى 
الكثيــر في اجــراء املقابالت لالنصــار نظرا 
لتوزعهــم فــي املنافــي اخملتلفة وفــي داخل 
الوطن، باالضافة الى ان البعض كان يرتبك 
امام الكاميــرا  او يغلب على البكاء في تذكر 

رفاقه الشهداء.
واشــار الى (ان احلركة فيها حياة كاملة 
من والدة ونشــوء وممات، وفيها الكثير من 
القصــص واحلاالت التي يصعــب اختصار 
في ســاعات قليلة، فاحلركة تســتحق اكثر 

من هذا).
واضــاف (حاولت في االخــراج ان انتقل 
مــن مكان الــى اخر ومن موضــوع الى اخر، 

للتقدمي األهم على املهم.
 مركزا على اجلانب االنساني للحركة من 
نشــاطات ثقافية واعالم وطبابة وما تقدمه 

من خدمات لالنصار والقرويني .
وهذا جديد في العمل االنصاري.

وحاولــت ان اكشــف للرأي العــام هناك 
العديــد  من املبدعــني العراقيــني وأنا واحد 
منهم،عاشــوا في مناطق نائية معزولة وفي 
ظروف غاية في القساوة، وهم يدافعون عن 

قضية شعبهم وحريته).
مــن  الكثيــر  وظــف  اخملــرج  أن  ويذكــر 
اللقطــات التــي توثــق جرائــم النظــام مــن 
تعذيب واعدامات وضرب القرى باالسلحة 
الكيماوية واألنفال في اظهار حركة االنصار 
باعتبارها األمل التي قدمت خيرة املناضلني 
الذيــن قدمــوا هــذه املأثــرة اجلبــارة التــي 

تستحق كل احترام.

العراقــي  الفنــان   اقــام 
املغترب بهنــام اكزبر اواخر 
معرضــه  املاضــي  العــام 
للخــط والزخرفة فــي قاعة 
الســالم في مؤسسة احلوار 

االنساني في لندن.
عــددا  املعــرض  وضــم   
مــن لوحــات اخلــط آليــات 
مــن القــرآن الكــرمي واقوال 
تعتمــد  وزخرفــة  مأثــورة، 

جمالية اخلط. ومتيز هذا املعرض بطريقة التلوين واشــكال 
رسوم احلروف التي تشد اليها األنظار.

ويقول الفنان بهنام  اكزبر حول اسباب  اهتماهه باخلط 
العربي والزخرفة االسالمية .

(بالنسبة لي  كمسيحي، ليــــس لدي تفـــرقة بني االديان 
والقوميــات وااللــوان، لذلك اخــط العديد مــن آيات الكتاب 
املقــدس واالجنيــل املقــدس والقــرآن الكــرمي واالحاديــث 
النبوية الشــريفة واقوال األمام علي واقوال بعض املشاهير 

مثل طاغور.
 ومنــذ ان كنــت طالبــا في معهــد املعلمــني احببت اخلط 
العربي بشــخص االســتاذ اخلطاط الكبير يوســف ذو نون 
وبعد تخرجي من املعهد، بقيت على االتصال به . كما درست 
الزخرفــة العربية واالســالمية على يــد املزخرف واخلطاط 

املبدع االستاذ طالب العزاوي).
التخاطــب  لغــة  هــي  االعتياديــة  الكتابــة   ) ويضيــف 
واملراســالت بني االفراد والشــعوب، اما اخلط العربي فهو 
فن اصيل من الفنون العربية واالســالمية وواكب احلضارة 
العربيــة وتطور مــع تطورها ويقــول ابن خلــدون : لم يظهر 
اخلــط بهذه الصورة وبهذا الشــكل  بل مــر بعصور متعددة 
وبفتــرات مظلمــة ومضيئة الى ان اصبح في شــكله احلالي 
وفــي ابهى صــوره ويعود هــذا التطور الــى الفنانني العرب 

واالتراك الذين وضعوا قواعده واسسوا مدارس له.
 ويشــير الفنان العاملي بيكاســو انا الــذي ادعي احلداثة 
والتطور في الرســم عندما زرت تركيا (اسنطبول) واطلعت 
على اعمال اخلطاطني االتراك وجدت ان هؤالء قد ســبقوني 

مبئتني عام). 
و يذكــر ان الفنــان بهنــام اكزبــر هو من مواليــد املوصل 
عام 1943،عمل مديرا ملدرســة الطاهرة في احملافظة نفسها، 
ودرس اخلط على يد االســتاذ يوسف ذو نون، وكان عضوا 
فــي جمعية التراث العربي في املوصل منذ 1975،وهو عضو 
فــي العديــد مــن اجلمعيــات الفنية فــي لندن. وشــارك في 
معارض في الوطن وخصوصا املعارض املدرسية التي تقام 
ســنويا. وفي لندن التي يقيم  فيها منذ عام 2003 مع عائلته، 
اقام ســتة معارض شخصية و مشــتركة.ويعد  معرضه في 

بيت السالم السابع  من نوعه.

النقد بني احلداثة
الى ما بعد احلداثة

صدركتــاب جديد بعنوان ”النقــد بني احلداثة 
وما بعد احلداثة“ للدكتور إبراهيم احليدري، عن 
دار الساقي في بيروت، يحاول املؤلف من خالله 
رصد املفاهيــم والنظريات واالجتاهــات النقدية 
في مرحلة احلداثة ومــا بعد احلداثة في محاولة 
لتوضيــح اخللــط وااللتبــاس فــي املصطلحات 
واملفاهيــم مثــل النقــد والنقد الذاتي وبــني النقد 
واالنتقــاد وبــني احلداثة وما بعــد احلداثة وبني 
التحديــث واملعاصــرة وغيرها مــن مصطلحات. 
وتعــرض الكتــاب الذي يقع فــي 592 صفحة الى 
تطّور الفكر النقدي في أولى جتّلياته في الفلسفة 
اإلغريقية، مرورًا باحلركــة التنويرية التي عرفها 
الفكر اإلســالمي في العصر الوســيط. ثم توّقف 
كثيــرا عنــد املالمــح الرئيســية لعصــر التنويــر 
األوروبي وأعالمه، مشيرا إلى أن اكتساب عملية 
النقــد في العصر احلديث قــوة تأثير حقيقية مما 

أدى إلى تطور املعرفة االنسانية. 
الــى مفهــوم احلداثــة  كمــا تعــرض املؤلــف 
ومبادئهــا األساســية التي تقوم علــى العقالنية 

والتنوير والتقدم االجتماعي.
كمــا بحــث املؤّلــف فــي إشــكالية اإلصــالح 
والتحديث في العالم العربي ودور البنية الفكرية 
واجملتمعية التي أعاقت الدخول في عصر احلداثة. 
ويرى أن الســبيل إلــى حترير الــذات العربية من 
أسر التخّلف إمنا يبدأ أوًال بنقد الذات، ثم التراث 
الــذي يقوم على النقل وليــس العقل، فنقد الوافد 
اجلديد، احلداثي وما بعد احلداثي، واالنتقال من 

نقد الفكر إلى نقد اجملتمع ومؤسساته.
ويــرى املؤلــف أن الهــدف مــن تأصيــل النقد 
والوعي به هو تطور عقل نقدي يستطيع ممارسة 
دوره باســتمرار فــي ترســيخ ثقافــة التســاؤل 
والنقد، التي هي فــي جوهرها نقد للوعي وللفكر 
وللمجتمــع وفــي ذات الوقــت، نقــد للنقــد ذاته، 
فالنقد هو جدل العقل، وهو نشاط إنساني متميز 
وأداة حتكم عقالنية متكن اإلنســان من النظر إلى 
األمور بحكمة وعقالنية وممارسة النقد تستدعي 
تأهيل الفكر ملمارسة النقد بحرية للذات ولآلخر، 

ألن جوهر النقد هو احلرية..
بإيجــاد  نهايــة كتابــه  فــي  املؤلــف  وطالــب 
حركة نقديــة جذرية تبدأ مبعرفة الــذات ونقدها 

وحتريرها من قيودها التاريخية واجملتمعية.

