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)التفاصيل ص 10(

نهنئ جاليتنا العراقية

بحلول شهر

رمضــان المبــارك
متمنين أن يحل السالم

واألمان واالستقرار للعراق

في هذا الشهر الفضيل

ال لإلرهاب... نعم ملساعدة أخوتنا النازحني

املنتدى العراقي في بريطانيا يعقد مؤمتره السادس والعشرين بنجاح

ببال�غ احل�زن والقل�ق تتاب�ع جاليتن�ا العراقي�ة ف�ي 
التط�ورات  املهج�ر،  دول  م�ن  غيره�ا  وف�ي  بريطاني�ا 
واألح�داث املؤس�فة الت�ي يش�هدها الوطن، م�ن تصاعد 
العملي�ات األرهابية الت�ي راح ضحيتها املئات وس�قوط 
املوص�ل وبعض املناطق بيد الق�وى األرهابية الظالمية، 
باألضافة ال�ى إرتفاع الش�عارات الطائفي�ة والعنصرية 

والشوفينية املقيتة.
إن ه�ذا الوضع املأس�وي وبكل م�ا يخلقه م�ن تبعات 
خطي�رة، يتطلب من جاليتن�ا العراقية اس�تمرار توحيد 
ودع�وات  الطائفي�ة  املش�روعات  إدان�ة  ف�ي  جهوده�ا 
التقس�يم والوق�وف موحدين ل�درء األخط�ار التي تهدد 
أمن�ه ووحدت�ه. ويحدون�ا األم�ل  � كمنت�دى عراقي � مع 

بقي�ة املنظمات العراقية في اخل�ارج أن تتضامن جاليتنا 
مع محنة شعبنا من خالل: 

لعوائلن�ا  مش�ترك  انس�اني  دع�م  فعالي�ات  تنظي�م 
التي فق�دت معيله�ا أو التي اضط�رت للن�زوح والهجرة 
م�ن مناطقه�ا الت�ي طاله�ا اإلره�اب، وتعي�ش اآلن ف�ي 
ظ�روف غاية الصعوبة وخصوصا األطفال وكبار الس�ن 

واملرضى.
 فإقامة اإلس�واق اخليرية وجم�ع التبرعات واألدوية 
وغيره�ا واح�دة م�ن الس�بل املتاح�ة لدع�م أهلن�ا ف�ي 
الداخ�ل ف�ي ه�ذا الظ�رف الصع�ب ال�ذي مي�رون ب�ه.  
ض�رورة التصدي ل�كل الدع�وات والش�عارات الطائفية 
والشوفينية والعنصرية التي يطلقها البعض في وسائل 

اإلع�الم، واإلس�تفادة م�ن خالل التنس�يق املش�ترك من 
كل الوس�ائل املتاح�ة ف�ي اململك�ة املتحدة لع�رض محنة 
شعبنا مع اإلرهاب، وفضح إس�اليب القوى الظالمية في 
جتنيد الش�باب في اخل�ارج من إبناء اجلالي�ات العربية 

واألسالمية للمشاركة في ذبح أخوتنا في الداخل.
تصعيد صوتنا وبشكل دائم الى كافة القوى واألحزاب 
العراقي�ة الى االرتقاء الى املس�ؤولية الوطني�ة جراء ما 
يتعرض له ش�عبنا، فق�وى اإلرهاب ال تعرف س�وى لغة 
القت�ل والدم�ار وأنها تريد عبر مش�روعها املعلن أن تعيد 
الزمن مئات الس�نني الى الوراء عبر مش�روعها الظالمي 
وثقافته�ا الهمجي�ة في تفتي�ت مجتمعنا وطم�س ثقافته 

التنويرية وتعايش اطيافة اخملتلفة. 

عقد املنتدى العراقي مؤمتره السنوي السادس والعشرين 
في  ريفركورت  كنيسة  قاعة  على   2014 ايـار   18 األحد  يوم 
وبانتخاب  بالنجاح،  تكلل  والذي  لندن،  غرب  همرسميث 
هيئة ادراية جديدة التي عقدت اجتماعها االول في 22 ايـار 

2014، و وزعت املهام فيما بينهاعلى النحو االتي: 

الرئيس والعالقات - أحمد خضير
نائب الرئيس والنشاط الثقافي - شافي اجليالوي

السكرتيروجلنة املرأة - فوزية العلوجي
املالية واإلشراف اإلداري - أسامة الوكيل  

كبار السن - د.صباح جمال الدين
الشباب  - سامي إبراهيم

النشاط الفني واالجتماعي - حميدة العربي وشفاء جبر

اإلداريــة  الهيئة  رئيس  توجه  املؤمتر  اعمال  بداية  وفي 
الضيوف  فيها  حيا  بكلمة  محمود  محي  السيد  للمنتدى 
واملؤمترين، مشيدا بدور الهيئة االدارية السابقة واملوظفني 
مؤكدا  العراقية.  اجلالية  خلدمة  يعملون  الذين  واملتطوعني 
لتطوير  اكثر  تستغل  ان  يجب  للمنتدى  املتراكمة  اخلبرة  ان 

اجلالية.  البناء  افضل  خدمــات  تقدمي  يخدم  مبا  الكادر 
والداعمة  املانحة  واملؤسسات  املنظمات  بجهود  واشــاد 

للمنتدى.
ثم القيت كلمات من عضو البرملان البريطاني النائب عن 
الثقافية  وامللحقية  سلوتر  آندي  السيد  همرسميث  منطقة 
موسى  الدكتور  األستاذ  الثقافي  املستشار  القاها  العراقية 
مســـؤولة  القتهــــا  العــراقي  الثقافي  واملـركز  املوســـوي 
قســم اإلعالم في املركزالســيدة وحيدة املقـــدادي ورابطـــة 
االكادمييني العراقـــيني في بريطانيا القتها رئيسة الرابطـــة 
الدكتورة سلوى السام وكلمة املقهى الثقافي العراقي ألقاها 
الفنان علي رفيق وكلمة املنتدى العراقي في شمال الشرق 

ألقاها السيد عبداألمير النقاش.
العراقية  األمـــل  جمعية  مــن  املــؤمتــرحتــايــا  وإســتــلــم 
قوى  تنسيق  وجلنة  بريطانيا  فرع  العراقية  املرأة  ورابطة 
ومن  بريطانيا  في  العراقي  الدميقراطي  التيار  وشخصيات 
الشخصية الوطنية العراقية املعروفة الدكتور كاظم حبيب، 
خدمة  في  الطويل  وتاريخه  املنتدى  بــدور  اشــادت  حيث 

اجلالية العراقية ومتمنية للمؤمتر بالنجاح.
وكانت الفقرة التالية تكرمي بعض الناشطني أثناء الدورة 

املنصرمة حيث قام عضو البرملان السيد آندي سلوتر بتقدمي 
جلهوده  الدين  جمال  صباح  للدكتور  تقديرية  شهادات 
وخدماته في الهيئة اإلدارية ونشاطات كبار السن والزميل 
املنتدى.  جريدة  حترير  في  املشكورة  جلهوده  جعفر  عبد 
للزميالت  الطوعي  العمل  عن  تقديرية  شهادات  وبعدها 
والزمالء ميسون محي الدين وعلي شوكت وخولة اسكندر 

وإبتسام آسوفي ومحمد مرعي.
اعماله  املؤمتــــر  واصـــــل  قصيرة  استراحة  وبعد 
ومت  االداريــة  الهيئة  قدمته  الذي  التقريرالسنوي  ملناقشة 
من  جــٍو  وفــي  املنتدى،  في  جديدة  عضويات  ستة  ــرار  اق
احلرية التامة جرت مداخالت عديدة اغنت التقريرين ثم مت 
اقرارهما. وجرى تقدمي مالحظات مفيدة لعمل املنتدى بأمل 
ان تستفيد منها الهيئة االدارية اجلديدة وقوبلت املالحظات 
بالترحاب وااليضاحات من قبل اعضاء الهيئة التي ادارت 

املؤمتر.
خضير  أحمد  السيد  ألقاها  شكر  بكلمة  املؤمتر  واختتم 
على  العمل  متمنيًا  اجلــديــدة،  اإلداريـــة  الهيئة  عن  نيابة 
حتقيق أهداف املنتدى وتطوير أدائه ومواصلة خدمة أبناء 

اجلالية. 
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بريطاني�ا  ف�ي  العراق�ي  املنت�دى  اس�تذكر 
ش�اعراحلرف املبدع الفنان والشاعر محمد سعيد 
الص�كار الذي غادرنا يوم 24-3 وذلك في كنس�ية 
ريفركف�ورت في همرس�مث غرب لن�دن يوم 5-9. 
وأش�ترك فيه�ا كل م�ن الفن�ان والش�اعر ص�ادق 

الصائغ، واإلعالمي والشاعر فالح هاشم.. ص 5

الصحي�ة  واالرش�ادات  النصائ�ح  خالص�ة 
وأكثرها أهمية وانتش�ارا، والتي يج�ب أن يلتزم 
جي�دة  صح�ة  عل�ى  للمحافظ�ة  انس�ان  كل  به�ا 

والوقاية خير من العالج...            ص 4

افتت�ح ما بني 3  اي�ار و7 حزيران  2014 معرض 
للفنان س�اطع هاش�م في )كالي�ري اتكينس(  في 
مدينة هنكلي وس�ط انكلترا، بعنوان: رس�ومات 

باالسود واالحمر باحجام كبيرة.         ص  8

كش�فت امللحقي�ة الثقافي�ة العراقية ف�ي لندن 
أنه�ا حصل�ت على املوافقة الرس�مية م�ن اجلهات 
العراقية في ختم الش�هادات والوثائق الدراسية 
ايرلن�دا  جمهوري�ة  او  بريطاني�ا  م�ن  الص�ادرة 
واالس�تغناء عن ختم كل م�ن احملامي واخلارجية 
البريطاني�ة وااليرلندي�ة والقنصلي�ة العراقي�ة، 
كون امللحقي�ة الثقافية هي اجله�ة الوحيدة التي 
تق�وم باالتصال باجلهة املانحة والتاكد من صحة 

صدور الشهادات والوثائق الدراسية... ص 5

كلمة المنتدى

الهيئة االدارية الجديدة
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تهاني:
○ تهانينــا لــأخ الدكتــور عمــار عُلــو والســيدة عقيلتــه 
مبولودهــم الثاني الذي أســمياه » إســحاق«، راجني له حياة 

هنيئة بظل والديه.
○ مبروك لـ يوســف خشــن )ابــن زميلتنا العزيــزة وداد 
خشــن( الجتيــازه بجــدارة املرحلة الثالثــة للعــزف على آلة 
الكمان املوســيقية، متمنني له اجتياز املرحلة الرابعة والنجاح 

والتفوق الدائم. 
○ النجاح الدائم والتالق للشــاب نصيــر اجلزائري )جنل 
زميلنــا الكاتــب واإلعالمــي زهيــر اجلزائــري( حلصوله في 
أملانياعلى جائزة أجمل برنامج أطفال خصص ألطفال سوريا 

.)Yalla Nehna – بعنوان )ياًل نهنئ

متنيات:
○ الصحة والشــفاء نتمناها لأخ العزيز جواد الهاشــمي 

إثر وعكة صحية أدخلته املستشفى. 
○ الصحة والســالمة نتمناها لالســتاذ رفعت اجلادرجي 

إثر جلطة دماغية .
○ الصحة والشفاءللســيد عبدالهادي ثامر )أبوياسر( إثر 

العملية اجلراحية.
○ متنياتنــا للعزيــزة ألــس جرجيــس نعمــان )أم لقــاء( 

بالشفاء العاجل إلصابة ذراعها إثر حادث سقوط.
○ متنياتنــا بالشــفاء للســيد حليــم احليــدر اثــر العملية 

اجلراحية لعينه اليمنى.

تعازي:
• تعازينــا احلارة لزميلتنــا العزيزة ذكرى عمــران بوفاة 
عمهــا الفقيد » فرقد عمران« إثرة جلطــة دماغية‘ في لندن في 

أيـار املاضي، للفقيد الرحمة وللزميلة الصبر والسلوان.
• تعازينــا ومواســاتنا لأخوة فــالح وصبــاح دارا فيلي 
بوفــاة خالهــم في العــراق بعد معانــاة من املــرض العضال، 

للفقيد الرحمة ولهم ولذويه الصبر والسلوان.
• تعازينا للســيد صبيح محمدعلــي حيدر بوفاة والده في 
عمان في 20 أيار 2014 بعد معاناة من املرض العضال، للفقيد 

الرحمة والذكر الطيب ولذويه الصبر والسلوان.
• تعازينا احلارة للســيدة ســاجدة )أم شــوان( وولديها 
شوان وســيروان بوفاة السيد فخري ياملكي )أبو شوان( له 

الرحمة والذكر الطيب .
• تعازينــا للســيدة نهلــة كثير لوفــاة عمها في الســويد، 

متمنني لها ولعائلتها الصبر والسلوان.
• تعازينا للســيدة ســمر بدن بوفاة عدد مــن أخوالها إثر 
التفجير اإلرهابي في مدينة الثورة، للشهداء الرحمة واخللود، 

ولأخت )أم احلارث( الصبر والسلوان.

