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رمضــان كـريـم

كل عام وأنتم بخير

مع أزكى التمنيات بحلول

شهر رمضان

إختتم  العراقية،  اجلالية  أبناء  من  كبير  عدد  بحضور 
السابع  السنوي  مؤمتره  بريطانيا  في  العراقي  املنتدى 
والعشرين  بنجاح وأنتخب هيئة إدراية جديدة تتكون من 
سبعة أعضاء وهم  : د.ماجد الياسري وفالح هاشم وفوزية 
وفاضل  السماوي،  وسلمان  العربي  وحميدة  العلوجي 

محمد، وسامي إبراهيم(. 
 26 األح��د   صباح  إعماله  أفتتح   الذي  املؤمتر  وكان 
بالضيوف  بالترحيب  لندن  غرب  في   2105 أبريل   / نيسان 
واملؤمترين وثم  كلمة رئيس الهيئة اإلدارية األستاذ أحمد 

خضير إضافة الى عدد من الكلمات منها:
 رابطة األكادمييني العراقيني في اململكة املتحدة وجمعية 
ورابطة  املتحدة،  اململكة  في  العراقيني  للمهندسني  الكندي 
في  العراقي  الثقافي  واملقهى  بريطانيا   – العراقية  املرأة 

لندن.
املوسوي  موسى  الدكتور  من  حتايا  اليه  ووصلت 
مستشار امللحقية الثقافية في لندن، وجمعية األمل العراقية 
اململكة  في  العراقي  الدميقراطي  التيار  وجلنة  اخليرية، 
السيد  وفولهام  همرسميث  بلدية  عمدة  ونائب  املتحدة، 

هاشم علي، وناشط حقوق اإلنسان الدكتوركاظم حبيب.
أشادت الكلمات والتحايا بدور املنتدى في تعزيز حلمة 
ومنح  املستمرة.  احتياجاتها  وخدمة  العراقية  اجلالية 
الدين  جمال  للدكتورصباح  تقديرية   شهادات  املنتدى 
كبار  ونوادي  دورات  لعدة  اإلدارية  الهيئة  في  )خلدمته 

جريدة  حترير  في  )لعمله  جعفر  عبد  والصحفي  السن( 
املنتدى(. كما منح أيضا متطوعني أخرين شهادات تقديرية 

هم:
وفعاليات  السن  لكبار  كامدن  )ن��ادي  مرعي  محمد 

املنتدى(
خولة إسكندر )نادي همرسميث لكبار السن(

إبتسام آسوفي )نادي همرسميث لكبار السن(
د. علي شوكت )مكتب املنتدى و نادي همرسميث لكبار 

السن(
ميسون محي الدين )مكتب املنتدى(

أمل فيلي )مكتب املنتدى(
جبار سلمان )فعاليات املنتدى واجلالية(

فاضل محمد - أبو تغريد )فعاليات املنتدى واجلالية(
سندس جنيمة )مكتب املنتدى(

دارت  التي  والنقاشات  للمؤمتر  املقدم  التقرير  وكان 
حوله، بعد اقراره، يعد كشفا حقيقا لعمل املنتدى العراقي 
اإلدارية،  الهيئة  وجهد  عمل  خالصة  وهو  املاضي  للعام 
خدمة  في  أسهموا  الذين  وجميع  واملتطوعني  واملوظفني، 
االدارية  الهيئة  عمل  أن  التقرير  وأوضح  العمل.  وتطوير 
السابقة متيز باإلستقرار واإلستمرارية ملا مت بناؤه وإجنازه 
في الدورات السابقة، وعلى الرغم من ذلك شخصت الهيئة 

بعض جوانب الضعف في عملها  أهمها:
طويلة،  لفترات  الهيئة  أعضاء  بعض  وسفر  غياب 

وعدم  عملها  ومتابعة  االختصاصية  اللجان  تنشيط  وعدم 
انحسار   وكذلك  جديدة.  خبرات  زج  أو  جذب  من  التمكن 
قليل  عدد  على  أقتصر  حيث  واإلجتماعي  الثقافي  النشاط 
تطورها  في  )املنتدى(  اجلريدة  واستمرت   الفعاليات   من 
صدورها،  دورية  و  واحملتوى  الشكل  حيث  من  النوعي 
وصدرت خالل الفترة بني املؤمترين 3  أعداد، توزعت بعدة 