بهنام اكزبر: يلون فضاء 
اجلدران بجمالية احلروف
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املنتدى العراقي في بريطانيا يحتفل بالتشكيل والشعر والسينما والغناء بيويبله الفضي 
عبد جعفر

ما بني الرابع من تشـرين االول (اكتوبر) الى الثالث 
عشـر منه، اقام املنتدى العراقي في بريطانيا مهرجانه 
مبناسـبة مـرور خمسـة وعشـرين عاما علـى انطالقه 
كبيت للعراقيني، وذلك على قاعة املركز الثقافي العراقي 

بلندن.
ومتيـز هذا الكرنفـال بتنوعه، ففي اليـوم األول كان 
هناك حفل استقبال حضرته وجوه اجتماعية من ابناء 
اجلالية باالضافة الى الضيوف من اجلهات البريطانية 
الداعمـة للمنتدى. وفـي هذا احلفل اكـد رئيس املنتدى 
االستاذ محيي الصميدي في تدشينه االحتفال على دور 
املنتدى في خدمة اجلالية العراقية في مختلف اجملاالت 
واحلفـالت  واللقـاءات  الثقافيـة  باالمآسـي  والقيـام 
االجتماعية وتنظيم الـدورات التأهيلية وفتح املدارس 

ملساعدة ابناء اجلالية في تعلم لغتهم األم. 
بعـد ذلـك جـرى تكـرمي العديـد مـن املتطوعـني في 
نشـاطات املنتدى اخملتلفة والهيئات االدارية وموظفي 
املكتـب . ووضمـت قائمـة الهيئـات االداريـة ( ناهـدة 
الرماح، ومبجل بابان، وعبداالله توفيق، ونعمان منى، 
وبشرى برتو، وأحمد خضير، وأسامة الوكيل، وصباح 
مرعـي، وصبـاح جمـال الديـن، و وفـاء عبدالـرزاق، 

وفوزية األعسم، وعبدالوهاب عليوي).
امـا موظفـو املكتـب ( عمـاد احلمدانـي، وسوسـن 
وشـذى  عمـران،  وذكـرى  حسـن،  وجبـار  ابراهيـم، 
بيسـراني)، أما املتطوعون فهم (غامن حمدون، وخولة 
اسكندر، وعبد الرزاق الصافي، وعواطف حامت، و علي 
شـوكت، وجبار سـلمان، عبـد جعفر، وفيصـل لعيبي، 

وصبيح مدنيف).
أعقبها قص الشـريط للمعرض التشكيلي في القاعة 
اجملاورة والذي تنوعت في االعمال من نحت وسيراميك 
واعمال انطباعية وجتريد متثل جتارب مختلفة اشترك 

فيه نخبة من الفنانني العراقيني املغتربني وهم:
املقهـى  وحلـو،  أحمـر  (لوحتـان:  لعيبـي  فيصـل 
جـدران  (لوحتـان:  الناصـر  ويوسـف  البغداديـة)، 
مظلمـة)، وياسـمني عمر (لوحتـان: البيـت وجتريد)، 
واناهيـت سـركس (لوحتـان: عالمـات علـى جـدار)، 
وحسني ابو املعالي ( (لوحتان: الوان مائية، زيت على 
قنب)، وناجحة هادي صالح (عمالن من السيراميك )، 
وعلي موسـوي (تكوينان نحتيان األمومة واحلصار)، 
وسـعدي داود (لوحتان الصديقان، العائلة)، وصادق 
طعمـة ( لوحتـان : نسـاء مـن ملـح، حتـت الشـجر)، 
وسـاطع هاشـم (لوحتان اخملـاض والعصـر الذهبي). 
باالضافـة الـى اعمال للفنانتـني الراحلتـني دالل املفتي 
(عمالن نحتان: حلبجة والعائلة) وغادة حبيب اعمال 

يدوية مختلفة.
ومتيز هذا املعرض في عـرض اعمال الرواد الفنانني 
الراحلني حافظ الدروبي (لوحتان: االهوار والغضب)، 
ومحمود صبري (لوحتـان : ذرة الهيدروجني، ولوحة 
النسـاء). واكدت الهيئة االدارية للمنتدى انها حرصت 
علـى ان يضم املعرض بعضا مـن نتاجات رواد النهضة 
الفنيـة فـي العـراق مـن الذيـن عاشـوا فـي بريطانيـا 
ودرسـوا فيها للتذكيـر بدورهم ولتقويـة الروابط بني 

االجيال الفنية العراقية.
وفـي يـوم السـبت 6 تشـرين األول، اقيمت أمسـية 
شعرية شارك فيها كل من الدكتور حسن البياتي ودالل 

جويد ورمي كبة وقيس السهيلي. 
 وانشد البياتي:

شعري واحساسي وكل كياني
لعيون شعبي الصابر املتفاني
عاهدت نفسي أن اكون لسانه

فاذا التويت  ..قطعت جذر لساني
ما قيمة الفنان ان لم تختلج 

في صدره أغنية االنسان
الوانه من منبع الوجدان

والفن أجمل ما يكون اذا ارتوى
ستظل بغدادي بقلبي غنوة

مهما تناءت االوطان
تلته رمي في تذكر الوطن أيضا:

لعطرك 
رائحة الشط عند ضفاف الوطن

للمس األبوة من كفك الثر

دفء الوطن
كم اضعتك

حني أضعت الضفاف
وحني وجدتك اغمضت عيني

غفوت
وصدرك

كان الوطن
والمست دالل جويد الرغبات الدفينة:

اشـتهيت اصابعـك هـذا الصباح/توقظنـي/ لتجعل 
كأس يومـي مترعـا باملباهج/اخلنصر احللـوة لقهوتي 
مـا  منهـا  سحرية/اسـرق  سـكاكر  بهـا  املرة/اصنـع 
اسـتطعت/ والبنصـر لتلويـن يومـي الباهت/ ورسـم 
فراشـات حب ترقـص بغنج/ الوسـطى تعويذيتي ضد 
العقل/ والغواية التي تؤرجحني مع احلكايا/ السـبابة 
تلـوح لأللـم ان ابتعـد /حـني ترسـم جنمة عنـد مفرق 

شعري/ االبهام بصمة احلب/ أوثقها بالقبل.
ثم قـرأ قيس السـهيلي بعضا من قصائده الشـعبية 

ومنها:
يل تلملم بكايه الروح ..بهيده مللم بروحي

عزيزه وترخص العيناك..يل صدك سبب نوحي
شلون أنساك ..وأنت اآلخ..خيط ومرهم جروحي

و التقى جمهور املنتدى ثانية يوم 9 تشرين األول في 
نـدوة وعرض فيلم (بيوت في ذلـك الزقاق) من اخراج 
قاسم حول وقصة الكاتب جاسم املطير، استضاف فيها 
كل من الفنانني علي فوزي وجمال امني الذي اشتركا في 

الفيلم . 
وادار النـدوة الفنـان علي رفيق الذي اكـد في بداية 
تقدميـه الـى دور النظام السـابق فـي تخريـب احلالة 
الثقافية وتشويه املنجز االبداعي السينمائي ومحاربة 
مبدعييه، ومنها فيلم )بيوت في ذلك الزقاق) وحتريف 
اللقطات فيه من خالل االستعانة باخملرج محمد شكري 

جميل. 
واشار الفنان علي فوزي الى املضايقات التي تعرض 
لها اثناء التصوير ومنها تغيير لقطة اغتياله في الفيلم 

كجزء من تشويه هذا املنجز. 
كمـا تنـاول جمـال امـني الـى ان  النظام فـرض على 
املمثلني اعـادة تصوير بعض املشـاهد كجزء من عملية 
تشـوية مـا اراده اخملرج قاسـم حول الـذي اضطر الى 
الهـروب خارج العـراق قبل عـرض الفيلـم . ويذكر ان 
الفيلـم يتنـاول العمـل الرأسـمالي فـي البيـوت حيـث 
يسـتغل اصحاب املعامـل الفقراء في البيـوت املتداعية 
الرقابـة حلرمانهـم مـن اي  فـي االنتـاج، بعيـدا عـن 
حقوق. وحني تكشـف الصحافة فساد هذا الوضع، تبدأ 
السـلطات املتعاونة مع اصحاب املـال باالعتقال لتصل 

باغتيال الصحفي حتت نصب احلرية. 
وفي يوم 11 تشـرين األول اقيمت ندوة عن مسـيرة 
املنتـدى اشـترك فيهـا كل مـن احمـد خضيـر وعمـاد 
احلمدانـي اعضـاء الهيئـة االدارية للمنتـدى، وادارت 

الندوة السيدة فوزية العلوجي.
ونشـاطاته  املنتـدى  تاريـخ  احلمدانـي  وتنـاول 
ومجـاالت اخلدمة اخملتلفـة التي قدمهـا للجالية مؤكدا   
( ان املنتـدى العراقـي اصبـح بحـق مؤسسـة اجلالية 
منذ تأسيسـه عام 1987 وعكس بشكل مشرف وحقيقي 
التنـوع املوزائكـي للجاليـة العراقيـة، وقـدم خدماتـه 
املتنوعة بشـكل علني بدون النظـر الى الدين والطائفة 
والقوميـة  .وهـذا هو سـر أصالتـه وجناحـه والتفاف 

اعداد واسعة من اجلالية حوله).
ومن جانبه اشار احمد خضير الى ان اتساع اجلالية 
وزيـادة اعـداد الالجئـني تطلـب وجـود منظمـة ترعى 
شـؤونهم، فكان املنتدى العراقي الـذي متكن من خالل 
جهود املتطوعني ان يتسـع ويتطور حتى اصبح مرجعا 

للجميع مبا فيها السلطات البريطانية. 
واكد على اختالف طبيعة املهام التي يؤديها املنتدى 
عن الفترات السابقة بحكم حتول اجلالية العراقية الى 
مواطنني في هذا البلد. وشدد على اهمية ايجاد العالقة 
مع اجليـل الثاني من ابناء اجلالية واالهتمام باملدارس 
لتعليم لغة األم. وعقب الندوة مداخالت عديدة اشادت 
بـدور املنتدى وتناولت اهمية ايجاد مقر ثابت للمنتدى 

والتفكير بايجاد وسائل الدعم الستمرار نشاطه.
وكان مسـك ختام املهرجان احلفل االجتماعي الفني 
السـاهر الذي اقيم على قاعة كونوي هول وسـط لندن 