اجتمـــاعـــيات
فــي جو إحتفالي حضرته وجــوه ثقافية وأدبية 
بالكاتــب  ُأحتفــى  نيســان   30 يــوم  وإجتماعيــة، 
والصحفــي أحمد املهنا وذلك في مؤسســة احلوار 

اإلنساني في لندن.
وحتدث فــي هذا األحتفــال الــذي أداره الكاتب 
عدنان حســني أحمد، كل من الشــاعر عــواد ناصر 
والقــاص عبداللــه صخي، والشــاعر فــوزي كرمي، 
والكاتب خالد القشــطيني. وقال عدنان في تقدميه 
أنه من حق الصحافــة أن حتتفي بأبنائها واحملتفى 
به اليوم شــخص معروف، هو الكاتــب أحمد املهنا 
.عمل في وســائل إعالم مختلفة وفي بلدان عديدة، 
صدر له كتابان هما )اإلنســان والفكرة، واألمر رقم 

واحد(، وفي حديثه قال عواد ناصر:
إن أحمــد املهنــا أختــار أن يعتنــي بفرديتــه وما 
أنطــوى عليــه مــن حريــة داخليــة حصنتــه ضــد 
الســرديات الكبرى فــي حياتنا، نحــن الذين صرنا 

أصدقاءه.
 وقال عبدالله صخي:

لم يكن أحمد املهنا منتميا الى جهة سياسية، ومع 

ذلك أختار املنفى ألنه لم يتحمل ســطوة األستبداد، 
لم يتحمل سيطرة الطغيان وتكميم األفواه وإحصاء 
أنفــاس املواطنني. إنه كائن يبحث عن احلرية، طائر 

ال يستطيع التحليق إال في سماء فسيحة.
وأضاف فوزي كرمي أن أحمد املهنا متيز بطريقة 
كتابته وتوصيل الفكرة الى القارئ، كما متيز كتابه 
) اإلنسان والفكرة( بقيمة خيط يجمع املقاالت وهو 
اخليــط العقالنــي ومحاربــة كل الفيــض العاطفي 
ومصــادره للتشــويه. وأكــد القشــطيني أن أحمد 
إنسان واسع األفق ولديه شعور باحلرية احلقيقية 

عكس األخرين املتزمتني.
ثم حتــدث احملتفى به عن جتربتــه في الصحافة 

من حديثه: 
الديــن   ( املعــروف  الثالــوث  ان  الــى  مشــيرا 
والسياســة واجلنــس( مــازال محرمــا بدرجــة أو 
أخــرى في عاملنــا العربي واألســالمي. ولكن هذا ال 
يعفي أبــدا الصحفي، املؤمن من شــغلته هي تقدمي 
خدمة احلقيقــة. وفي نهاية حديثه، جرى حوار بني 
اجلمهور والكاتـب اشــار فيها الى أن طموحه ليس 

العمــل في الصحافة وأن لديه ميــل عالم الكتب منه 
أكثر الى عالم الصحافة. بعد ذلك قدم األستاذ غامن 
جواد هدية رمزية بأسم مؤسسة احلوار اإلنساني 
واملركــز الثقافــي العــراق هديــة رمزية علــى متثل 
)مســلة حمورابي( مؤكدا فخره بتقدمي هذه الهدية 

ألحد أعمدة الثقافة والصحافة العراقية.

المثقفون يحتفون برجل الصحافة الحر

نقطة ضوء
أشترك مؤخرا الفنانان العراقيان شافي عبد الكرمي وعمار 
علو في االحتفال املتعدد الثقافات البناء اجلاليات املقيمة في 
 Working – لندن الدارسني في معهد )وركينك مان كوليج

لندن. بلدية كامدن في شمال  Man College( في 
العراقي�ة  األغان�ي  م�ن  بعض�ا  ش�افي  بتق�دمي  وذل�ك   
الفلكلوري�ة مبرافقة الع�ود، بينما قدم علو عزفا ش�رقيا على 

آلة الساكفسون. 

املقهى الثقافي العراقي في لندن يطفيء شمعته الثالثة بإصرار على املواصلة
لنشاطاته  لندن  في  العراقي  الثقافي  املقهى  مواصلة  السابقة  االشهر  شهدت 
الذي  النهج  مواصلة  على  بإصرار  الثالث  عامه  يدشن  وهو  األوجه،  املتعددة 

أتخذه في اعاله شأن الثقافة الدميقراطية وابراز أبداع منتجيها.
ففي يوم 23 شباط )فبراير( من هذا العام كانت له رحلة مع الساللم اللونية 
واألشكال املوسيقية، التي أخذت بها املؤلفة والباحثة املوسيقية عائشة خالف 
زبائن املقهى الثقافي العراقي في رحلة ممتعة موسيقية وفكرية، مبناسبة صدور 

كتابها )فلسفة املوسيقى -التجربة احلسّية واجلمالّية للصوت( 
مع  وحوار  وغنائية  موسيقية  مقطوعات  تخلله  الذي  الشيق  حديثها  وفي 
األشكال  على  تتركز  محاضرتها  ان  خالف  عائشة  الباحثة  أوضحت  اجلمهور، 
في  النوبة  املوسيقية:  للنماذج  حتليل  ضوء  على  اللونية  والساللم  املوسيقية 
املغرب العربي، واملقام في العراق، والدور، واملوشح، مع عرض لونني موسيقني 
كلثوم  ألم  موسيقني  ومنوذجني  الفرقاني  طاهر  محمد  واحلاج  عمر  ليوسف 
ان  ميكن  فال  الزمن  مع  يتبلور  الهندسي  الشكل  أن  وأوضحت  فخري.  وصباح 

نسمع موسيقى بدونه، فهندسة الزمن حتتاج الى ابراز الشكل املوسيقي.
وفي 23 آذار استضاف املقهى املهندس والباحث محمد توفيق علي، للحديث 
في  توحيدها.  ومشروع  لهجاتها  وتشعب  وانحدارها  الكردية  اللغة  عن 
أن  التوضحية  بالرسوم  رافقها  التي  توفيق  محمد  االستاذ  أوضح  محاضرته 
ما والتي  التي تظهر في مجتمع  الثقافة هي مجموع األجوبة لألسئلة واملشاكل 
الّلغة  أخرى،  وبعبارة  آرمسترونغ،  يقول  كما  اجملتمع،  ذلك  لغة  بغالف  تتغّلف 
مبثابة املرآة التي تعكس ثقافة اجملتمع املعني. وأعتبر الّلغة الرمز الوحيد واألهم 
للقومية، إذ تعّبر بشكل واضح عن السمات اخلاصة للمجموعة البشرية.ثم عرج 

الى مختلف اللهجات الكردية واشكالية توحيدها. 
27نيسان  يوم  املقهى  زبائن  أحتفل  والفرح،  البهجة  تظلله  صداقي،  جو  في 
وفي مبناه اجلديد )شمال لندن - كامدن(، في دخول مقهاهم عامه الرابع. وقطع 
) كيكة عيد امليالد( الكاتب خالد القشطيني الذي متنى للمقهى مواصلة رحلته 
الشجاعة في إعالء شأن الثقافة العراقية. بعد ذلك حتدث الفنان علي رفيق وهو 
أحد األعضاء املؤسسني عن إجنازات املقهى، مشيرا الى أنه حقق عبر مسيرته 
القصيرة التي دشنها يوم 17-4-2011 عددا كبيرا من اإلمسيات، شملت جوانب 

مختلفة من النشاط الثقافي.

النقد والعرض واحلوار الساخن، هي أمسية  وفي ندوة متميزة جمعت بني 
التي  ومشاغلها(  احلياة  عن  والكتابة  )املذياع  لندن  في  العراقي  الثقافي  املقهى 
أقامها يوم 25 أيار 2014 أستضاف فيها الروائية سلوى جراح في احلديث عن 
جتربتها األدبية واإلعالمية، مبناسبة صدور روايتها اخلامسة )صورة في ماء 

ساخن(.
ماء  في  )صورة  رواية  أن  شاوي،  برهان  والفنان  الروائي  أكد  تقدميه  وفي   
ساكن( ال تبتعد فيها املؤلفة كثيرا عن عواملها األدبية التي رصدتها في روايتها 
والشباب،  والصبا  الطفولة  وتفاصيل  احلميم،  األسرة  عالم  وهي  السابقة، 
كلمات  ترسم  وهي  الشفاه  وإرتعاشة  األنوثة،  عالم  في  األولى  واخلطوات 
لواقع  العنيفة  التحوالت  بسبب  لألحالم  األولى  واإلنكسارات  األولى،  احلب 
اجملتمع العراقي. والرواية تتحرك بحرية في حقلني متوازيني، احلقل العاطفي 
الرومانسي والثاني احلقل اإلجتماعي التاريخي، ملتزمة بطرائق سرد متقاربة،. 

وقال أنها حكاية طويلة، شيقة، ناعمة، سلسلة في سردها ولغتها.

جانب من احتفال 
كبار السن في 

ناديهم بهمرسمث 
في يوم ميالد 

العراقيني 1 متوز

اعتصام  الجالية العراقية ضد ارهاب داعش
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أي�ار  في  العاملية  الصحة  منظمة  اعلنت 
دول  و9   العراق  في  الطوارئ  حالة   ، املاضي 
األطفال،  شلل  مرض  انتشار  بسبب  اخرى 
فيما طالبت حكومات تلك البلدان التي تعتبر 
تلقيح  بحملة  املباشرة  املرض  لهذا  مصدرا 

شاملة.
الصحية  احلالة  »هذه  ان  املنظمة  وقالت 
أحد  على  للقضاء  عاملية  أهمية  لها  الطارئة، 
ضده«.  لقاح  يوجد  الذي  األم��راض  أخطر 
الدول  حكومات  اوصت  »املنظمة  ان  مبينة 
املذكورة باتخاذ االجراءات الالزمة والسريعة 

ملنع انتشار املرض والقضاء عليه«.
باكستان  حكومات  من  املنظمة  وطالبت 

مصدرا  تعتبر  )التي  والكاميرون  وسوريا 
شاملة  تلقيح  بحملة  »املباشرة  ب�  للمرض(  
على  املوجودين  واألش��خ��اص  ملواطنيها 
ان  الى  الفتا  وأكثر«،  أسابيع   4 فترة  اراضيها 
ان  البلدان  هذه  يغادرون  الذين  كافة  »على 
يحصلوا على شهادة تؤكد تلقيحهم قبل فترة 

تتراوح من 4  أسابيع ولغاية 12 شهرا«.
فيروس  يسببه  مرض  هو  األطفال  وشلل 
السنجابية  )املادة  العصبي  اجلهاز  يصيب 
للنخاع الشوكي(، مما يؤدي الى شلل األطراف 
الى  يؤدي  قد  احلاالت  بعض  وفي  السفلى، 
املرض  وأع��راض  والوفاة.  التنفس  توقف 
ارتفاع في درجة حرارة اجلسم وصداع وآالم 

العضالت،  في 
وف����ي����روس 
ينتقل  امل��رض، 
ع����ن ط��ري��ق 
أنه  كما  الرذاذ،  
مدة  حيا  يبقى 
في  أشهر   4-3

براز املصاب وفي املياه الراكدة وفي احلليب، 
ويبقى حيا ملدة 50 - 65 يوما في درجة حرارة 
37  درجة مئوية، وخالل فترة احلضانة 5 - 
اللمفاوية  العقد  الفيروس في  12  يوم يتكاثر 
الدم  الى  ينتقل  بعدها  والبلعوم،  األمعاء  في 

ويصل الى اجلهاز العصبي.

تســتعد الدكتورة شذى بيســراني للقيام بجولة على دراجتها الهوائية 
فــي 27 متــوز جلمع تبرعــات ملشــروع طفــل العــراق للمنتــدى العراقي، 
حيــث ســتقطع مســافة 111 كيلومتــر على طول ضفــاف النهــر. تبدأ من 
Industrial Blowers service على نهر برنت في غرب لندن، مرورًا 
بـحدائق )ســيون( الى )ريجموند( و تويكنهام وكينجســتون و هامبتون 
كــورت وســتينز إنتهائًا بقصــر وينزور ولتعــود الى بدايــة إنطالقها في 

.Industrial Blowers service

طفــل العـــراق

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع

يوم الطفل العالمي هل يكون سعيدا ألطفالنا؟
مبناسبة يوم الطفل العاملي الذي يصادف األول من حزيران )متوز(  
من كل عام ،حتتفي ش�عوب العالم بأطفالها بوصفهم الشريحة األهم 
في اجملتمعات واألس�اس ال�ذي تعتمده الش�عوب واحلكومات لبناء 

مستقبل زاهر ألوطانهم ومجتمعاتهم. 
وبه�ذه املناس�بة يس�تذكر املنتدى العراق�ي في بريطاني�ا، احلالة 
املأس�اوية الت�ي عاش�ها ويعيش�ها أطف�ال الع�راق نتيج�ة للحروب 
الدموي�ة التي زج بها العراق ونتائجها األليمة التي حلت على ش�عبه 
وأطفال�ه خصوص�ا واملتمث�ل بأنع�دام اخلدمات م�ن تعلي�م وعناية 

صحية .
ويطالب املنتدى املس�ؤولني في العراق ليس لإلحتفال بيوم الطفل 
فق�ط بل أيضا، توفير مس�تلزمات للطفولة س�عيدة واع�دة وذلك من 
خ�الل العناي�ة باألطفال وصحته�م وأمنهم وتوفير ف�رص تعليم لهم 
م�ن خالل امل�دراس النموذجية ورياض األطفال و إيجاد مس�تلزمات 
التعليم والتدريب والتس�لية وغيرها من اساسيات التعليم احلديث، 
بشكل تتناسب مع مدخول بلدنا السنوي الذي يزيد عن ال� 120 مليار 

دوالر باألضافة الى إمكانياته الزراعية واملوارد البشرية الهائلة،. 
ويدع�و املنت�دى ال�ى توفي�ر عناي�ة خاص�ة باألطف�ال م�ن ذوي 
األحتياج�ات اخلاصة واملعوقني نتيجة العنف و احلروب الكيمياوية 
واجلرثومي�ة الت�ي طالت الع�راق .كذلك العناية الصحي�ة عن طريق 
توفير األغذية املدرس�ية واألدوية والتلقيح الدوري بعد تردي وضع 
الصحة العامة وعودة تفش�ي األمراض التي إنقرضت من العراق منذ 

أجيال.
ويؤكد الى ترس�يخ مبادئ الس�لم والتفاعل اإلنساني بني طوائف 
اجملتمع العراقي وبقية الش�عوب في مناهج التربية الوطنية، وإعادة 
تأهي�ل الكادر التعليمي مبفاهيم نبذ العنف والطائفية الذي س�يكون 
لها دور إيجابي في بناء مجتمع تس�وده العدالة واإلحترام بعيدًا عن 

كل مظاهر التعصب بكل أشكاله.