آالف مجانا.
اإلداري��ة  الهيئة  من  أعضاء  قام  أخر  صعيد  وعلى 
اإلذاعية  واحملطات  الصحف  من  عدد  مع  بلقاءات  واملدير 
مباشرة  ومقابالت  األخرى  اإلعالم  ووسائل  والتلفزيونية 
حول دور املنتدى كمنظمة متثل اجلالية العراقية واألوضاع 
العامة في العراق، وجرى إحالة الكثير من وسائل اإلعالم 

إلى أفراد اجلالية واملراكز العراقية األخرى. 
الدعم  تأمني  من  املنتدى،  مكتب  عمل  التقرير  وتناول 
تقارير  متابعة  الى  إضافة  املنتدى،  موارد  وتطوير  املالي 

ومتطلبات اجلهات املانحة. 
وكشف التقرير أن املنتدى  قدم ألبناء اجلالية العراقية 
املنتفعني  عدد  ليصل  مشاريعه  خالل  من  متنوعة  خدمات 
أناث و1324 ذكور  الى 2235 منهم 911  املنتدى  من خدمات 
اإلجتماعي  الضمان  و  )الهجرة  في  قضية   2575 وشملت 
والعمل  والتدريب  والتعليم  والعمل  والصحة  والسكن 

التطوعي( ولكل الفئات العمرية.                
)التتمة في ص 6(
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امراض الدم الوراثي
ص 7

األمم المتحدة والنازحون
ص 3

الفيزا البريطانية
ص 9

مؤتمر المنتدى الـ27 : خطوة أخرى لألمام

معرض فني 
لصور عراقي 

قتل بعد
رفض جلوئه

عندما كان املنظمون للمعرض الفني في لندن واخلاص باملهاجرين يهمون في تعليق صورة جلد كردي 
عثروا في ظهر الصورة على رسالة مكتوبة على ظهر اللوحة. 

وكش�فت الرس�الة ب�أن الرجل ال�ذي يظهر في الص�ورة كان قد اطلق علي�ه النار ومات عل�ى الفور في 
العراق بعد ثالث سنوات من رفض منحه اللجوء في اململكة املتحدة.

وكان�ت الورق�ة املكتوبة بخط يد الفن�ان الكردي بهجت عمر عبد الله تقول: قت�ل حجي خليل من رجل 
مسلح في يوم 12 شباط 2013 في بغداد بينما كان في طريقه الى بيته. 

وكان ق�د رفض طلب جلوئه الى اململكة املتحدة. وذهب الى الس�ويد وابعد من هناك الى العراق. وقال 
الفنان عبد الله، الذي يعيش حاليًا في الس�ويد، ان الرس�الة كانت »تش�به التوقيع«، وكان سعيدًا عندما 

وجد املنظمون للمعرض الفني املقام في ساوث بانك حتت عنوان » تبني البريطانيني: 70 سنة من الهجرة.«
وقال الفنان ان قصة السيد خليل مأساوية، وان اللوحة قد ولدت من رحم مأساة حدثت له في وقت مبكر. فبعد ايام من مغادرته 
الى العراق في 2010، قتل ثالثة احفاد للسيد خليل بسيارة مفخخة. وقال عبد الله » التقيت به في ستوكهولم وكان شخصًا لطيفا، 
ولطيف املعشر بحق. وعندما سمعت مبأساة احفاده اردت حقًا ان افعل شيئًا، لرسم صورته. وارسلتها له وكان سعيدًا حقا بها«. 

وبعد ثالث سنوات، اطلق احدهم وكان يقود دراجة نارية النار على رأس السيد خليل وارداه قتياًل. 

الدعمي والجبوري والخوري 

في رحاب التشكيل
ص 8
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تهاني:
○ تهانين��ا لعض��و الهيئ��ة اإلداري��ة للمنتدى الزميل س��لمان الس��ماوي 
وزوجته السيدة هيفاء عبد االمير مبناسبة زواج إبنهم شادي وارينا الف 

الف مبروك مع التمنيات بحياة زوجية سعيدة.
○ تهانينا للس��يد عبدالرحمن مفنت )أبو زينة( بوالدة حفيده )إسحاق(، 

متمنني له حياة كرمية في أحضان والديه.
○ تهانينا للش��ابة )س��ومر ابراهيم( لتخرجها من جامعة مانشستر فرع 

رياضيات املالية والبنوك.

