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نـــدوة 
املفوضية املستقلة لإلنتخابات 

وعملية التصويت في اخلارج
األستاذ فريد آيار

العضو السابق في مجلس املفوضني 
يوم اخلميس 20 آذار 2014

الساعة 7 - 9  مساًء
قاعة كنيسة ريفركورت (همرسمث) 

(تفاصيل ص 8)

باقات ورد عطرة
 الى المرأة بيومها العالمي 8 آذار

٭ ٭ ٭
أجمل التهاني والتبريكات

الى الصابئة المندائيين بحلول
 عيد الخليقة (البنجة)

٭ ٭ ٭
أحر التهاني 

بحلول عيد نوروز المجيد

تعالوا ننتخب
تعالوا لنغير

األنتخابـات البرملانيـة علـى األبـواب، 
ومعها جتـري التحضيرات لكسـب صوت 
الناخب، ألن صوته سـليعب دورا مهما في 
حتديد طبيعة البرملان والسلطة التنفيذية 

املقبلة ألربعة اعوام مقبلة.
وفي املغتـرب وخصوصا فـي بريطانيا 
سـيكون لصوت اجلالية أيضـا  تأثيره في 
تغيير النسـب األنتخابية لهـذه القائمة أو 
تلك وبالتالـي تغيير اخلريطة السياسـية 

املقبلة التي تقود البالد.
 وكمنظمة مجتمع مدني، يتطلع املنتدى 
العراقـي أن يسـهم أبنـاء وبنـات اجلالية 
في املشـاركة في التصويـت وأن ال يفرطوا 
بهذا احلق، وأن ال يركنوا للسلبية واليأس 
ألن آمالهـم حتطمـت على وعـود لم حتقق 
في الـدورة السـابقة، فاألمـر اآلن ومازال 
فـي أيديهم بحجب الثقة عـن القوائم التي 
فشـلت في حتقيق األمن واألمـان لعراقنا،  
ودعـم  القـوى التـي تسـعى حقـا للتغيير 
ودفـع عجلـة الوطن الـى االمـام وتصون 

كرامة املواطن وحريته.
االنتخابـات  جتـري  ان  نتطلـع  كمـا   
بسالسـة وتقع على اجلهات املسـؤولة من 
واجلهـات  االنتخابـات  مفوضيـة  ممثلـي 
املسـؤولة في السـفارة العراقيـة، وتالفي 

السلبيات السابقة ومنها:
*عـدم اعتماد بعـض الوثائق العراقية 

الـذي  البريطانـي  اجلـواز  أو  الرسـمية 
يثبـت عراقية الشـخص، مما حـرم االالف 
مـن حق االنتخاب، كما جرى الحقا شـطب 

املئات من قوائم االقتراع.
*وجـود خروقـات عديـدة فـي مراكـز 

القوائـم  ممثلـي  التـزام  وعـدم  املراقبـة، 
املتنفـذة بالصمت االعالمـي باالضافة الى 

استفزاز األخرين.
وقلتهـا  االنتخابـات  مراكـز  بعـد   *

خصوصـا في لنـدن واملناطـق األخرى من 
بريطانيا.

*عـدم توفير املواصالت للوصول اليها 

وخصوصا لكبار السن واملعوقني.
لسـاعات  للوقـوف  املئـات  إجبـار   *

وفـي  التصويـت  مراكـز  خـارج  طويلـة  
أجـواء بـاردة،  أرهقت الكثير، فـي الوقت 
الذي سمح للشـخصيات املتنفذة الدخول 

بدون االلتزام بالطابور.
مراكـز  فـي  العاملـني  أكثـر  تعيـني   *

االنتخابـات مـن األحـزاب املتنفـذة، ممـا 
أدى الى حدوث كثير من اخلروقات.

كذلك ضـرورة اعتمـاد العـراق كدائرة 
لعراقيـي  بالنسـبة  واحـدة  انتخابيـة 

اخلارج.
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يواجه مهاجرو االحتاد األوروبي حاجزا جديدا قبل 
التمتع مبزايا املنافع االجتماعية في اململكة املتحدة

املنتدى ـ خاص

أعلـن وزيـر العمـل البريطانـي 
(ايان دنكان سميث) عن إجراءات 
دول  مهاجـري  تواجـه  جديـدة 
االحتـاد االوروبـي ، حيـث عليهـم  
كسـب 150جنيهـا اسـترلينيا  فـي 
األسـبوع ملـدة ثالثة أشـهر قبل أن 
يتمكنـوا من احلصول علـى املنافع 
االجتماعيـة التـي تقدمهـا الدولـة 
في اململكة املتحدة، وذلك من شـهر 
2014». وليكونـوا  آذار/مـارس 
مؤهلـني للمطالبة بإعانـة الطفل و 
إئتمـان الطفل الضريبـي ، ومنفعة 
فقـدوا  إذا  عمـل  عـن  الباحثـني 

وظائفهم ، وإعانة اإلسكان.
و عتبة الـ 150 جنيها استرلينيا 
هـي أجور ما يعادل 24 سـاعة عمل 
عتبـة  وسـتحدد  األسـبوع.   فـي 
املداخيـل في املسـتوى الـذي يبدأ 
النـاس فـي دفـع التأمـني الوطني 
بــ   (National Insurance)
149 جنيها اسـترلينيا في األسبوع 
فـي العـام  14/2013، و 153 جينها 
اسـترلينيا في األسـبوع فـي العام  

. 15/2014

املداخيـل  أصحـاب  وسـيواجه 
التـي تقل عـن عتبة الــ 150جنيها 
،  تقييمـات صارمـة  للنظـر عما إذا 
كان عملهـم « حقيقـي وفعـال»، مع 
إمكانيـة حرمانهـم مـن وضـع الــ 
(عامـل – Worker) التـي تؤهل 
املزايـا  علـى  احلصـول  املهاجـر 

املذكورة.
ومت اتخـاذ قرار بـأن املهاجر في 
االحتـاد األوروبـي ال يعتبر عامال، 
وسـيصنف إما  باحثًا عـن عمل أو 
غيـر نشـيط اقتصاديـا، وهـذا من 
شـأنه أن يحـد من فـرص حصوله  
على معونات الرعاية االجتماعية. 
حيث سيكون االنتظار ثالثة أشهر 
قبل احلصول على منفعة الباحثني 
عـن عمـل علـى أسـاس الدخـل و 
قواعـد  إدخـال  بعـد  و   ،(JSA)
جديدة في 1 نيسان 2014، سيكون 
أن  السـكن.   إلعانـة  مؤهـل  غيـر 
أولئك الذين يعتبرون غير نشطني 
اقتصاديا بحاجة الى مداخيل فوق 
مسـتويات دعـم الدخـل والتأمـني 
مؤهـال  ليكـون  الشـامل  الصحـي 
للمطالبة بإعانة الطفل أو االئتمان 

الضريبي للطفل.

ارتفـاع متواصل للمشـاعر املعاديـة لألجانب في 
بريطانيـا وارتفـاع اصـوات تنـادي بخفـض عـدد 

األجانب في البالد الى النصف
تتصاعـد املشـاعر املعاديـة للمهاجريـن األجانب 
املقيمـني على أراضـي اململكـة املتحدة حتـى ان آخر 
االسـتطالعات الشـاملة للـرأي العام فـي بريطانيا 
تشـير الـى ارقام مرعبـة، مفادها ان اكثـر من نصف 
للمهاجريـن  العـداء  يكنـون  آراؤهـم  املسـتطلعة 
األجانـب املقيمـني فـي بالدهـم ويطالبـون بخفض 
عددهـم الـى النصـف علـى األقـل وذلـك بحثـا عن 
االسـتقرار فـي احلياة اليوميـة للبريطانـي العادي 

حسب قول املستطلعة آراؤهم.
وتشـير نتائج املسـح اجلديد ملعرفة رأي الشارع 
البريطاني الى تصلب في مواقف البريطانيني مؤخرا 
حيال مسـألة الهجرة األجنبية الى بالدهم بحثا عن 
حياة اقتصادية افضل ال سـيما بعد رفع القيود التي 
كانـت مفروضة وانتهـت مهلتها علـى املهاجرين من 
دول االحتـاد األوروبـي خاصة العمـال القادمني من 

شرق أوروبا مثل رومانيا وبلغاريا.

ووجـدت دراسـة الـرأي العـام فـي بريطانيا ان 
77٪ من املشاركني في االسـتطالع ينادون بخفض 
اعداد العمـال األجانـب الذين يأتون الـى بريطانيا 
بحثـا عن العمل. وبينما أشـار 56٪ مـن هؤالء الى 
ضرورة تقليـص اعداد العمال األجانـب كثيرا، رأى 
21٪ آخريـن أن يتم تقليص اعـداد العمال بصورة 

خفيفة.
وشـهد الرأي العـام في بريطانيا حتـوال ملحوظا 
في نسـبة البريطانيني املنزعجني من وجود العمالة 
األجنبية فـي بالدهم بهذه االعـداد الهائلة. فبعد ان 
كانت نسـبة املطالبني بخفض اعداد العمال األجانب 
في عام 1995 تبلغ 39٪ مـن البريطانيني، فإن هذه 
النسـبة بلغت فـي عـام 2003 قيمة اعلـى هي ٪49 

بينما كما الحظنا فقد بلغت اليوم 76٪.
رغم هـذا كلـه تراجعت نسـبة مـن يعتقـدون ان 
الهجرة العمالية الى بريطانيا سيئة وذلك من ٪52 
عـام 2011  لتسـتقر اآلن علـى 47٪. ويـرى ٪31 
مـن البريطانيـني ان هجـرة العمالـة اخلارجية الى 

بريطانيا تعزز من اقتصاد اململكة املتحدة.

تنامي املشاعر املعادية للمهاجرين في بريطانيا
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تهاني:
○ أجمـل التهانـي لضفـاف األعسـم وعبــــدالقـــادر بـوالدة 

طفلتهما (مايا)، مبروك متمنني أن تتربى بعزهم وداللهم.
○  أجمـل التهانـي لالعالميـة سـعاد اجلزائري لفوزهـا بجائزة 
نـازك املالئكة لالبـــداع النســــوي في مجال القصـة، في إختتام 
مهرجـان بغـداد عاصمـة الثقافة لعـام 2013، الـذي اقامتـه وزارة 

الثقافة في بغداد في 21 شباط 2014.
○ تهانينا للشابة مآب جنم والشاب حيدر حميد مبناسبة زفافهم 

، متمنني لهم حياة زوجية سعيدة.

متنيات:
○  الصحـة والشـفاء  نتمناها لألخ محمد مرعـي الجرائه عملية 

جراحية. 
○  الصحة والسـالمة نتمناها لالخ جبار حسـن - مدير املنتدى 

العراقي إثر عملية جراحية تكللت بالنجاح.
○ متنياتنا لألستاذ عبداآلله توفيق بالسالمة والصحة املوفورة 

إثر إجرائه عملية جراحية.

تعازي:
• تعازينا الصادقة للزميلة ميديا الزهاوي وجميع أفراد عائلتها 

بوفاة والدهم الفقيد (إبراهيم الزهاوي) له الذكر الطيب.
• تعازينا للسـيد مخلص عزيز السماوي بوفاة والدته الفقيدة 
(فاطمة عبداألمير حسـني ) زوجة االشاعر الراحل عزيز السماوي،  

لها الرحمة والذكر الطيب .
• تعازينا للسـيد إبراهيم السـيد أحمد بوفاة شقيقه في العراق 
املرحوم حسـن السـيد أحمد، لـه الرحمـة والذكر الطيـب. للفقيدة 

الذكر الطيب وله وعائلته الصبر واملواساة.
•  تعازينـا احلـارة للسـيدة لوزة طـارش العبيـدي (أم نادية) 
بوفاة شـقيقتها في السـويد صباح يوم 24 شـباط 2014 اثر معاناة 
طويلة مع املرض،  للفقيدة الذكر الطيب ولذويها الصبر واملواساة.

•  تعازينـا الصادقـة للسـيدة سـورية رمضان زوجة االسـتاذ 
جبـار رمضان (ابو بغدادي)  بوفاة والدتها في اجلزائر، لهم الصبر 

والسلوان وللفقيدة الرحمة والذكر الطيب.
•  تعازينـا احلـارة لـألخ العزيز عبـد األمير ميـرزا (أبو حمزة) 
بوفـاة شـقيقه (فريد رضا ميـرزا)، للفقيـد الذكر الطيـب ولعائلته 

الصبر والسلوان.
• تعازينـا للسـيد ابراهيـم معروف (أبو أسـيل) بوفاة شـقيقه 
نصيـر محمد معروف يـوم األثنـني 2014/3/3 في البصـرة ، للفقيد 

الرحمة ولعائلته وذويه الصبر والسلوان.
• تعازينـا للدكتور عدنان رجيب بوفاة أبن عمه (حامد رجيب) 
الذي وافتـه املنية يوم األربعاء 5 آذار في لندن ، بعد معاناة طويلة 

من املرض ، للفقيد الرحمة ولذويه الصبر.