واحياه الفنان محمد البيك.
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في أمسـية متميزة، في حضورها، وطبيعـة املوضوع الذي 
طـرح  فيها، في تنـاول تاريخ انسـان كان ومـازال حاضرا في 
وجدان الناس،اال وهو شـمران الياسـري (أبو كاطـع ...النهر 
العراقي الرابع)، وهو العنوان نفسه الذي حمل عنوان الكتاب 
الـذي  مؤخـرا صـدر لضيـف املنتـدى العراقـي فـي بريطانيا 
االسـتاذ أحسـان شـمران الياسـري أبن الفقيد. كان ذلك يوم 

28-9 في كنيسة ريفزكورت في همرسمث غرب لندن.
 وتعـد هـذه األمسـية اسـتذكارا للفقيـد الـذي غادرنا على 
عجل يـوم 17-8-1981 في حادث طريق وهـو في طريقه الى 

كردستان للعمل في اذاعة املعارضة.
وفي البدء قال الكاتب فيصل عبدالله الذي  قدم الندوة:

نسـتذكر اليـوم أحـد أهـم كتـاب األعمـدة السياسـية فـي 
الصحافة العراقية املعاصرة. وتأتي هذه األمسـية للتزامن مع 
الذكرى اخلامسة والعشرين النطالق عمل املنتدى العراقي في 

اململكة املتحدة.
الكاتـب  صـورة  فيـه  نسـترجع  خـر  اآل  هـو  واحتفالنـا 
والصحافي والروائي واملناضل السياسـي شـمران الياسـري  
املعروف ب( أبو كاطع) صاحب الكنية األكثر شهرة بني أقرانه. 
وسـمعة أبو كاطع ذاعت بعد ثورة 14 متوز 1958 عند عمله في 
اذاعـة بغداد،  وتقدميـه برنامجا اذاعيا المعا باسـم (احجيها 
بصراحـة يبو كاطع). فقد وظف في هذا البرنامج كما هائال من 
احلكايا والقصص املسـتلة من اعماق ريف العراق وقدمها الى 
املسـتمع بأسلوب ساحر وساخر،  ما وسع من دائرة مستمعيه 
ومـن مختلف الشـرائح االجتماعية، خصوصا مـن ابناء املدن 
ونخبهـا املثقفة. قدمت هـذه التجربة أبو كاطع كأحد األسـماء 
االذاعيـة الالمعـة وقتها، ومنحته القدرة على ايصال رسـائله 
الثقافيـة واالجتماعيـة والسياسـية الى مسـتمعيه بأسـلوبه 

السهل املمتنع.
ومثلمـا أحرجت تلك األعمدة رفاقـه بجرأتها وقوة خطابها 
فـي مقالتـه في طريق الشـعب في سـبعينيات القـرن املاضي، 

فأنهـا باملقابـل وضعته ضمـن دائرة اعداء السـلطة الفاشـية 
وقتهـا. لم يطل االنتظار، فقد بدأت الهجمة الشرسـة وكان أبو 

كاطع ممن حمل حقائبه ليستقر خارج احلدود.
ومـن جانبـه اكد احملاضـر فـي محاضرته املمتعة، أحسـان 
الياسـري، ان الراحـل كان ثريـا بعطائـه، أذ تنـوع ابداعـه 
الواسـع بني املقالـة اليومية املركـزة التي تتكثف فيهـا الفكرة 
حتى تختصر في سـطر واحد احيانا وبني املقالة الطويلة التي 
تشتبك فيها القصة والشعر  واملوروث وفضح الظلم والتسلط 

والفساد. كما أبدع في اعداد التقارير  والتحقيقات الصحفية.
وكانـت جتربته االذاعية في تقـدمي برنامج يومي من اذاعة 
بغداد، أحدى أهم اخلطوات التي قدمته للجمهور. وظل صوت 
حافـظ القباني الـذي يقدمه للجمهور ( احجيهـا بصراحة يبو 

كاطع) مثال على الناس يتداولونه.
ولعـل األجناز األكبر هـو كتابته روايتـه باجزائها االربعة، 
ثـم بأجناز اجلزء اخلامس وهو روايـة (قضية حمزة اخللف). 
وحصلـت هـذه الروايـة علـى شـرف البـوح بقصـة صيرورة 
الدولة العراقية احلديثة ابتداء من عام 1923 مرورا بانتكاسـة 

اجلمهورية االولى وما جرى بعد شباط عام 1963.
واشارحسـان الى أنه فكر في الصيغة التي يقدم فيها جهدا 
يليـق بالراحل، من اجـل التعريف به خصوصـا وأن جيال من 
العراقيـني لـم يعاصره، ولـم أجد افضـل  من أن أضـع ما كتبه 
النـاس عنه من مقاالت ودراسـات، وبعض  ما كتبه من مقاالت 
وحكايـا، كمـا وضعت جـزءا من مشـروع مهم لـم يكتمل عنده  

وهو القاموس الريفي في نهاية الكتاب. 
وأكـد  أيضـا أنـه ضمـن الكتـاب منـاذج مـن تقاريـر األمن 
عـن الراحل التـي عثر عليهـا في أمـن بغداد والكـوت واحلي. 

باالضافة الى صور  أرخت محطات مختلفة من حياته.
مشـيرا الى ان املوت لم مينح الفرصه له أن يكمل مشاريعه 
وهـو فـي قمـة العطـاء ـ فقـد حمل ملنفـاه عـام 1977 عشـرات 
املشـاريع وهو يغادر بغداد، ومن أهمهـا روايته (قضية حمزة 

اخللف)التـي اكملـت موضوع روايتـه االولى، 
اضافة ملشـاريع أخرى منها مشـروع القاموس 

الريفي.
واضاف انه كون شـخصيته مـن بني أكواخ 
الطـني فـي أقاصـي ريـف احلـي، وتتلمـذ على 
يـد السـيدة والدتـه ومبـدارس القـرآن الكرمي 
التربيـة  وزارة  فتحـت  وعندمـا  والكتاتيـب، 
ريـف  فـي  االبتدائيـة  (حمورابـي)  مدرسـة 
مشـروع الدجيلة، أخذ يتردد على املعلمني فيها 
وعقـد معهـم صداقات وأخذ دروسـا فـي اللغة 
االنكليزية  وبعض املفردات األخرى، واستطاع 
ان يجتاز امتحانات املراحل الدراسية بسهولة. 
وبـدأ الكتابة في الصحف وهـو في الريف، ولم 
يكـن قد التحق بعد مسـيرة الشـيوعيني الذين 

(كسـروا رقبته) كما يصف، فبدأ يكتب اشـياء عامة ثم التحق 
معهـم في الطريق الوعر مطلع خمسـينيات القـرن املاضي.  ثم 

دخل بغداد مثقفا واعدا، شق طريقه في الصحافة واألدب
لقـد حتدث  في أرفع املنابـر االعالمية بلغـة الريف املؤثرة، 
والتـي ال تبتعد كثيرا عن لغة الشـعب فـي كل مكان، فاجتذبت 
ماليني املسـتعمني لبرنامجه. ويقول االسـتاذ فلـك الدين كاكه 
يي: ان الكرد كانوا ينتظرون اذاعة برنامجه مثلما كان ينتظره 

أهل الوسط واجلنوب.
ولكنه ما لبث ان عاد للريف للتخفي مجددا ألسـباب تتعلق 
بعالقة احلزب بالسـلطة. وهي املرحلة الثانية التي أنضج فيها 

مسودات روايته.
وعلـى املسـتوى الشـخصي، لـم تسـجل فـي حياتـه قصة 
قصيـرة وال كبيرة عن منازعة في شـؤون احليـاة وتفاصيلها 
تتعلـق به أو بأسـرته، رغم ان حياته كانـت صراعا طويال مبا 

يتعلق بقضايا الناس وحاجاتهم ومظاملهم.
لقـد عـاش عفيـف النفـس، نزيـه الضميـر، فـوزع تقـواه 

وجنابتـه على من حوله، فلم يكن سياسـيا نهـازا للفرص، بل 
كان فالحا شـديد القرب من األرض، وكان صادقا، غني النفس 
واحملضر، لـم يتعال على الناس مهما كانت منزلتهم أو ثقافتهم 

أو ثرواتهم.
كان مـن أكثر الذيـن يحترمون عقائد النـاس ويرفعون من 
شـأن رموزهم ويراعون طقوسـهم ومعتقداتهـم، كما تضمنت 
اعمالـه ورواياتـه اشـارات عديدة الـى تأثير الديـن ورموزه 
فـي حياة النـاس، مع أنه دان في غير موضع اسـتخدام  الدين 

خلداع الناس وكسب الرزق.
وسيبقى متفردا في حصاد القيمة الكبرى للكتابة من الريف 
عبـر أفق فنـي وأدبي لم يتـح ملثله، وسـيبقى الريـف العراقي 
قضيـة كبـرى ومصنعـا  هائـال النتـاج الثقافـة ومنبتـا للفكر 

اخلالق واالدب واخلطابة و السياسة.
وكانت صراحته مدرسـة كبرى في انتـاج العمود الصحفي 

ثم في انتاج الرواية الرائعة.
 وقدم بعد ذلك مناذج من كتابات أبو كاطع املمتعة من أعمدة 

وحكايات و مقاطع من روايته. 