متنيات:
○ متنياتنا بالش��فاء للعزيز )أبو س��عاد( الس��يد أكفان فوسكانيان إثر 

حادث السقوط الذي تعرض له. 
○ متنياتنا بالشفاء ل� )أبو ريا ( الدكتور كاظم اثر الوعكة التي اصابته.

○ الشفاء العاجل للكاتب والصحفي عبدالله صخي اثر العملية اجلراحية 
التي اجراها. 

○ التعافي والشفاء للعزيزة )أم زيد( السيدة رجاء كمال الدين لدخولها 
املستشفى.

 ○ متنياتنا بالشفاء للسيدة سراب العقيلي إلجرائها عملية جراحية.
○ متنياتنا بالشفاء للشاعر خلدون جاويد املقيم في الدامنارك.

○ الصح��ة والعافي��ة الدائم��ة للس��يدة إيفل��ني عب��د األح��د لدخوله��ا 
املستشفى.

○ متنياتنا بالشفاء الدائم للدكتور سعدي النجار اثر عملية القسطرة.
○ متنياتنا الصح��ة والعافية لألخ العزيز كاوه بيس��راني إلجرائه عملية 

جراحية.
○ متنياتن��ا بالش��فاء للس��يدة فخري��ة من ن��ادي كب��ار الس��ن لوعكتها 

الصحية.

تعازي:
• تعازينا للسيد هاشم الهاشمي بوفاة والدته في لندن يوم 6/15 لها 

الذّكر الطيب والرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.
 • تعازي��ن��ا بوف����اة الس��يد عب���د الرزاق خط���ار االعس��م، ش��قيق 
الكاتب والصحفي األس��تاذ عبداملن���عم األعس�����م ووالد الس���يد مناف 
األعس��م، والذي توفي في لندن يوم 12 آذار2015، بع��د معاناة طويلة من 
أم��راض الش��يخوخة، راجني للجمي��ع الصبر والس��لوان وللفقي��د الذكر 

الطيب.
 • تعازينا الى الس��يدة س��عاد اجل��راح لوفاة اختها س��راب اجلراح في 

بغداد في 8 شباط 2015 لها الذكر الطيب ولذويها الصبر واملواساة.
 • تعازين��ا الصادقة للكاتبة س��لوى جراح بوفاة ش��قيقتها الفقيدة آمنة 
جراح لها الرحم��ة والذكر الطيب، راجني أن تكون خامتة األحزان ولعائلة 

الفقيدة الصبر والسلوان. 
 • الصب��ر والس��لوان لعائلة حلي��م احليدر لوفاة ابن عمهم ناجي ياس��ر 

احليدر، له الذكر الطيب.
 • التع��ازي للفنانة س��مر بدن )ام احلارث( باستش��هاد اب��ن أختها في 

املعارك ضد عصابات »داعش« في اإلنبار.
 • تعازينا لألخ العزيز إس��ماعيل مال بوف��اة والدته في أربيل بعد معاناة 

طويلة مع املرض العضال، لها الرحمة والذكر الطيب.
 • تعازينا للس��يدة ناهدة األلوس��ي )ام حس��ام  ( بوفاة ش��قيقها أناس 
األلوس��ي في بغداد ي��وم 2015/6/3، له الرحمة والذك��ر الطيب ولعائلته 

الصبر والسلوان.
• تعازينا للكاتبة الدكتورة فاطمة احملسن بوفاة شقيقتها في ستوكهولم 

لها الذكر الطيب ولذويها الصبر والسلوان.
• تعازين��ا للفنان علي رفيق بوفاة عمه في العراق، للفقيد الرحمة والذكر 
الطي��ب وللفنان عل��ي رفي��ق وعائلته الصبر والس��لوان راج��ني أن تكون 

خامتة األحزان.
• تعازينا لزميلنا الدكتور علي ش��وكت بوفاة إبن خالته املفجع املهندس 
)س��ام مهدي( في كاردي��ف – ويلز، له الرحمة والذك��ر الطيب ولزميلنا 

الصبر والسلوان.