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ في العراق 

جولة ركوب دراجة
من أجل مشروع طفل العراق

سهل نينوى: أطفال نازحون من مدينة املوصل بعد إحتاللها من قبل إرهابيي داعش، يتلقون مساعدات إغاثة من جمعية األمل اخليرية العراقية
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يعانون  شعبا   20 البريطانية  الطبية  النسيت  مجلة  اختارت 
من الكسل املؤدي إلى املوت طبقا ألرقام منظمة الصحة العاملية. 
ألي  سكانها  من  نسبة  ممارسة  عدم  من  الشعوب  هذه  وتعاني 
إلصابتهم  يؤدي  مما  اليدوي  العمل  او  املشي  مثل  بدني  نشاط 
الرابع عشر وهي أول  املركز  العراق في  بأمراض مزمنة. وكان 
دولة عربية في قائمة العشرين، ومجلة النسيت مرموقة وواحدة 
من أهم وأقدم اجملالت الطبية العاملية التي تعمل من أجل التمُيز 
الطبي في كل ما تنشره. تأسست هذه اجمللة في عام 1823، حتى 
االن  وهي  الطبية،  املقاالت  نشر  في  العالم  في  األولى  أصبحت 
تضم 1 مليون و800 ألف مستخدم مسجلني على موقع اإلنترنت 

.www.thelancet.com  التابع للمجلة

نصائح وارشادات
من اجل صحة جيدة
• دع القهوة تبرد : ال تش��رب القهوة 
او اي شــراب ساخن، فقد يزيد هذا من 
خطــر االصابة بســرطان الفم او املرئ، 
بل ينصح بترك الفنجان يبرد قليال، مع 
إ ضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة 
في فنجان القهوة اليومي حيث يســهم 
فــي خفض مســتويات الكوليســترول 
علــى  اجلســم  ويســاعد  الــدم  فــي 

إستخدام االنسولني بفاعلية اكثر .
 

• مض��غ اخلض��ار جي��دا : ان مضغ 
الطعــام جيــدا يزيــد مــن نســبة املواد 
الكيماويــة املكافحــة للســرطان التــي 
تطلقهــا اخلضــراوات مثــل البروكلــي 

وامللفوف والقرنبيط .

• املشي يوميا : املش��ي اليومي ملدة 
نصــف ســاعة او ســاعة يســاعد على 
التخلص مــن 3 كيلو غرامات تقريبا في 

السنة ويحافظ على قوام اجلسم .

• االكث��ار م��ن تناول الل��وز : يفضل 
تناول اللوز بني الوجبات اليومية وعند 
الشــعور باجلوع فهي غنيــة بالعناصر 
املغذيــة التــي قــد يفتقــر الهــا النظــام 

الغذائي اليومي .

شرب الماء
ومرض السكري

أكدت دراسة كندية أن تناول املياه بداًل من املشروبات احملالة 
بالسكر يخفف من خطر اإلصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.

ــال«  »الف جامعة  في  الــدراســة  عن  املــســؤول  الباحث  ــد  وأك
تشكل  البطن  منطقة  في  السمنة  أن  ديبرس«  بيير  جان  الكندية، 
وأمراض  السكر  مرض  من  الثاني  بالنوع  لإلصابة  كبيرًا  خطرًا 
استهالك  تقليل  الضروري  من  أنه  وأضاف  والشرايني«،  القلب 
أخرى،  صحية  بخيارات  واستبدالها  بالسكر  احملالة  املشروبات 
مثل املاء والشاي غير احمللى أو القهوة، وذلك من أجل تقليل خطر 

اإلصابة بالسمنة وأمراض القلب .
وأكد الباحث أن االستهالك املفرط للمشروبات احملالة بالسكر 
اإلصابة  في  يسهم  الــذي  السيئ  الصحي  للنظام  مؤشرًا  ُيعد 

بالسمنة، والنوع الثاني من السكري.

ما هو فيروس كورونا؟
يشبه فيروس كورونا الشرق األوسط الذي يصيب 
اجلهاز التنفس�ي فيروس »س�ارس«، الذي انتشر عام 
2003 وتسبب في مقتل املئات في مختلف أنحاء العالم، 
وظهر فيروس كورونا الش�رق االوس�ط في أواخر عام 
2012، وه�و عب�ارة عن مجموعة من الفيروس�ات التي 
ميكن أن تس�بب لإلنس�ان العدي�د من أم�راض اجلهاز 
التنفس�ي. و ق�د ظه�ر الفي�روس م�ن مص�در حيواني 
غي�ر مع�روف. و على الرغ�م انه من املعتق�د أن اجلمال 
هي املصدر االساس�ي لنقل الفيروس إلى اإلنس�ان، إال 
أنه ميك�ن أن ينتقل أيض�ا بطريق العدوي بني البش�ر. 
ويعتقد أن معظم حاالت اإلصابة به بني البش�ر حدثت 

نتيجة نقل الفيروس من إنسان آلخر.

أين ينتشر املرض؟
ظه�ر الفيروس ف�ي العديد من البل�دان مثل الكويت 
واالم�ارات وعم�ان وقط�ر وفرنس�ا واملاني�ا و يطالي�ا 
وتون�س واململك�ة املتحدة. كم�ا ظهرت ح�االت اصابة 
فى بلدان اخرى نتيجة لس�فر اشخاص من السعودية 
او االم�ارات ال�ى ه�ذه البل�دان مث�ل االردن واليونان 
وماليزي�ا و الفلب�ني . اال ان معظ�م احل�االت ظهرت في 
الس�عودية التي لق�ى فيها نحو مئة ش�خص مصرعهم 

جراء االصابة بالفيروس.

كيف يؤثر الفيروس ؟
يصي�ب الفي�روس اجله�از التنفس�ي ف�ي االنس�ان 
و احلي�وان . و يتس�بب لإلنس�ان ف�ي احلم�ي والكحة 
وصعوبات في التنف�س. وميكن ان يؤدي الى االصابة 
بااللتهاب الرئوي بل والفش�ل الكلوي احيانا. ومعظم 
م�ن اصي�ب بالفيروس حتى اآلن هم من كبار الس�ن او 

ممن يعانون من حاالت مرضية اخرى .

كيف يتنشر الفيروس؟
كيفية انتقال الفيروس ليست معروفة بشكل يقيني 
حتى اآلن. اال انه من املعتقد انه ينتقل عبر رذاذ املريض 
اثن�اء الكح�ة او العط�س. و يعنى ه�ذا ان الفيروس ال 

ينتقل بسهولة بني البشر بدون االتصال املباشر.

ما هي خطورة الفيروس؟يعتقد العلماء ان الفيروس 
ليس شديد العدوى، و اال لظهرت حاالت اكثر بكثير من 
االصاب�ة به. ويعد الفيروس ضعيف�ا اذ ال ميكنه البقاء 
اكث�ر م�ن ي�وم واح�د خ�ارج جس�م االنس�ان، وميكن 
القض�اء علي�ه باملنظفات واملطه�رات العادي�ة. وتكمن 
اخلط�ورة الكبرى للفيروس في احتمال انتش�اره على 
نطاق واسع عبر العالم بسبب حركة السفر والسياحة 
واحل�ج او التع�رض حليوان�ات مصاب�ة، او انخفاض 

الوعي والنظافة الالزمة.

هل هناك عالج للمرض؟
الي�زال االطباء غي�ر متأكدين من انس�ب العالجات 
له. اال ان املرضى يحتاجون الى اجهزة ملساعدتهم على 

التنفس. وليس هن�اك حتى االن مصل او لقاح للوقاية 
م�ن املرض. كيف ميك�ن احلماية م�ن املرض؟نظرا ألنه 
ليس من املعروف بش�كل قطعي سبل انتقال الفيروس 
فان اتباع قواعد الصحة بش�كل ع�ام هو االهم في هذه 
احل�االت، مث�ل جتن�ب املرض�ى وجتنب االتص�ال باى 
افرازات ناجتة عن املرضى مث�ل اللعاب او رذاذ الكحة 

او العطس، باإلضافة الى االهتمام بنظافة اليدين. 

ماهي سبل الوقاية؟
الب�د ان تتخذ املؤسس�ات الطبية الت�ي تقوم بعالج 
احل�االت املصاب�ة االج�راءات املناس�بة ملن�ع انتش�ار 
الفي�روس الى آخرين س�واء من االطق�م الطبية او من 

احمليطني باملصابني بالفيروس.

العراق المركز 14 في المعاناة من الكسل
 

البطيخ أو الرقي
في رمضان

أتى شهر رمضان هذا العام في الصيف في موجٍة شديدة احلرارة، لذلك 
سيحتاج اجلسم للمزيد من املشروبات الباردة لتساعده على ترطيب اجلسم 

أثناء فترة الصيام في نهار رمضان.
فوائد عصير البطيخ في رمضان: إن تركيبة البطيخ التي حتتوي على ٪95 
ماء ونشويات والقليل من البروتني، والدهون، واألمالح املعدنية، وفيتامني 
املشروبات  من  منه  جتعل  متباينة،  بنسب  السكر  على  يحتوي  كما  أ،ج 
العطش،  ُيطفئ  رمضان  في  البطيخ  عصير  العام،  لهذا  املميزة  الرمضانية 
وُيرطب اجللد، وُينعش اجلسم، كما ُيفيد كملّين قوي لأمعاء، كما ُيعّد مادًة 
ومنشط  للسعال  ملطف  وهو  الكلى،  حلصوات  ومفتت  الهضم  على  ُتساعد 

للكبد وخافض لدرجة حرارة اجلسم، و يرطب اجللد .
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امللحقية الثقافية تصدق الوثائق الدراسية وصحة صدورها
لندن  العراقية في  الثقافية  امللحقية  كشفت 
أنها حصلت على املوافقة الرسمية من اجلهات 
على  والوثائق  الشهدات  ختم  في  العراقية 
من  الصادرة  الدراسية  والوثائق  الشهادات 
عن  واالستغناء  ايرلندا  جمهورية  او  بريطانيا 
البريطانية  واخلارجية  احملامي  من  كل  ختم 
وااليرلندية والقنصلية العراقية، كون امللحقية 
تقوم  الــتــي  الــوحــيــدة  اجلــهــة  هــي  الثقافية 
صحة  من  والتاكد  املانحة  باجلهة  باالتصال 

صدور الشهادات والوثائق الدراسية.
وأشارت امللحقية انه يتم اخلتم والتصديق 
امللحقية  تأكد  بعد  الدراسية  الوثائق  على 
الثقافية من صحة صدورها من اجلهة املانحة 

لها. ويكون تصديقها ضمن آليتني: 
املقدمة  الدراسية  الوثائق  تصديق  آلية  أ - 
امللحقية مباشرة  إلى  العالقة  من قبل صاحب 

عن طريق احلضور الشخصي. 
ب - آلية تصديق الوثائق الدراسية املقدمة 
امللحقية مباشرة  الى  العالقة  من قبل صاحب 

عن طريق املراسلة.
أوضحت احمللقية انه في حالة إذا كان يتعذر 
بعد  بسبب  احلضور  الوثائق  صاحب  على 

مدفوع  مسجل  ظرف  إرسال  فيمكن  املسافة 
الوثائق  يتضمن  الــذي  الظرف  داخــل  الثمن 
أن  على  وتصديــقها  ختمها  املطلوب  األصلية 
 Special( اخلــاص  البريد  بنوع  ذلك  يكون 
Delivery( تفاديا لفقـــــدانها، مكتوب عليه 
بعد  عليها  التصديق  يتم  حيث  السكن،  عنوان 
إالعالم بأستالم تأكيد اجلهة املانحة على صحة 
وتصديقــــها  ختمها  ليتم  الوثائق،  صــدور 
املانحة  اجلهة  جــواب  مــن  نسخة  ـــاق  وإرف
مختوما بختم امللحقية أيضا وإعادتها بالظرف 
املراجع.  قبل  من  إرساله  مت  الــذي  البريدي 
طريق  عن  التصديق  معاملة  متابعة  وسيتم 
البريد االلكتروني اخلاص بالتصديق وصحة 
أي  استقبال  يتم  وال  حصرا  أدنــاه  الصدور 
confirmation@ اخلصوص   بهذا  اتصال 

 iraqiculturalattache.org.uk
من  املرسلة  الدراسية  الوثائق   : ــول  وح
العالي  التعليم  وزارة  في  البعثات  دائرة  قبل 
في  الشهادات  مديرية  أو  العلمي  والبحث 
أن تصديقها  التربية، أوضحت احمللقية  وزارة 

يتطلب اخلطوات اآلتية:
التي  امللحقية،  في  للمعاملة  ملف  فتح  يتم 

بدورها  تقوم 
مبـــخـــاطـــبـــة 
املانحة  اجلهة 
ـــــاب  ـــــكـــــت ب
للتأكد  رسمي 
ــة  ــح مـــــن ص

صدورها.
عند استالم 
املـــلـــحـــقـــيـــة 

يتم  أيضا  رسمي  بشكل  املانحة  اجلهة  جواب 
جوابا  البعثات  دائرة  إلى  رسمي  كتاب  إعداد 
على كتابهم ويرفق معه نسخة من كتاب اجلهة 

املانحة.
التي  ــدارس  امل وثائق  لتصديق  وبالنسبة 
التعليم  ضمن  أعمارهم  تقع  الذي  للطلبة  تعود 
اإللزامي )من عمر 5 سنوات الى عمر 14 سنة( 
امللحقية  قبل  من  عليها  والتصديق  اخلتم  يتم 
اليوم  مباشرة وفي  الطلب  تقدمي  عند  الثقافية 

نفسه. 
-  بالنسبة للوثائق الدراسية التي تتضمن 
GCSE(  فيتوجب   ( امتحان  مثل  درجــات 

مخاطبة اجلهات املانحة للوثائق قبل ختمها.