اجتمـــاعـــيات

واصل املقهى الثقاقـي في لندن ما بني 
الشـهر التاسـع (أيلـول / سـبتمبر) الى 
الشـهر االول  (كانون الثاني / يناير) من 
هذا العام أماسيه الثقافية املتنوعة.  ففي 
سـبتمبر اسـتضاف الباحـث االجتماعي 
الدكتـور ابراهيـم احليدري حتـدث فيها 
عن االجناز الفكري  ملدرسـة فرانكفورت  
مشـيرا الـى مأثرتهـم املهمـة، هـي أنهـم 
أول مـن طـور النظرية النقديـة اجلدلية 
بـني  العالقـة  وجدليـة  الذاتـي  والنقـد 
النظريـة واملمارسـة وفضـح تناقضـات 
اختـالف  مـع  و  الرأسـمالي.  اجملتمـع 
اجتاهاتهـم العلمية، فانهـم متفقون على 
نقدهم للمجتمع الصناعي الشـمولي وما 
يفـرزه من تناقضـات، وبخاصـة ثقافتة 
البرجوازية. وفي تشرين األول /اكتوبر 
اقام أمسـية الفنان احمد مختار للحديث 
عن (الفنـان صالح الكويتـي)،  موضحا  
أنـه أسـتند فـي معرفـة نتـاج املنسـوب 
للكويتـي مـن خـالل مصادرعديـدة منها 
شـهادات الفنان نفسه وشهادات  فنانني 
مختصـني في دراسـات املوسـيقية منهم  
حسـقيل قوجمان، سـالم حسـني، حميد 
البصـري وغيرهم باألضافة الى شـهادة  

سلمان الكويتي إبن الفقيد.
ألحلـان  املتفحـص  أن  مختـار  وأكـد   
صالـح الكويتـي ، سـيجد أنهـا أعتمدت 
علـى أصـول املقـام ولكنهـا ال تتقيـد به، 
ولكـن تتماشـى مـع املـوروث اإليقاعـي 
اخلمسـينيات،  فـي  العراقـي  والنغمـي 

ولكـن ليـس بالضـرورة أن تعتمـد على 
خطـوات األداء املقامي ومسـاره اللحني 
الذي أصبح بطئيا قياسا ببعض املقامات 
ذات البـدوات املتعددة والتحرير، وذات 
امليانات الطويلة التي كانت منسجمة مع 

عصرها نهايات القرن التاسع عشر.
نوفمبـر   / الثانـي  تشـرين  وفـي   
اسـتضاف الفنان برهان شاوي للحديث 
عن جتربته الروائيـة حيث قال: توغلت 
النـاس  أن  وجـدت  اإلرادة،  قضيـة  فـي 
بطريقـة  ذبحـت  قـد  تفكـر  كانـت  التـي 
بشـعة.  وكان كتابـي (وهـم احلرية) هو 
مقاربـات احلرية والفكـر واإلرادة. وهي 
القضية نفسـها التي يناقشها أبطالي في 
املتاهات. فـي كل األحول أنا أجرب ، وأنا 
اعتبر نفسي مجربا في الشعر والترجمة 
والرواية أيضا. وال زلت أبحث في متاهة 

احلياة وماهية الفكر.
وفـي بدايـة هـذا العـام اقـام امسـية 
للفنـان عمارعلـو للحديـث عـن عالقـة 
الساكسـفون واملقام العراقي باالشتراك 
مـع الفنـان جـاك  بيكـس، وأشـار عمـار 
غربيـة،  آلـه  هـو  الساكسـفون  أن  الـى 
ولكن كيف نسـتطيع أن نعـزف ربع تون 
فيه مبا يتناسـب مع املوسـيقى العربية؟ 
هـذا التحـدي الـذي أعمل فيـه، ومتكنت 
و مبـرور الزمـن مـن إخـراج الربـع تون 
في عزف الساسـكفون، ذلـك عبر تكنيك 
خاص أسـتخدمه بأصابعـي، وأمتنى أن 

أعزف املقام كامال على هذه اآللة.

المقهى الثقافي العراقي في لندن
امسيات موسيقية وفكرية وأدبية

أفتتاح «بيت العراقيني» في لندن
أقامت  رابطة املــرأة العراقية فرع بريطانيا، حفال مبناســبة إفتتاح ملتقى 

العوائل حتت عنوان (بيت العراقيني) وذلك يوم االحد  15 ديسمبر 2013.
ورحبت أحــدى االخوات فــي الهيئة االداريــة  باحلضور مؤكــدة ان هذه 
اللقاءات جتمع شــملنا وتخفف من مشــاكل الغربة وتقوي أواصر الصداقة 
والتعارف فيما بيننا، وتعــد فرصة لتبادل اآلراء واخلبرات وتعزيز عالقاتنا 

وتآزرنا في عراق مصغر في بيت العراقيني . 
 وتخلــل احلفــل فقــرة التعارف ، تــال ذلك فقــرة مواهب. وكانــت البداية 
بقصيدة اجلواهري املعروفة «يا دجلة اخلير»  ألقاها أحد االطفال بأتقان اثار 

أعجاب احلاضرين.
ثم  بــادر عدد من احلضــور بتقدمي االغانــي العراقيــة الفولوكلورية التي 
اطربــت اجلميع. كما قدمــت الطرائف التــي أفضت أجواء مفرحــة على هذه 
األمســية. وقرأت خاطرة ألحدى االخوات بعنوان (زيــارة الى بلدي العراق) 
التــي عكســت جتربتهــا ومشــاعرها وأحاسيســها. وأدار االطفــال  (لعبــة 
الدمبلــة) بالكامل وأبدعوا بقــراءة األرقام بالعربي واالنكليزي وقد شــارك 
اجلميــع في هذه الفعالية وقدمت الهدايا الفائزين،  باالضافة الى هدية (لعبة 
اليانصيب) التي فاز بها أحد االطفــال. وفي ختام الفعالية تقدم احلاضرون 
بالشكر للرابط على هذه املبادرة ملا لها من أهمية بالغة في جمع شمل العوائل 
العراقية ، وقدمــوا اآلراء واملقترحات لتطوير هذه الفعالية لألشــهر القادمة. 
ومن اجلدير بالذكر أن بيت العراقيني سيســتمر فــي تقدمي فعاليته  كل ثاني 

يوم أحد من كل شهر.

لبوة عرب تحصل على جائزتين
للوطـن  عودتهـا  بعـد 
الفنانـة  مؤخـرا  منحـت 
لبـوة  العراقيـة  الشـابة 
جائزتـني  علـى  عـرب 
اولهمـا كأفضـل ممثلة في 
الذي  املسـرحي  املهرجان 
اقيم في العـراق والثانية 

في استفتاء جمللة عيون.
الفنانـة  ان  ويذكـر 
لبـوة  الواعـدة  الشـابة 
عرب.. ابنة الفنانة احالم 
عرب وكان  اول ظهور لها 
في الوسـط الفنـي حينما 
كانـت طفلة صغيـرة الى 

جانـب الفنان حسـن حسـني في مسلسـل نادية. وانهـا كانت مؤخرا 
مع مسلسـل (شناشيل حارتنا) للمخرج السـوري ثامر اسحاق .. كما 

عرضت لها السومرية مؤخرا مسلسل ايدز .
الـى جانب ذلـك فـان الفنانة لبوة تشـارك فـي دبلجـة العديد من 
االعمـال الدراميـة مـن تركيـة اوغيرهـا .. وهـي تتمنى املشـاركة في 
دوبالج املسلسالت الكارتونية. املهم ان (لبوة) التي عاشت في بغداد 
وذهبت الى لندن وشـاركت في االعمال العراقيـة التي مت اجنازها في 

سوريا .. قررت العودة الى بغداد واالستقرار فيها.

شكر وتقدير من عائلة الفقيدة (أم مخلص)
تتقدم عائلة الفقيدة فاطمة عبداألمير حسني (أم مخلص) بأسمى 
آيات الشـكر واالمتنان جلميع من واسـاها مبصابها األليم سواء من 
حضر مراسـيم الدفن أو مجلـس الفاحتة أو اتصل تلفونيًا أو أرسـل 
تعازيه. وتخص بالشـكر والتقدير منظمة احلزب الشيوعي العراقي 

في بريطانيا واملنتدى العراقي ورابطة املرأة العراقية.
لقد كان ملواسـاتكم ومشـاركتكم أحزاننا األثـر الكبير في تخفيف 

مصابنا. نتمنى للجميع الصحة والعافية.
مع خالص التقدير
مخلص عزيز السماوي
عن العائلة

تعازي
مبزيد من احلزن و األسى تلقى املنتدى العراقي خبر وفاة املرحومة 
(فوزية أمني عبدالرحمن) والدة السـيدة بيان سـامي عبدالرحمن- 
ممثلـة حكومة إقليم كردسـتان في بريطانيا. وبهذه املناسـبة يتقدم 
املنتدى العراقي بأصدق التعازي للسيدة بيان عبدالرحمن والسيدة 
شقيقتها فيان وشقيقها السيد سيروان عبدالرحمن، راجني أن تكون 

خامتة األحزان وللفقيدة الرحمة والذكر الطيب.

املؤمتر السادس عشر لرابطة االكادمييني العراقيني

رحيل السيدة اخمللصة

عقـدت رابطـة االكادمييـني العراقيـني فـي اململكـة 
 2014/10/20 فـي  عشـر  السـادس  مؤمترهـا  املتحـدة 
حضـره في اجللسـة االولى رحبت د. عاليـة احلمداني 
عن الهيئـة االدارية باعضـاء املؤمتر وضيوفـه اللذين 
حضـروا لتحيـة املؤمتـر. مت بعدهـا كان العديـد مـن 
اعضـاء البرملـان الوقـوف دقيقـة صمـت علـى ارواح 
العلمـاء واالسـاتذة واملبدعني العراقيـني الذين رحلوا 

خالل السنة املنصرمة من عمل الرابطة.
بعدها القيت كلمـة الهيئة االدارية مـن قبل الدكتور 
سـعدي النجار رئيس الهيئة االدارية للرابطة. اعقبتها 

كلمات الضيوف:
ـ القائم باالعمال العراقي االسـتاذ شيروان محسن 

دزه ني.
ـ نائـب مدير املركـز الثقافي العراقي االسـتاذ محمد 

عبد الرزاق.
ـ رابطة املرأة العراقية املهندسة احالم السعدي.

ـ املنتدى العراقي االستاذ محي الصميدعي.
ـ املقهى الثقافي العراقي الفنان علي رفيق.

ـ  الدكتـور مؤيـد عزيـز رئيـس اجلمعيـة الطبيـة 
العراقية العاملية.

اعقب ذلك فــترة اســـتراحة، غـادر فيها الضيوف 
حضورهـم  علـى  االداريـة  الهيئـة  شـكرتهم  ان  بعـد 

وحتيتهم.
علـى  التصويـت  جـرى  الثانيـة،  اجللسـة  وفـي 
شـرعية املؤمتر مـن حيث النصـاب. ثم جـرى انتخاب 
هيئـة اعتمـاد املؤمتـر. بعدها طرحـت الهيئـة االدارية  
التقرير االجنـازي. وكانت  ثمة مناقشـات جادة جتلى 
فيهـا احلرص علـى عمل الرابطـة وتطوير النشـاطات 
مـع التأكيـد علـى نوعيـة وجديـة املهـام امللقـاة علـى 
التقريـر  علـى  املوافقـة  اجلميـع  تبنـى  االكادمييـني. 
وتوصيـات  قدمـت  التـي  املقترحـات  مـع  االجنـازي 
املؤمتريـن الى الرئاسـة لضمها الى التقريـر االجنازي 

والعمل على تفعيلها  في الدورة القادمة.
كمـا مت التدقيـق واملصادقـة علـى التقريـر املالـي، 
وجـرى عرضـه والتصويت عليـه من قبـل املؤمترين، 

وجرى اعتماده.

كذلـك عرضـت الهيئـة االداريـة بعـض التعديـالت 
فـي النظام الداخلي للرابطة ملناقشـتها مـن قبل الهيئة 
العامـة. مت علـى إثرها االخذ بهـذه التعديالت للفترات 

القادمة.
وعقـدت الهيئـة االداريـة اجلديـدة اجتماعها االول 
يوم االحـد الثالث من نوفمبـر 2013 لتوزيع املهام على 

اعضاء الهيئة االدارية اجلديدة.
1 ـ د. سلوى السام / الرئيس

2 ـ د. حميد عبد / نائب الرئيس
3 ـ الفنان فيصل لعيبي / االمني العام

4 ـ د. عمـر الصكبـان / مسـؤول املاليـة واجلانـب 
االجتماعي

5ـ  د. عبد احلسني الطائي / مسؤول اجلانب الثقافي 
واالعالمي

6 ـ د. عدنـان رجيـب / مسـؤول اجلانـب االكادميي 
ونشرة االكادميي

7 ـ د. خولة الرومي / للمساعدة في نشاطات الهيئة 
االدارية

في الستعينيات القرن املاضي، شاءت الصدف أن أدرس اللغة العربية في 
املدرسـة التي يشـرف عليها املنتدى العراقي في بلدية كنتـش تاون، وكانت 
تـدرس معي السـيدة املربيـة الفاضلـة الراحلة فاطمـة أم مخلص.  فشـدني 
وقارهـا واخالصهـا في تعليم ابنـاء اجلاليـة العراقية. وأثر اغالق املدرسـة 
لم ألتـق بها اال العام املاضـي، فتذكرنا تالميذنا ومن ضمنهـم  ابنتها وطفاء،  
فقالت ضاحكة انها االن تعد نفسها لتصبح مدرسة مثلي!  وكنت آمل.... ولكن 
سبق السيف العذل، لقد فجعني خبر موتها، فسالما يوم ولدت ورحلت ايتها 

العزيزة الغالية
جبار رمضان
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عبد الرحمن أبو عوف مصطفى/ كاليفورنيا
ُيعـد االرهـاب مبـا يتبنى مـن وسـائل عنفية 
لتحقيق اجندة سياسـية، ومبـا ُينتج من خوف 
وفـزع وهلع في نفوس األبريـاء، التحدي األكبر 
ملستقبل الشعوب في املنطقة والعالم، خاصة اذا 
مـا أدركنا بأن الطفولـة الصانعة ملسـتقبل األمم 
هـي األكثر تضررا بفعل اإلرهاب من أي شـريحة 
أخرى. وباالضافة للتحديات املادية التي تواجه 
هذه الشـريحة، هناك اسـتهداف آخر وحتديات 
فكرية ومعنويـة أخرى التقل خطـرا عن مثيلتها 
املاديـة وإن كانـت مترابطة ومتصلـة التأثير مع 

بعضها البعض. 
ماليـني  االرهابيـة  العمليـات  خلفـت  لقـد 
الضحايا، مما جعل تأثيرها السـلبي على مسـار 
العائلة العراقيـة التي هي نـواة اجملتمع، تأثيرا 
قياسـيا الميكـن جتاهلـه وغـض النظر عنـه، ملا 
تتركـه هـذه العمليـات مـن ظـروف اقتصاديـة 
واجتماعية قاهرة بسبب الفقر والعوز واحلرمان 
الذي تتعرض له األسـرة العراقية نتيجة فقدان 
رّب األسـرة وُمعيلها األوحد فـي أغلب األحيان، 
وعلـى وجـه اخلصوص شـريحة األطفـال التي 

متثل العدد األكبر داخل األسرة بشكل عام. 
وقد بلغ عدد األيتام في العراق بسبب العنف 
واالرهاب أرقاما مذهلة توصف بأنها تعادل عدد 
نفـوس خمسـة دول صغيـرة مـن دول املنطقـة، 
حيث قـّدرت منظمة األمم املتحدة (اليونسـيف) 
عدد األيتام في العـراق بأكثر من 5 ماليني و 700 
ألـف طفل حتى عـام 2006، وليس من املسـتبعد 
أن يكـون الرقـم قد جتـاوز السـبعة ماليني يتيم 

اليوم.
وشـريحة  العـراق،  فـي  الطفولـة  وتواجـه 
بعـض  يبـرره  اهمـاال  خـاص  بشـكل  األيتـام 
قـدرات  تفـوق  املشـكلة  هـذه  بـأن  املسـؤولني 
الدولـة العراقيـة، فـي الوقت الذي يتبـارى فيه 
إلقـرار  احلكوميـون  واملسـؤولون  البرملانيـون 
امتيازاتهـم ورواتبهـم التقاعديـة على حسـاب 

ضحايا االرهاب في اجملتمع العراقي. 
فـي حقيقـة األمـر أن التنّصل عن املسـؤولية 
جتاه هـذه الفئة الواسـعة من اجملتمـع العراقي 