شمران الياسري (أبو كاطع)
نهر عراقي رابع روى ضفاف التمرد بأسلوبه الساخر

البروفيسور محمد الربيعي:  
الوضع الحالي بيئة طاردة لكفاءات الخارج

ضيف املنتدى العراقي في بريطانيا يوم الثالثاء 11 كانون 
االول  من العام املاضي كان  البروفيسور محمد  الربيعي،الذي 
حتـدث عن» رجـوع العقـول العراقيـة املهـاجرة الـى الوطن: 
الواقـع والطمـوح«، جـرى ذلـك فـي كنيسـة ريفزكـورت فـي 

هـمرسمث غرب لندن.
وعنـد تقدميه الضيف، اكد عضو الهـيئـة االدارية للمنتدى 
احمد خضير ان الربيعي بنشاطه العلمي واملهـني، حصل على 
الدكتوراه مـن جامعة لندن، وعمل في جامعات عديدة وتدرج 
فـي املناصب االكادميية ،ومت منحه كرسـي البروفسـورية في 

البايوتكنولوجيا عام1998  
 .ولـه عدد من الكتب منهـا كتـاب باللغة العربية، واكثر من 
 450بحثـا ومنشـورا علميا وبـراءة اختراع .وأشـرف على ما 

يزيد على 70 اطروحة ماجستير ودكتوراه.
كمـا انه سـاهـم في تأسـيس املنتـدى العراقي ورابطـة االكادمييني 
العراقيـني وشـبكة العلمـاء العراقيـني فـي اخلـارج، وجمعيـة األمـل 
االنسـانية ،وعمـل ضمـن فريـق مجلس اعـادة اعمـار العـراق الدارة 
الـوزارات العراقيـة بعـد 2003 واصبـح عـام 2004 مستشـارا متطوعا 
لـوزارة التعليم العالي وفي عام 2006 اصبح مستشـارا فخريا لرئيس 

اجلمهـورية. 
اكـد الربيعـي في موضوعتـه ان هـجرة العراقيني بدأت منذ نشـوء 

اململكة العراقية في الثالثينيات من القرن املاضي.
وبـني انه رغم رجوع العديد من مهـاجـري اخلارج وعودة اآلخرين 
الى مناطق سكناهـم االصلية من مهـاجري الداخل، غير انه مازال اكثر 

من اربعة ماليني عراقي خارج الوطن.
واضاف :ان من بني هـذه االعداد املهـاجرة كفاءات كثيرة ومتنوعة، 
وهــذه االعداد في تزايد مسـتمر، اذ يهـاجر من العـراق كل عام10000  
من اصحاب الكفاءات كاملهـندسـني واالطبـاء .والعلماء واخلبراء وفي 
وقـت يحتـاج البلد فيـه الى ما بـني  15-20عاما لتعويـض هـجرة مئة 

طبيب اختصاص كما يشير الباحث محمد رشيد. 
وتناول الربيعي اسـباب الهـجرة وعدم رجوع العقول وتهـجيرهـا 

بعد 2003 والتي تتلخص في :
العنف والقتل واخلطف والتهـديد والتفجيرات

تصاعد العنف الطائفي
النهـج واآلراء العدائية ضد كفاءات اخلارج

انتشـار ظاهـرة خطـف واغتيـال األكادمييني واالطبـاء والكفاءات 
بصورة عامة

انتشـار الفوضى واخلوف بني الكفاءات بحيث لم يعودوا مطمئنني 
على انفسهـم وعوائلهـم وممتلكاتهـم.

سوء اخلدمات االجتماعية والصحية.
اضطراب األجواء اجلامعية.

استمرار فقر االمكانيات البشرية واملادية وانعدام احلوافز والدوافع 
للتطـور والتطوير، فضال عن االسـباب التي ورثناهــا من العهـد املباد 
مـن هـيكليـة اداريـة بيروقراطيـة فاسـدة وضعيفـة ومتخلفـة وعدم 

اشـباع روح البحث او التطور او املشـاركة الفاعلة فـي الرأي واخلبرة 
او احلصول على الدعم املادي واملعنوي .وباختصار نستطيع القول ان 
اجملتمع العراقي اصبح بيئة طاردة للكفاءات العلمية وليست جاذبة او 

حاضنة للكفاءات.
وعن سـؤال طرحـه احملاضر: هـل حقـا يريد الوطن االسـتفادة من 

علمائه وكفاءاته في اخلارج؟
اكـد احملاضروجود عـدم احترام القـدرات العلمية والكفـاءات التي 
ترغـب صادقة فـي خدمة وطنهــا، وتسـود اراء عدائية نحـو كفاءات 

اخلارج منه .فالكادر املهـاجر يريد احتراما وترحيبا حقيقا به.
وتعانـي الكفـاءات فـي اخلـارج مـن العرقلـة االداريـة وبعضهــم 
يتخوفـون من منافسـة او مزاحمة الكفاءات اخلارجيـة، باالضافة الى 
الروتـني القاتل في اجنـاز معامالت العائدين وصعوبـة احلصول على 
سكن مالئم ووظيفة مالئمة وغيــاب تشريع قانون الكفاءات، واملبالغة 

في قدرات ومعارف العراقيني في الداخل.
واكـد على اهـمية اجراء دراسـة ملعرفة مسـتويات العقول العراقية 
فـي اخلـارج ووظائفهـا، وعـدد وتوزيع القـوى العلميـة املهـاجرة في 
البلـدان الغربية والعربية، وحتديد األسـباب التـي أدت بهـذه العقول 

للهـجرة واسباب عدم رجوعهـا الى الوطن.
وتناول الربيعي باسهـاب سياسـة جذب العقول وصيغة الستثمار 

الطاقات العراقية املوجودة في اخلارج مشددا على اهمية 
اشـراك الكفـاءات املهـاجرة مبشـاريع التنميـة واالعمـار والتعليم 
والصحـة وغيرهــا، وتشـكيل جلنـة خاصة اسـمهـا» دائرة اسـتثمار 
الكفـاءات املهـاجرة«، وتشـكيل بنـك معلومات عراقي يضـم معلومات 
عـن العقول املهـاجـرة وكفاءاتهـا العلمية والفنيـة واالدارية، وتنظيم 
العالقـة املهـاجـرة واجلامعـات العراقيـة وامللحقيـات الثقافيـة فـي 
اخلارج، ووضع اجلداول الزمنية للمحاضرات ولتقدمي اخلبرة، وميكن 
دعـم مشـروع ) التعليـم عن بعـد (وتنظيـم احملاضرات والسـمينرات 

املنقولة عن طريق االنتريت الى اجلامعة العراقية.
واكـد الربيعـي ان ايقـاف هـجـرة العقول ال يتـم بالتمنـي او برفع 
الشعارات الوطنية، وامنا بتوفير األمن لهـم ولعائالتهـم والقضاء على 

االرهـاب، مع توفير الظروف املعيشية اجليدة واملالئمة للكفاءات.

وفـد املنتدى الـى مؤمتر هيئة الدفاع عن أتبـاع الديانات واملذاهب الدينية فـي العراق، والذي 
أقيم في مدينة السـليمانية في 22 نوفمبر 2012. وتظهر في الصورة السـيدة هيرو إبراهيم أحمد 
عقيلة رئيس جمهورية العراق جالل الطالباني مع عضوي الهيئة االدارية بلسـم عجينة وفوزية 

علوجي

السيدة فوزية علوجي نائبة رئيس الهيئة االدارية في زيارتها ملكتبة الطفل العراقي في  مدينة 
الصدر التي يدعمها مشروع طفل العراقي في املنتدى في بغداد في شهر كانون األول 2012.
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مؤمتر خاص بتعريف جرائم االبادة اجلماعية ضد الشعب الكوردي 

مكب نفايات نووية مشعة على أرض العراق

شيد... ما ظل يحمله أبو عماد عبد الرضا! شارع الرَّ

تعايش املذاهب واألديان

املنتدى – خاص:

 بحضـور عدد من أعضـاء البرملـان األوربي وأعضاء 
مجلـس اللـوردات البريطانـي ووفـد من حكومـة إقليم 
كوردسـتان ونائـب رئيـس البرملـان النرويجـي وعدد 
مـن اخلبـراء واخملتصـني الدوليـني فـي مجـال جرائـم 
االبادة اجلماعية (اجلينوسـايد) وأكادمييني وصحفيني 
وممثلي األطراف السياسـية الكوردسـتانية والعراقية 
وجمـع غفير من أبنـاء اجلاليـة العراقية فـي بريطانيا، 
نظمـت ممثلية حكومة إقليم كوردسـتان فـي بريطانيا، 
يوم اخلميس 2013/1/17، املؤمتر العاملي األول بتعريف 

جرائم اإلبادة اجلماعية للشعب الكوردي.
بحث املؤمتر جملة من احملاور السياسية واألكادميية، 
كمـا إسـتعرض عـدد مـن الشـهود الكـورد مـن ضحايا 
اجلينوسايد الذين عايشـوا تلك األحداث وشاهدوا بام 

أعينهم جرائم النظام العراقي البائد.
وفـي مسـتهل املراسـيم ألقـت السـيدة بيـان سـامي 
عبدالرحمـن مندوبـة حكومـة إقليـم كوردسـتان لـدى 
بريطانيـا كلمـة رحبـت بالضيوف، وأشـارت إلى أهمية 
عقـد هذا املؤمتـر والذي يعتبر األول مـن نوعه من حيث 
عـدد ومسـتوى املشـاركني، وأكدت في كلمتهـا على عدم 
إتاحة اجملال وبأي شـكل مـن األشـكال للدكتاتورية في 
إستخدام أسلحة الدمار الشامل، وقالت أن صدام حسني 