اجتمـــاعـــيات

فعاليات قادمة:
 • لقاءات نسوية كل يوم خميس من 12.30- 2.30

 • فيلم مقاهي بغداد األدبية -  7/16
 • األسس اإلجتماعية للعنف والتطرف -  7/28

 • سفرة املنتدى السنوية -  8/9
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وداعًا خليل شوقي
ينع�ي املنتدى العراقي ف�ي بريطانيا الفنان العراقي الكبير خليل ش�وقي 
الذي رحل عنا مس�اء يوم الس�بت 11 نيس�ان 2015  في إحدى مستش�فيات 
مدين�ة الهاي الهولندية، عن عمر ناهز احلادية والتس�عني عامًا، أمضاها في 
وض�ع ركائ�ز ثقافة التمثيل واملس�رح في الع�راق ليصبح واح�دًا من مبدعي 

العراق الذين سيذكرهم تأريخه بأحرف من نور.
الفنان الراحل من رواد ومؤسس�ي املس�رح العراقي احلديث، وله مشوار 
طوي�ل ميت�د الى تأسيس�ه »الفرق�ة الش�عبية للتمثي�ل« ع�ام 1947،  و فرقة 
»جماع�ة املس�رح الفن�ي« ع�ام 1964، وم�ن مؤسس�ي »فرق�ة املس�رح الفني 
احلديث« عام 1965. تكررت أدواره املسرحية املميزة، خصوصًا في مسرحية 
»النخلة واجليران«، و »بغداد األزل بني اجلد والهزل« ومس�رحية »كان ياما 

كان«.
وكان عمله املسرحي »السيد والعبد«، الذي جمعه مع الفنان الراحل منذر 
حلمي واخملرج الراحل عوني كوني، والتي عرضت في لندن في بداية األلفية 

الثالثة، هو آخر نشاط فني يقف فيه على خشبة املسرح. 

وكم�ا ف�ي املس�رح فق�د لع�ب ف�ي 
ال  أدوار  التلفزيوني�ة  املسلس�الت 
تنسى كما في »الذئب وعيون املدينة« 
و »والنس�ر وعيون املدين�ة«. أما على 
ف�كان  الس�ينمائي  اإلخ�راج  صعي�د 
شريطه »احلارس« عام 1967، والذي 
ح�از عل�ى ثن�اء وتقدي�ر عالي�ني ف�ي 
املهرجانات السينمائية، هو حصيلته 

الوحيدة.
ومثلما ت�رك الراحل إرثًا فنيًا كبيرًا 
في امليدان الفني، فهو أيضًا ترك عائلة 

فنية لها إسهاماتها املهمة في العمل املسرحي العراقي من خالل إشتغاالت مي 
ورون�اك وعلي. إلتصق الفنان خليل ش�وقي بهموم الش�عب العراقي، وكان 
منفاه الهولندي والعيش فيه بعيدًا عن خشبة مسرحه مبثابة جتسيد ملوقفه 

الوطني الصادق. 
به�ذه املناس�بة األليم�ة نتق�دم ال�ى أس�رته الكبي�رة واملهتم�ني بالش�أن 
املس�رحي والى جاليتنا العراقية بأحر التعازي بخس�ارة قامة فنية، متمنني 

لكم الصبر والسلوان والذكر الطيب لروحه الطاهرة.

الثقاف�ي العراق�ي ف�ي لن�دن  يواص�ل املقه�ى 
نش�اطاته وهو يدش�ن عامه اخلامس، والتي كان 
اخرها أمس�ية ) فيلسوف املعرة في بغداد( والتي 
اس�تضاف فيه�ا الباح�ث والكاتب الدكت�ور نبيل 
احلي�دري وذل�ك ي�وم 2015/4/26. قدم األمس�ية 
الدكتور عبد احلسني الطائي، تناول فيها احملاضر 
حياة هذا املبدع ونظراته الفلس�فية جتاه احلياة 
والدي�ن وعش�قه لبغداد، وقدم مناذج من ش�عره 
وعرض�ا لكتبه وما كتب عنه م�ن قدماءو محدثني 

من عرب وغيرهم.
وس�بق للمقه�ى أن أس�تضاف املبدع�ة النخلة 
العراقي�ة الباس�قة، الفنان�ة ناه�دة الرم�اح  ف�ي 
ي�وم 2015/2/22 ف�ي احلدي�ث ع�ن جت�����ربتها 
الطويلة  في املسرح والس�ينما العراقية جتربتها 
الثقاف�ة  وإس���تذكار رف�اق دربه�ا م�ن مبدع�ي 
العراقية، مع ش�هادتي الفنانني علي فوزي و فالح 

هاشم.
 ورافقت األمسية عروض مشاهد من فيلم )من 
املسؤول؟( الذي يطرح قضية جرئية حول بكارة 
الفتاة اليلة الزفاف، ومتثل فيه الرماح ش�خصية 
الع�روس، ومس�رحية )النخلة واجلي�ران( التي 