اصوات للبيع

المنتدى العراقي في بريطانيا يستذكر شاعر الحرف المبدع

خالد القشطيني 

دوت اش�اعات بني العراقيني تفيد بأن بعض الفائزين 
في االنتخابات االخيرة اش�تروا م�ن الناخبني اصواتهم. 
ص�رح اي�اد ع�الوي، زعي�م االئت�الف الوطني ب�أن احد 
املوظف�ني ع�رض علي�ه مقع�دا ف�ي اجملل�س لق�اء مليون 
دوالر. اشيع ايضا بأن نحو الف صوت قد بيعت في هذه 
االنتخابات بسعر 50 الف دوالر. ليس في ذلك من جديد. 
فق�د قي�ل بأن الناخب�ني العراقي�ني كانوا ف�ي الثالثينات 
يبيع�ون اصواته�م بدينار واحد، يقصه املرش�ح لنصفني 
و يعط�ي نصفا مقدم�ا للناخب ثم يعطي�ه النصف اآلخر 

بعد ان يدلي بصوته! 
و ق�د اعت�اد املرش�حون في الع�راق و الب�الد العربية 

االخ�رى عل�ى إقامة الوالئم الس�خية للناخب�ني . وهو ما 
يعن�ي في الواقع ش�راء الصوت بوجب�ة كباب و دوملة و 

كأس لنب . الله يزيد الرخص! 
ج�رت االش�اعة االخي�رة بع�د اي�ام قليل�ة م�ن دوي 
اش�اعة مش�ابهة في تايالن�د ببيع و ش�راء االصوات في 

انتخاباتهم االخيرة. 
يجرن�ي ذل�ك ال�ى الرأي املط�روح مؤخرا ف�ي الغرب. 
وه�و ان ح�ق التصوي�ت ش�يء يرث�ه كل مواط�ن عن�د 
والدت�ه. وم�ن حقه ان يفعل به ما يش�اء كم�ا يفعل بأي 
ش�يء يرث�ه. له ان يس�تعمله في االنتخاب�ات او يبيعه. 
إن�ه س�لعة خاضع�ة القتصاديات الس�وق. م�ن حقي ان 
اس�اوم علي�ه او اعلن ف�ي الصحف عن رغبت�ي ببيعه و 
اح�دد ثمن�ه، او اقف ام�ام مركز االقت�راع و اعرضه على 

املرشحني باملزاد!
و لهذا الطرح خلفيته السياسية. فبعد افول االشتراكية 
و القومي�ة، لم تعد املباديء تلع�ب دورا في االنتخابات. 
اصبحت برامج االحزاب متشابهة و لم يعد اجلمهور يعبأ 
مب�ا تقول. فعل�ى الغالب يع�دون بالكثير ث�م يتراجعون 
وال ينفذون وعودهم. كما فقد اجلمهور احترامهم للنواب 

و الساس�ة عموم�ا بعد ان تعددت فضائح الفس�اد . قدم 
بعضه�م وثائ�ق و فات�ورات الش�رعية للحص�ول عل�ى 
فك�ة م�ن الفلوس. وقب�ض آخ�رون مبالغ من الش�ركات 
ليتبنوا مآربها. كل يجري ملصلحته و لش�خصه. متخض 
ذل�ك ع�ن انخف�اض كبير في نس�بة التصويت في س�ائر 
ال�دول الغربية الى ح�د ان قال املعل�ق البريطاني اندرو 
رونسلي بأن احلزب الذي سيفوز في االنتخابات القادمة 
س�يكون ح�زب القاعدين ف�ي بيوتهم. ملاذا اكلف نفس�ي 
عناء الذهاب ملركزاالقتراع؟ انا شخصيا لم اعبأ بالذهاب 
في بعض االنتخابات البريطانية. تكاسلت عنها. و بذلك 
اضع�ت صوت�ي. و يا لي�ت يأتي احد اس�تطيع ان ابيعه 
ه�ذا الصوت في االنتخاب�ات القادمة، او يدعوني لوجبة 

عشاء شاتوبريان في الدورتشستر. 
يق�ول اصح�اب هذا الرأي ان الساس�ة يش�ترون على 
اي حال اصوات الناخبني بتبني اجراءات تنفع الناخب، 
مث�ال تخفيض الضريبة عن العمال ف�ي املناطق العمالية، 
او زي�ادة معاش�ات املتقاعدي�ن و املس�نني ف�ي الدوائ�ر 
االنتخابي�ة الت�ي يكثر فيه�ا املتقاعدون و املس�نون. إنها 
نوع من الرشوة او ثمن مقابل االصوات. االسوء فيه ان 

املرش�ح او النائ�ب 
الفائ�ز يدف�ع كلف�ة 
ذل�ك م�ن اخلزين�ة 
عل�ى  و  العام�ة 
دافع�ي  حس�اب 
الضرائب اآلخرين. 
االفض�ل  وكان 
م�ن  دف�ع  ان�ه  ل�و 
اش�ترى  و  جيب�ه 
االص�وات الالزم�ة 
لف�وزه مبقع�د ف�ي 

اجمللس. 
نقيص�ة  ه�ذه 
واحدة من نقائص 
طي�ة  ا ميقر لد ا
الت�ي  البرملاني�ة 
مازالت حتير فقهاء 

القانون الدستوري. وهل سيأتي يوم تباع فيه االصوات 
باملزاد العلني في سوق الهرج؟

أق�ام املنت�دى العراقي في بريطانيا أمس�ية 
س�عيد  محم�د  والش�اعر  للفن�ان  أس�تذكارية 
الص�كار ال�ذي غادرن�ا ي�وم 24-3 وذل�ك ف�ي 
غ�رب  همرس�مث  ف�ي  ريفركف�ورت  كنس�ية 
لندن ي�وم 9-5. وأش�ترك فيها كل م�ن الفنان 
والشاعر صادق الصائغ، واإلعالمي والشاعر 

فالح هاشم.
وف�ي بداي�ة األمس�ية حت�دث فالح هاش�م 
قائ�ال: )قبل أس�بوع من رحيل�ه.. وأثناء حفل 
تكرمي�ي له ف�ي باريس.. دخل الص�كار القاعة 
مخالف�ا أوامر الطبيب.. ل�م يكن املفاجئ يومها 
أن يك�ون مقع�دا عل�ى كرس�ي متح�رك.. لك�ن 
املفاج�ئ أنه كان ي�ردد: حبري أس�ود..حبري 

أسود.. ال تطلبوا مني أن أرسم قوس قزح. 
 كل نف�س ذائق�ة املوت.. لك�ن املؤلم حقا أن 
ميوت األنس�ان حزينا وبعيدا عن وطنه الذي 
وضع ش�معة من أجل تقدم�ه وأزدهاره وبلوغ 
ناس�ه ما يستحقون من حياة كرمية، فال يعود 
أال جس�دا فارقته احلياة. بل كثير من مبدعينا 
ل�م تعد حت�ى جثامينه�م الى الوط�ن. تلك هي 

عق�ود(.  من�ذ  العراق�ي  األنس�ان  تراجيدي�ا 
وأض�اف أن الص�كار عاش مس�كونا بيوميات 
ش�عبه، عاش�قا ملفردات بيئته العراقية، غارقا 
في جلة ثقافتها الش�عبية والتراثية، ناهال من 
نبع أولئ�ك ال�رواد الذين أبدعوا ش�عرا ونثرا 

وفنا.
وأك�د أن الصكار حلس�ن احلظ ل�م يكن من 
الذي�ن يوقعه�م الي�أس وال ينتفض�ون. وق�د 
متثل�ت انتفاضت�ه ف�ي احتضان�ه فن�ه وأدبه 
منتج�ا ال يضم�ر توهج�ه وال تتوق�ف ريادت�ه 
وبحثه في كل ما دارت فيه مواهبه. فحني رحل 
كان قد أغمض العينني عن أربعة عشر كتابا في 
الش�عر واملس�رح والرواية والقص�ة و البحث 
وف�ي اخلط العرب�ي الذي س�يذكر التاريخ أنه 
واحد م�ن أهم مجددي�ه و مبدعيه ف�ي العصر 
احلديث. ولن جنزيه حقا بأن نقول أن الصكار 
كان خطاط�ا. هناك خطاط�ون عظماء كثار في 
الوط�ن العربي وخارج�ه، لكن مي�زة الصكار 
أنه ل�م يكن خطاط�ا تقليديا يجي�د فقط أنواع 
اخلط�وط املعروفة منذ إبن مقلة وإبن البواب. 
لق�د أخذ اخل�ط العربي الى فض�اءات جديدة، 
تعام�ل مع احلروف بروح ش�عرية، عكس فيها 
شاعريته وهو الذي يقول : أنا شاعر في خطي 

وملون في شعري!
وأض�اف أن�ه واضع خ�ط )البرح�ي( الذي 
لصعوب�ة  )البص�ري(  ال�ى  بع�د  فيم�ا  غي�ره 
نطقه م�ن قبل األجانب، وأس�تمده م�ن البيئة 
البصري�ة حي�ث وظ�ف ش�كل مت�رة البرح�ي 
ف�ي تكوين احل�رف مما أضف�ى عليه�ا جمالية 

متمي�زة. وأض�اف أن الص�كار امت�از برهاف�ة 
ودماث�ة  والتواض�ع  املعش�ر  وطيب�ة  احل�س 
ومواقف�ه  للمحب�ة  املفت�وح  وقبل�ه  األخ�الق 
الوطنية. كما قرأ فالح هاشم  مقاال طريفا كتبه 
الفقيد لرس�الة العراق في عددها 33 في 1997، 
يتح�دث كيف أنقذه�م صاحب املقه�ى الطيب، 
بس�كب امل�اء عليهم ك�ي يبعدهم م�ن اجللوس 

بالقرب من رجال البوليس السري.
وفي مداخلته أكد صادق الصائغ أن الصكار 
عالم مهول بأجن�اس مركبة والتي تنعكس في 
ملناخ�ات  مؤس�س  وه�و  اخملتلف�ة،  إبداع�ات 
صداقي�ة التنحصر على الذي�ن يعرفونه. وهو 
مشروع قائم حتى بعد موته، أذ ترك لنا اشياء 
عدي�دة قابلة للنق�اش والتطوير. وأش�ار الى 
أن النهوض الذي ش�هدته فترة اخلمس�ينيات 
ومتي�زت بظه�ور الهيكلية الفكري�ة في العراق 
والفن�ون  واالجتم�اع  السياس�ة  مج�ال  ف�ي 
واآلداب. ساعدت على نهوض اخلط الذي كان 
عنص�را نائما ينتقل من يد الى يد كإستنس�اخ 
وينحصر في املراس�الت وفي الكت�ب الدينية، 
ولك�ن مع التط�ور ال�ذي ش�هدته الصحف في 
اخلمس�ينيات ب�رزت احلاجة ال�ى اخلطاطني، 
ف�ي  يعي�ش  كان  ال�ذي  الص�كار  واملصمم�ني. 
البص�رة جتاوب مع إيقاع بغداد، أذ برز برؤية 
ال تعتم�د النقل والتقليد، فغير كثيرا في ش�كل 
احل�رف والتصمي�م، مما جل�ب اإلنتب�اه اليه، 
الذي�ن  التقليدي�ن  غي�ض  أث�ار  الوق�ت  وف�ي 
أخ�ذوا ميقتون�ه. وم�ا زاد م�ن احلص�ار عليه 
تدخ�ل الدولة )قي�ادة حزب البع�ث( إلخضاع 

الثقاف�ة لفك�رة واح�دة وإدعائه�ا أن احل�رف 
العرب�ي منس�وب ال�ى الع�رب، ف�ي الوقت أن 
كل الدراس�ات ال تثبت ذلك. وأته�م أن حروفه 
التي اس�تخدمها من أصل عب�ري. وبعد نفاذه 
م�ن حصاره�م املقيت، واص�ل الص�كار جهده 
في اخلط وزادت اص�داؤه في البلدان العربية 
حتى أن الس�عودية طلبت من�ه أن يخط كتابة 

لبوابة مكة.
 وف�ي إقامت�ه في فرنس�ا ومن خ�الل املعهد 
العرب�ي افتتحت له أبواب واس�عة للعمل وملع 
أسمه. وأشار الصائغ الى أن خط الصكار إمتاز 
بالرقة العجيبة والنحيفة التي تشبه شخصه، 
وفيه رومانس�ية وليونة حيث يوظف عناصر 
أخرى، أذ تش�عر في حركتها املوس�يقى وتبدو 

احلروف كراقص على مسرح البالية.
والصكار ينقل في خطه كل طاقته الشعرية 

ال�ى املش�اهد. وأمت�از أيض�ا باملزواج�ة ب�ني 
اخلطوط التي كانت في الس�ابق من احملرمات 
ع�ن  وحت�دث  التقليدي�ن.  اخلطاط�ني  عن�د 
ش�خصية الص�كار وم�ا تربطه م�ن عالقة معه 
وق�ال أن عذوبته تنتقل ال�ى األخرين، وميتاز 
بروح املداعبة في إش�عاره الش�عبية. وقال أن 
مش�روع الص�كار مهم ج�دا وعلين�ا أن نحافظ 
علي�ه م�ن الضي�اع واإلهم�ال وتبي�ان قيمت�ه 
اجلمالي�ة. وش�دد أذا لم يدخل اخلط النس�يج 
االجتماعي والثقافي مرة اخرى فانه س�يجف 
الت�ي  األث�ام  م�ن  واح�دا  وس�يكون  ومي�وت 
يحاسبنا عليه التاريخ. ويذكر أنه وصلت هذا 
احلفل املهيب الذي حضره حشد كبير من أبناء 
اجلالي�ة، برقي�ة من الس�يدة ري�ا أبن�ة الفقيد 
أك�دت فيه�ا ش�كرها للمجتمع�ني في أس�تذكار 

والدها.