لم يحكم عليه بسـبب جرائم اإلبادة اجلماعية للشـعب 
الكـوردي، وأنـه هنـاك دولتـني فقـط أعترفـت بجرمية 
اإلبادة اجلامعية لشـعب كوردستان هي دولتي السويد 

والنرويج. 
هنـاك أكثر مـن 27000 مواطـن بريطانـي وقعوا على 
باجلينوسـايد  الرسـمي  لإلعتـراف  حكومتهـم  دعـوة 
الـذي تعرض لـه شـعب كوردسـتان، ودعـت احلكومة 

البريطانية إلى اإلستماع إلى صوت هؤالء املواطنني.
كمـا شـارك كل من السـادة د. بيرنارد كوشـنير وزير 
اخلارجية الفرنسـي السـابق وآرام أحمد وزير شـؤون 
دائـرة  رئيـس  مصطفـى  وفـالح  واملؤنفلـني  الشـهداء 
كوردسـتان  إقليـم  حكومـة  فـي  اخلارجيـة  العالقـات 
العراقـي  النـواب  مجلـس  عضـو  عثمـان  ود.محمـود 
وعـدد من الساسـة واألكادمييـني واخلبـراء القانونيني 

الدوليني.
اخلارجيـة  ووزيـر  الفرنسـي  السياسـي  وإسـتنكر 
السـابق د.بيرنارد كوشـنير خالل كلمته صمت اجملتمع 
الدولـي عندمـا تعـرض الشـعب الكـوردي إلـى جرائم 
اإلبادة اجلماعية، وناشـد العالم إلـى أن الوقت قد حان 
اآلن لتعريف مجتمعاتهم بجرائم اإلبادة اجلماعية التي 
تعرض لها الشـعب الكوردي، وأضاف: رأينا بام أعيننا 
مـا حدث فـي حلبجة عندما ذهبنا هنـاك ملعاجلة ضحايا 
تلـك الكارثة. واآلن فقد حان األوان ملتابعة جميع األدلة. 

وليـس لـي أية شـكوك بـأن تلـك اجلرميـة كانـت إبادة 
جماعية، وكان من واجب اجملتمع الدولي حماية الشعب 

الكوردي في العراق.
وفـي سـياق أعمـال املؤمتـر قدم عـدد مـن اخملتصني 
واخلبـراء عـدد من البحوث فـي مجال القانـون الدولي 
واألكادميـي أكـدوا مـن خاللهـا أن الوقت قد حـان لدفع 
قضية اإلبادة اجلماعية للشـعب الكـوردي إلى مراحلها 
النهائية وإلى اإلعتراف العاملي بشـكل رسمي وتعويض 

الضحايـا، وأنهـم سيسـتمرون فـي نشـاطاتهم في هذا 
اإلطـار لتعريـف اجملتمـع الدولـي وبالتالـي اإلعتـراف 
الرسـمي العاملـي بهذه اجلرائـم. وقدم عدد مـن ضحايا 
حلبجة واألنفال شـهاداتهم ومعاناتهـم، ودعوا اجملتمع 
الدولي إلى إنصاف الشعب الكوردي وتسليم من ساعد 
النظام العراقي السـباق إلى احملاكم الدولية. وفي ختام 
املؤمتـر عرض فلـم وثائقـي عن أنفـال قريـة كوجلة من 

إخراج روبرتس كوين.

االندبندنت نيوز
عبـرت منظمـة «غريـن بيـس العالـم العربـي 
قلقهـا   Greenpeace Arab World »عـن 
الشـديد مـن مذكـرة التفاهـم بـني وزارة العلـوم 
واالحتـاد األوروبـي،  العراقيـة  والتكنولوجيـا 
نفايـات  مكـب  بنـاء  مبوجبهـا  سـيجري  والتـي 
نووية مشـعة علـى أرض العراق، حسـب ما جاء 
على صفحات املنظمـة البيئية في مواقع التواصل 

االجتماعي أمس األحد. 
وسـيمنح االحتـاد األوروبـي مبوجـب املذكرة 
كذلـك، العراق 2.6 مليـون دوالر لتصميم وجتهيز 
املكب، كما ُذكر في بيان صحفي للوزارة العراقية. 
وأبـدت» غرينبيـس العالم العربي» دهشـتها من 
هـذا االتفاق، وقلقها الكبير مـن آثار دفن النفايات 

النووية في العراق. 
ونقلـت املنظمة عن صفاء اجليوسـي، منسـقة 
ـ (غرين بيس) في األردن،  حمالت الطاقة واملناخ ل
قولـه إنه ال توجـد طرق آمنة لدفن هـذا النوع من 

النفايـات أو طريقـة مضمونـة لعزلها عـن البيئة 
احمليطـة، حيـث حتتـاج إلى مئـات آالف السـنني 
لتصبـح آمنـة.  فضال عـن إن كميـة النفايات التي 
تنتج بكل خطوة من دورة الوقود النووي سـواء 
كانـت مـن اسـتخراج اليورانيـوم إلـى تخصيبه 
ومن ثم تشغيل املفاعالت النووية هائلة وتأثيرها 

السام يستمر لألجيال القادمة. 
وطالبـت غرينبيس احلكومـة العراقية بإلغاء 
االتفاقيـة حرصـا علـى سـالمة الشـعب العراقي 
وأجيالـه القادمـة. وذكرت أن أضـرار هذا املكب ال 
ُتحصى، مشـددة على أن األولوية يجب ان تكون 

لسالمة اإلنسان واألرض دائما.

ون رشيد اخليُّ
وزائٍر  مقيـمٍ  لكلَّ 
لبغداد ذكرى بجادة 
خليـل، نسـبة إلـى 
ما  العثماني  الوالي 
قبـل األخيـر، التـي 
شقت رصافة بغداد 
سـاحة  ِمـن  طـوًال، 
وحتـى  امليـدان 
ـرقي، ثم  الشَّ الباب 

شيد. بني ماضي الرشيد  ُعبدت فصارت شـارع الرَّ
افر مضت حقبـة طويلة، هي  الزاهر وحاضـره النَّ
ولة العراقيـة، ونظافة تلك اجلادة تعكس  عمر الدَّ
نظافـة بغداد وحيويتها، وباملقابل يعكس بؤسـه 

اخليبة.
كنا منرُّ ونلحظ الفتات كتب عليها أسماء أطباء، 
وشـعاعيني، ومهندسـني استشـاريني، ناهيك عن 
أورزدي بـاك، واملكتبـات واملطاعـم، والبداية ِمن 
يد. ثم هاجر َمن هاجر، وكم  جهة امليدان بكعك السَّ
ِمـن أصحاب تلك الالفتات سـبقناهم إلـى املهاجر 
فلحقـوا بنا. مـا أكتبه في هـذه اخلاطرة ال يخص 
مثقفـًا أو شـاعرًا أو أديبـًا، إمنا تاجـرًا. كنا نلحظ 
شـيد «منتظر  الفتـةً نقش عليها وسـط شـارع الرَّ
وأوالده». كنـا منرُّ ِمن على واجهـة احملل ِمن دون 

جـل الرشـيق الفارع  اكتـراث وتفكيـر أن هـذا الرَّ
ول، الذي نلحظة أمام احملل، سـيكون يومًا ِمن  الطُّ
األيام ِمن أعـزَّ األصدقاء، ويحكي لنا قصة شـارع 

شيد ويومياتها لعدة عقود. الرَّ
ضـا منتظر أبـو عماد، الذي نسـى  إنه عبـد الرِّ
ـاس شـهرته مبحلـه القـدمي ليشـتهر مبكتبـة  النَّ
رمضـان بلندن. حكـى لنا أبو عمـاد قصة مجنون 
ـارع  شـيد «أبو حقي»، الذي يضرع الشَّ شـارع الرَّ
عيد،  ذهابًا وإيابًا شامتًا احلكومة، بدأ بنوري السَّ
ـالم عـارف، فعبد  فعبـد الكـرمي قاسـم، فعبد السَّ
حمن، وأهل احملال يجيبونه: «حقك أبو حقي»،  الرَّ
فشـاعت الكنيـة! إال أن أبـا حقـي لم يقـدر احلال، 
فبعـد 17 متوز 1968 أخذ ميـارس هوايته، وما هو 

إال أسبوع ويغيب غيابه األخير. 
شـيد، الذي عاد أبو  تلك واحدة ِمن حكايات الرَّ
عماد إليه، ولم ير هناك شارعًا، إمنا أرصفة تألفها 
الكالب والقطط وأحجار ضخمة. رجع مثقًال باأللم 
بعد فشله باسترجاع داره، التي بذل فيها عصارة 
نيا تبدلـت، واألقارب  شـبابه، فهو ال يـدري أن الدُّ
ار  حقيقـة صـاروا عقـارب، فاملسـتأمن لديهـم الدَّ
باعوا واشـتروا وذهب كلَّ شـيء، بعـد  أن ُهجر، 
وهو يحمل شهادة جنسية عراقية، وِمن البغاددة 
اُالصالء. لم يتكيف أبو عماد خارج الِعراق، وظلت 
املدن في عينه محطات سفر، ينتظر العودة في أي 
حلظـة، ومـرت العشـرون والثالثون وأبـو عماد 