متثل فيها دور رديفة زوجة حمادي )العربنجي(.
كم�ا اس�تضاف املقه�ى  الكات�ب أحم�د الكاتب 
ي�وم 2015/3/29  للحديث ع�ن  )داعش واجلذور 
الفكري�ة ونظري�ة اخلالفة(. قدم الن�دوة الدكتور 

رش�يد اخلي�ون، وكانت متميزة ف�ي طبيعة املادة 
املقدمة من قبل األس�تاذ أحمد الكاتب واحلوارات 
الت�ي أثارتها مع زبائن املقهى س�واء أكانت متفقة 

أو مختلفة معها.

المقهى الثقافي العراقي في لندن اربعة اعوام  من العطاء

 فقدان وتدمير التراث ومخاطر األشعاع على طاولة االكاديميين
نظم�ت رابط�ة األكادميي�ني العراقيني ف�ي اململكة 
املتح�دة)AIA(، بالتع�اون م�ع املعه�د البريطان�ي 
لدراس�ة الع�راق )BISI(، ندوة مش�تركة بعنوان:  
و  التحدي�ات  العراق�ي:  الت�راث  وتدمي�ر  »فق�دان 
احلل�ول »، في كلية الدراس�ات الش�رقية واألفريقية 
)SOAS( في لندن.  وذلك يوم  18 نيس�ان )أبريل( 

.2015
عميق�ة  إيجابي�ة  مناقش�ات  الن�دوة  ف�ي  ج�رت 
ف�ي كيفية مواجه�ة التحدي�ات التي فرضه�ا تنظيم 
م�ا يس�مى بالدول�ة االس�المية )ISIS(، ال�ذي قام 
بعملية وحش�ية وهمجية بتهدمي آثار مدينة املوصل 
وتخري�ب محتوي�ات متحفه�ا الوطني بع�د أيام من 
حرق الكتب واخملطوطات النادرة، وتشويه التمثال 
األش�وري الكبير باس�تخدام ألة الثق�ب الكهربائية 

واملطارق الثقيلة ومختلف معدات البناء.
وبحث املشاركون حجم األضرار واخلسائر التي 
حلقت التراث العراقي وس�بل التعامل مع هذا الدمار 
الواس�ع النطاق. وأش�اروا إلى العم�ل اإلجرامي من 
هذه العملية الذي يه�دف إلى محو اآلثار احلضارية 
القدمية م�ن الذاك�رة االنس�انية. هذا الت�راث الذي 
أسهم بشكل كبير في تقدم البشرية.  واعدوا التدمير 
انتهاكًا لكل املقدس�ات والقي�م واألعراف، ونوعًا من 
االرهاب الثقافي، وخس�ارة كبيرة للع�راق والعالم 
كله.  و دعوا الى ضرورة العمل بكل الطرق بالضغط 
عل�ى احلكوم�ة العراقية واملؤسس�ات العراقية ذات 
األعم�ال  كل  بإدان�ة  الدولي�ة  واملنظم�ات  العالق�ة 
االجرامي�ة وتفعيل تطبي�ق الق�رارات الدولية للحد 

من االجتار غير املشروع باآلثار العراقية. 
واجلدي�ر بالذكر أن اجملتمعني اقترحوا خطة عمل 
عام�ة لرفع مس�توى الوع�ي الوطن�ي والدولي، مع 
خط�وات عملية للضغ�ط على البرمل�ان واحلكومات 

األوروبي�ة، فضال عن الهيئ�ات الدولية ذات الصلة، 
والتخطيط ملؤمتر املتابعة في أبريل 2016.

وتقرر عمل عريضة توقع من احلاضرين وغيرهم 
لغ�رض  العراق�ي  الت�راث  مبوض�وع  املهتم�ني  م�ن 
تقدميه�ا إلى اجله�ات الدولي�ة الضاغطة، وتناش�د 
فيه�ا احلكومات والسياس�يني واملنظم�ات واجملتمع 
املدني، لدع�م العراق في احلفاظ عل�ى إرثه الثقافي 
واحلضاري، والوقوف بالضد من عصابات االرهاب 
والتطرف.  وعلى صعيد اخر  اقامت الرابطة أمس�ية  
ع�ن  )تل�وث البيئ�ة العراقي�ة باإلش�عاع: مصادره 
وأب�رز تداعيات�ه الصحي�ة واملعاجل�ات املطلوب�ة( 
في املرك�ز الثقاف�ي العراق�ي ي�وم 2105/5/2 حتدث 
فيه�ا الدكت�ور كاظ�م املقدادي ع�ن احلقيق�ة الثابتة 
الت�ي يغالطه�ا اإلمري�كان ويتجاهله�ا املس�ؤولون 
البيئ�ة  تل�وث  )أن  وه�ي  العراقي�ون  احلكومي�ون 