موسيقى التراث العراقي تجذب الجالية العراقية في لندن
نظ�م املركز الثقافي العراقي بلندن في أي�ار املاضي أمس�ية ثقافية موس�يقية عن الفنان الراحل 

صالح الكويتي مبناسبة صدور كتاب »صالح الكويتي.. نغم الزمن اجلميل« في بغداد.
وج�رى توقي�ع وتعري�ف بالكت�اب ال�ذي أّلف�ه س�ليمان صال�ح الكويتي جن�ل الفن�ان الراحل 
ع�ن إجن�ازات وإبداعات احملتف�ى به الفني�ة مصحوبة بش�هادات النقاد املوس�يقيني واألكادمييني 

العراقيني، واحتوى الكتاب على 100 أغنية من أحلانه مع نصوصها وتدوينها املوسيقي.
قدم األمس�ية الفن�ان طاهر بركات مع عازف القانون الفنان جميل األس�دي من هولندا وضابط 

اإليقاع الفنان محمد لفتة من السويد واملطرب الفنان لطيف علي الدبو من أملانيا.
وبع�د التعري�ف بالكت�اب وقي�ام س�ليمان صال�ح الكويت�ي بتوقيع نس�خ منه للحض�ور، قدم 
املوس�يقيون مجموع�ة كبي�رة م�ن أغاني صال�ح الكويت�ي بأحلانه�ا األصلية حيث غص�ت القاعة 
باحلض�ور من أبناء اجلالي�ة العراقية الذين رددوا مع العازفني أغاني صالح الكويتي مس�تعيدين 

تراثهم وحنينهم الى العراق.
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عبد جعفر

ف�ي جو حميم�ي، وبحضور عدد غفير م�ن أبناء اجلالية 
العراقي�ة، عق�د املنت�دى العراق�ي ف�ي بريطاني�ا مؤمت�ره 
الس�ادس والعش�رين وذل�ك ف�ي 18 أيار)ماي�و( على قاعة 
كنس�ية ريف�ر ك�ورت ف�ي همرس�مث غ�رب لن�دن، وتكللت 

أعماله بنجاح في أنتخاب هيئة أدارية جيدة.
وكان املؤمت�ر الذي�ن بدأ بوقفة ح�داد عل�ى أرواح أبناء 

اجلالية الذين غادرونا في الفترة السابقة.
وف�ي بداية اعمال املؤمت�ر توجه رئي�س الهيئة اإلدارية 
للمنت�دى الس�يد محي محم�ود بكلم�ة حيا فيه�ا الضيوف 
واملؤمترين، مشيدا بدور الهيئة االدارية السابقة واملوظفني 
واملتطوع�ني الذين يعملون خلدمة اجلالية العراقية. مؤكدا 
ان اخلبرة املتراكمة للمنتدى يجب ان تس�تغل اكثر لتطوير 
الكادر مبا يخدم تقدمي خدمات افضل البناء اجلالية. واشاد 

بجهود املنظمات واملؤسسات املانحة والداعمة للمنتدى.
ث�م القيت كلم�ات من عض�و البرملان البريطان�ي النائب 
ع�ن منطق�ة همرس�ميث الس�يد آن�دي س�لوتر وامللحقي�ة 
الثقافية العراقية القاها املستشار الثقافي األستاذ الدكتور 
موس�ى املوس�وي واملركز الثقافي العراقي القتها مس�ؤولة 
قس�م اإلع�الم في املركزالس�يدة وحي�دة املق�دادي ورابطة 
االكادمييني العراقي�ني في بريطانيا القتها رئيس�ة الرابطة 
الدكتورة سلوى السام وكلمة املقهى الثقافي العراقي ألقاها 
الفنان علي رفيق وكلمة املنتدى العراقي في ش�مال الشرق 
ألقاها الس�يد عبداألمير النقاش . وإستلم املؤمترحتايا من 
جمعية األمل العراقية ورابطة املرأة العراقية فرع بريطانيا 
الدميقراط�ي  التي�ار  وش�خصيات  ق�وى  تنس�يق  وجلن�ة 
العراق�ي ف�ي بريطانيا ومن الش�خصية الوطني�ة العراقية 
املعروفة الدكتور كاظم حبيب، حيث اش�ادت بدور املنتدى 
وتاريخ�ه الطوي�ل ف�ي خدم�ة اجلالي�ة العراقي�ة ومتمنية 

للمؤمتر بالنجاح.
وبعده�ا نوق�ش تقرير عمل املنتدى العراق�ي للفترة بني 

املؤمترالس�نوي اخلامس والعشرين املنعقد في )20 كانون 
الثان�ي 2013( واملؤمتراحلال�ي. وأوضح التقري�ر املقدم ان 
املنت�دى واص�ل نهجه كص�وت حقيقي، معبرا ع�ن مصالح 
اجلالي�ة وهمومه�ا والدف�اع عنه�ا أم�ام مختل�ف اجله�ات 
الرس�مية وغير الرس�مية البريطانية ومنظم�ات اجلاليات 

اخملتلفة.
وتنفيذا لقرارات وتوجيهات املؤمتر اخلامس والعشرين، 
اقدم املنتدى على تطوير وجتديد لوائحه الداخلية اخملتلفة 
وتثبيت أس�س بنائه الداخلي، ورغ�م مجموعة اإلجراءات 
الت�ي أقدم�ت عليه�ا احلكوم�ة البريطاني�ة، الت�ي ش�ملت 
مقدار ونوع الدع�م ملنظمات الالجئني وتل�ك العاملة معهم، 
الس�يما الصغيرة منها، أذ اس�تطاع املنتدى توفير املقومات 
املادي�ة الس�تمرار عدد م�ن مش�اريعه وتأمني الدع�م املالي 
له�ا ومواصلة تقدمي اخلدم�ات ألبناء اجلالي�ة في اجملاالت 

اخملتلفة.
وانتظ�م إص�دار جري�دة » املنت�دى » وارس�لت مجانا ملا 
يق�ارب من 3000 عنوان ألبناء جاليتنا، هذا فضال عن إقامة 

الفعاليات والنشاطات الثقافية واالجتماعية والفنية.
وق�د أجنزاملنت�دى خ�الل دورة الهيئ�ة االداري�ة للع�ام 

14/2013 املهام التالية:
 • توفير الدعم العملي واملس�اعدة من خالل مش�اريعه 
ف�ي مج�االت الرعاي�ة االجتماعي�ة والهجرة وكبار الس�ن 
والش�باب وتق�دمي املش�ورة حول أمن�اط احلي�اة الصحية 

والعمل التطوعي والتعليم والعمل.
 • تق�دمي املش�ورة الفردي�ة أو اجلماعي�ة والتوجيهات 
ال��  النص�ح  خدم�ات  إدارة  بلوائ�ح  واملنتظم�ة  املؤمتن�ة 

.)OISC( �ومكتب مفوضية خدمات الهجرة ال )AQS(
 • نش�رمعلومات تتعلق بشؤون اجلالية على األنترنت 

باللغتني.
 • تش�جيع وتوفيرف�رص وأنش�طة العم�ل التطوع�ي 

مستهدفة جميع الفئات العمرية.
 • تنظيم الفعاليات االجتماعية والثقافية.

 • تنظي�م وتنفي�ذ فعالي�ات ترفيهية تس�تهدف الفئات 
التي بحاجة الى رعايا واملعزولة، ودعمهم.

 • إصدار جريدة »املنتدى« .
 • إدارة خدمات ناديي كبار السن.

 • مساعدة األسر والنساء .
 • حتسني أس�اليب تقدمي اخلدمات بناء على معلومات 

املنتفعني من خدماتنا ومقترحاتهم.
 • دع�م مكتبة الطفل في بغداد من خالل )مش�روع طفل 

العراق(.

النشاطات الثقافية واالجتماعية

 كما تواصل النشاط الثقافي واالجتماعي للمنتدى ومن 
نشاطاته 

 • حفل تكرمي لناشطة حقوق اإلنسان وصديقة اجلالية 
العراقية منذ س�بعينيات القرن املاضي السيدة فران هزلنت 
راعية مش�روع )ZIPANG( السومري الثقافي في 3 آذار 

.2013
 • أمسية للشاعرة بلقيس حميد في 21 أي�ار 2013.

كتاب�ه  ح�ول  الطائ�ي  للدكتورعبداحلس�ني  ن�دوة   •  
»التعددية في اجملتمع البريطاني«، في 14 حزيران 2013.

نظم�ه  ال�ذي  الع�راق  ي�وم  إحتف�ال  ف�ي  املش�اركة   •  
املركزالثقافي العراقي بلندن في 29 حزيران 2013، وتس�لم 

املنتدى جائزة تقديرية تثمينَا جلهوده.
طف�ل  مش�روع  لدع�م  خي�ري  موس�يقي  حف�ل   •  
العراق،أحيته فرقة كردية وعزف منفرد على العود للشابة 

ليالك الطائي في 30 حزيران 2013.
 • حف�ل توقي�ع كت�اب »فلس�فة املوس�يقى« للباحث�ة 

واملؤلفة املوسيقية السيدة عائشة خٌلاف في 15 آب 2013.
 • حفل مشترك مع رابطة املرأة العراقية لتأبني الناشطة 

اإلجتماعية الفقيدة نوال اخلفاف في 8 أيلول 2013.
 • سفرة املنتدى العائلية السنوية إلى مدينة إيستبورن 

. الساحلية في 25 آب 2013   Eastbourne
 • املشاركة في امللتقى الدولي الثاني للمنظمات الثقافية 
ال�ذي أقيم في بغداد للفترة من 8-10 تش�رين األول 2013، 
وتق�دمي دراس�ة ح�ول واق�ع املثقف�ني واملنظم�ات الثقافية 

العراقية في اخلارج من إجنازات وحتديات.
األم�ل  املدني�ة س�كرتيرة جمعي�ة  للناش�طة   • ن�دوة 

اخليرية السيدة هناء أدوارد في 20 تشرين األول 2013.
 • حفل�ة س�اهرة مبناس�بة عي�د الفط�ر في 26 تش�رين 

األول 2013.
 • ن�دوة حول مفوضية اإلنتخابات العراقية وتصويت 

اخلارج للسيد فريد أي�ار في 20 آذار 2014.

 • أمس�ية اس�تذكار للفنان الفقيد محمد س�عيد الصكار 
في 9 اي�ار 2014 س�اهم فيها االعالمي فالح هاش�م والفنان 

صادق الصائغ.
كم�ا واص�ل جه�ده ف�ي حتس�ني عم�ل جلان�ه اخملتلف�ة 
ومنه�ا اجمللس االستش�اري و كذل�ك عمل موظف�ي املنتدى 
ومديره،وجلن�ة العالق�ات والتوق�ف على ما يعي�ق عملها. 
وأوض�ح التقرير ان املنتدى كان يعمل في حتقيق مس�ارين 
هم�ا: تطوير اخلدمات واجملاالت التي تخ�دم ابناء اجلالية 
عل�ى ض�وء التغيي�رات والقوان�ني التقش�فية الت�ي جرت 
وتراج�ع الدعم املال�ي، كما تضمن توس�يع قاعدة العالقات 
العام�ة وتطوير العمل الطوعي وتطوير القدرات البش�رية 

لتالئم املناخ اجلديد التي حتيط بالقطاع الطوعي.
اما املس�ار الثاني فقد تركزت املناقش�ات في�ه على طرح 
بدائ�ل للمكت�ب احلالي للمنت�دى وآفاق إيج�اد مركز مالئم 
ويف�ي بإحتياج�ات اخلط�ة اإلس�تراتيجية، وخلصت هذه 
املناقش�ات ال�ى مقترحات جدية ووضع خط�وات لتنفيذها 
وترجمته�ا ال�ى الواقع. وبني التقرير أن نس�بة املس�تفدين 
في خدمات املنتدى خالل الدورة السابقة اذ تصل الى 2346 
مستفيدا وتوزعت على جوانب مختلفة في الهجرة واملنافع 

والسكن والصحة والعمل والتعليم وقضايا اخرى.

وقام المنتدى بعدد من المشاريع هي:

مشروع إدارة اخلدمات ومشروع اإلستشارات القانوني 
ومش�روع كب�ار الس�ن واإلرش�اد الصح�ي ومش�روع طفل 
الع�راق الذي يهدف املش�روع الى مس�اعدة اطف�ال العراق 
الذين تضرروا بس�بب احل�رب والعن�ف والتهجير. ويوفر 
خدمات�ه م�ن خ�الل خل�ق وع�ي باحتياج�ات االطف�ال في 
الع�راق وتعبئة الرأي العام في بريطانيا للتبرع للمش�روع 
ال�ذي يدعم مش�روعني خيري�ني هما مكتبة الطف�ل العراقي 
ف�ي مدين�ة الث�ورة التي ب�ادرت به رابط�ة امل�رأة العراقية 
والعي�ادة الطبية الش�عبية اجملاني�ة في س�احة االندلس، 
حي�ث مت متويلهم مب�ا مجموعه 30000 دوالر في الس�نوات 

الثالثة املاضية.
وبع�د أقرار التقري�ر وجدول املالية، ج�رى تكرمي بعض 
الناش�طني أثناء الدورة املنصرمة حيث ق�ام عضو البرملان 
الس�يد آن�دي س�لوتر بتق�دمي ش�هادات تقديري�ة للدكتور 
صب�اح جمال الدين جله�وده وخدماته ف�ي الهيئة اإلدارية 
ونشاطات كبار السن والزميل عبد جعفر جلهوده املشكورة 
ف�ي حترير جريدة املنت�دى. وبعدها ش�هادات تقديرية عن 
العم�ل الطوع�ي للزمي�الت والزمالء ميس�ون مح�ي الدين 
وعلي ش�وكت وخولة اس�كندر وإبتس�ام آس�وفي ومحمد 

مرعي. ثم توج املؤمتر بأنتخاب هيئة ادراية جديدة.