ينتظـر، وما أن فتحت احلدود دس نفسـه في أول 
شيد شارعه  قاطرة، لكنه وجد نفسه غريبًا فال الرَّ
ـاس ناسـه، وال الذيـن كان قربيـًا منهم في  وال النَّ
املعارضـة كمـا عهدهـم، فتشـتت األحـالم وعـاد 

منكفئًا.
اعتقـل العام 1963 وهو ابـن الثالثني، ألنه كان 
يرمي الـورد على املسـيرات بعد 14 متـوز، وينثر 
ورة، وهـم ميرون في  «اجلكليـت» على زعمـاء الثَّ
شـيد، فواحدة وقعت علـى رأس فاضل عباس  الرَّ
املهداوي، فلتفت وتبسـم بوجهه. كان شابًا عندما 
خلعـه عبـد الهـادي اجللبـي مـن محله، وملـا راح 
مسـتجيرًا بـه طرده وخسـر مـا خسـر، فاجللبي 
كان صاحـب العير والنفير حينهـا، لكنه في فورة 
ـباب، وبعد 14 متـوز، راح يفتش عنه لينتقم.  الشَّ

يقصها ويضحك.  
لم يسـتطع البراءة ممـا كان عليـه، فضل على 
اتصـال بأصحابه وحزبـه األول واألخير، احلزب 
الشـيوعي العراقـي، يتفقـد أحدهمـا اآلخر، وظل 
كمـا كان فـي صبيحة ذلـك اليوم يستنسـخ صور 
عيـم ويوزعهـا، إال أنـه ما زال يذكـر صبيحة 8  الزَّ
شـباط بندم، فـكان أحـد الذين صفقـوا للدبابات 
عيـم عند رقبة اجلسـر، ظنًا  التـي حتمـل صور الزَّ
منـه أنهـا دبابـات أنصـاره! فأخـذت أالطفـه: لو 
«عبرتوا اجلسـر»! فقدناك يا أبا عماد ومشـتاقون 

وق للعطن»! إليك «شوق النُّ

جاءني البــاص املعتادة علــى ركوبه 
فــي منطقتنا لكي اذهب الــى مركز لندن 
بالقطار. وابتســم لي السائق الذي كان  
يحييني في كل مــرة اصعد فيها للباص 
اما بهزة رأســه او يكتفي باالبتســامة، 
وعلمــت منــه بأنــه مــن احــدى الــدول 
العربيــة. ومــا ان شــارف البــاص على 
الوقوف في نهاية املنطقة واذا بالسائق 
وانا نازلة من الباص يستوقفني ويوجه 

لي هذا السؤال باالنكليزية:
Where do you come from?

لكي يتأكد من هويتي فرددت عليه:
I am from Iraq?

واذا بــه يقول لــي. اوه إذن هــل تتكلمني العربيــة فأجبت بنعم.. 
فقال لي اريد ان اســألك هل انت ســنية ام شــيعية؟ فاصفر وجهي 
وصعقت من هذا الســؤال فأجبته بسرعة.. (عراقية.. مسلمة) فقال 
أعرف.. ولكنني اريد ان اعرف املذهب!! وهنا نظرت اليه باســتغراب 

وقلت يكفيك جوابي هذا..
ونزلت من الباص وجلســت النتظر القطار. ورمبــا حضر القطار 
وجــاء اآلخــر وانا فــي دوامة ودهشــة.. ملــاذا هذا الســؤال الثقيل 
على اللســان الســؤال الذي لم نتعوده ابدا في بلدنا احلبيب العراق 
وجلســت هائمــة مع نفســي وانــا ارد على الســائق واحــاوره مع 
أحاســيس مشــاعري وما بداخل نفســي.. وانا اقول له.. هل تعلم 
بانني خليطة من االثنني.. ولو ســألتني هل انــت عربية ام كردية ام 

تركمانية.. فسوف ارد عليك بانني خليطة من الثالثة.
ولو ســألتني هل انت مندائية ام يزيدية او شبكية او مسيحية او 

يهودية.. فكنت سأرد عليك بانني كل هؤالء جميعا.
وبأنهــم احبائي واعزائي.. انني جزء من هــؤالء جميعا.. تربيت 
وترعــرت فــي طفولتــي وشــبابي وتقــدم عمري مــع كل هــؤالء.. 
وحضــرت اعيادهــم وذهبــت الــى كنائســهم واماكــن عبادتهــم 
فــي االعيــاد واملناســبات واكلــت من طعامهــم وتقاســمت  آالمهم 
وافراحهم.. فلماذا هذا  الســؤال  الناشز؟ ال ادري ما أقول.. وحضر 
الشريط امامي.. وصديقة مسيحية في السويد واخرى كلدانية في 
هولندا واخــرى يزيدية في املانيــا.. واخرى واخــرى.. توزعوا في 
اماكن عديدة من العالــم والبعض منهم ال يزالوا في الوطن احلبيب، 
وانتهــز فرصة كل عــام جديد لكي اقوم بتهنئتهم وســماع صوتهم 
الذي أنا بأشــد احلاجة لســماعه في هذه الغربــة القاتلة.. يارب من 
املسؤول؟ ان هذا السؤال جاءنا بعد تغيير  النظام؟ هل املسؤول هو 
االحتــالل؟ ام نحــن؟ أم من؟ ال  أعرف اجلــواب.. كان الله في عوننا 

جميعًا..
ام نشوان
نادي كبار السن
للمنتدى العراقي
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الالجئون العراقيون يعيشون «حياة مأساوية» فهل من مجيب؟ 
مــازال الالجئون العراقيــون وخصوصا في 
مناطــق اجلوار في االردن وســوريا وغيرها من 
املناطق حياة صعبة ومأســوية فــي العديد من 
جوانبهــا، كما هو حال العراقيني الذين فروا مع 
عوائلهم من مناطق ســكناهم في دمشق وريف 
دمشــق « ويلقون باللوم على مفوضية شــؤون 

الالجئني.
وفر هؤالء خصوصا، كما يقولون، من مناطق 
ســكناهم في بلدات احلجيرة والســبينة بريف 
دمشــق، والتضامن واحلجر االســود ومخيمي 

اليرموك وفلسطني في دمشق.
ويؤكد عدد من الالجئني العراقيني ان معاملة 
مفوضية شؤون الالجئني معهم «سيئة، ويذكر 
ان احلكومــة العراقية ادعت فــي يوليو املاضي 
جميع رعاياها املقيمني في سوريا الى مغادرتها 
بعد «تزايــد عمليات القتــل واالعتــداء عليهم»، 
عــددا مــن الطائرات لنقــل الالجئــني العراقيني 
من دمشــق الى بغداد، فيما غادر قسم منهم عن 

طريق البر.”.
وكانــت مفوضية شــؤون الالجئني تســجل 
وجــود اكثــر مــن 160 الــف الجــئ عراقــي في 
ســوريا، فيما تؤكــد تقديرات دولية ان ســوريا 
كانت تســتضيف فــي الفترة املاضيــة اكثر من 

مليوني الجئ عراقي. 

الالجئون عراقيون في األردن
 يعيشون وسط اإلهمال اليائس

وعلى صعيد اخر تعاني الالجئات العراقيات 
فــي األردن من اإلهمال الذي يعانني منه مفجع . 
واكثرهم ممن خسرن أزواجهن ويجدن أنفسهن 
يناضلــن حلمايــة  فــي دور معيــالت األســرة 

أنفسهن وأسرهن.
ما زال أكثر من 000،500 الجئ عراقي يعيشون 
في اإلهمال والنسيان في األردن. ويستطيع عدد 
كبير منهم الوصول إلى اخلدمات العامة، ولكن 
مبــا أّن األردن لم توقــع على اتفاقيــة الالجئني 

لعام 1951 فليس لديهم أمل بإقامة دائمة هنا.
وفيما ُيسمح لالجئني باحلضور إلى األردن إال 
أّنه من غير املســموح لهم العمل بشكل قانوني. 
وعدد كبير منهم يتنظرون لســنوات وال ُيســمح 
لهــم بتقاضي ما يكفي من املــال لتحّمل تكاليف 

السكن املناسب والتعليم والرعاية الصحية.
ويتدفــق الالجئــون إلــى مكاتــب املفوضيــة 
العليا لشــؤون الالجئني التابعة لــألمم املتحدة 
في عّمان للتســجيل في برامج إعــادة التوطني. 
ثّم ينتظــرون. وفي العــام 2011، تلّقــى حوالى 

800،30 شخص مساعدة من األمم املتحدة .
ومن بني الذيــن يتلقون املســاعدة املادية من 
األمم املتحدة، يعيش 40 في املئة دون خط الفقر. 
وتراجعت موزانة عّمان لوكالة الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة من 4،63 مليون دوالر أميركي عام 

2010 إلى 4،43 مليون دوالر أميركي عام .2011
وحتــاول املؤسســات اخليرية ســّد الثغرات 
ولكــّن حاجات الالجئني تتوســع أكثر من ذلك. 
فيســتمرون باقتراض املال لتسديد اإليجار هنا 
وهناك، ويصبــح وضعهم غير مســتقر. وتترّد 
هــذه الرســالة بشــكل أو بآخــر:» مــن الصعب 
فعًال االســتمرار والبقــاء على قيــد احلياة». ما 
الذي يجب فعلــه؟ اجلواب ليس واضحًا. أمتّنى 
أن أمتّكــن من ســماع عــدد أكبر مــن الناس في 
مختلــف أنحاء العالــم يطرحون الســؤال. كما 
تؤكد ســامية قمري باحثة مســتقلة في قضايا 

الالجئني العراقيني في األردن.