هو العنـوان األبـرز للمرحلة وما يفاقم املشـكلة 
وآثارهـا املسـتقبلية، فمـن املمكـن أن تكون هذه 
الشـريحة مـادة خـام لتغذيـة العنـف والعنـف 
املضاد اذا ما مت جتاهلها واهمالها بالشـكل الذي 
هـو عليـه اليـوم، وتركهـا عرضة للجهـات التي 
حتـاول تأجيـج اجلانـب الثـأري في شـخصية 
الطفـل، فقـد سـعت املنظمـات االرهابيـة لفتـح 
مراكـز التدريـب لألطفـال وكمـا هـو احلـال مـع 
«جيـش الطفولة» الذي أنشـئ في افغانسـتان، 
حيـث تسـتخدم املسدسـات والرشاشـات فـي 
املراحـل االولـى ومن ثـم التدريب علـى عمليات 
زرع العبـوات ونسـف املبانـي لتمضـي مراحـل 
التدريب الى تخريج أخطر االرهابيني في العالم. 
ولـم تنحصـر هـذه التجربـة هنـاك، بـل امتدت 
مؤخـرا الى سـوريا أيضـا حتت عنوان «أشـبال 
الزرقـاوي»، وليس مـن املسـتغرب أن متتد الى 
العـراق في حال التمادي فـي ظلم وجتاهل أيتام 
اجملاميـع  إلسـتغالل  عرضـة  وتركهـم  العـراق 

االرهابية وعصابات اجلرمية املنّظمة.
لقد كان لتسـييس الدين أثرا كبيـرا في بروز 
مثـل هذه االجتاهـات اخلطيـرة فـي مجتمعاتنا 
حتـى بـات فصـل الدين عـن السياسـة ضرورة 
قصـوى لصيانة ُحرمـة الدين في هـذه املرحلة، 
خاصـة بعـد أن أصبحت السياسـة مهنة مجردة 
من القيـم النضالية والنتـاج الفكري تدور حول 
محـور الطائفية والعرقيـة واملنافع الشـخصية 
واحلقائـق  االنسـانية  األبعـاد  عـن  مبعـزل 

املوضوعية ومكارم االخالق.
 عندئٍذ وبالعودة الى موضوع املقال فاملناهج 
الدراسـية هـي األخرى كفيلة في بناء شـخصية 
الطفـل فـي اطـار التطلعـات املسـتقبلية لشـكل 
اجملتمـع املراد انتاجه مسـتقبال، وليـس وزرارة 
التربية وحسـب، بل كل الوزارات مسـؤولة هي 
األخـرى فـي انتاج شـخصية الطفولة السـليمة 
ومبـا فيهـا وزارة التخطيـط واجلهـاز املركـزي 
للتقييـس والسـيطرة النوعيـة بتقييـد عمليـة 
اسـتيراد ُلعب األطفال التي جتّذر مفاهيم الُعنف 
وتعزز نزعته في شـخصية الطفل، ولألسف فإن 
األسـواق العراقية تكاد تكـون غارقة بألعاب من 

هذا النوع اليوم.

فئـة  لـدى  للجرميـة  اجلنـوح  احتماليـة  أن 
وإمكانيـة  خاصـة،  منهـم  واألطفـال  األيتـام 
اسـتغاللهم من قبل اجلماعـات املتطرفة هي أكبر 
بكثير من احتمالية توظيف هذه الشريحة لبناء 
مسـتقبل العراق، خاصة مع وجود هذا النوع من 
السياسيني الفاسدين في املراكز االدارية املؤثرة 
اليـوم، ومع اقـرار أطـراف حكومية بعـدم قدرة 
الدولـة علـى اسـتيعاب ومعاجلـة هذه املشـكلة 
اخلطيـرة، األمـر الذي يسـتدعي الدعـم الدولي 
ملنظمـات اجملتمـع املدني في العـراق املتخصصة 
في هـذا اجملـال، بـل وتشـكيل جمعية انسـانية 
للسـلم والتكافـل تأخـذ علـى عاتقهـا وبشـكل 
أساسـي تنظيم عمل املؤسسـات املتخصصة في 
الدعم املـادي والبنـاء الفكري لشـريحة األيتام 
وفئة الطفولة العراقية التي تشـكل ذخيرة الغد 

وعماد املستقبل.
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وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

إخالص حميد: نتطلع لمساعدتكم في دعم الطفل العراقي
إلتقيت في بغداد يوم السـبت ،7 كانون األول 
(ديسـمبر) املاضي،  بالطفلة «دعاء»،  وهي فتاة  
في العاشرة من عمرها كانت قد فقدت والديها في 
احـدى التفجيرات التي وقعت في بغداد مؤخرا. 
دعاء تتنقل على كرسي متحرك ، وتعيش مع أحد 

أقاربها حاليا. 
كانت دعاء يائسـة من تعلم القراءة والكتابة 
والذهاب الى املدرسـة، مثلها مثل العديد مـن األطفال األيتام في بغداد، ممن 
يكافحون من أجل البقاء على قيد احلياة، التي أصبحت بالنسبة لهم معركة 

ال تنتهي.
أصبحت دعاء، إضافة الى  70 طفال، حتضر الى مركزنا التعليمي املوسوم 
«مبكتبـة الطفـل»،  فـي مدينة الصدر (الثـورة) في بغداد،  وهـو املركز الذي 
بادرت رابطة املرأة العراقية بإفتتاحه في املدينة من أجل توفير فرص تعليم 
إضافية، وأنشـطة لألطفال تشـجع على العيش بسـالم، وتتجاوز الطائفية 

والعنف.
لقـد عانى أطفـال العراق بصورة عامـة، واأليتام علـى وجه اخلصوص، 
ومازالـوا يعانـون الكثير جراء أعمـال العنف واإلرهاب واحلـروب، إضافة 
الـى االنقسـام الطائفي وما آل اليـه العراق من تدهـور.  وال يخفى على احد 
ما خلفت احلروب وما احلقته بالعراقيني من دمار وخسائر، مادية ونفسية، 
طالت على وجه اخلصوص النسـاء واألطفـال؛ منهم من رأى بعينه عمليات 

خطف أسرهم وتعذيبهم أمامهم.
وعلـى الرغم مـن أن مبادرتنا اخليرية هذه غير قـادرة على الوصول إلى 
كل طفـل يتيم فـي املدينة، لكنهـا افضل بكثير أال نفعل شـيئًا علـى اإلطالق. 
وهو أمر يشرفنا، مبعونتكم، أن نواصل مهمتنا االنسانية هذه.  ورغم علمنا 
مبحدوديتهـا، لكننا كلنـا أمل انها ستتسـع وتكبر فـ «رحلة االلـف ميل تبدأ 

بخطوة واحدة». 
من هنا اتقدم بطلبي بأن ترسـلوا هدية، وهي مسـاهمة مادية قدرها £8 ، 
10£ ، 15£ أو أكثـر، إذا ما اسـتطعتم.  ذلك من أجل دعـم جهودنا في حصول 
الفتيـات والفتيان على خدمات «مكتبـة الطفل»،  كي نتمكن من الوصول الى 
أكبـر عدد من األطفال فـي األحياء الفقيرة في بغداد.  سـيما ان األموال التي 
نحصـل عليها من مؤسسـات خيريـة مثل «املنتـدى العراقي» فـي بريطانيا 
ليسـت كافيـة لتوفير مـا يحتاجه أطفـال املكتبة، فـي الوقت التي تـزداد به 
احلاجـة الـى توفير الكتـب واملواد املدرسـية واملالبس الشـتوية واأللعاب، 

الخ...
لذلك نتوسـم فيكم الوقفة اإلنسـانية املشـرفة التي سترسـم بسـمة على 

شـفاه األيتام، وتشـعرهم بـدفء احلياة األسـرية املشـتركة، وتخفف 
عليهم قسوة احلياة واملعاناة.

أمتنى لكم سنة جديدة سعيدة ومزدهرة 
مع أطيب حتياتي الشخصية

إخالص حميد 
متطوعة في مكتبة الطفل في مدينة الصدر (الثورة) - بغداد

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

عملنا اإلنساني يعتمد على التبرعات من احملسنني، واملنظمات الطوعية مثل املنتدى العراقي ، يرجى التبرع اآلن عن طريقة:
موقع املنتدى العراقي على االنترنت:

http://www.iraqiassociation.org/worldpay.html 
Barclays Bank  :أو مباشرة على احلساب البنكي للمنتدى العراقي

Account name: Iraqi Community Association- IraqChild
Sort code: 20-67-59   Account Number: 20366528

أو إرسال صك بإسم  (Iraq Child) على عنوان املنتدى

إنقذوا الطفولة في العراق من براثن االرهاب 

اخالص حميد
متطوعة في مكتبة الطفل

في مدينة الصدر (الثورة)
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تتســم أمراض اللثة بالعــدوى البكتيريــة املزمنة 
التــي تؤثر على اللثــة والعظام التي تدعم األســنان. 
ويتسبب ذلك بشكل أساسي عن طريق تراكم البالك 
اجلرثومي فوق أسطح األسنان. وإذا مت ترك أمراض 
اللثة دون عالج، فإنها قد تؤدي إلى فقدان األسنان.

للعب دور وقائي، يجب أن تكون نظافة الفم دقيقة 
وكاملــة. ومن املهــم أال يقتصر التنظيف على ســطح 
األســنان، ولكن ينبغي أن يشمل أيضًا الفراغات بني 

األسنان وحتت خط اللثة.

أسباب وأعراض أمراض اللثة:
تصنــف أمــراض اللثــة من حيــث شــدتها، حيث 
ميثــل التهاب اللثة أبســط أشــكالها. ويعتبر التهاب 
اللثة أكثر أمراض اللثة تقبًال للعالج واإلصالح. ومع 
ذلــك، إذا مت ترك التهاب اللثــة دون عالج، فإنه ميكن 
أن يتطــور إلى التهاب في النســج الداعمــة.  ويعتبر 
تدني مســتوى نظافــة الفم الســبب األكثر شــيوعًا 
اللتهــاب اللثة. والتهاب اللثة هو مصطلح يســتخدم 
لوصف التهاب اللثة الناجت عن تراكم البالك عند خط 
اللثة. ويتكــون البالك من البكتيريا التي يجب إزالتها 
بانتظام وإال ســيتصلب ويتحول إلى جير، والذي ال 
ميكــن إزالته إال عن طريق أخصائي طب األســنان. و 
من العوامــل التي ميكن أن جتعل الفــرد أكثر عرضة 

اللتهاب اللثة، ما يلي:
نظافة الفم السيئة

التدخني
الشيخوخة

االستعداد الوراثي
التغييرات الهرمونية

بعض األدوية
اإلجهاد

االلتهابات الفيروسية والفطرية
مــرض  (مثــل  اجلهازيــة  واحلــاالت  األمــراض 

السكري)
حاالت املرض التي تخفض املناعة

احلمل
عالجات تقومي األسنان

األعراض:

اللثة التي تنزف بسهولة أو تكون حمراء ومنتفخة 
باستمرار

حساسية األسنان:

رائحة النفس الكريهة باستمرار
يعانــي ثالثة من بني كل أربعــة بالغني من أمراض 
اللثــة فــي حياتهــم. ولتفــادي حدوثهــا  مماألهمية 
التعــرف على عالمات (التهــاب اللثة) في وقت مبكر 
قبل أن تتطور إلى التهاب النسج الداعمة، وتؤدي في 

النهاية إلى تدمير العظام وفقدان األسنان.
قم بزيارة طبيب األســنان مرتني ســنويًا لتحديد 

العالمات املبكرة ألمراض اللثة.
مــن املهم أن تفكر فــي صحة الفم كجهــد تعاوني 
بينــك وبــني طبيــب األســنان. فأنــت مســؤول عن 
الصيانــة اليوميــة، في حــني يتولى طبيب األســنان 
مهمــة الفحص الدقيق لألســنان واللثــة، لتحديد أي 
تغييــرات ميكــن أن تكون ســببًا للقلق.  وقــد يتعذر 
اكتشــاف عالمات التحذير املبدئية مع التهاب اللثة. 
ومع ذلك، فإن الزيــارات املنتظمة إلى أخصائي طب 

األسنان حتافظ على صحة اللثة واألسنان.
إذا تــرك التهــاب اللثة دون عــالج، فإنه من املمكن 
أن يتطور إلى شكل من أشكال أمراض اللثة املعروفة 
باسم التهاب النسج الداعمة، وهو ما يؤدي إلى تلف 
أنسجة اللثة والعظام التحتية.  وال ميكن عالج فقدان 
األســنان وغيره مــن األضــرار الناجمة عــن التهاب 
اللثــة. ومــع ذلك، يســتطيع أخصائي طب األســنان 
احلد مــن حدوث املزيــد من الضرر عــن طريق وقف 

تطور التهاب النسج الداعمة.

نصائح من اجل صحتك

ــي  وجسم  ــذائ ــل نــظــام غ مــن أج
صحي 

ميكنك إتباع اآلتي:
تناول كل صباح ملعقة صغيره من العسل 

مع كوب ماء
قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة تناول 
أو  أو خل  ليمونه بنزهير  كوب ماء + عصير 

إضافة شريحة أناناس
عن  يقل  ال  مبا  الوجبة  بعد  الشاي  تناول 

 45دقيقة
يوميا  املاء  من  قدحًا   12 الى   8 من  تناول 
األكــل  وجــبــة  قبل  تناوله  على  واحلـــرص 
بنصف ساعة ثم من يشرب ماء ساخن، مما 
في  وخصوصا  الدهون  حرق  على  يساعد 

منطقة البطن.
اليومية  سعراتك  التزيد  أن  على  احرص 

عن السعرات املفقودة.
وتناول  الوجبة  سعرات  حساب  حــاول 
في  حرارية  سعرات  على  احملتوية  الوجبات 

اإلفطار أو الغداء
سعرات   4 على  يحتوي  بروتني  ــرام  1ج

حرارية
سعرات   4 على  يحتوي  نشويات  1جرام 

حرارية
سعرات   9 على  يحتوي  ــون  ده 1جـــرام 

حرارية
لفقد 1 كيلو جرام من وزن اجلسم حتتاج 
لبذل 7000سعر حراري أي مبعدل 1000 سعر 

حراري يوميا
الطبق  عن  عوضا  صغير  طبق  استخدم 

الكبير 
تناول وجبتك مبلعقة صغيرة 

أو  بالليمون  الطعام  على  امللح  إستبدل 
اخلل

أغذية  بإضافة  جذابا  طبقك  شكل  إجعل 
من  نصفه  يــكــون  بحيث  مختلفة  ــوان  ــأل ب

اخلضروات وربعه نشويات وربع بروتينات
قسم يومك على 3 ، تكون مواعيد وجباتك 

األساسية .
واملكرونه  كالرز  النشويات  تتناول  ال 

واخلبز بعد وجبة الغداء.
الفواكه واخلضروات  تناول  أحرص على 

الطازجة في مواسمها.
احرص على أن تكون أخر وجبة قبل النوم 

بـ 3 ساعات.
ــون من  ــك ـــوب م تــنــاول قــبــل الــنــوم ك
الينسون  أو  األخضر  الكراويا أواجلنزبيل 

والشمر.
منطقة  في  السمنة  من  تعاني  كنت  إن 
واأللبان  األجبان  منتجات  فتجنب  األرداف 
كاملة الدسم وأكثر من تناول الفواكه الغنية 

بفيتامني ج ومضادات األكسدة.
منطقة  في  السمنة  من  تعاني  كنت  إن 
واخملبوزات  املعجنات  تناول  فتجنب  البطن 

بالدقيق األبيض
للحد من الشهية تناول فنجان من جريب 
حرق  على  تساعد  التي  القرفة  مع  ــروت  ف

الدهون
ميكنك  ــدهــون  ال ــرق  ح على  للمساعدة 
بالنعناع  األخضر  الشاي  من  فنجان  تناول 
يقل  ال  مبا  الوجبة  بعد  والكمون  واجلنزبيل 

عن 45 دقيقة.
احرص على املشي مدة ال تقل عن 45 دقيقة 

5 أيام في األسبوع على األقل.