ن�صـــاطـات املـنتدى

مؤتمر المنتدى العراقي في بريطانيا عزيمة وأصرار على خدمة الجالية العراقية

أيار... يتحدث عن االنتخابات السابقة
إس�تضاف املنتدى العراقي في 25 آذار املاضي 
مفوض�ي  مجل�س  عض�و  أي�ار،  فري�د  الدكت�ور 
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات العراقي�ة والناطق 
الرس�مي باس�مها س�ابًقا، في محاضرة في لندن، 
ش�رح فيه�ا الظروف الت�ي رافق�ت انتخابات عام 
2005 والت�ي جرت في جو خطير جًدا من اإلرهاب 
ذل�ك  أعض�اء  معظ�م  وكان  والتش�ريد،  والقت�ل 
اجمللس بعيدين عن أي تفكير طائفي أو مذهبي أو 

ديني أو قومي.
وأض�اف إن اس�تقاللية املفوضي�ة وإصراره�ا 
عل�ى إلغاء العديد من الصناديق املزورة وكش�ف 
الكثير م�ن اخملالفات، لم يعجب القوى والكيانات 
السياس�ية، الت�ي أرادت من�ذ البداي�ة أن تض�ع 
املفوضي�ة حت�ت أجنحته�ا، لذل�ك أص�در مجلس 

الن�واب العراقي ع�ام 2007 قانوًن�ا جديًدا، ينص 
عل�ى تش�كيل جلن�ة م�ن اجملل�س ملتابعة تش�كيل 
مجلس املفوضني، مما يعني بدء حقبة احملاصصة 
الطائفي�ة واحلزبي�ة، وفعًل�ا مت انتخ�اب مجلس 
جدي�د للمفوض�ني ع�ام 2007 وفًق�ا لذل�ك، ومتت 
سيطرة األحزاب الكبيرة، وال سيما الدينية منها، 
على مقدرات وشؤون املفوضية.. كما إن األحزاب 
والكيانات، التي تس�ّمي نفسها علمانية أو مدنية، 
ل�م يختل�ف توّجهه�ا ع�ن اجملموعة األخ�رى، بل 
س�اهمت وش�اركت في وضع القانون، ورش�حت 
أعض�اء له�ا جمللس املفوض�ني، فهي أيًض�ا أذعنت 

ملبدأ احملاصصة.
كما تناول انتخاب عام 2010 والتصويت الذي 
جرى في اخلارج، مش�يرا ال�ى أن وثيقة مفوضية 

االنتخاب�ات بين�ت انه�ا اعتم�دت عل�ى األنظم�ة 
والقوانني الس�ابقة، باس�تثناء التعدي�الت التي 
أجراه�ا مجل�س الن�واب عل�ى قان�ون االنتخاب 
احملافظ�ة  اعتب�ر  وال�ذي   ،2005 لس�نة   16 رق�م 
دائرة انتخابي�ة إلجراء العملي�ات االنت���خابية 
ف�����ي  ج�����رت  الت�ي  اخل�ارج  وانتخاب�ات 
أس�تراليا، والنمس�ا، وكندا، والدامنارك، ومصر، 
وأملاني�ا، وإي�ران، واألردن، ولبن�ان، وهولن�دا، 
واإلم�ارات،  وتركي�ا،  وس�وريا،  والس�ويد، 
وبريطاني�ا والوالي�ات املتحدة األميركي�ة )في 8 
واليات(، حيث كان ع�دد الذين صّوتوا في الدول 
ال�� 16 بلغ بحدود 250 ألف ناخب، وهو أقل بكثير 
من انتخابات عام 2005، بالرغم من إنفاق 30-25 

مليون دوالر عليها. 

)Made of Money( ورشة تدريب حول ميزانية العائلة
 19 يوم  العراقي  املنتدى  قام 
حزيران 2014 بتنظيم ورشة تدريب 
ساهمت فيها 12 عائلة من اجلالية في 
لتعليم  لندن،  غرب  هاونسلو  بلدية 
األسربالتحدث  ومساعدة  العائلة 
واالستماع والتعلم عن كيفية وضع 
املالية وتأثيرها على حياة  امليزانية 
بلدية  املشروع  ومولت  العائلة 

هونسلو في غرب لندن.
وال���ورش���ة ه���ي ج���زء من 
في  هونسلو  بلدية  إستراتيجية 
في  املواطنني  وعي  ورف��ع  تعليم 
األثنيات،حيث  من  وخاصة  البلدية 
تقدم في الورشات التدريبية دروس 
املالية  امليزانية  إدارة  في  مجانية 
االشكاالت  لتدارك  واألسر  لألفراد 
املالية التي قد تطرأ نتيجة التغييرات 
في املنافع االجتماعية التي بدأ العمل 

بها منذ نيسان 2014. 
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Forced to flee

  Nawshirwan was born in 1982 in Zhalay-Rabat village (Chamchaml district).
 After his father was killed in an air raid in 1988, he moved to Sulaimaniyah, where
 he started studying and working at the same time to help his mother to provide
 for his two brothers and two sisters. When in 2001 his mother died from a blood
 disease, it became much more difficult for him to earn enough to support the family.
 Moreover, the political situation in KRG was very unstable at that time. Even
 with a university degree it was very hard to find a job, and there were no social
 services to rely on. On 29th September 2008 Nawshirwan decided to leave Iraq
 in order to pursue a chance for a better future. After legally crossing the Turkish
 border by plane, he travelled without a visa through Greece, Italy, Belgium, Spain,
 Netherlands, Germany, Norway, Denmark, Sweden and Finland. Finally, he arrived
in the UK, where he settled.
 
Waiting for asylum
 
 Once in the UK, he applied for asylum. While waiting for his request to be
 considered he managed to find a job in Kingston upon Hull, where he stayed for
 the rest of his time in the UK. Life went well; he got the chance to experience a
 new culture and new people that he liked, to learn the English language, and to
 discover and develop hidden aspects of his character, such as patience, loyalty and
 the ability to forgive.

Back home

 Unfortunately his
 asylum application was
 refused, so after spending
 five years in the UK he
 decided to return back
 home to Sulaimaniyah.
 Since his return from
 the UK, Nawshirwan
 had been unemployed
 for almost four months,
 despite several attempts to find a job. In January 2014 IOM Sulaimaniyah Focal Point
 contacted him as a beneficiary of the UK MAGNET project. After discussing his situation
 and his wishes for a new job during a Coffee Morning - one of the MAGNET activities that

 aim at facilitating returnees’ job placement - and a face-to-face meeting with IOM, finally, he was offered an interview with Tolan Company for a
 security guard position at the Shari Jawani Five Star Hotel. The interview went well and after three-days of security training he started his new job
and turned over a new page of his life.

اعـــــالن

Home is where I Belong

1 International Organization for Migration )IOM(.

Returning to Kurdistan

 For four months, Nawshirwan Jamal Abdulla, 34 years
 old, has been employed as security guard in Shari Jawani
 Five Star Hotel by Talon Company in Sulaimaniyah
 (Kurdistan Region of Iraq – KRG). After living in the UK
 for 5 years, Nawshirwan came back to KRG in September
 2013. In January 2014 he was contacted by IOM Iraq
 and became involved as a beneficiary of the UK Magnet
 project. Being involved in the project entitled Nawshirwan
to job counseling and placement assistance.

UK MAGNET IN A NUTSHELL

 UK MAGNET is a project implemented by the International
 Organization for Migration (IOM) that fosters the long-term
 socio-economic reintegration of Iraqi voluntary returnees from
 UK by linking them to potential employers in the Kurdistan
 Region of Iraq and vice versa. The project is funded by the
 British Foreign & Commonwealth Office with the support
 of the Bureau of Migration and Displacement (BMD) and in
 coordination with the Ministry of Labour and Social Affairs
of the Kurdistan Regional Government (KRG).
   
 Pre-arrival Counselling - Returnees from the UK get the
 chance to have counselling on job opportunities even before
 they return with a designated Focal Point based in its IOM
 London office. Counselling includes individually tailored
 advice for CVs and interviews, and access to the many job
opportunities in IOM database.

 Post-arrival Counselling - Once back in the KRG,
 returnees can also take advantage of job counselling from
IOM Focal Points in Sulaimaniyah, Erbil and Dahouk.
 
Contact us & visit our website!

info@magnet.iomiraq.net
IOM London: +44 (0)2078116057
 http://magnet.iomiraq.net/
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لوحة جلواد سليم بيعت في لندن 
الفنان جواد سليم، بيعت حزيران  بورتريه راقصة هندية من اعمال 
الف   286 )حوالي  استرليني  باون  الف   170 مقابل  لندن  في  املاضي 
 1949 سنة  سليم  جواد  رسمها  الكنفاص(  على  )زيتية  اللوحة  دوالر( 
عندما كان طالبًا في مدرسة »سليد« البريطانية للفنون، وقد عرضت في 

بغداد سنة 1952، وفي عدد من املدن الهندية سنة 1955.
مرمي  وابنتاه  لورنا  )ارملته  الراحل  الفنان  عائلة  باعتها  اللوحة 
وزينب(، اما املشتري فجهة لم يعلن عنها، لكن مصادر ذكرت انها جهة 

خليجية. 

مواسم الطني
اقام كاليري ارك معرضا  )مواسم الطني( مابني 
25 ابري�ل الى 3 مايو، وتخل�ل االحتفال رحلة مع 
قصائد الشاعر صالح احلمداني ولوحات الفنان 
يوس�ف الناص�ر التي ضمها معا كت�اب فني صدر 
ع�ن دار املنار الفرنس�ية  مبرافقة موس�يقى عمار 

صبري. 

ناجحة صالح تستحضر عبق املاضي

ساطع هاشم ورسوماته باالسود واالحمر 

روناك شوقي.. وهمس ياسمينها

افتت�ح يوم 19 نيس�ان )ابري�ل( في املرك�ز الثقافي ف�ي لندن معرض 
الفنانة املغتربة ناجحة صالح بعنوان ) إس�تحضار عبق املاضي( وضم 
املع�رض العديد من االعم�ال الس�يراميك  التي متثل البي�وت البغدادية 

والقباب واملعمار الشرقي واألقنعة واملعلقات.
وم�ن مي�زات ه�ذا املع�رض ه�و اعتنائه�ا بإظه�ار البيئ�ة الش�عبية 
العراقية،عبرجمالية وجوه النس�اء املنكفئ�ات  على أحزانهن واألبواب 
والزخرف�ة والنخلة الس�ومرية واألقواس واس�تخدام اللون الفيروزي 

الساحر في تبيان املعمار الشرقي.
وتقول الفنانة أنها وجدت في العمل الفني وخصوصا السيراميك في 
التعبير عما حتمله من ذكريات عن الوطن، وتلك املفردات اجلمالية التي 
مررت به�ا والتي ترتبط مبش�اهد احلي�اة اليومية، فاألب�واب والنوافذ 

والشناشيل تشكل قيمة ثابتة في أعمالي.
وتضي�ف ولكن هذه األش�ياء بالنس�بة لي مادة أولية يعاد تش�كيلها 
وتوضيفه�ا داخ�ل بن�اء أعم بش�ري ونبات�ي وحج�ري، في�ه  مكونات 
األش�ياء ذاته�ا ولي�س دخي�ال عل�ى س�طح صل�ب وبالنس�بة ل�ي ف�أن 
الس�يراميك تكوين نحتي أكثر مما هو تزييني. ولذلك فأني مقتصدة في 

األل�وان، فاللون عن�دي يريد أن يكون منبثقا من م�ادة العمل، ومصهور 
بأصالت�ه، واليخل�و عملي من درام�ا العمل النحتي، فالنس�اء املنكفئات 

على أحزانهن شاهدات على البيئة التي تستقي منها مفردات عملي.
 ويذك�ر ان الفنانة قد أكلمت دراس�تها مع بلغاري�ا وأقامت العديد من 

املعارض اخلاضة واملشتركة.

افتت�ح م�ا ب�ني  3  اي�ار و 7 حزي�ران  
2014 معرضا للفنان س�اطع هاش�م في  
»كالي�ري اتكين�س«   في مدين�ة هنكلي 
وس�ط انكلت�را ، بعن�وان : )رس�ومات 
باالس�ود واالحم�ر باحج�ام كبي�رة( . 
وج�اء في كلم�ة الكاليري ع�ن املعرض 
:) يبرز املعرض اعم�ال الفنان العراقي 
س�اطع هاش�م ويأخ����ذن�ا ف�ي رحلة 
حيات�ه عب�ر الرس�وم�����ات ال���ت�ي 
يعكس من خاللها يوم��ياته عن احداث 

الع����الم( .
وق�د كت�ب الفنان ف�ي مقدم�ة كراس 
تص�ل  املعروض�ة  االعم�ال   : املع�رض 
الى قياس�ات بارتفاع متري�ن ، ومنفذة 
الرص�اص  واق�الم  واحلب�ر  بالفح�م 
الس�وداء واحلم�راء ، حي�ث ل�م يعرف 
ل�ون بالتاريخ م�ن التمجي�د والتحقير 
ماعرفه اللون االس�ود، ولم يعرف لون 

م�ن الكم�ال وااللف�ة ماعرف�ه االحم�ر، 
وكال هذين اللونني لهما تاريخ مش�ترك 
االرض،  عل�ى  االنس�ان  وج�د  من�ذ 
واش�تركا وشاركا في متثيل كل مسرات 
ارتب�ط  فلق�د   ، االنس�انية  وحس�رات 
االحم�ر بالقتل الجل الق�وت واحلرية ، 
واالس�ود باخلل�ود واخلص�ب وبالقتل 

واملوت ودمار احلرية.
بالدناعص�ر  الي�وم  تعي�ش  واذ 
االنحط�اط والتخل�ف ، فانن�ا بوعي او 
ب�دون وع�ي نل�ون ارواحن�ا باالس�ود 
واالحمر كل يوم وترمز هذه االلوان في 
هذا املعرض الى االربعني س�نة املاضية 
خاصة، والتي اصبح فيها اللون االسود 
ورم�وز  واع�الم  بش�عارات  مرتبط�ا 
وازياء احلركات السياس�ية التدميرية 
املتطرفة والتي اغرقت بالدنا في بحور 

من الدماء.

قدمت  اخملرجة روناك شوقي  ما بني 14-17 ايار املاضي على  مسرح »كوسترز« 
في  غرب لندن مسرحية » همس الياسمني » .وقد كرس هذا العمل لتكرمي والدها 
اخلمسينيات  في  البارزة  العراقي  املسرح  رموز  احد  شوقي  خليل  املبدع  الفنان 
والستينيات من القرن املاضي مبناسبة يوبيله التسعني... واقتبس نص العرض 

من قصة«الشقيقتان »للكاتبة الكولومبية ماريا ديل سوكوروغونثالث...
ان جميع ابطال مسرحية » همس الياسمني«هم من النساء .وقد جنحت روناك 
»شوقي«. لقب  الفنيني  بعض  وكذلك  بعضهن  يحمل  اللواتي  اختياراملمثالت  في 

ورويدة  املفرجي  وعشتار  العمة  دور  في  شوقي   مي  خبرة  للعيان  جليا  وتبدو 
شوقي وحتى ربيع العبايجي  »التي متثل ألول مرة في عمل مسرحي كبير« والتي 
اكتسبت بال ريب املهارة في البروفات الكثيرة .ومن املعروف أن روناك تهتم بكل 

صغيرة وكبيرة في اداء ممثليها..
عموما، ميكن القول ان عرض«همس الياسمني« كان ناجحًا، ولقي الترحيب لدى 
اجلمهور. فهو يشكل احد اصداء املسرح العراقي الصامد في الغربة. ونتمنى ان 
تواصل فرقة« استديو املمثل« عملها النبيل واملبدع واالنتقال به الحقا الى ارض 
الوطن حيث خمدت شعلة املسرح اجلاد بالرغم من محاوالت املسرحيني  الشباب 

اليقادها من جديد.