العراقي�ة باإلش�عاع واق�ع قائ�م منذ أكثر من�ذ ثالثة 
عق�ود، لكنه تفاقم عقب حربي 1991، 2003( بس�بب 
إس�تخدام األس�لحة املنضبة من قبل قوات التحالف 
بقيادة الواليات املتحدة اإلمريكية. وكشف املقدادي 
في  حديثه املعزز بالصور وبحضور حش�د غفير من 
إبناء اجلالية العراقية، زيف اإلدعاءات  أن األسلحة 
املس�تخدمة احملتوية على اليوراني�وم املنضب، هي 
إس�لحة آمن�ة بدلي�ل كث�رة اإلصاب�ات بالس�رطان 
والوالدات املش�وه ف�ي املناط�ق التي ضرب�ت بهذه 
األس�لحة.  وأثب�ت املس�تجدات العلمي�ة أن أش�عة 
ألف�ا املنبعثة م�ن اليوراني�وم غير آمن�ة، مهما كانت 
جرعتها ضئيلة، كما أنها أخطر ألف مرة على اجلسم 
من أش�عة )كاما( و)بيتا(. فهي  بطاقتها اإلش�عاعية 
والتأيني�ة العالي�ة، تخل�ق  تدمي�را خلويا جس�يما 

للبناء احليوي جلسم اإلنسان.
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 8 مايني ش��خص ف��ي حاجة الى مس��اعدة 
منق��ذة للحياة ف��ورًا، وقد يصل ال��ى 10 مايني 

بنهاية 2015.
وجهت األمم املتحدة،  نداء إنسانيا ملساعدة 
أكثر م��ن خمس��ة ماي��ني عراقي ن��ازح، خال 

الشهور الستة املقبلة بقيمة نصف مليار دوالر.
ومت إط��اق الن��داء يوم اخلمي��س 4 حزيران 
بالعاصم��ة  األوروب��ي  البرمل��ان  ف��ي   2015
البلجيكية بروكس��ل، بالش��راكة ب��ني املفوض 
وإدارة  اإلنس��انية  للمس��اعدات  األوروب��ي 
س��تابليانيدس(،  )كريس��توس  األزم��ات 
واملنس��قة اإلنس��انية لألمم املتحدة في العراق 
)ليزغران��دي(. وق��ال رئي��س املكت��ب اإلقليمي 
ملنظمة اليونيس��ف في الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا، )س��اميون إنغ��رام(، ف��ي ح��وار م��ع 
إذاع��ة األمم املتحدة ان »الوضع ف��ي العراق قد 
تصاع��د بش��كل خطير ج��دا قبل ع��ام ونصف 

الع��ام«. واض��اف ان األزم��ة ب��دأت قب��ل ع��ام 
حينما احتل تنظيم »داع��ش« االرهابي املوصل 
وانتش��ر الصراع اآلن في مناطق غرب وشمال 
غرب��ي بغ��داد. ووفقا لألمم املتح��دة تعد األزمة 
اإلنس��انية في العراق من األكث��ر تقلبا وتعقيدا 
في العالم، وخ��ال العام املاضي تضاعف عدد 
العراقي��ني الذي��ن يحتاجون للمس��اعدة املنقذة 
للحياة أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من ثمانية 
مايني شخص، بينهم نحو ثاثة مايني أجبروا 

على الفرار من ديارهم منذ كانون الثاني 2014.
وخصص��ت املفوضية االوروبي��ة، 25 مليون 
يورو اضافية من املس��اعدة االنسانية لضحايا 
الن��زاع في العراق، وذلك بعد نداء االمم املتحدة 
واملنظم��ات الش��ريكة جلمع 497 ملي��ون دوالر 
)440 ملي��ون يورو( لألش��هر الس��تة املقبلة في 

العراق.
وقالت املفوضية في بيان ان »هذه املس��اعدة 

ستساعد النازحني في الباد مبن فيهم من فروا 
اخي��را من املع��ارك ف��ي الرمادي ف��ي محافظة 
االنب��ار عب��ر تأم��ني املي��اه والغ��ذاء واالدوات 