آالم الظهر
إن آالم الظهــر مــن املشــاكل الطبيــة الكثيرة 
املصادفــة، وهي تنجم في معظمها عن تشــنج 
العضالت والتنّكــس في األقراص بني الفقرات 
في العمــود الفقري. ميكن أن تصبح آالم الظهر 
مزمنة وأن تســبب العجز عن العمــل. قد تنتج 
التشنجات في عضالت الظهر عن رفع األشياء 
بشــكل غير صحيــح أو بعــد االنحناء بشــكل 
غيــر مالئم أو الــدوران اخلاطــئ. وميكن عالج 
احلاالت الشديدة من تشنج العضالت باللجوء 
إلى العالج الفيزيائي والدواء. ميكن آلالم الظهر 
أن تستمر طويًال بعد احلوادث التي تسبب في 
إصابــة األقــراص، أو املفاصــل الُوَجيهية، أو 
اَملفِصل الَعُجِزّي اَحلرَقِفّي. إن التدهور في حالة 
العمود الفقري نتيجة االستعمال اخلاطئ ميكن 
س يســبب بدوره أملًا حادًا في  أن يؤدي إلى تنكُّ
الظهر والساقني وَخَدرًا وضعفأ فيهما. يحدث 
التنّكــس بشــكل أســرع عنــد املرضــى الذيــن 
يعانون من التهــاب املفاصل. إن الطريقة اُملثلى 
للوقايــة مــن آالم الظهر هي ممارســة التمارين 
التي تســاعد في شــّد وتقوية عضالت الظهر. 
وينبغي القيام بهــذه التمارين مرتني إلى ثالث 
مــرات فــي األســبوع. و مــن أفضــل التمارين 

الرياضية لصحة الظهر هي:

•   الوقوف واجللوس اجلزئي.
• ثني الركبة إلى الصدر.

• مترين الضغط «رفع اجلســم اعتمادًا على 
الذراعني».

على املريض استشــارة الطبيب قبل الشروع 
ببرنامج التمارين الروتينية إذا كان قد سبق له 
أن عانى من مشكلة في الظهر. إن اتباع تقنيات 
صحيحة عند االعتماد على الظهر يساعد أيضًا 
في حمايته من األلم. وعلى كل شــخص اتخاذ 
وضعية مســتقيمة عند اجللــوس أو الوقوف، 
واالنحنــاء اعتمادًا على الوركــني والركبتني ال 

على الظهر. 

صحة الجهاز الهضمي
مـن املالحـظ في الوقـت احلديـث وجود عالقـة وثيقة 
بني سـالمة اجلهاز الهضمي وطبيعة النمط املعيشي املتبع 
والـذي يتضمن نوعيـة الغـذاء املتناول ومعدل النشـاط 

البدني املبذول ودرجة التوتر في احلياة اليومية.
ووفقًا للتقديـرات العاملية الصادرة عن منظمة الصحة 
العامليـة (WHO) ثبت أن هناك شـخص واحد بني كل 5 
أشخاص أصحاء تقربيًا قد يصاب مبشكلة هضمية معينة 
ناجتة عـن سـوء التغذيـة أواإلكثار مـن تنـاول األطعمة 
الضـارة احملتويـة على نسـبة عالية من الدهون املشـبعة 
أو املهدرجة والتي تتسـبب بشكل مباشر في االضطرابات 
الهضمية كالشـعور بألم في املعـدة، أو صعوبة في البلع، 
أو انتفـاخ بالبطن، أو غازات معوية، أو عسـر في الهضم، 
أو حرقـة شـديدة فـي املعـدة. وهنـا جتـدر اإلشـارة إلى 
ارتفـاع عـدد األشـخاص الذين يعانـون مـن اضطرابات 
اجلهـاز الهضمـي إلـى 50٪ وذلـك منذ عـام 1995، حيث 
كانت النسبة ال تتجاوز شـخصًا واحدًا مريضًا بني كل 10 

أشخاص اصحاء.

مقترحات من أجل سالمة وصحة اجلهاز الهضمي.

 تناول األطعمة العضوية:
ينصح بضرورة تناول اخلضراوات والفاكهة الطازجة 
ال سيما العضوية والتي تكون خالية من املواد الكيميائية 
الضـارة. وفي املقابل يجب التقليل من األطعمة السـريعة 
واجلاهزة احملتوية على نسـبة عالية من الدهون الضارة 
التـي أثبتـت الدراسـات الصـادرة عـن جامعـة هارفـارد 
األميركيـة أن النظـام الغذائـي الغنـي بالدهون املشـبعة 
أو املهدرجـة قد يضاعـف من خطر اإلصابة بداء سـرطان 

القولون على املدى الطويل. 

 ممارسة الرياضة:
املسـتمرة  احلركـة  أن  احلديثـة  الدراسـات  أظهـرت 
والنشاط البدني املنتظم واملواظبة على ممارسة الرياضة 
عمليـة ضروريـة للحصـول علـى هضم سـليم نـاجت عن 
حتسـني حركة االمعاء وتسـريع حركة حتلـل الطعام عبر 
القنـاة الهضميـة األمر الـذي يجنب اإلصابـة بالتقلصات 

املعوية واالمساك.

 اإلكثار من السوائل:
تسـاعد السـوائل علـى امتـام عملية الهضـم من خالل 
تسـهيل مرور الطعام في القناة الهضمــــية، ما يجـــنب 
اإلصابة بسـوء الهضم أواإلمســــاك. كما للســــــوائل 
دور في إذابة الفيتامينـات واملعادن وغيرها من املغذيات 
األمـر الـذي يسـاعد أنسـجة اجلسـم علـى امتصاصهـا 

بالكامل.

 تناول كميات معتدلة من الطعام: 
يعـد اإلفراط في تنـاول الطعام من أكثـر األخطاء التي 
يرتكبهـا العديـد مـن األشـخاص، ويعـــزى ذلـك إلى أن 
اجلسـم يفـرز كميات محـدودة مـن العصـارات الهضمية 
ال تكفـي لهضـم الوجبـات الكبيـرة ما ميثل عـبء إضافي 
علـى اجلهـاز الهضمـي أثنـاء الهضـم ينتـج عنه ألـم في 
املعـدة، أو انتفـاخ وغـازات معويـة. لذلك ينصـح بتعدد 
الوجبات الصغيرة على مدار اليوم لدميومة صحة اجلهاز 

الهضمي.

 تناول الطعام في أوقات محددة:
يرى األطباء أن اجلهاز الهضمي يعمل بشكل أفضل عند 
إتبـاع جدوًال غذائيًا ينظم مواعيد تناول الوجبات الثالث 

الرئيسـية. حيث أن إهمال وجبة من تلك الوجبات يؤدي 
إلى فرط الشـعور باجلوع الذي غالبًا مـا ينتهي باإلفراط 

في تناول الطعام. 
كما أن إعداد جدول غذائي منتظم مينح وقت من الراحة 

للجهاز الهضمي بني الوجبات اخملتلفة.

 نصائح عامة لصحة اجلهاز الهضمي:
تنـاول حصة مـن األليـاف تتـراوح مـن 25 – 30 غرام 

يوميًا والتي تتوفر بكثرة في اخلضراوات والفاكهة. 
تناول مشـروب دافـئ في الصباح ممـا يجنب اإلصابة 

باالمساك وينشط حركة األمعاء.
جتنـب التوتر فـي حياتك اليوميـة والذي يؤثر سـلبًا 

على صحة اجلهاز الهضمي.
االمتناع عن التدخني حيث أثبتت الدراسات أن تعاطي 
التبـغ يجعـل املدخن أكثـر عرضـة للحرقة املعديـة، عدم 
تنـاول العقاقيـر الطبية التي تؤثر سـلبًا على الهضم. كما 

يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي عقار.

نزيف اللثة / أمراض اللثة
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مافيات تتاجر بالالجئني العراقيني وتستعملهم كـ«فئران إختبار» لالدوية
املدى برس/ بغداد

تسبب كشـف التفاصيل اخلاصة بـ»فضيحة» شحنة 
البسـكويت منتهي الصالحية لطالب املدارس العراقية، 
في إثـارة تداعيـات خطيرة فـي العراق كمـا األردن، لم 
تهدأ توابعها بعد، فمنذ اللحظة األولى لسماع الصحافية 
حنـان الكسـواني، باملوضـوع أدركـت، كمـا تقـول، مـا 
ينطـوي عليه مـن ممارسـات «خطيرة» بحـق الالجئني 
العراقيـني والسـوريني، منها ما يدخل فـي باب «االجتار 

بالبشر» أو استغاللهم «كفئران جتارب» .
 البدايـة كمـا تقـول الصحافيـة حنان الكسـواني في 
حديـث إلـى (املدى برس)، جـاءت من خـالل «صحافية 
صديقة تعمل مع وكالة إعالمية أجنبية، رشحتني إلعداد 
حتقيق البسـكويت منتهـي الصالحية، بعـد طرحها من 
قبل ناشـط عراقي يعمـل مع إحدى املنظمات اإلنسـانية 

التي تنظم معامالت الهجرة في عمان».
وتضيف الكسواني، «عملت بجهد وتكتم وعلى نفقتي 

الشخصية، وحتدثت مع الناشـط العراقي الذي أبلغني 
بوجود سماسرة من العراق واألردن، يستغلون أوضاع 
الشباب العاطلني عن العمل والعوائل الفقيرة، وذلك من 
خالل إجراء جتـارب دوائية عليهم مـن دون تراخيص، 
الدراسـات  سلسـلة  عبـر  الـدواء  ميـر  أن  دون  ومـن 

والفحوصات املتعارف عليها دوليًا».
وتوضح الصحافية األردنية، أن «الفقراء من الالجئني 
العراقيني في األردن كانوا يخضعون ملثل تلك املمارسات 
من قبل السماسـرة قبل أن يلحق بهم السوريون بعدها، 
حيث يتم استغاللهم في مختلف أنواع االجتار بالبشر»، 
وتسـتدرك «لكن املؤسف عدم وجود دليل على ذلك، ألن 
الشـاهدة الوحيدة التي كانت تخضـع لذلك، وتتقاضى 
خمسـة دوالرات عـن كل جرعـة دوائيـة،  هاجـرت إلـى 

أميركا وتوفيت هناك، بسبب تلك التجارب».
 وتتابع الكسـواني، من هنا «قمـت بالتخطيط لكيفية 
دخولي للمسـتودعات التي يتم بها تغيير مدة صالحية 
شـحنة البسكويت الفاسد املراد إرساله للعراق مبوجب 

برنامـج الغـذاء العاملـي،  لالطـالع على كيفيـة توظيف 
عاملـني عراقيني بهـذا األمر»، وتسـتطرد أن «عمل أولئك 
العراقيـني كان يتـم مـن الواحـدة بعـد الظهـر وحتـى 

منتصف الليل».
«جنحـت  لقــــد  األردنيـة،  الصحافيـة  وتواصـل 
مـدة  بتغييـر  اخلاصـة  املسـتودعات  إلـى  بالدخـول 
صالحيـة ذلك البسـكويت، بعد انتحال صفـة كوني من 
عائلة سـورية تبحث عن عمل»، وتسترسل «قمت بجمع 
املعلومات خالل اسبوع واحد، ألن إطالة املدة لم تكن في 

صاحلي».
وتؤكـد الكسـواني، أن هنالـك «مواضيع أخـرى أكثر 
خطـورة، يجـري العمل عليها بسـرية تامة، بحسـب ما 

تقتضي ضرورة التحقيقات االستقصائية».
وقـد اختتمت فـي العاصمة األردنية عمـان، في الـ13 
من شـباط 2014 ، اجتماعات اللجنة البرملانية للتحقيق 
في توريد برنامج الغذاء العاملي، شـحنة من البسكويت 

املنتهي الصالحية لطالب مدارس العراق.

عراقيتان تفوزان بجائزة
اإلنسانية ولقب املرأة العربية األولى 

عزام علوش: دجلة ستتحول الى جدول صغير..
وبقعة في العراق كانت ضعف مستنقعات فلوريدا

منحـت مؤسسـة »تكـرمي » فـي حفل في 
باريـس  يـوم السـبت 16 نوفمبر/تشـرين 

الثاني .2013
أدور،  هنـاء  العراقيتـني،  الناشـطتني   
لقـب املـرأة العربيـة األولى لعـام 2013 عن 
جهودهـا املدنية، ونـدوة القرغولي جائزة 

األعمال اإلنسانية واخلدمات املدنية. 
وقالـت هناء أدور جـورج ، التي تترأس 
منظمة األمل اخليرية  لـ«أنباء موسـكو «إن 
جائزتها ليسـت شـخصية، وإمنا لنشاطها 
ضمـن منظمـات اجملتمـع املدنـي العراقية، 
التـي اجتهـدت كثيرًا لرفـع مسـتوى املرأة 
والدفاع عن حقوقها .ويحب أصدقاء جورج 
، تسميتها بـ«تيريزا العراق «، مقارنة باألم 
األلبانيـة،  األصـول  ذات  الراهبـة  تريـزا 
املمرضة العاملة في كالكتا /الهند، واحلائزة 
على جائزة نوبل للسالم عام 1979  صديقة 
العبيـدي  بشـرى   ، أدور «املقربـة  »هنـاء 
عضـو مفوضية حقـوق اإلنسـان ذكرت ان 
 »بنـت العراق »هناء «اسـتحقت لقب املرأة 
العربية األولى لـ2013 ، بجدارة عالية ، بل 
وتستحق لقب املرأة االولى في العالم، ألنها 
عملت لسنوات عديدة في اجملال اإلنساني، 
والدفـاع عـن حقـوق االنسـان ، واحلقوق 

االنسانية للمرأة.«
وأضافـت إن دفـاع أدور، كان دفاعـا عن 
قضية مؤمنـة بها، ومن ميتلـك قضية يعمل 
بشـرف وتفـان ونزاهـة ألنها مسـألة مبدأ، 
ومتنت لو أن التكرمي كان في العراق وليس 

في مكان آخر من العالم.
وتعتبر العبيدي »هناء «مثلها األعلى في 
الدفاع عن قضية املرأة وعن قضية اإلنسان  
قائلـًة »منهـا تعلمـت وبـكل فخـر معنى أن 
يكون لإلنسـان قضية يسـتميت في الدفاع 
عنها، وال يخشـى في احلـق لومة الئم، ألنه 
مؤمن مبـا يدافع عنه ، إنها املـرأة العراقية, 

امرأة العالم.«
أمـا نـدوة القرغولـي، املديـر التنفيـذي 
ملنظمـة نـور احليـاة ، التـي نالـت جائـزة 
املدنيـة،  واخلدمـات  اإلنسـانية  األعمـال 
وتقدميهـا  اإلنسـانية،  مبسـاعيها  فعرفـت 
الدعـم واإلسـناد لتنفيـذ مشـاريع املنظمة 
اإلنسانية، وتسهيل العالج والطب لألطفال 
املرضى في محافظـات العراق اخملتلفة، من 

الشمال حتى أقصى اجلنوب.
يجدر ذكره أن »منظمة نور «التي تديرها 
القرغولي ، أجرت خـالل عام 2012 أكثر من 
املفتـوح  للقلـــــب  جراحيـة  عمليـة   100

قـار  لألطــفـال مجانـًا، فـي محافظـة ذي 
مبشاركة فريق طبي أميركي.