ديوان الشاعر خزعل الماجدي
 إلى اإلنجليزية

صدرت مؤخرا عن دار MOMENT اإلجنليزية 
في لندن ترجمة ديوان الشاعر والباحث العراقي 
خزع�ل املاج�دي املقي�م ف�ي هولن�دا املوس�وم ) 
رمب�ا... م�ن ي�دري!( إلى اللغ�ة اإلجنليزي�ة، قام 
بترجمته الش�اعر واملترجم العراقي جواد وادي 

املقيم في املغرب.
 يقع الكتاب في 70 صفحة من القطع املتوسط،، 
يؤثث�ه 174 نص�ا، واجلدي�ر بالذك�ر أن للش�اعر 
املاجدي العديد من اإلصدارات الشعرية وبحوث 
ف�ي األديان واملعتقدات القدمي�ة، كما أن للمترجم 

ج�واد وادي تراج�م مختلفة لش�عراء ع�رب وعراقي�ني منهم، املغربي إس�ماعيل 
إزويريق، عدنان الصائغ، الس�وري حس�ني حبش، وديع العبيدي، باسم فرات، 
مس�رحيتني للراحل قاس�م مط�رود، كتاب بارب�را كارتالند، مس�رحيتني للكاتبة 
األمريكي�ة كاثرين فيلوك�س، وغيرها من التراجم لدواوي�ن ونصوص لعراقيني 
وعرب منش�ورة في املواقع اخملتلفة.الديوان مدرج اآلن في دار AMAZON التي 

تهتم بأشهر التراجم العالم.

ريم كبة تهدينا »مساء الفيروز«
صدر للشاعرة رمي قيس كبة مجموعة 
جدي�دة بعن�وان »مس�اء الفي�روز«، عن 
دار احلكم�ة ف�ي لن�دن، حيث اس�تقر بها 
املط�اف، بالتع�اون م�ع املرك�ز الثقاف�ي 

العراقي في العاصمة البريطانية. 
وزين�ت الغ�الف لوح�ة للفنان�ة ب�ان 
كب�ة. وق�د توزع�ت القصائ�د ف�ي ثالث�ة 
عناوي�ن فرعية: »خ�رزة أولى« و»خرزة 
ثاني�ة« و»خ�رزات«، ف�ي إحال�ة حلبات 
مس�بحة الفيروز. في ال�»خرزة األولى« 
قصائد حتاك�ي الوطن واملنف�ى وتعكس 
حياة الش�اعرة ف�ي وطن بدي�ل، تتغنى 

بح�ب العراق ورائحة ش�طه وف�يء نخله. إنن�ا جندها تخاط�ب احلبيب وكأنها 
تخاطب الوطن، وتخاطب الوطن وكأنه املعشوق األوحد. وقد تراوح الشكل في 
هذا اجلزء من اجملموعة ما بني املقاطع القصار والقصائد متوسطة الطول. أما في 
ال�»خرزة الثانية« فالقصائد تتنوع ما بني وجد صوفي ومش�اعر صارخة تكتنف 

الصورة والفكرة معا. 
وهو ما اتس�مت به جتربة الش�اعرة منذ بداياتها. واجلزء الثالث يشتمل على 
س�بعني مقطعا ش�عريا قصيرا جدا، للحب فقط. وما مييز هذه املقاطع عن سواها 
م�ن جتارب أنها احتفظ�ت بتفعيالتها اخلليلية دون اللج�وء إلى النثر. كما خلت 

من العناوين واالكتفاء بتوثيق تاريخ كتابة كل مقطع.



 Al-Muntada - Issue No. 112 July 2014

�ص�ؤون عراقيةالعدد 112 متوز )يوليو( 92014

عضوية تحرير المحالت العلمية هل هي »كذبة نيسان«؟
أ. د. محمد علي الربيعي

 
عدد  فــي  كبير  ازديـــاد  ــظ  أالح ــدأت  ب  2008 عــام  منذ 
الرسائل االلكترونية التي تصلني من مجالت علمية تصدر 
على  بحوثي  بنشر  املساهمة  الى  تدعوني  االنترنت  على 
صفحاتها او بدعوتي ان اصبح عضوا في هيئات حتريرها. 
هذه اجملالت هي من النوع الذي يطلق عليه اليوم باجملالت 
الزائفة Fake Journals والتي حتمل احيانا عامل تأثير 
يضم  الكترونيا  موقعا  وتتبنى  زائف   Impact Factor
بالعادة عددًا كبير من اجملالت اخملتصة وهي مجالت تنشر 
من قبل ناشرين فاسدين غرضهم الوحيد هو كسب اجور 
نشر من اصحاب البحوث مقابل قبول البحث للنشر على 

صفحاتها في االنترنت. 
من  كبير  عدد  يصدر  االول  نوعني  على  هذه  واجملالت 
مسجلة  غير  للنشر  شركة  او  ملنظمة  اسم  ضمن  اجملالت 
وغير معترف بها. واالخرى تصدر مجالت فردية لناشرين 
مجهولني وباسماء مستعارة. تضمنت اخر الفضائح حول 

هذه اجملالت هو ما اطلقه احد الباحثني بـ)كذبة نيسان(، 
حول  االخــرى  واملقاالت  املقالة  ايصال  على  حرصت 
املوضوع الى اجلامعات ووزارة التعليم العالي.  وأرى ال بد 
من معاقبة كل من تسول له نفسه إشاعة الفساد العلمي 

أو االستفادة بهذه الطريقة.
ما دفعني للعودة إلى هذا املوضوع هو أني اطلعت قبل 
أيام على خبر يفيد أن 184 تدريسيا من جامعات العراق هم 
اعضاء في هيئات حترير مجالت عاملية. ال شك أن اخلبر 
الزائفة.  لم تكن هذه اجملالت من قبيل اجملالت  ان   ، مفرح 
ولكن  من خالل مراجعتي في السنوات االخيرة الدعاءات 

العراقية  بعضوية  اجلامعات  في  التدريسيني  من  كثير 
ن لي انها من نوع اجملالت  هيئات حترير مجالت عاملية تبيَّ
الزائفة )لرمبا لعدم معرفتهم بحقيقة هذه اجملالت(، اال اني 
ال استطيع التأكيد ان كان هذا العدد الكبير هم حقا اعضاء 
الوزارة  على  وما  رصينة  عاملية  مجالت  حترير  هيئات  في 
اال تأكيد ذلك او نفيه، الن وجود 184 تدريسيا اعضاء في 

هيئات حترير مجالت عاملية له دالئل واحكام مهمة منها:
1- ان البحث العلمي العراقي قد وصلت مستوياته الى 

مستويات البحوث العاملية الصادرة في اوربا وامريكا.
يتبؤون  العراقيني  العلميني  الباحثني  بعض  ان   -2
حترير  رئاسة  التحرير  هيئات  عضوية  الــى  باالضافة 
مجالت عاملية الن املهمتني مرتبطة الى درجة ما ببعضهما.

الشهرة  من  لهم  العراقيني  العلميني  الباحثني  ان   -3
الصعيد  على  بحوث  بقادة  وصفهم  ميكن  بحيث  العلمية 

العاملي. 
4- ان اصدارات الباحثني العلمييــــن في هــــذه اجملالت 

العلمـــية العامليـــة تقدر بعدة مئات سنويا. 
كاملة  مهمته  ميــارس  حترير  هيئة  عضو  كل  ان   -5
ويراجع عددا من البحوث بصورة دورية للمجلة التي هو 

عضو حترير فيها.
6- ان يكون لكل عضو حترير في هذه اجملالت العاملية 

تأثير علمي مهم ينعكس في معامل اج  
وتأثير  انتاجية  درجــة  يقيس  والــذي   H-Factor

االعمال املنشورة من قبل كل عالم او اكادميي.    
ويزدهر  يتطور  ال  بلد  اي  في  العلمي  البحث  تقدم   إن 
احلديثة  اخملتبرات  لبناء  ـــدوالرات  ال ماليني  بتوفر  اال 
باالضافة  اخملتبرية،  واملــواد  املتطورة  االجهزة  وتوفير 

العقول  تواجد  الــى 
وتفرغها  املــبــدعــة، 
في  العلمي  للبحث 
سليمة،  علمية  بيئة 
سياسات  ظل  وفــي 
ــــــداف  ـــــدد االه حت
وتعمل  واالولويات، 
البحث  ـــج  دم عــلــى 
ــي الــوطــنــي  ــم ــل ــع ال
العلمي  ــبــحــث  بــال
مراعاة  مع  العاملي، 
ــام بــدراســة  ــم ــت االه
ــد  ــل ــب ـــل ال ـــاك ـــش م

وبالرغم  لها.  احللول  وايجاد  واالجتماعية  االقتصادية 
مستوى  رفع  سبيل  في  جهدها  تبذل  اجلامعات  ان  من 
اجلهد  هذا  نتائج  ان  من  ثقة  على  فاننا  لذا  العلمي  البحث 
اجملالت  في  املنشورة  البحوث  عدد  زيــادة  في  سيتجلى 
عامليا،  االختراع  بــراءات  تسجيل  وفي  الرائدة،  العاملية 
عشرات  لهم  بهم  معترف  عامليني  بحث  قادة  ظهور  وفي 
اختصاصتهم  موضوع  في  الرائدة  البحوث  من  مئات  او 
هذا  بعد  ومتميزة.  نوعية  مساهمات  ويقدمون  الدقيقة، 
الرصينة  العاملية  اجملالت  الباحثني  العلماء  هؤالء  سيجد 
مفتوحة  الدولية  العلمية  واللجان  العاملية  واملؤمترات 
الحتضانهم لالستفادة من خبراتهم وابداعاتهم. إذ ليس 

هناك طريق مختصر Short-cut للوصول الى القمة. 
َفَيْمُكُث  اَس   النَّ َيْنَفُع  ا  َما  جَفاًء َوَأمَّ َبُد َفَيْذَهُب  الزَّ ا   فَأمَّ

ِفي اْلَأْرِض

إس�تضافت  والنق�اش،  اجل�دل  اث�ارت  أمس�ية  ف�ي 
مؤسس�ة احل�وار اإلنس�اني ف�ي لن�دن، عال�م اإلجتماع 
الدكتور إبراهيم احليدري في احلديث عن )الش�خصية 
العراقي�ة والبح�ث عن الذات( مبناس�بة ص�دور اجلزء 

األول من دراسته عن الشخصية العراقية.
وقال الكاتب عدنان حس�ني أحمد في تقدميه احملاضر 
أن إبراهيم احليدري أحد علم�اء االجتماع العراقيني في 
املهجر الذين قدموا صورة طيب�ة عن الكفاءات العراقية 
ف�ي الغ�رب، والذي�ن حافظ�وا عل�ى صالته�م العلمي�ة 

والبحثية ببلدهم واملنطقة..
وفي محاضرته، أكد احليدري أن موضوع الشخصية 

هو من أعقد املواضيع وأصعبها في علم االجتماع. 
 مضيف�ا أح�اول في ه�ذا الكتاب دراس�ة الش�خصية 
وحتليلها حتليال سوسيو- ثقافيا وسيكولوجيا وتفكيك 
مكوناته�ا وعناصره�ا األولي�ة وتش�خيص خصائصها 
وس�ماتها الثابتة واملتغيرة وفق ما أس�تجد من تغيرات 

وحت�والت بنيوية خ�الل العقود األخي�رة وكذلك معرفة 
أص�اب  ال�ذي  واإلنكس�ار  والتش�وه  اخل�راب  أس�باب 
الش�خصية العراقية بعد تعرضها ال�ى انتهاكات فظيعة 
وذلك بس�بب عوامل عديدة أهمه�ا: التخلف االجتماعي 
والرك�ود االقتصادي وتركة النظام الش�مولي الس�ابق 
ووالغزو واالحتالل وم�ا خلفه من فوضى وتدهور أمني 

وأداري وسياسي.
كل ه�ذه العوام�ل عرض�ت الش�خصية العراقي�ة الى 
ه�زات عميق�ة وتغي�رات بنيوي�ة نوعية ف�ي خصائص 
وس�مات الش�خصية العراقية وغيرت كثيرا من ثوابتها 

األصيلة.
 وأض�اف أن الش�خصية العراقي�ة ف�ي األص�ل ه�ي 
ش�خصية حّية بناءة وانفعالية قلقة ومساملة بطبيعتها، 
وله�ا قابلي�ة عل�ى الصب�ر والتحمل وق�درة عالي�ة على 
باحلي�اة.  والتمس�ك  املتغي�رة  الظ�روف  م�ع  التكي�ف 
والدلي�ل عل�ى ذل�ك ه�و جت�اوز العراقي�ني حرب�ا أهلية 

طاحن�ة وصموده�م أمام ني�ات تدمير الوط�ن وجتزئته 
الى دويالت طوائف.

مش�يرا الى أنه حاول دراس�ة التكوينات االجتماعية 
املتنوعة والهويات املتعددة والثقافات الفرعية اخملتلفة 
واألجيال والنخب املتعاقبة والعوامل التي أثرت وتؤثر 
ف�ي إنقس�ام الهوي�ة ال�ى هوي�ات فرعي�ة متصارعة في 
محاول�ة ملعرف�ة ال�ذات ونقدها واستش�راف ش�خصية 

عراقية متكاملة وهوية وطنية واحدة. 
 وف�ي تن�اول موض�وع الهوي�ة أوض�ح ان�ه نتيج�ة 
الش�كاليات كثي�رة ظهرت في الع�راق أجي�ال جديدة ال 
تعرف معنى االنتماء والوالء للوطن والدولة واضطرت 
بش�كل او آخ�ر ال�ى االلتف�اف ح�ول نفس�ها ومصاحلها 
اآلنية والتضام�ن فيما بينها، أثنيا ومذهبيا وعش�ائريا 
وطائفي�ا، بالرغ�م م�ن انخ�راط ع�دد كبي�ر منه�م ف�ي 
االحزاب السياسية واملنظمات اجلماهيرية واملؤسسات 
العسكرية واالمنية وأخذ كل منهم ميارس قيمه واعرافه 

وعصبياته بالرغم 
من والئهم الشكلي 
والدول�ة،  للوط�ن 
وه�و ما ّك�ون ردة 
عميق�ة  حضاري�ة 
األثر والتأثير على 

اجملتم�ع العراق�ي ارجع�ت الع�راق الى ما قبل تأس�يس 
الدولة العراقية .