الجئات عراقيات بأوربا صيدا 
سهال لعصابات اجلنس واخملدرات 

 و على كشــف تقرير هولندي صدر في  بداية 
أيلــول العــام املاضي عــــــن وجــود املئات من 
النســاء اللواتي يعشــن فــي اخلـــــفــاء فـــــي 
هولندا بعيدا عن أعني الســلطات. وكلمة اخلفاء 
هنــا يقصــد بهــا حالــة النســاء اللواتــي يقمن 
في البــالد بصــورة غيــر قــــانونيــة، وهن في 
الغالب فتيــات ُرفضت طلبات جلوئهن او َقِدْمن 
الــى هولنــدا بصفة غير شــرعية عـــــن طـــريق 

التهريب.
واكــد  الباحــث االجتماعــي العراقــي ســعد 
الدليمي في حواره مع وكالة كردســتان لألنباء 
(آكانيوز) يؤكد ان «العدد اكبر بكثير»، مشــيرا 
الــى ان «مصــادر التخمــني بعيــدة عــن الواقع 
احلقيقي للنســاء اللواتي يعشــن حياة سرية». 
وبحســب الدليمــي فــان «اجلاليــات االجنبيــة 
الســيما العربية ترجــح ان العــدد احلقيقي هو 

ثالثــة اضعــاف مــا ذكــره التقريــر». ويصــف 
التقريــر الــذي اعــده معهــد (فيرفيــه يونكــر) 
الفتيــات (اخلفيات) بأنهن «ســجينات البيوت 
وال يســمح لهن باخلروج من قبــل أزواجهن أو 
أســرهن. وليس لديهن أي اتصال مع اجملتمع». 
ويفيد اســتطالع بني اجملتمع العراقي في املهجر 
اال ان ظاهرة النســاء العراقيات اللواتي يعشــن 
في العالــم (اخملفي) تبرز فــي العديد من الدول 

االوربية.
شــديد  بحــذر  اجلنابــي  ســمر  وتتحــدث 
لـ(آكانيــوز) عن «حياة (ســرية) تعيشــها منذ 
نحو سنتني حني ُرِفض طلبها للجوء، مما توّجب 
عليها التــــواري عن انظار الســلطات، خوفا من 

ترحيلها». 
وتعمل ســمر منذ نحو العام في مخزن اغذية 
مغربــي، وتســكن فــي غرفــة اعلى اخملــزن، اذ 
حتــرص على عدم معرفة الســلطات بها. كما ان 
صاحب العمل نفســه يحرص علــى ذلك ايضا، 
اذ ان انكشــاف امرهــا ســيقوده الى املســائلة 
«ليــس  حديثهــا  ســمر  تســتأنف  القانونيــة. 
بإمكاني العودة الى العراق ألســباب شخصية، 
وأدرك ان مســتقبال مجهوال ينتظرني اذا استمر 
االمــر على هذا املنوال، لكنــي آمل ان يكون االمر 

مرحلة مؤقتة اجتاوزها في املستقبل».
وتضطر اغلب النســاء اللواتي يعشن بطريقة 
غير شــرعية الــى االرتباط باآلخــر بصورة غير 
شــرعية ايضا. وكان مسلسل وثائقي أخرجته 
الهولندية (انخيبورخ بوخل) واستضافت فيها 
فتيات عربيات، حتدث عن العالقات اجلنســية 
الســرية التــي تقيمهــا الفتيــات (االجنبيات)، 
ألجل احلصول على لقمة العيش واملأوى. وفي 
الغالب تضطر الفتيات اللواتي ال يرتبطن بأســر 
الــى خيارات جريئة، بغيــة التخلص من الوضع 
الســيئ الذي يســببه لهــن عدم احلصــول على 

االقامة الشرعية.
غيــر ان الناشــطة النســوية اميــان االعســم 
توضح ان «بنات االســر ال يجرأن على فعل ذلك 
اال فــي النــادر». وتؤيد االعســم التقاريــر التي 
تتحــدث عن خيارات مرة تنتظــر الفتاة العراقية 
التــي ُترفــض طلبــات جلوئها، اذ تعيــش حياة 
(ذليلــة)، وغالبا ما تكون صيدا ســهال لشــباك 

عصابات اجلنس واخملدرات.

27 عراقيا يقضون 
غرقا في سعيهم

 للبحث عن جلوء! 
لقــي مــا ال يقــل عــن 20 مهاجــرا عراقيــا مؤخــرا 
مصرعهم نتيجة غرق ســفينة صغيــرة في بحر إيجه 
بالقرب مــن جزيرة ليســبوس اليونانية. صرح بذلك 
ناطق باســم قوات خفر الســواحل اليونانية. ونقلت 
الشــرطة اليونانيــة عــن احــد الناجــني العراقيني أن 
القــارب كان على متنه 27 مهاجــرا عراقيا والقبطان، 
وانه غرق على بعد نحو كيلومتر ونصف من الساحل 
اليونانــي وانتشــل خفر الســواحل حتــى االن جثة 
20 منهــم فيمــا الزال البحث جاريا عن ســبعة آخرين 
مفقوديــن.. وذكر الناجي الذي لم يكشــف عن هويته 
قوله إن جميع املهاجرين هم من العراق، وان كال منهم 
دفع نحو ألفــي دوالر لنقله الى اجلزيرة، بحســب ما 

نقلته وكاالت االنباء.
ومعروف ان الكثير من العراقيني تعرضوا لسلسة 
من املآسي أثناء محاولتهم الوصول الى دول اللجوء،  

في بحثهم الصعب للبحث عن حياة آمنة وسعيدة.
ومن جانبه اعترف وكيل وزارة الهجرة واملهجرين 
سالم اخلفاجي، مبحدودية قدرة الوزارة على متابعة 
شؤون العراقيني املنتشــرين في الكثير من املدن ممن 
يوصفون بطالبي اللجوء او الباحثني عن وسائل رمبا 
غير مشــروعة وخطــرة للوصول الى بلــدان اللجوء، 
كاشــفاً عن انــه مت مؤخرا تعيني موظــف واحد ميثل 
الوزارة في ثالث ســفارات عراقية، في األردن وايران 
وتركيا، ملتابعة شــؤون الالجئــني العراقيني في تلك 

البلدان.

تراكم ملفات طلبات 
إقامة وجلوء في وكالة 

احلدود البريطانية
تكدس ملفــات املهاجرين غير الشــرعيني وطالبي 
اللجوء السياســي لدى وكالة احلدود التابعة لوزارة 
الداخليــة البريطانيــة بــدأت «تفلــت مــن ســيطرة» 

السلطات املعنية.
 واكدت جلنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم 
في تقرير لها ان عدد ملفات املهاجرين وطالبي اللجوء 
السياسي التي ما تزال بحاجة الى تسوية وصل الى 
اكثــر من 300 الف او ما يعادل عدد ســكان ايســلندا. 
واوضحت ان 24 الف ملف من اصل 25 الف تعود الى 
مهاجرين غير شرعيني اختفوا بعد ان رفضت طلبات 
جتديد او متديد تأشــيرات ورخص اقامتهم مشــيرة 
الى ان اكثــر من 95 الف من اجمالي امللفات املكدســة 
كان يفتــرض ان تقوم وكالة احلدود بتســويتها قبل 
نهايــة ديســمبر املاضي. وشــددت على ضــرورة ان 
تلتزم وكالة احلدود باالجــراءات املنظمة والكف عن 
حتديد جداول زمنية لتســوية عدد معــني من امللفات 
مــن اجل اعطاء الوقــت الكافي للتعامل مــع القضايا 
املعلقــة وفق ما تقتضيه املصلحــة مضيفة ان الوكالة 
ال ميكنهــا التخلص من 95 الف ملــف في ظرف ثالثة 
اشــهر حيث انها قضت العام املاضي كله في تسوية 

29 الف ملف. 
وكان تقريــر حديث صدر يــوم اخلميس 25 كانون 
الثانــي 2013  للمفتش العام « جون فاين « الذي ينظر 
في مســألة تراكم امللفات في وكالــة احلدود قد أفاد 
بالعثــور علــى كدس مــن امللفــات ألكثر مــن14 ألف، 
تعود بعضها الى مايقارب العشــر ســوات ولقضايا 
لم شمل ملتزوجني من بريطانيني او طلبات إستئناف 
كانــت الوكالة قد أجلت النظــر فيها حلني بلورة خطة 
للتعامــل معها. علمًا أن القضايا في تزايد مبعدل 700 

في الشهر.
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عقارات للبيع في نيوكاسل وكنت
 Properties for sale

 with potential for development and investment
in kent and Newcastle areas.