وسـلم ريـكاردو كـرم املذيـع اللبنانـي، 
جائزة مؤسسـة «تكـرمي»، للعراقيتني أدور 
والقرغولـي ، ومبدعـني عـرب ، فـي قاعـة 
رفيـق احلريري داخل معهـد العالم العربي 

في العاصمة الفرنسية باريس.
وحصـد املصـري سـامح سـيف غالـي، 
أمـا  املسـتدامة،  والبيئـة  التنميـة  جائـزة 
اإلبـداع العلمـي والتكنولوجيـا ففـاز بهـا 
السـوري أمني قسـيس، ونال الفلسـطيني 
جهاد شـجاعية جائـزة االبتكار فـي مجال 
التعليم، واإلبداع الثقافي للسـوري جورج 

طرابيشي.
األميركيـة  »تكـرمي «الشـركة  ومنحـت 
امبلومنـت «جائـزة  فـور  »اديوكايشـن 
املسـاهمة الدولية االسـتثنائية في اجملتمع 

العربي، والتي متنح ملؤسسة غير عربية.
تكـرمي  جائـزة  املؤسسـة،  قدمـت  كمـا 
للراحلـة عليا الصلـح، إلجنـازات العــمر، 
فيما نـال اللبناني جـورج الــترس جائزة 

القــيادة البارزة لألعمال.

شفق نيوز/ نيسان 2013

فـي منتصـف نيسـان 2013 اعلنـت مؤسسـة غولدمـان فـي حفل 
خاص اقيم في سان فرانسيسكو في الواليات املتحدة االمريكية, عن 
فـوز العراقي عزام علوش بجائزتها للبيئـة لعام 2013 والبالغة 150 
الف دوالر امريكي، بسـبب عمل علوش، علـى قضية انعاش االهوار 

في جنوب البالد. 
وعـزام علـوش مهنـدس مدني جنـح بنشـاطه، في انعـاش نحو 
نصف مسـاحات االهوار جنوبي العراق، عن طريق تأسيسه ملنظمة 

غير ربحية «طبيعة العراق اخليرية» عام 2004.
ويشـير اخملتصون الى انه جرى حتى اآلن اسـتعادة نحو 50 ٪ 
مـن املسـاحة االصليـة لالهـوار ووضعت فيهـا األسـس ألول متنزه 
وطنـي عراقي والذي من املقرر االعالن عنـه قبل صيف العام احلالي 

.2013
«شفق نيوز» التقت علوش واجرت معه لقاًء يعد االول منذ تسلمه 
اجلائزة بشـأن البيئة وانعاش االهوار واجلائزة، وقد بدأنا احلديث 
معه من النهاية، أي منذ تسـلمه اجلائزة انطالقا الى املسـتقبل، وفي 
هـذا يقول «مع اسـتمرار جهودي في إحياء األهـوار اناضل اآلن ضد 
تهديـد جديـد يواجـه البيئـة العراقية وهـو التصاعد غير املسـبوق 
لبناء 23 سـًدا على املنابع املمتدة على حدود تركيا وسوريا والتي لو 

ُأجنزت فلسوف حتيل األنهار في العراق إلى مجرد قطرة».
ويضيف «اقوم اآلن بتنظيـم جولة زورقية للفت أنظار العالم إلى 
التهديدات الناجمة عن النزاعات املائية وحتويل السدود إلى فرصة 

إلحياء احلوار بشأن حماية املوارد املائية املتشاطئة».
ويفصـل علـوش، فـي احلديـث عـن موضـوع السـدود التركيـة 
ومخاطرهـا علـى العراق، مشـيرا الـى ان «هنـاك حالًيا 23 سـًدا في 
تركيا وهي ذات تأثير كبير على العراق، وبالطبع، تقوم هذه السدود 
بتوليـد الكهربـاء ولكـن تكلفة ذلـك باهظة فهي تتسـبب فـي جفاف 
مصبـات األنهار، وتتحول التربة بفعل ذلـك الى رمال وتدمر الزراعة 
فـي العراق، ثم إن هذه السـدود حتـول متاًما دون اسـتعادة النظام 

البيئي لألهوار العراقية كامًال».
ويتابع، أن «املشـروع القائم حالًيا بتشـييد سـد اليسـو العمالق 
علـى وجه اخلصـوص أمر مثير للقلق جدًا، فهذا السـد سـيحول نهر 
دجلة العظيم الى مجرد جدول صغير وسيكرس النزاعات بني الدول 
اجملاورة، نحن بحاجة لتغيير ديناميكية النقاش بشأن املياه لضمان 
عـدم دخولنا في حرب علـى املياه، وأظن ان املوضـوع ال يتعلق مبن 

ميلك املاء؛ بل بكيفية العمل معًا لضمان وجود ماء يكفي اجلميع».
ويفـرد علوش، لقضية إنشـاء املتنزهات، جـزءا كبيرا من حديثه 
«لقـد قامت منظمـة طبيعة العـراق بتحديـد أكثر مـن 300 منطقة من 
أجل احلماية مع هدف أسـمى هو حماية 10 ٪ من األراضي العراقية 
حتت مسـمى متنزهات وطنية، ولكن هذه اجلهـود تواجه الكثير من 
اخملاطر؛ ليس بسـبب اإلرهاب فحسـب ولكن بوجـود 25 مليون لغم 

أرضي مزروًعا على احلدود بني العراق وإيران».
ويؤكـد على انه «بدًال من إنفاق املال والوقت على إيقاف مفعولها، 
نفضـل أن نحمـي هـذه األراضـي وننشـئ مجموعـة مـن املتنزهات 
الوطنيـة علـى طول احلـدود، و سـيتم بذلـك إيقاف مفعـول األلغام 

بشـكل طبيعـي مبـرور الوقـت، ولكـن لو لـم نحـم األراضـي اليوم، 
فسنخسرها لألبد».

واردنـا مـن علوش معرفـة املعوقـات التـي تواجه جهـود حماية 
البيئـة، فيؤكد على ان «العمـل في العراق يعني أيًضـا العمل في ظل 
اقتصـاد معقد اعتمـاده الكلي على النفط و نحتـاج أحياًنا لتصاريح 
مـن وزارة النفـط لدخـول مناطـق مهمة مرشـحة للحمايـة البيئية؛ 
ونبذل اآلن ما في وسعنا للتعاون مع اجلميع؛ لتحقيق هدفنا األسمى 

املتمثل في حماية األرض والنظام البيئي».
والبـد أن يأخذنـا احلديث مع الفائـز بجائزة البيئـة، عن بدايات 
عمليـة جتفيـف االهـوار وتخريبها فـي عهد النظـام السـابق، وعن 
ذلـك يقـول علوش «سـمعت باألمر أول مـرة حال حدوثه عـام 1994 
ولـم أصـدق حينها أنه ميكـن جتفيف األهـوار كلًيا، األهـوار التي ما 
زلـت أتذكرها منذ طفولتـي كانت ضعف حجم مسـتنقعات فلوريدا، 
وأدركت أن األمر يتطلب خطًطا وتوجيهات هندسية لتجفيف األهوار 
بالكامل، وحاملا علمت بتجفيف األهوار وتسميمها وحرقها، أدركت أن 
صدام بصدد القضاء املنظم على عرب األهوار لذا أيقنت أنني بحاجة 
للعودة للعراق ليس السـتعادة األهوار فحسـب بل حلماية أسـلوب 

حياة الناس هناك والذي استمر منذ القدم».
ويسـتدرك «في ذلـك الوقت كانت العـودة للعراق تعنـي إعدامي 
علـى الفور ولذا ركـزت في جهـودي األولى على حضـور اجتماعات 
املعارضة العراقية في اخلارج وحتديدًا في الواليات املتحدة للتوعية 

بشأن هذا السالح البيئي ذي الدمار الشامل».
ويختتـم عـزام علـوش، باحلديـث عـن اول مشـاهدة لـه ملناطق 
االهوار بعد عودته الى العراق، اثر سـقوط النظام السـابق، «حينما 
اندلعـت احلـرب عـام 2003 عـدت برغـم اخملاطـر وعدم االسـتقرار 
السياسـي؛ ألنني أدركت أنه لو كان هناك وقت لبدء جهود استعادة 
األهـوار، فيجـب أن يكـون مع سـقوط صدام، ولـم أكـن أتوقع مدى 
الصدمة واحلزن اللذين تعرضت لهما، حينما عدت وشاهدت األهوار 

وقد أحيلت الى صحراء قاحلة».
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بدعـوة من دائرة العالقات الثقافية العامة فـي وزارة الثقافة العراقية ، مثلت املنتدى العراقي 
السيدة فوزية علوجي (نائب رئيس الهيئة االدارية) في امللتقى الدولي الثاني للمنظمات الثقافية 

الذي أقيم ي بغداد للفترة من 8 الى 10 تشرين الثاني / اكتوبر 2013. 
حيث قدمت فيه ورقة عمل حول واقع املثقفني العراقيني واملنظمات الثقافية العراقية في اخلارج 

من إجنازات وحتديات .

جانب من احلفل الفني السـاهر الذي أقامه املنتدى العراقي مبناسبة عيد األضحى املبارك على 
قاعة كونوي هول في وسـط لندن في 26 تشـرين الثاني 2013 وأحياه املطرب العراقي املقيم في 

هولندا (محمد البيك) ، وحضره حشد من عوائل اجلالية العراقية.

الجالية تطالب بإسقاط  مادتي 37 و38 
و فقرة الخدمة الجهادية في قانون التقاعد

نظمت تنسيقية التحالف الوطني الدميقراطي في اململكة 
املتحــدة، وبالتعاون مــع ممثلي قوى سياســية ومنظمات 
مجتمع املدنــي عاملة فــي بريطانيا منها املنتــدى العراقي 
ورابطة املــرأة العراقية في بريطانيــا وجمعية األكادمييني 
العراقيني في اململكة املتحدة ومركز العراق اجلديد لإلعالم 
والدراســات  واجمللس االســالمي األعلــى، إعتصامًا أمام 
مبنى ســفارة جمهورية العراق ظهر يوم األربعاء 19 شباط 
2014. َحمــل فيــه املعتصمون احلكومــة العراقية والبرملان 

مسؤولية ما آلت إليه أمور العراق.
 وكان آخرهــا املصادقــة علــى قانــون التقاعــد املوحد 
واملثير للجدل جلهة منحه إمتيازات تقاعدية مجزية للنواب 
على حســاب شــرائح واســعة من أبناء الشــعب العراقي. 
الطائفيــة  احملاصصــة  بنظــام  تنــدد  شــعارات  وُرفعــت 

واملذهبيــة واإلثنيــة، واإلهدار في املال العام، وشــيوع آفة 
الفســاد املالي واإلداري، ونقص اخلدمات األساسية التي 
ما زال املواطن العادي يعاني من شحتها بعد أكثر من عشر 

سنوات على غزو العراق.
وطالب االعتصام رئاســة اجلمهوريــة ومجلس النواب 
بــكل أعضائــه، خصوصــًا اللجنــة القانوينــة، واحملكمــة 
اإلحتاديــة العليــا وكل اخليريــن فــي العراق الــى املبادرة 
إلسقاط تلك اإلمتيازات الواردة في املادتني 37 و38 وإلغاء 
فقرة اخلدمــة اجلهادية في املــادة 14 من قانــون التقاعد، 
من خالل الطرق الدســتورية، وخاصة ان ذلك يشكل رغبة 
عارمة تطالب بها اجلالية العراقية في بريطانيا ويصرعليها 
شعبنا في العراق التي  ترجمت ذلك الرفض بشكل واضح 

ال يقبل الشك او التأويل.

فنان الشعب فؤاد سالم في ذمة الخلود
تنعي الهيئة االدارية للمنتـدى العراقي في بريطانيا 
فنان الشـعب فؤاد سـالم الـذي يعتبر من أعـالم الغناء 
العـراق حيث هـوى بعيدًا عن الوطن الـذي قضى عمره 
دفاعـًا عنـه وبعيـدًا عـن أهلـه وأصدقائـه ومحبيه من 

العراقيني.
رحـل يـوم السـبت 21 كانـون األول 2013، عـن عمر 
ناهـز الثامنـة والسـتني عامـًا، الفنـان العراقـي املبـدع 
والشـخصية الوطنيـة املعروفـة عراقيـا وعربيـًا فـؤاد 
سـالم إثر مرض عضال أقعده لسـنوات طويلة في غربة 
مؤملـة دون أن ينـال أي إسـناد أو جندة من لـدن الدولة 

العراقية.
مـات فـؤاد سـالم تـاركًا لوطنـه رصيـدًا زاخـرًا مـن 

األعمـال الغنائية والفنيـة الرائعة خاصة أعماله الوطنية التي قارع فيها احلكـم الديكتاتوري الدامي، والتي 
كانت سـببا في مالحقته داخل العراق وخارجه بقصد أسـكاته لكنه واصل رحلته بعزم محاربًا لنظام يعتبر 

من أعتى األنظمة الديكتاتورية في التاريخ احلديث موظفًا حنجرته ملناصرة قضية وطنه.
سيبقى فؤاد سالم علمًا من أعالم العراق الفنية والوطنية الرائدة.