إذا كانت الشخصية العراقية تتصف بهذه اخلاصية، 
فه�ذا ال يعني انه�ا ش�خصية منحرفة أو مريض�ة أوغير 
متكاملة بطبيعته�ا، ألن ج����وهر الش�خصية العراقية 
أنه�ا طيب�ة وكرمي�ة ومتس�امحة وأن ثنائي�ة التس�لط 
والش�روط  للظ�روف  نتيج�����ة  ه�ي  واخلض�وع 
املوضوعي�ة والذاتي�ة الت�ي مر ومي�ر بها الع�راق. ومن 
املمكن التخلص منهما إذا ما تغيرت الظروف والش�روط 

التي أنتجتهما.

ابراهيم احليدري

العراق أمة تبحث عن دولة ودولة تبحث عن هوية

الروائي
سعدي املالح... وداعًا

األوساط  نعت 
والثقافية  األدبية 
الروائ�ي  األدي�ب 
س�عدي  الدكت�ور 
وافته  الذي  املالح 
مؤخ�را  املني�ة 
اث�ر  أربي�ل  ف�ي 

أزم�ة قلبي�ة .والراح�ل املال�ح ال�ذي كان 
يدي�ر املديري�ة العام�ة للثقاف�ة والفن�ون 
الس�ريانية، أديب�ا واكادميي�ا له حضوره 

الفاعل في املشهد الثقافي العراقي.
ولد سعدي املالح في بلدة عينكاوا عام 
1951. وق�د اهت�م من�ذ صغ�ره بالصحافة 
جري�دة  ف�ي  الكتاب�ة  ب�دأ  حي�ث  واألدب 
الراصد وجريدة التآخ�ي وجريدة طريق 
الش�عب والفك�ر اجلدي�د ومجل�ة الثقافة 
اجلديدة، في بداية الس�بعينات من القرن 

املاضي.
سافر عام 1976 الى االحتاد السوفيتي 
لدراس�ة األدب، ون�ال ش�هادة الدكتوراه 
ف�ي  العراق�ي  ”األدب  أطروحت�ه  عل�ى 
املنف�ى”. انتق�ل بعده�ا الى كندا و أس�س 
هناك جريدة اس�بوعية للجالي�ة العربية 
باسم جريدة ”املرآة” في مدينة مونتريال، 

واستمر في رئاستها ملدة عشر سنوات.
عاد عام 2006 الى العراق وعني بعد عام 
مديرا عاما للثقافة والفنون السريانية في 
اربيل، حيث عمل على تطويرها وتوسيعها 
لتغدو مؤسس�ة ثقافية م�ألت فراغا كبيرا 
في حقل الثقافة والفنون الس�ريانية وفي 

ثقافة اقليم كردستان عموما.
ألف الدكتور س�عدي العديد من الكتب 
األدبي�ة والدراس�ات التاريخية اش�هرها 
روايته ”في انتظار فرج الله القهار” التي 
ص�درت ف�ي بي�روت ع�ام 2006. وكان قد 
احتفل بآخر مؤلفات�ه يوم اجلمعة 16 أيار 
2014 ف�ي بيروت حيث مت تكرميه في حفل 
هناك مبناسبة صدور آخر رواياته ”عمكا« 

التي تدور احداثها في بلدته عنكاوا.
ص�در للراحل عدد م�ن املؤلفات وكانت 
مجموعته )الظل اآلخر إلنسان آخر( أولى 
نتاجات�ه االبداعي�ة  اضافة ال�ى  حكايات 
من عن�كاوا، م�دن وحقائ�ب ، ف�ي انتظار 
فرج الله القهار، وروايته االخيرة »َعْمكا«، 
فض�ال ع�ن كتب اخ�رى مثل : الكل�دان من 
الوثنية الى االس�الم، في األصل والفصل، 
وفي الثقافة السريانية . كما ترجم العديد 

من األعمال األدبية الى الكردية .

كاتب عراقي منفي يحصد جائزة أفضل كاتب خيال أجنبي

حصد الكاتب العراقي املنفي حسن بالسم جائزة »إنديباندنت« ألفضل كتاب خيال أجنبي بفضل روايته »املسيح العراقي 
سريالي. جحيم  أنه  على  العراق  تصور  صغيرة  قصص  مجموعة  من  املؤلفة   Christ

بالسم شاعر ومخرج وكاتب قصص قصيرة وهو أول كاتب عربي يفوز بهذه اجلائزة وهو أيضًا الكاتب الوحيد الذي حاز 
هذه اجلائزة على كتاب لم ينشر بعد باللغة األصلية بسبب مشاكل مع الرقابة. »املسيح العراقي« هو اجملموعة الثانية من 
القصص القصيرة التي كتبها بالسم. وأثنى احلكم واحملرر األدبي في جريدة »إنديبندنت« بويد تونكن على عمله قائاًل: »إنه 

عمل كالسيكي يصور الشهادات واحلزن والثورة التي تلي احلرب«. 

كش�فت اجلمعي�ة الطبية العراقية العاملية في بريطانيا في بي�ان لها مؤخرا ان وزارة التعليم العالي والبح�ث العلمي، قررت ألغاء القرار 
الذي أصدرته هيئة التعليم التقني بزيادة سنني الدراسة للكليات التقنية الصحية والطبية ومنح اخلريجني لقب طبيب تقني . وأوعز السيد 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعادة النظر في التوصيف والعنوان خلريجي هذه الكليات.
لقد جاء هذا القرار أس�تجابة حلملة اجلمعية الطبية العراقية العاملية و بيانها الذي ارس�لته اجلمعية الى السيد الوزير واملستشارين في 
الوزارة وكذلك الى هيئة التعليم التقني والزمالء من أعضاء اللجنة الصحية البرملانية، وكذلك جاء القرار نتيجة لرس�ائل وآراء أس�اتذتنا 
األفاضل التي أوصلناها للمس�ؤولني وأ منهم األس�تاذ الدكتور حكمت الش�عرباف واالس�تاذ الدكتور منذر الدوري واألستاذ الدكتور حكمت 

عبد الرسول واألستاذ الدكتور غامن الشيخ واألستاذ الدكتور سلمان الرّواف واألستاذ الدكتور سامي سلمان.

الجمعية الطبية العراقية 
تنجح في تغيير

قرار وزارة التعليم 
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سفرة المنتدى السنوية
ينظم املنتدى العراقي سفرته السنوية الى شواطئ مدينة

)بورمنوث  - Bournemouth( الساحلية

يوم األحد 10 آب 2014
 التجّمع الساعة التاسعة صباحًا أمام البناية السابقة للمنتدى في همرسميث:

241 King Street, Hammersmith, London W6 9LP
االنطالق الساعة العاشرة متامًا.  •

الَعودة الى لندن من بورمنوث في الساعة السابعة مساًء   .  •
يرجى احلجز والدفع مقدمًا لدى مكتب املنتدى العراقي.  •

أسعار التذاكر
للكبار                                                £15.00  •  
األطفال دون 12 سنة          £10.00   •  
للعوائل 2 كبار و 1 طفل              £40.00  •  
للعوائل 4 أشخاص كبار            £55.00  •  

يرجى احلجز والدفع مقدمًا، وللمزيد من املعلومات يرجى االتصال على هاتف املنتدى العراقي  2650 7023 020

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

FT - London Area Office
Aztec Row
5 Berners Road
London
N1 0PW

 0207 7045686
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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

 Australian Government Offers Iraqi
asylum seekers $6,000 to return home

Iraqi Association Annual
 Genera Meeting

 The Abbott government is
 offering Iraqi asylum seekers
 $6,000 to leave Manus Island
 and Nauru, despite spiralling
 sectarian violence engulfing
the country.
 It is also offering voluntary
 return packages to Syrian
 asylum seekers to return to
 the war-torn country, but says
 the offer has not been taken

 up by anyone who has arrived
without a visa since 2008.
 A spokeswoman for
 Immigration Minister Scott
 Morrison said asylum seekers
 who wanted to return to their
 country of origin, including
 war zones, were required to
 sign a statement stating that
 they ''understand the current
 situation in their country of

return''.
 »The department continues
 to facilitate the voluntary
 return and removal of those
 nationals from Iraq and Syria
 who are requesting departure,
 including providing any
 initial post-arrival assistance
 that they may require,'' she
 said. This month, fewer than
 10 Iraqi asylum seekers

 Iraqi  Association held
  its 26th Annual General
 Meeting on 18th May 2014
 in Hammersmith. The
 official businesses of the
 meeting were presented
 and discussed, including
 the Trustees’ report
 and  accounts ending 31
 March 2013 & 2013. 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 2587 people, since
 the last AGM, serving
 different users from
 different backgrounds
 and needs, they were
 most vulnerable local
 residents of elderly
 and young people.
 Iraqi Association is a
 non sectarian service
provider.

 The AGM was attended
 by the local MP Andy
 Slaughter, and other
 guests, including the

 Iraqi Cultural Attach’,
 Professor Mousa Al
 Mousawi and head of
 communication of the
 Iraqi Cultural Centre,
 Ms Wahida Al Muqdadi,
 and members and users
 of the charity, including
 other Iraqi non profit
 organizations.
 A new board of
 Trustees was elected,
 the meeting also
 highlighted that despite
 a shoestring budget,
 the Iraqi Association
 continued to serve 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 vital role to help
 orphan children.
 The Board thanked
 staff and volunteers
 for their hard work
 over the past year.and
 thanked the support of
 funders and donors of
 the charity..

Australian Prime Minister, Tony Abbott 

Our Charity’s
Direct Help

 During the period of three
 months March 1st – May
 31st, 2014, Iraqi Association
 has helped 363 people, this
 figure includes 25 new clients
 or users, age range average of
 19 and 73 were the significant
profile.

 They come from different
 London boroughs,the highest
 borough is  Hammersmith and
 Fulham. This service covers,
 health, employment, training,
 welfare, homelessness,
  immigration and education.
 Beside that, we had 11
 volunteers from different age
groups.

 The service methods
 which were used during
 this period includes, face to
 face, telephone calls,  letters
 and follow up calls. We are
 extremely grateful to all
 our volunteers, staff and
 the cooperation of other
 organisations who we work
 with. Iraqi Association is a
 non sectarian organisation,
 our services are open to
 everyone.
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Tug of Terror Fules Sectarian Violence

   Terror Heaps Suffering on People Who Have
Already Suffered Enough ...

 The UNHCR reported that at least
 500,000 Iraqis were displaced
immediately by the takeover of Mosul.

 Food supplies are low and there
 is limited fresh water and little
electricity.

  An additional 430,000 people were
 displaced by fighting In Anbar Province,
 which extremists have controlled for
more than six months.
 As the sectarian war increases in recent
 weeks,  hundreds of thousands of Iraqis
 were driven from their homes. For
many, it was not the first time.
 The present crisis in Iraq is a direct
 consequence of the war of 2003 and of
 the inefficiency of the new democratic
 system which cannot function if there
 is no true reconciliation. The total mass
 flight doubles the number of internal
 refugees from Nineveh, Anbar and
 Salaheddin provinces to one million this
 year, the International Organization
for Migration (IOM) reports.
 Some 200,000 Iraqis have also become
refugees in neighbouring countries.

  Thousands have sought sanctuary in
 the Kurdish region. At least 450,000
 of those driven from their homes this
 year are children. Our community

 here in Britian is extremely concerned
 about the latest wave of terror in Iraq
 by psychopaths. It will further fuel
 the sectarian killings and increases
 divisions between  different religious
and ethnic groups.
 Many people are astonished that this
 happened so quickly. We are all deeply
 worried, especially that sectarian
violence is touching us all.
 Speaking Wednesday, June 18th from
 the Iraqi capital, Bishop Saad Sirop
Hanna said:

  “We fear a civil war.” “If the various
 different opposing internal parties do
 not succeed in finding an agreement,
then we must expect the worst.”

  “Another war would mean the end,
 especially for us Christians.” “After
 more than 2,000 years during which
 we have withstood obstacles and
 persecutions, Iraq is today almost
 emptied of its Christian presence,”
 says Bishop Sirop. 

 Iraqi Association has issued a press
 release on 19th June in the wake
 of the Islamist terrorist violence
 in Mousl. It says that the regional
 ferment has been stocked by Syrian
 civil war as it spills across the border
 and ignites Sunnis and Shiites sects
 in neighbouring states to also attack
 one another. The misery continues,
 as innocent and vulnerable people
 are paying a heavy cost.  Thousands
 have fled and sought safety in the
Kurdish region.
 Many fears that Syria’s deadly civil
 war is reverberating in the wider
 region, as Sunni-Shi‘ite proxy war
 flare up. Our community is deeply
 worried and concern that again the
 cycle of hate and sectarian murder
 will engulf Baghdad.  This terrible
 and ghastly terror is fuelled further

 when a group of extremists started
  to control the city of Mosul.
 Iraq is poised at the crossroads
 between two starkly different
 visions, the foreign psychopaths and
 former regime’s hardline Baathists.
 There is a real risk of further
 deadly sectarian atrocities on a
 massive scale.  The press release
 also says that, “we appeal to all
 Iraqi political and religious leaders
 to avoid incitement, and that there
 should be genuine reconciliation to
 form a national unity government.
 The unity government can only be
 formed by all Iraqi leaders deciding
 whether they love their children
 more than they hate each other. That
 is the most important question they
 must answer, it can't be avoided any
longer.”