للمزيد من املعلومات يرجى اإلتصال بـ (عزيز) على األرقام:

 07881747089 أو01732465811  
amalazizalsheikh@gmail.com   :أو البريد األلكتروني

إستطالع رأي اجلالية
املنتدى العراقي بحاجة الى آرائك حول خدماته في بريطانيا. ونرجو مساعدتك باملشاركة 
فـي هذا االسـتبيان الذي هو خطوة هامـة تهدف الى معرفة آراء وتطلعات اجلالية واشـراكها 

بشكل مباشر في عملية وضع وتطويرمشروع بناية ومقر املنتدى .
ندعوكم للمشاركة في االستبيان الذي  يستغرق  دقائق قليلة، ولكنها مصدرهام للمعلومات 
تسـاهم مع مصادر اخرى في متكني املنتدى العراقي من دراسـة احتياجات ومتطلبات حتقيق 

مشروع مقر املنتدى.  
فنرجـو ملئ االسـتمارة املرفقة مع هذا العدد، وال حاجة  لوضـع طابع بريدي على املظروف 
بل اسـتعمل البريد اجملاني للمنتدى العراقي، على ان تصل املنتدى في فترة أقصاها أسبوعني 

من إستالمك االستمارة، مع جزيل الشكر لتعاونكم.
البريد اجملاني

RTCE-TKZY-XXXZ
 Iraqi Association,

 Office C, Norland House,
 9 Queensdale Crescent,

London W11 4TL

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 

مكتب بوابة بغداد للعقار
مستعدون لشراء العقارات في كافة محافظات العراق

وبأحسن االسعار وحتويل األموال الى أي بلد ترغبون به وبدون عموالت
لالستفسار    07423578777 / 07501823819  

278 Kingsbury Road, London NW9 0BY

مدرسة 
لغة 

عربية

مدرسة تتقن اللغة العربية والقرأن الكرمي للراغبني
 في التدريس املنزلي االتصال على الرقم التالي

األنسة عزة :07553736845
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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

 British Parliament will debate
 Iraqi Kurdish Genocide

 The current campaign to win
 formal recognition of the Iraqi
 Kurdish genocide is gaining an
 important stage. The British House
 of Commons will debate a motion
 calling for formal recognition of the
 mass murder of Kurdish people in
 Iraq as genocide. The news follows
 a tireless campaign for recognition,
 supported by more than 27,500
 British citizens, who have all signed
 an e-petition demanding justice for
 the murdered Kurds.
 Robert Halfon,  the Conservative
 MP for Harlow, said unless
 the genocide is recognised
 internationally, people cannot be
  brought to justice. Meg Munn,
 Labour/Co-operative MP for
 Sheffield Heeley said that the debate
 would have a wider resonance given
 events in Syria. Fabian Hamilton,
  Labour MP for Leeds North East
 cited good cross-party support for a
 debate.
 Jason McCartney, who served as
a Royal Air Force officer in the no-
 fly zone in Zakho, said it would be
 a fitting tribute to have the debate
 on the 25th anniversary of Halabja
 chemical attach. Nadhim Zahawi,
Conservative MP for Stratford-on-
 Avon, said that his father fled Iraq
 because "his only crime was to be
 Kurdish and not willing to join the
 Ba'a th party," said that Britain
 has been heavily involved with the
Kurdish people going back to Sykes-
 Picot, but more recently with Sir
 John Major who saved the Kurdish
 people with the no-fly zone and Tony
 Blair who is seen as the liberator of
 the Kurds.
 Such a debate would also focus
 on the UK Government's current
 position that it prefers to follow
 judicial precedent rather than take
 the lead itself. It may take time to shift
 the British Government's position.
 A debate, which allows Parliament
 to give its formal support, would be
 very useful in this process.

IRAQI ASSOCIATION (IA)

 25th Anniversary of Iraqi
Association
Early Day Motion 689

 Main content
 Session: 2012-13
 Date tabled: 06.11.2012
Primary sponsor:   David Anderson  (Labour party)
 Sponsors:
Peter Bottomley (Conservative party)
Mike Gapes (Labour party)
Alan Meale (Labour party)
Jim Shannon (Democratic Unionist party)
 That this House warmly congratulates the Iraqi Association on
 its 25th anniversary; notes that the Association, which became a
 charity in 1990, was established in response to the need by the Iraqi
 community, whatever their race, ethnic origin, language, religious or
 political background, to create an identity in Britain, spread awareness
 of its achievements and needs and to encourage and develop viable
 humanitarian projects in Iraq; and wishes the Association well in the
 future for the sake of the many Iraqis in this country and for relations
between Iraq and the UK.

 Scottish
 Refugee
 Council
 challenges
 inaccurate
reporting

 The Scottish
 Refugee Council
 has lodged
 a complaint
 with the Press
 C o m p l a i n t s
 C o m m i s s i o n
 (PCC) in January
 2013 against the

Scottish Daily Mail which ran a front-
 page story that inaccurately reported
 the rates of asylum applications in
 Scotland as compared to the rest of the
UK.

 Entitled ‘Crisis as Asylum Seekers
 target Scotland’, the article implied
 that asylum seekers are arriving in
 Scotland in the hope of an increased
 likelihood of their asylum claim being
granted.

 In fact, there is no evidence to
 suggest that asylum seekers are
 deliberately ‘targeting’ Scotland. The
 vast majority of asylum seekers are
 dispersed to Scotland on a ‘no-choice’
 basis by the UK Border Agency.
 The Scottish Refugee Council has
 previously complained to the PCC
 about a Scottish Daily Mail article. In
 February 2012, the paper was forced to
 print an apology and correction after
 publishing our complaint regarding its
 misleading article about the legal bids
of asylum seekers was upheld.

 Gary Christie, Head of Policy
 and Communications said:  “We
 are disappointed that when other
 newspaper headlines focus on real
 crisis facing refugees in the world,
 such as the tens of thousands of people
 fleeing Syria, the Scottish Daily Mail
 chooses to fabricate a ‘crisis’ of its own
in Scotland.”
Seen inaccurate reporting?

 Have you seen inaccurate or
 inflammatory reporting about asylum
 issues? Write to the editor and let
 him know that it’s unacceptable, or
 make a complaint directly to the Press
Complaints Commission.
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 Facing the challenges ahead, together

 Iraqi  Association held its 25th
 Annual General  Meeting on 20th
 January 2013 in Hammersmith, the
  Charity’s chair, Mr Muhy Mahmoud
  presented Trustees’ report and
 accounts ending 31 March 22012.
 It was followed by a detailed report
 on the work of the Iraqi Association
 during the course of the past 12
 months. It was reported that the
 Iraqi Association has helped 1471
 people from different backgrounds
 and needs, and most were  vulnerable
 local residents of  elderly and young
 people. It was  also noted that the
 move from Palingswick House to
 Norland House in Shepherds Bush,
  led to fear and uncertainty among
 users and members of the charity.
 Iraqi Association was one of the
 15 charities to be evicted by the
 Hammersmith Conservative led
 Council.
 The meeting heard the
 consequences of this move and
 how it has affected the potential
 development of the charity’s
 volunteerism , as the  pressure of
 space and users’ expectations have
 decreased volunteers placements.
 The other point which was discussed
 was the reality check on embarking
 on a capital project during the
 current austerity climate, and
 whether the focus should be on
 leasing. The new Trustees was asked
 to study this further  and to consider

 a better office space to cater for the
 charity’s daily work, the Trustees
 will take into account the previous
 consultation meetings which were
held with users and members.

 The meeting also reported
 the successful 25th anniversary
 celebration events of the Iraqi
 Association in October and November
 last year. The jubilee anniversary
 covered different activities, targeting
 the general public, as well as users
 of the charity.  The activities were
 held included an exhibition, poetry
 reading, interactive discussion on
 the community’s historyy in the
 UK, seminars on topical community
 integration, Iraqi film  showing
 by Iraqi directors, and  a cultural
 evening.  We are grateful for the
 backers and sponsors, including the
  Iraqi Cultural Centre in London
 and other individual supporters.

  The AGM was attended by
 members and users of the charity,
 including other grass-root Iraqi non
 profit organizations with messages
 of support for the excellent work
 of the Iraqi Association and its
 Jubilee anniversary. The meeting
 also thanked our local MP Andy
 Slaughter, and the work of David
 Anderson MP, who presented the
 Early Day Motion on 6 November
 2012  in the  House of Parliament in
 support of the Iraqi Association 25th

Anniversary, and its work as a non-

  sectarian organization.
 The election of the board of
 Trustees took place during the
 AGM, with a number of changes
taking place.

 The AGM also highlighted the
 challenges ahead, particularly the
 current austerity  period and its
 impact on Iraqi Association’s   work
 because of the cutback of local
 services. Nowadays, the referral from
 other agencies to Iraqi Association
  has increased by three folds.
 The panel of discussion also
 mentioned that despite a shoestring
 budget, Iraqi Association continued
 to service its users, and stressed that
 resource development must be one of
 the top priorities.  The meeting also
 noted the success of the IraqChild
 project and its important role to
 help orphan children.
 The Board would like to thank the
 staff, and volunteers for  their hard
 work over the past year.  We equally
 are very grateful for the support of
 funders and donors.

 Volunteers Wanted...
 Our Charity provides skills and expericne in areas of
 administration, confidence building, work environment, IT skills
 and comunication with different age groups of people. Minimum
 hours  7 per week for the period of three to tweleve months. For
 further information please contact Jabbar on 02070232650.

 

Join us and make a real difference.