الهيئة االدارية
املنتدى العراقي – لندن
23 كانون األول 2013

جانب من ندوة بعنوان « دور اجملتمع املدني من حتقيق الدولة املدنية» ، أقامه املنتدى العراقي 
في 20 تشرين األول 2013  وإستضاف فيه الناشطة املدنية املعروفة السيدة هناء أدور.

سفرة نادي كبار السن الى اسبانيا (9 ـ 16 شباط 2014)
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وجوه عراقية في بريطانيا
واالنتخابات البرلمانية المقبلة

املستشار الثقافي العراقي السابق
 وأستاذ علم النفس البروفيسور عبد الله املوسوي:

للوطن االم وناسه احملرومني دينًا في اعناقنا 
ال تقـل اهميـة  دور تصويـت العراقـي املغترب فـي اصقاع 
الدنيـا ، عـن دور اخيـه املتواجد داخل الوطـن ، اال ان واجب 
العراقـي املغتـرب تبـدو اكثـر تأثيـرًا ، تأكيـدًا علـى مواصلة 
انتمـاءه للوطـن رغـم بعـده عنـه ومعــــايشـة تفاصيل ما 
يجـري فـي داخله ، فضًال عن غـرس مبـادئ التصـــاق بقية 
افـراد العائلـة ، خصوصـًا ممـن هـم فـي مرحلتـي الطفولـة 
واملراهقـــة مـن اجـل ان نعزز لديهـم ان للوطن االم وناسـه 
احملرومـني دينًا في اعناقنا نحن الذيـن ُأجبرنا على العيــش 

بعيدًا عن ظالله. 
االنتخابـات معلـٌم من معالـم الدميقراطية التـي جتعل من 
االنسـان انسـانًا ، لكن ثمن اجــــرائها بشـكلها املقـــــبول 
غـاٍل ، إذ اننـا نعـوم علـى طيـف واسـع مـن االمــــيـة التي 
َيـــسُهل ! على الذين يطلق عليهم في هذه االيام (املتصيدون 
فـي املاء العكر) ان يغّيـروا من قناعات الناس البسـطاء ، لذا 
ينبغـي حمايـة الدميقراطية وحريـة التعبير عن الـرأي ، من 

خـالل محاربة صفقات شـراء االصـوات واطالق احلريـات العامة للتعبيـر ، وان ُتجـرى االنتخابات على 
بون مصاحلهم على مصلحة  وفق معايير صحيحة وفـــي وقتها احملدد من اجل تفويت الفرص على من يغلِّ

الوطن. 

عضو الهيئة االدارية للمنتدى 
وأخصائي العيون املتقاعد الدكتور صباح جمال الدين:

امتنى من كل عراقي في الغربة ان ينظر بعني االخالص للوطن
املواطنون املغتربون لهم نفس احلرص والوطنية لعراقيي 
الداخل، وجولـة االنتخابـات املقبلـة ، سـتكون حتمـا الباب 
للخـروج مـن مـآزق كثيـرة ، اولها اتضـاح وافتضـاح اللعبة 
الطائفيـة التي اعتمدها منفـذوا االجندات اخلارجية  . هذا من 
جانب واجلانب اآلخر ان عدم املشاركة سيفتح الباب ويوسع 
منافذ التدخالت بالنتائج كما وكيفا  .ولذلك ارى لزاما على كل 
من يحب العراق ان يسـاهم ويصر على وصول صوته وحرية 
وسهولة الوصول الى مكان االدالء بالرأي، وان عدم املشاركة 
النـواب  سـيعيد اللصـوص املوجوديـن حاليا الـى مجلـس 
باعتبارهـم ممثلينا وهذا شـر يجب ان ال يعـود كما حصل في 
الـدورات االنتخابيـة املاضيـة ولذا امتنـى مـن كل عراقي في 
الغربـة ان ينظر بعني االخالص للوطـن للحيلولة دون اعادة 
انتخـاب اجمللس احلالي او اي نـواب لهم نفس التوجهات في 
سـرقة شـعبهم او النفس الطائفي املقيت الذي شـتت شـعبنا 

واذاقه مرارة التوجهات الطائفية.
واود هنا ان اشـيد بدور منظمات اجلالية العراقية وبالذات املنتـدى العراقي ورابطة املرأة العراقية في 

توجيه ودعم الفكر الدميقراطي الالطائفي لكل العقول النيرة من املغتربني العراقيني.
 

الناشط االجتماعي والتربوي عبداالله توفيق:
أمتنى أن تكون االنتخابات نزيهة وبعيدة عن التزوير

« ان كل صـوت مــــهـم  وخصوصـا  اصـوات اخلــــارج 
ألعتقــــادي أنهـا ســــتكون اكثـر نزاهــــة،   النهـا بعيدة 
ت  فالصوت  عن التاثيـرات والضغوط  علـى االنسـان  اُملَصوِّ

الواحد  له قيمة عظمـــى وقد يــكـــون
    A Border Line Factor Influence The Election Results 

فلنعمل من اجل مشاركة اجلميع» .
التـي  التجـاوزات   فضـح  علينـا  أخـر  صعيـد   «وعلـى 
الحقـا،   السـابقة واملتوقع أن حتصل  املـرات  حصلت فـي 
مـن خـالل القيـام بحملة  تثقيـف واسـعة وجدّيـة  جلمهـور  
بشـكل  االنتخابـات   جتـري    أن  املصوتني والتأكيد علـى 
حضـاري  وبـدون  تّدّخـل مؤسسـات احلكومـة أو اّي جهـة 
حزبية و أن ترقى هذه االنتخابات الى مستوًى جيد وتتصف 

بالنزاهة وعدم التزوير» .
واؤكـد مـرة أخرى علـى اهميـة أن ُيَثَقف الناخـب  من االن 

وبدون  تأخير الشـروع على أهمية نزاهة االنتخابات بالوسـائل املتاحة على السـاحة البريطانية او اّي   
مكان اخر.

املشاركة والدميقراطية 
فارس عبد االله النعيمي

يرتبـط مفهـوم املشـاركة ارتباطـًا متزايـدًا باملواطنـة واحلكم 
الدميقراطـي.  وعندمـا نتحدث عن املشـاركة فاننا كثيـرا ما نعني 
املشـاركة في اطار اجلماعة ولكنها اصبحت تعني على نحو متزايد 
مشـاركة باملعنى األوسـع للكلمة حيث ينشط شـخص أو مجموعة 
من األشـخاص في اطار احلكم الدميقراطي عموما وليس االقتصار 

على العمل داخل اجلماعة التي ينتمي اليها.  
وهناك شكالن من اشكال املشاركة ، الشكل األول واألساسي هو 
املشـاركة االجتماعية أو املشاركة في مشـروع.  ويكون هذا الشكل 
مـن املشـاركة عمليـة يؤثـر فيها اصحـاب املصلحـة في املبـادرات 
التنموية ويتشـاركون في ادارتها وصنع القرارات وحتديد املوارد 
املتعلقـة بهـا.  وينخـرط األفـراد علـى هـذا املسـتوى فـي املراحل 
املتعـددة التي مير بها املشـروع العام ، من تقييـم االحتياجات الى 
التنفيـذ واملتابعـة ثـم احلكم علـى النتائـج.  وما مييز هذا الشـكل 
من املشـاركة ان املشـاريع ذات العالقة قد تكـون ممولة من الدولة 
ولكن املشـاركة فيها ال ترتبط بالضرورة بقضايا سياسية أو ادارة 
احلكم بل هي أقرب الى تشجيع العمل خارج اجملال الرسمي العام.  
وأخيـرا فـان التركيـز يكون هنـا على مشـاركة اصحـاب املصلحة 
األساسـيني مشـاركة مباشـرة وليس املشـاركة غير املباشـرة من 

خالل ممثليهم املنتخبني.  
ويتبدى الشـكل الثاني من املشـاركة في أعمال فردية وجماعية 
االنتخابيـة  واحلمـالت  التصويـت  الرئيسـية  بالدرجـة  تشـمل 
واالتصاالت بالناخبـني والعمل اجلماهيري واالحتجاج الشـعبي 
، وهي كلها أنشـطة موجهـة نحو التأثير في ممثلـي املواطنني على 
مسـتوى احلكـم وليس املشـاركة النشـيطة واملبارشـة فـي عملية 
احلكـم نفسـها.  وأهـم احلقـوق املرتبطة بهـذه املشـاركة هي حق 
التصويـت النتخـاب ممثلـي الشـعب.  ومبمارسـة احلقـوق التي 
تهـدف الـى التأثير فـي اختيار ممثلي الشـعب فـي البرملان يصبح 
األفراد أنفسـهم مشـاركني في الدائرة األوسـع للمجتمـع واحلكم.  

ان  للمواطنـني  هـذا  ويتيـح 
يشـاركوا في صنع السياسـة 

العامة وتنفيذها.  
عـن  أهميـة  يقـل  ال  ومـا 
التوعية بأشكال املشاركة رفع 
مسـتوى الوعـي بأسـاليبها.  
طـرق  تشـتمل  وتقليديـا 
املشاركة في اجملال السياسي 
على تثقيـف الناخبـني ورفع 
بحقـوق  وعيهـم  مسـتوى 
املواطـن ومسـؤولياته فضال 
عن نشـاط جماعـات الضغط 
دة.    والدفـاع عن قضايـا محدَّ
يصنـع  ان  هـذا  شـأن  ومـن 
مواطنـني ناضجني وحسـني 
االطالع قادرين على محاسبة 

ممثليهـم املنتخبني محاسـبة أشـد فاعليـة.  والى جانب محاسـبة 
املمثلني املنتخبني فان تطوير املشاركة املباشرة يفتح آفاقا لتحقيق 

مزيد من التقدم في املعرفة وبناء اجملتمع.  
ان فكـرة بنـاء رأس مـال اجتماعـي اصبحت بصـورة متزايدة 
تنتمـي الى التيار الرئيسـي العام ومعها الفكـرة القائلة بأن زيادة 
التفاعـل بـني املواطنـني تخلـق احساسـا أقـوى بـروح التعاضـد 

االجتماعي.  
وُتسـهم أمناط وطرق املشـاركة قيد البحث فـي بناء رأس مالي 
اجتماعـي دائم. وتذهـب النظرية القائلة بذلك الى ان املشـاركني ، 
مبسـاهمتهم فـي ادارة اخلدمـات ، يقيمون عالقات مع املؤسسـات 
العامة أو املسؤولني تتيح جملتمعاتهم احلصول على موارد خارجية 
ثمينة مثل املال أو الدعم أو النفوذ السياسـي.  وتتسـم العالقة بني 
املشـاركني في اجملتمع واصحاب املواقع الرسمية في احلكم بأهمية 

أساسية لتطوير جماعة أقوى بالتالي بناء مجتمع أمنت.        

المفوضية المستقلة لإلنتخابات تفتتح مكتبها في لندن
إلتقـى مدير مكتب املفوضية في لندن السـيد أمجد البلداوي 
ببعـض منظمات اجلالية العراقية في بريطانيا في لقاء حضره 
املنتـدى العراقي يـوم 8 آذار 2014، وكان قد أعـرب املنتدى في 
إتصـاالت مسـبقة للقـاء مع مدير مكتـب لنـدن للمفوضية ، عن 
إسـتغرابه وإعتراضه على إختيار مكان اللقاء الذي ال يتماشى 
مع إستقاللية املفوضية و يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف 
مسـافة واحدة مـن اجلميع وطالب بتغيير مـكان االجتماع  الى 

جهة محايدة كالقنصلية العراقية ولم يستجب لهذا الطلب.
وعلى الرغـم من ذلك وحرصًا على إجنـاح عملية إنتخابات 
اخلـارج فـي بريطانيـا حضر منـدوب املنتـدى العراقـي اللقاء 
مقترحاتـه  خـالل  مـن  عاليـة   وإيجابيـة  بفعاليـة  وشـارك 
ونقاشـاته. لـم تتوفـر فـي اللقـاء معلــومـات حـول الوثائق 
املعتمـدة التـي متكـن املقترعـني مـن االدالء بأصواتهـم أو آلية 
التصويت كإسـتثناء إنتخابات اخلارج وإعتبار العراق دائرة 
إنتخابية واحدة والتي كان قد أقترح مسـبقًا على املفوضية في 

العراق.

ستتم عملية االنتخابات (التسجيل واإلقتراع) في بريطانيا 
يومـي 27 و28 نيسـان/أبريل ، وسـتفتتح 5 مراكـز إنتخابية ، 
إثنني فـي لندن وواحدة فـي كل من مدن برمنكهام وماجنسـتر 
وكالسـكو أو إحـدى مـدن شـمال شـرق إنكلتـرا . علمًا سـوف 
يعلـن عـن شـروط ومواصفات املوظفني املشـرفني علـى عملية 
االنتخابـات قريبـا ، وسـتنظر جلنة من 6 أشـخاص مكونة من 
كل أطيـاف اجلاليـة وبرئاسـة مدير مكتـب لندن السـيد أمجد 

البلداوي.
ومـن ناحية أخرى سـتفتتح مكاتـب انتخابـات اخلارج في 
13 دولـة  هي الواليـات املتحدة االمريكية  والدمنـارك واململكة 
واملانيـا واجلمهوريـة االسـالمية  جمهوريـة تركيـا  املتحـدة 
اإليرانية ومملكة السـلويد و اململكة األردنية الهاشمية ومملكة 
هولنـدا  واإلمـارات العربية املتحـدة وكنـدا وجمهورية لبنان 
واسـتراليا.  وكذلـك فتـح مراكز اقتراع في (فرنسـا واسـبانيا 
والنمسـا)  ترتبط مبكتـب املفوضية في املانيـا وفي (النرويج)  

يرتبط مبكتب املفوضية في السويد.