الصحية واملاجئ واملعدات الطبية«.
 واعتب��رت ليز غراندي منس��قة االمم املتحدة 
للمساعدة االنس��انية في العراق ان »االزمة في 
العراق ه��ي احدى االكث��ر تعقيدا ف��ي العالم«.   
واضافت ف��ي بيان ان »الش��ركاء االنس��انيني 
بذل��وا كل ما في وس��عهم ملس��اعدة« الس��كان، 
»لكن اكثر من 50٪ من العملية س��تنتهي او يتم 
تقليصه��ا اذا لم نتلق امواال على الفور«، محذرة 

من تداعيات »كارثية«.
وتق��ول االمم املتح��دة ان اكث��ر م��ن ثماني��ة 
مايني ش��خص بينه��م ثاثة ماي��ني اضطروا 
الى مغادرة مس��اكنهم يحتاجون الى مس��اعدة 
حيوي��ة، وهذا الع��دد قد يصبح عش��رة مايني 

بحلول نهاية العام.

قال تقرير ملنظمة االمم املتحدة للطفولة ]يونس�يف[، 
امل�دارس بلغ�ت  إن »نس�بة األطف�ال املس�تبعدين م�ن 
مس�تويات قياسية جتاوزت 20٪ في أرجاء العراق في 
ظل عمليات نزوح ومعارك في مناطق بالبالد ضد تنظيم 

داعش االرهابية.
والتقرير الذي اعدته يونيس�يف بالتعاون مع وزارة 
التربية ف�ي بغ�داد ووزارة التربية في إقليم كردس�تان 
وباالش�تراك م�ع وزارة التخطي�ط، يوض�ح أن نس�بة 
الطلب�ة خ�ارج املدرس�ة بلغ�ت 20٪ اي قراب�ة ملي�ون 

و185 ألفا و33 طالبا وطالبة.
وقال ايكم جاجنا مدير برنامج يونيسيف في العراق 
خالل اس�تعراضه للتقرير خالل ف�ي مؤمتر صحفي عقد 
ف�ي فندق بابل وس�ط بغداد، الي�وم، إن نتائ�ج التقرير 
»متث�ل ناق�وس خطر وين�ذر بكارث�ة في مج�ال التعليم 

مستقبال«.
وأض�اف أن »أكثر من 20٪ من املواطنني س�يكونون 
جهلة ف�ي االعوام العش�ر املقبلة، مما يحت�م على وزارة 
التربي�ة واحلكوم�ة الس�عي اجلاد إل�ى إيج�اد احللول 
وتفعي�ل املراكز وم�دارس مح�و األمية في عم�وم البالد 
حتى تتمكن من الس�يطرة على هذه الظاهرة وحتجيمها 
م�ن خ�الل برام�ج خاص�ة لتوعي�ة وترغي�ب االطف�ال 

بااللتحاق باملدرسة«.
وبحس�ب التقرير ف�إن النس�بة الكبيرة م�ن االطفال 
املبعدي�ن ع�ن الدراس�ة م�ن ه�م دون اخلمس س�نوات 
والبالغ عددهم 777 ألف طفل منهم 712 ألف طفل يقيمون 

ف�ي محافظات العراق واملرك�ز بينما يقيم أقل من 66 ألف 
في محافظات اقليم كردستان«.

ويضي�ف ان »ثالث�ة ارب�اع االطف�ال ف�ي ه�ذا الس�ن 
موج�ودون خارج املدارس او التعليم التمهيدي ]رياض 
االطف�ال[ بنس�بة 80٪ م�ن ع�دد االطف�ال ف�ي الع�راق 
باس�تثناء اقليم كردس�تان حي�ث بلغت نس�بة االطفال 