يتشرف المنتدى العراقي بدعوتكم لحضور ندوة حول 
المفوضية المستقلة لإلنتخابات وعملية التصويت في الخارج

يستضيف فيها: 
األستاذ فريد آيار العضو السابق في مجلس المفوضين 

يدير الندوة جبار حسن مدير المنتدى العراقي
يوم اخلميس  20آذار 2014 الساعة السابعة مساءًا على

قاعة كنيسة ريفركورت (قرب البناية السابقة للمنتدى في همرسمث)
Rivercourt Methodist Church • King Street • Hammersmith • London W6 9JT
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المويلحي رائد الهجرة العربية 

علي الوردي..الساخر الفكه 

خالد القشطيني 

طاملــا طــرح القــوم علي هــذا الســوآل : متــى تعود 
للعــراق؟ اجبتهم قبــل ايام قليلة فقلت ســأعود عندما 
يعود اليهود للعراق! فتدفق اليهود على اي بلد مقياس 
جيد علــى امل االســتقرار واألمــن واالعمــال في ذلك 
البلــد. و الطريــف انني خرجــت من العــراق في االيام 
التــي خرجــوا فيهــا. و صفونــي عندئذ بأننــي كطير 
النورس الذي يشــم العاصفــة من بعيــد و يطير بعيدا 
عن مســارها. و لكن ســبقنا لكل ذلــك الكاتب املصري 
ابراهيــم املويلحي . قضى حياته بعيدا عن مصر و قلما 
زارهــا . علق على ذلك فقــال: إن مصر اشــبه باملقبرة: 

مكان يزار، ال مكان للدار!»   
باالضافــة ملقاالتــه الســاخرة ، متيزعموما بحالوة 
لسانه و طرافة مالحظاته و اشاراته. كان راكبا حماره 
و مــر بدكان حســن مدكــور باحلمزاوي فحيــاه ، فرد 
عليه الشيخ بسالم بارد فاتر ، فامتعظ منه املويلحي و 
اســتغرب، فعاد بعد قليل و نادى على صاحب الدكان  
و طلــب منه ان يريه ما عنده مــن فناجني القهوة ، فقام 
الشــيخ و عرض عليه مناذج مختلفة  منها. و املويلحي 

يقلبها بني يديه و يســأل عن اثمانها . ســأله اخيرا عن 
واحد معني منهــا فقال له صاحب الــدكان ثمنه قرش 
واحد. فرمى به الكاتب الظريف على االرض وكســره. 
ثــم اخرج مــن جيبه قرشــا و رمــى به ثمنا لــه فنهض 
الشيخ و لقف القرش . فقال له : « يا شيخ، الذي يقيمه 
قرش و يقعده قرش ما يصحش يتعالى على الناس!»  

رغم ميولــه احلداثية ، فقــد كان ابراهيــم املويلحي 
كســواه مــن ظرفــاء االدب العربــي ، كثيــرا مــا التجأ 
الى الســجع فــي التعبير عن تهكمــه و دغدغة القاريء 
مبفارقات الــكالم و ايقاعية اللفظ ، كما فعل بالنســبة 

حلادثة االعمى و البصير.
و خالصــة ذلــك ان رجال اعمى متاما امســك برجل 
مبصــر حقا ، في حــي الصنادقية مــن القاهرة و قتله. 
اثــارت الواقعة صــدى كبيرا فــي الصحافــة املصرية 
بالنظر لغرابتها و شــذوذها عن الواقــع و املتوقع. فلم 
يكن لرجل ظريف ساخر غير ان يجد في احلكاية ما يثير 
قريحته.  وهكذا  استغل ابراهيم املويلحي هذه املفارقة 
الغريبة و جعلها قياســا لكل االحــوال التي جتري في 
مصــر ومعظــم بلداننــا العربيــة و جتــري باملقلوب و 
املعكوس فنرى اجلهالء من االســالمييون االرهابيني، 

بالعميان،  االشبه 
بالعقالء  يفتكــون 
واملثقفني  املفكرين 
انبــرى  العلمــان. 
ذلــك  فــي  فكتــب 
ظريفــة  مقالــة 
علــى  تعليقــا 

احلادثة فقال:
اصبــح  «اذا 

االمــي محــررا، واالعمــش مصــورا، واصبــح الوزيــر 
شاكيا و املغني باكيا ، و اصبح القاي محتاال والوصي 
مغتــاال، و اصبــح العالــم مخرفــا واجلاهــل مؤلفا، و 
اصبــح االجنبي مدلال و الوطنــي مذلال، و اصبح مدير 
املعــارف اعجميــا، و مفتــش املدارس عاميــا، و اصبح 
عميد الشيطان يتعبد و يتهجد، و اسلم املسلم خريستو 
بعد احمد، و اصبح الدعي حســيبا نسيبا ... فليس من 

غريب املقادير ان يفتك االعمى بالبصير...!»
و ما اشــبه هذه االيام يا ســادتي الكرام في شــتى 
ديار االســالم بالبارحة ، ال ، بل وقل اســوء و اغرب و 

اظلم. 

أ.د. قاسم حسني صالح 
تعود عالقتي بالدكتور علي الوردي إلى عام «1989». 
كنت اكتب في جريدة «اجلامعة» عمودًا ساخرا بالصفحة 
األخيرة وجد له هوى في نفسـه، فاستدعاني إلى مكتبه 
واطرى عليه واصفا العمود السـاخر في الصحافة بأنه 
اصعب املقاالت واكثرها مقروئية، وطلب مني أن أطوره. 
فسـألته بكلمة واحـدة: ( وتضمّنـي ؟! ) .. ضحك مبزاج 
وأسند ظهره على كرسيه الهّزاز وقال: (والله تبقى أنت 

وحظك ، لو للقّمة لو لألمن العامة).
والوردي يجيد فـن اختيار عنوان موضوعه ويعرف 
فـن اسـتخدام مقولـة (العنـوان ثريـا النـص)، فحـني 
سـألته عن بدايات حياته اختصر االجابة بعنوان: (من 
احلمير..الـى اجلامبو!) .. مبينا انه كان في بداية حياته 
يسـافر على ظهور احلمير ثم اتيح له ان يسـافر بطائرة 
اجلمبو .. وختم جوابـه بأنه كان في صباه صانع عّطار 
براتب شهري قدره خمس روبيات (ثم صرت اآلن مؤلفا 
احتذلـق على الناس بأقاويل ال يفهمونها .. واطلب منهم 

أن يفهموها!).
وكان الوردي يحن لأليام التي كان (اباؤنا) يعيشون 
فيها. ومن سخرياته املريرة قوله: (لو خيرت بني حالتي 

األولـى عندما كنـت معدما ولكنـي املك اميـان العجائز 
وهـذه احلالـة التـي انـا فيهـا اآلن « تسـعينيات القرن 
املاضـي» لفضلـت احلالـة األولـى ، ألن االميـان القـوي 
يسـبغ علـى االنسـان طمأنينة نفسـية ينـدر ان يحصل 

عليها املترفون من أرباب املاليني!).
وكّنـا نحرص فـي النـدوات العلمية التـي نعقدها ان 
يكـون الـوردي اول املتحدثني، فوجـدت الرجل يتحدث 
لدقيقتني ثم يقـول : « عذرا» فأنا أعاني من وعكة صحية 

«، فهمست إحدى املرات في أذنه: 
« وعكـة صحيـة لـو أمنيه» ، فأجابني همسـا « اسـتر 
علـّي ال توديني بداهيه «.. أدركت بعدهـا انه كان يهرب 
إلـى الوعكة الصحيـة حلظـــــة تغّص احلقيقـة فـــي 
زردومـــه وتريد أن تخـرج ، فالرجـل كان مرعوبا» من 
(صـدام حسـني)، ولـه احلـق .. فهو أسـمه علي حسـني 
الـوردي وكظمـاوي وصاحب كتـاب وعاظ السـالطني، 
واخطرهـا انه ابلغ بأن ( السـيد الرئيـس  غير مرتاح ملا 

كتبته ). 
ولقـد كتـب لـي االخ احمـد السـيد علي بـان صحيفة 
امريكية اجرت في نهاية ثمانينيات القرن املاضي حوارا 
مع الوردي حول الشخصية العراقية، وانها كانت اجرت 
قبلها حوارا مع «صدام حسـني» عن الشخصية العراقية 

ايضـا كان رأيـه فيها مخالفـا لتوصيف الـوردي، وحني 
واجهته الصحيفه بذلك متّلص باجابة دبلوماسـية بأن 

العراق في حالة حرب والقصد مختلف.
وأضـاف األخ احمـد بـأن الـوردي طلـب السـفر الى 
وارشـو واراد تاشـيرة  جامعـة  مـن  بدعـوة  بولونيـا 

اخلروج ذيلها باآلتي:
ان لـم توافقـوا فـال اريد جنازة رسـمية بعـد موتي..

وحقق صدام حسني طلبه. فحني توفي في 13 متوز 1995 
لم يجر له موكب تشـييع جلنازة رسـمية تليق به كعالم 
كبير بل اقتصر على املقربني فيما ودعه زمالؤه ومحبوه 

صمتا..وعن بعد!.
ومـن سـخرياته املوجعـة أن أقيـم له قبيـل أن ميوت 
حفل تكرميي فبعث ابنه وقال من على املنصة: « يبدو أن 
والدي ال يكف عن املـزاح حتى وهو على فراش املرض..

فقد كلفني ان انقل لكم بيتا واحدا» من الشعر :
( جـاءت وحيـاض املوت مترعـة ... وجـادت بوصل 

حيث ال ينفع الوصل ! )

محمد علي زيني 

غادرت بغــداد الى البصــرة في الشــهر املاضي 
، وكان  البصرة  العلمي جلامعة  املؤمتــر  – حلظور 

شــوقي كبيــرًا جــدًا للرجوع الــى بغــداد بالقطار، 
وبالدرجــة الثانيــة الســترجاع ذكريــات املاضي، 
فأجابتني اجلامعة – مشكورة – ملا أريد، وحجزت 
لي مقعدًا حســب طلبي ولو أننــي الحظت عالمات 
تعجب ترتســم علــى بعــض الوجــوه، كأنني كنت 

أطلب شيئًا غريبًا. 
وكنــت – حلســن احلــظ – أول مــــــن دخلهــا 
فوجدت أربعة أســرة، إثنان في األســـفل وإثنــان 
ني»،  في األعلــى. اخترت أحد الســريرين «الُســفِليَّ
جلست على فراش األسفنج املصنوع محليًا – على 
ما يبدو -  وقد بانت أحشــاؤه من بعض األطراف. 
وكان مغطــى بشرشــف نظيــف، ولكنــه متهالــك 

وصغير، 

القطــار كان قدميًا جدًا، وقد أخبرني العســكري 
الذي احتل السرير املقابل – وكان برتبة عميد – إن 
عمر هذا القطار نحو أربعني عامًا، إذ مت تدشينه في 
أوائــل الثمانينات من القرن املاضــي. وقد تعرض، 
فوق عمره الطويل، الى النهب والتخريب إّبان األيام 

األولى من األحتالل. 
وقد بدا ذلــك واضحًا من التصليحــات املرجتلة 
علــى جســم القطــار حيثمــا حــل اخلــراب نتيجة 
األســتهالك أو النهب أوالفســاد. كان من املفروض 
أن يتحرك القطار في الســاعة السادســة والنصف 
مســاًء ولكنه لم يتحرك إال بعد ســاعة من التأخير. 
ولم يكن هناك تواصل بني ســائق القطار وجماعته 
من جهة واملسافرين من جهة أخرى، وبقي الركاب 
يضربون أخماسًا بأســداس ملعرفة سبب التأخير، 
ولم يتســن لهم أن يعرفــوا. وأخيرًا، وبعــد أن دّب 

اليأس بنا، حترك القطار.
ففضلــت   ، طويــًال  اجللــوس  يســتهوني  لــم 

استكشاف القطار بعض الشيء..
دخلت عربة الطعام. التقيت بشاب مبقتبل العمر، 
وسيم وحسن املظهر، أخبرني انه ذاهب للسليمانية 

يبحث عن عمل.
واجتهت مغــادرًا عربة الطعام وأنــا أفكر مبرارة 
وأتســائل: كيــف لهــذا األمــر أن يحــدث، وألهــل 
البصــرة بالذات؟ أين ذهبــت جتاراتها وصناعاتها 
وخدماتها التي انطوت معها فرص تشــغيل األيدي 
العاملة حتى عّم أهَلها الفقر وركب شباُبها قطارات 

الليل بحثًا عن عمل حتى في سليمانية كردستان؟
إجتهت نحــو اخللية ألســتريح ورمبــا أخلد الى 
النوم، تذكرت قصيدة مظفر النواب اخلالدة، للَريل 
وحمد، والتي أمَســت منذ ســتينات القرن املاضي 
أغنيــًة فولكلوريــة جميلة متــّر على ألســن الناس: 
(مّرينة بيكم حمد واحنه ابغطار الليل، واسمعنه دك 
اكَهوه وَشّمينة ريحة هيل. يا َريل صيح بقهر صيحة 
ِحزن يا َريل....). سحبت نفسًا عميقًا وخرجت آهة 
من صدري واغرورقت عيناي، وتسائلت ُترى ماذا 
حلَّ بحمد وبحبيبته «أم شــامات» بعــد مرور نحو 
خمسني سنة شاهد خاللها الشعب العراقي مصائبًا 
لم مير بها شعب في زماننا هذا؟ هل ُأجبر حمد على 

في  التطوع 
ســية  د قا
؟  م ا صــد
داهمــت  أم 
بيتهــم فــي 
الثالثــة بعد 

منتصــف 
الليــل قــوة 
جالوزة  من 
م  لنظــا ا
ســحبته  و

حافيًا و»بَطِرك الدشداشــة» لتشــبعه فــي الطريق 
ســيارة  ان  أو  وإهانــات،  وشــتائم  وركًال  ضربــًا 
مفخخة قــد قضت على حياته وحتول جســده الى 

مجرد فحم. 
أما َريــل حمد، ريل الســتينات اجلميل، فقد وّلى 
عهــده، ولــم ُيذّكرنــي غطار الليــل الــذي نقلني من 
البصرة الى بغداد سوى بعربات نقل البقر التي كنا 

نراها بأفالم الكاوبوي األمريكية. 

العنوان بهذا  للكاتب  ملقالة  * مختصر 

اإلقتصاد السياسي 
للمواكب الحسينية

لندن  ـ خاص

صـدر فـي بدايـة 
كتـاب  العـام، 
(اإلقتصاد السياسي 
للمواكب احلسينية) 
والروائـي  للكاتـب 
رياض رمزي عن دار 
(أم بي جي العاملية) 
فـي لنـدن، وهـو من 
 134 الصغير  القطـع 
وصمـم  صفحـة، 
الفنـان  الغـالف 

فيصل لعيبي.
هـذا  ويعـد 
مـن  الكتـاب 

الدراسـات املتميـزة في جمعهـــا بـني التحليل االجتماعي 
والسـايكلوجي والرؤيـة اإلقتصـــاديـة لطبيعـة إحيـاء 
مأسـاة إستشـهاد احلسـني وصحبـه فـي كربـالء، وكيف 
يجـري حتولها الى سـلعة تباع وتشـترى، وهـو بهذا يدق 
ناقوس اخلطر ملستقبل الوطن من كارثة محدقة في (عملية 
ترقـى الـى مصـاف العبـث، في بلـد دفن رأسـه فـي تراب 

املاضي).
والكتاب مـن أربعة فصـول أولهما اجلانـب اإلقتصادي 
الـذي  يتناول فيه كيفيـة حتويل اجلزء األكبـر من التراكم 
النقـدي الـى مركـز لتوليد الفكـر الطائفي سـواء مـن قبل 
أحزاب السـلطة أو املعارضة مستفيدة من غياب الفعاليات 
اإلقتصاديـة ذات التأثير واإلسـتقاللية التي التخضع  الى 

الدولة.
محطمة بطريقها اسـتقاللية الفرد وخالقة ثقافة القطيع 
بعـد أن أغلقـت أمامـه وسـائل املعرفـة األخرى من سـينما 

ومسرح وقراءة الكتب وغيرها.
أمـا الفصـل الثاني فهـو اسـتــــخدام الطقـوس وذلك 
بأخراج احلدث (مأسـاة احلسـني) من تاريخيته، بطريقة 
جتعل العقـل متوقفا عن العمل خللـق جمــــهور (مضمدة 
بلفافـات  مغطـــــاة  وعلبائـه  رأسـه  بالشـاش،  عيونـه 
سـميكة من اخلرافات، لن يسـمح لــريـاح التغيير بالنفاذ 

الى رأسه).
وتنـاول الفصل الثالث أناشـيد النـواح (الردات) حيث 
يـرى املؤلف انها جتعـل جمهورها املتميز مبسـتوى ثقافي 
محـدود أن الينضـج فكريا، ال بل هـي تعاقبهـم أن حاولوا 
كسـر تبعيتهـم لهـا، وذلك بجعلهـم مقيدين لهـا عن طريق 

حتويلهم الى مدمنني.
 وفـي الفصـل األخيـر يعطـي الكتـاب حتليـال للصورة 
املؤثرة التي تخلقها  الطـــقوس بإعادة بناء الشـخصية، 
عواطـــفهـا  محفـــــزة  متخيـل،  عالـم  الـى  ونقلهـا 
وأحاسيسـها، لتغـدو معارضة إلسـتخدام العقـل ألدوات 
التحليـل، وبهذا  تصبح الصورة املصـدر الوحيد واملقدس 

لفهم ما يحدث.

غطار الليل * 
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ماجنت
ماجنـت (Magnet) هو مشـروع تنفذه املنظمـة الدولية للهجرة IOM بدعم مـن مكتب الهجرة 

واملهجرين و بالتنسيق مع وزارة العمل و الشؤون األجتماعية في أقليم كردستان العراق.
يهدف املشـروع الى اعادة تاهيل و تعزيز عملية التوظيف للمسـتفيدين من برنامج املساعدة على 
العـودة الطوعيـة و أعـادة األندماج في اململكـة املتحدة للعودة الـى محافظات أربيل و السـليمانية 

ودهوك.
الهدف هو تشجيع أعادة األندماج األجتماعي واألقتصادي على آملدى الطويل للعائدين طوعا الى 
األقليـم عن طريـق ربطهم بارباب العمل و العكس صحيح. يهدف مشـرع املاجنت املمول كليا من قبل 
وزارة اخلارجيـة البريطانيـة الى تعزيز الروابط بـني املنظمة الدولية للهجـرة والقطاع اخلاص في 

أقليم كردستان.
الرجاء األتصال بااملنظمة الدولية للهجرة IOM  للمزيد من املعلومات على العنوان التالي

Saman Shirko Mohammed
IOM London|Victoria Charity Centre
11 Belgrave Road|London SW1V 1RB
Tel: +44 (0) 2078116057 |Fax: +44 (0) 2078116043
http://magnet.iomiraq.net/

Money Made  برنامج تدريب
ورشات عمل لسكنة بلدية (هونسلو – Hounslow) في لندن، تقدم فيها دروس مجانية 
فـي إدارة امليزانيـة املاليـة لألفراد أو األسـر لتـدارك االشـكاالت املالية التي قد تطـرأ نتيجة 

التغييرات التي حدثت في املنافع االجتماعية ، للفترة من نيسان- تشرين األول 2014.

تقدمهـا جهتـني خيريـة وبتمويل مـن بلدية هونسـلو هي شـبكة األثنيات في غـرب لندن 
(West London BMER Advice Network) واملنتـدى العراقـي جزء منها ومنظمة 

 Flourish املعنية  باملعوقني.

سـتتوفر للمساهمني في الورشات من أفراد وأسـر نصائح وحلول عملية  لتفادي املشاكل 
املالية أو معاجلتها نتيجة للتغييرات على قوانني وإجراءات املنافع االجتماعية ، مما يسـاعد 

على السيطرة على وضعهم املالي. 

تتناول الورشـات مواضيع إعـداد امليزانيات أواالدخار أواالئتمان أوالديون أواملسـاعدة 
علـى تعلـم اسـتراتيجيات مواجهة اإلجهـاد والصعوبات األخـرى التي ميكـن أن حتدث مع 

قضايا املال ، وتعلم املهارات األساسية التي يحتاجونها. 

برنامـج  Money Made تـدرب على مهـارات البحث عن عمـل/ والتوظيف مبا في ذلك  
بناء الثقة. وتتوفر املنافع التالية للمشاركني في الورشات:

• نفقات السفر 
• وجبة غداء ومشروبات 
• توفير مترجمني فوريني

• حضانة لألطفال 

iapltd@gmail.com للمزيد من املعلومات ميكنكم االتصال باملنتدى العراقي أوالبريد اإللكتروني

Compukeep Ltd
•  تصليح كافة أنواع الكومبيوتر  • ترقية اجلهاز وحتسني األداء

 •  إعداد وتركيب االنترنت
• إستعادة البيانات • إزالة الفيروسات والبرامج املضرة 

فحص مجاني في ورشة العمل واألجر األدنى للزيارات املنزلية £40 

Tel: 020 7249 1400

104 Balls Pond Road, London N1 4AG

Automatic

Manual
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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

Appalling Condition of Detainees
 Women Asylum Seekers

Academic Report Criticises UK Asylum Policy

 A new report from Women For
 Refugee Women (‘WFRW’) sheds
 a sickening light on the conditions
 of women asylum seekers detained
 in Yarl’s Wood IRC, at Milton
 Ernest Bedford. The report reveals
 that 70 per cent of the women they
 interviewed that were guarded by
 men said that the very presence
 of male staff made them feel
 uncomfortable. They spoke about
 male staff bursting into their
rooms.

 One of the detainees disclosed
 that she had been sexually abused
 in the detention. Half had suffered
 verbal abuse from guards, there
 had been physically assaulted. One
 described seeing an old woman
 coming back from the airport with
 cuts and bruises to her face, saying
she had been hit by the guards.
 The report is a compelling
 collection and analysis of the voices
 of detainees themselves and has
 received some media interest (for
 example, in: The Courier; The
 Mirror; The Belfast Telegraph; and,
The Independent).
 
 The poor quality of decision

 making in the Home Office has
 previously been criticised by
 UNHCR and continues through the
 process, with women’s experiences
 of persecution being particularly
 poorly understood.  About 25 per
 cent of men and 30 per cent of
 women asylum applicants have
  their refusal overturned on appeal.
 The report shows that most of
 the sample (40 out of 43) had
 suffered gender-related persecution
 including rape, sexual violence,
 forced marriage, female genital
 mutilation and forced prostitution,
 either by state authorities or against
 which state authorities failed to
protect them.

 According to the report,
 detention is enormously expensive,
 costing about five times as much
 as providing support to asylum
 applicants outside detention.  On
 4 February 2010, the Government
 reported in Parliament that the
 average overall cost of one bed per
 day in the immigration detention
 estate is £120 (included in these
 estimates are the costs incurred by
 incidents such as fires in IRCs and
legal fees) (Hansard 2010).

 Further, the report suggests
 that detention is not, in any
 case, particularly effective in its
 purported aim of assisting removal,
 since only 36 per cent of the women
 who had sought asylum and left
 detention in 2012 were removed
 from the UK. Almost two third
 were released into the community
 either with leave or to continue the
 application process. In this study,
 the average length of detention was
 two months and the range was three
 days to 11 months, with the UK
 one of the few countries in Europe
 refusing to implement a maximum
length of detention.

 The research shows that detention
 is expensive and ineffective, being
 over-used due to poor decision
 making in the Home Office and
 being carried out by G4S (and
 others) in ways that are abusive and
 damaging.  The use of male staff
 to guard vulnerable women needs
 to stop; the abuse of privacy needs
 to stop; verbal, physical and sexual
 abuse of women needs to stop; and,
 the detention of asylum -seekers
 who pose no risk to the public needs
to stop.

 The University of Sunderland has
 recently published a research that
 thousands of asylum seekers are living
 in destitution in Britain. It reveals the
 problem is being caused in the UK by
 failures in local and central governments
 to address the needs in the support system
 and the report has been sent to MPs and
charities throughout the country.

 Wearside researchers analysed people
 living in destitute conditions and found
 this is a long-term problem, instead of a
short-term phase of homelessness.

 In 2005 it was estimated that 283,500
 people in the UK who came into the
 asylum process were living in poverty,
 some for more than six years, and it is
 believed the number has continued to
grow.

 The report, (Between Destitution and a
 Hard Place: Finding Strength to Survive
 Refusal From the Asylum System) said
 those fleeing persecution in their home
 country live in constant fear and anxiety

about their situation.

 Several of those featured in the report
 had become mentally ill while some were
 relieved to be diagnosed with illnesses
 because it meant they would receive
help.
 
 One man lost the use of his hand when
 the owner of a restaurant – where he was
 working illegally – refused to take him
 to hospital following an accident and
 another told how he was put out of a van
 in a North East alley and left to fend for
himself.

 Dr Fiona Cuthill, a public health senior
 lecturer at the University of Sunderland,
 led the report alongside two members
 of the Sudanese community in the UK,
Omer Siddiq Abdalla and Khalid Bashir.

 She said: “Rather than denying that
 destitution following the asylum process
 exists, or using it as a tool to force
 people back to their country of origin,
 both central and local government need

 to harness the strength and resilience
 shown by these men and women to
 enhance both local communities and
wider society.

 “To give them the right to work would
 be a start. It is only then, that we can
 maybe say with some confidence that
 the UK is pursuing every opportunity to
 promote human rights and political and
economic freedom.”

 The report revealed the daily struggle
 to find food and shelter and urges the
 Government to improve recognition and
 financial support for community and
 voluntary organisations which support
the asylum seekers.

 One of the key recommendations of
 the report was to allow those waiting
 to hear their case for asylum the right
 to work, subject to certain conditions,
 because being unable to earn money
 often leads to crime and exploitation and
 demeans the dignity of those waiting for
a decision.
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  Stripping Citizenship Without Due Process

 Refugee Forum lobbies government to amend Immigration Bill

 The UK Immigration Bill finished its
 passage through the House of Commons on
 30 January 2014. Now, at the time of writing
 this commentary, it is debated in the House
of Lords.
 
 The impact of the Bill is devastating,
 it includes, the removal of the right to
 appeal of wrong immigration decisions,
  it increases the powers of the executive,
 the transformation of residential landlords
 into immigration enforcers, the denial of
 all shelter to those without papers, the
 removal of appeal rights, the exclusion of
 undocumented migrants from the rental
 market, the introduction of policing duties
 for landlords, GPs, the extension of charges
 for NHS care and the stripping of citizenship
without warning or judicial approval.
 
 The British Home Secretary, Theresa
 May, has inserted a last-minute amendment
 to the Immigration Bill that will enable
 her to make people stateless without due
 process, the court or trial.  The amendment
would significantly expand her citizenship-

 stripping powers. Currently May can not
 revoke a person’s citizenship if it would
 make them stateless, so the power can only
 be used on dual nationals who would still
 have another nationality even if they lost
their British citizenship.

 
  The current laws allow the Home Secretary
 to remove the citizenship of any dual national
 – including those born inside the UK – with
 no prior warning and no judicial approval
 in advance. This is shocking and desperate
 development, as it would lead to second
 class citizens in this country, deserving and
undeserving people. It will reverse a long-

 standing ban on citizenship-stripping where
 doing so would leave someone stateless. It
 would give the Home Secretary the power
 to tear up people’s passports without any
 need for the kind of due process we might
once have expected as British citizens.

 Under this amendment, naturalised British
 subjects could be stripped of their passports
 if the home secretary believes they are acting
 in a way which «seriously prejudices» the

national interest.
 
 So citizens will not even need to be convicted
  of a crime in order to lose their citizenship.
 The new immigration amendment opens a
 gateway to punish citizens who have not
 transgressed the law, and their citizenship to
 be stripped without trial. This is potentially
  undermining our justice system. It may
 also be unconstitutional. The Bill of Rights
 of 1689 and Magna Carta surely insist on
 the right to trial of citizens and any law to
 this effect would run not only contrary to
 that due process, but also to the principles
 of consistency and accountability, severely
 impinging on the concept of the rule of law
 What  happened to innocent until proven
 guilty? If we don't have enough evidence to
 charge, try and convict suspects, then they
 should not be stripped of their citizenship. If
 they are suspects, then charge them and try
them in a public court of LAW.

 
 Citizenship striping from suspects is
 grotesque. It's a shocking day for the
 presumption of innocence.

 Hammersmith
 and Fulham
 Refugee Forum say
 some of the new
 laws discriminate
 against ethnic
 groups.

 A  refugee
 charity has
 organised a

 national petition against major aspects
 of the government’s Immigration Bill.
 Hammersmith and Fulham Refugee Forum
 is supporting the Movement Against
 Xenophobia (MAX), a campaign set up at the
 end of last year to oppose legislation which
has been introduced in a ‘climate of hatred’.

 Phil Cooper, media officer at the Refugee
 Forum, says this is ‘turning ordinary people
 into border guards’ and could mean landlords
 would avoid letting property to anyone who
 looked or sounded foreign while people
 eligible for medical treatment could be
refused by mistake.

 However, the Home Office said it was
 targeting illegal immigrants who abuse the
 system and flout British laws. “Immigration
 has become a major political issue and

 this legislation has been devised by Home
 Secretary Theresa May to create a hostile
 environment for illegal immigrants,” said
 Mr Cooper. “But, in her desire to be seen as
 tough, the government has produced a Bill
 that threatens to have a negative impact on all
 ethnic communities and to undermine British
justice.”

 The forum was launched in 2000 to ensure
 refugees’ voices are heard and play a full part
 in the local community. It represents refugees
 from Iraq and Iran as well as Bosnia, Sudan
and Ethiopia.

 Mr Cooper added: “Hammersmith and
 Fulham is home to thousands of refugees and
 migrants who are living and working here
quite legally.

 “The different ethnic groups and the host
 community have got on well together for
 many years. This situation is under threat
 because of this legislation which is why we
 want to see the major amendments to the
Bill.”

 Immigration and Security Minister James
 Brokenshire said: “The Immigration Bill will
 stop migrants using public services to which
 they are not entitled, reduce the factors which

 encourage people to come to the UK and
 make it easier to remove people who should
not be here.

 “We will continue to welcome the brightest
 and best migrants who want to contribute to
 our economy and society and play by the
 rules. But the law must be on the side of

 people who respect it, not those who break it.
 He added: “Hard-working people expect and
 deserve an immigration system that is fair to
 British citizens and legitimate migrants and
 tough on those who abuse the system and
 flout the law.” For more information visit:
http://you.38degrees.org.uk/petitions/reject-
government-inspired-xenophobia
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