خارج املدرسة اقل من ٪51.
كم�ا بينت نتائ�ج التقرير أن » 485 أل�ف طفل تتراوح 
أعمارهم بني 6 س�نوات و11س�نة هم خارج املدارس وال 
يتمتع�ون بخدم�ة تعليمي�ة، ويش�كل ه�ؤالء االطفال ما 
نس�بته 8.3٪ من مجموع االطفال ضمن هذه الشريحة 
العمري�ة«. وق�در التقري�ر ب�أن ع�دد االط���ف�ال الذين 
تت�راوح أعماره�م ب�ني 12 و14 س�نة أكث�ر م�ن 650 الف 
ط����ف�ل منه�م 614 ألف�ا في محافظ�ات الع�راق وقرابة 
37 ألف طفل في محافظات إقليم كرس�تان، حيث يش�كل 
مجم�����وع صافي نس�بة االلتحاق بالتعليم املتوس�ط 
74.1٪م�ع تباين ه�ام بني املناط�ق 71.6٪ في العراق 
و89.5٪ ف�ي اإلقلي�م. وأوض�ح تقري�ر اليونس�يف أن 
معدل اس�تبعاد الفتيات من املدارس هو ضعف استبعاد 
االوالد م�ن املدارس من االطفال الذي�ن تتراوح اعمارهم 
م�ا ب�ني 12 و14 س�نة حيث أن نس�بة الفتي�ات تصل الى 

35٪ بينما نسبة استبعاد االوالد بحدود ٪16.4.
وأشار التقرير إلى أن معدل استبعاد االطفال في عموم 
محافظات الع�راق وبغداد كان ضعف معدل االس�تبعاد 
املس�جل في محافظات اقليم كردس�تان الس�يما االطفال 

الذي�ن تت�راوح اعماره�م بني 14-12س�نة حي�ث قدرت 
النس�بة في جميع محافظات الع�راق واملركز 28.4٪اما 
محافظ�ات االقليم فق�د كانت 11٪ اق�ل مقارنة مع باقي 

محافظات العراق«.

النازح�ني  أع�داد  أن  إل�ى  عراقي�ة  مص�ادر  وتش�ير 
جتاوزت 3 ماليني نس�مة معظمه�م اطفال اضطر بعضهم 
لترك مقاعد الدراس�ة العانة اسرهم على ظروف النزوح 

القاسية

طفــل العـــراق

األمم المتحدة تطلق نداًء انسانيا لمساعدة 8 ماليين عراقي

اليونسيف: 20٪ من أطفال العراق خارج المدارس بعدد يتجاوز 1.1 مليون طفل

أزهار ذابلة
املنتدى � خاص:

 لوح�ة س�وداء، تتقس�مها خط�وط حمراء ه�ي ص�ورة الطفول�ة اليوم في 
الع�راق، فاآلف في عمر الزهور تعصرهم الورش ف�ي إعمال مرهقة أو األرصفة 
كباع�ة متجول�ني أو متش�ردين.   وهنال�ك مئ�ات اآلف يعان�ون م�ن األم�راض  
املس�تعصية ومنهم ضحايا أس�لحة اليورانيوم املنضب. وأالف أخرى تش�ارك 
أهله�ا منح�ة النزوح من مواطنها بس�بب اإلره�اب والطائفية، ويعيش�ون في 
ظروف غاية في الصعوبة، أذ ميوت العديد منهم بس�بب قلة اخلدمات الصحية 

ونقص األغذية.
 وتشترك اآلف أخرى من زهور العراق في كثرة التسرب من املدارس بسبب 
الظ�روف اإلقتصادي�ة أو الن�زوح أو قل�ة امل�دارس أو أنعدامها ف�ي العديد من 
املناط�ق في عم�وم العراق. الى جان�ب ذلك يتعرض أطفال الع�راق الى العنف 
األس�ري وعمليات اخلطف والقتل وجرائم عصابات اإلجتار بالبشر من خالل 
خطفه�م وبي�ع أعضائهم.كم�ا حت�اول العصاب�ات اإلجرامي�ة جتني�د بعضهم 
لتنفي�ذ أعمالها الق�ذرة. ومع كثرة الفس�اد والهدر باملال الع�ام يكون صندوق 
األجيال القادمة في خبر كان، و بهذا فنحن ال نورثهم س�وى اخلراب واملش�اكل 
املس�تعصية، باألضاف�ة ال�ى العاهات اجلس�دية والنفس�ية.  وأذا كانت جهود 
بع�ض منظم�ات اجملتم�ع املدني تعمل عل�ى التخفيف م�ن معان�اة الطفولة في 
العراق، فهذا اجلهد رغم أهميته، ال يش�كل حال من دون أن تنهض وتتكاتف كل 
اجلهود في الوزارات اخملتصة في عقد مؤمتر اس�تثنائي من أجل حتس�ني واقع 

الطفولة املعاشي والتعليمي والنفسي وتخليصهم من هذا الواقع املزري. 

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع
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دكتور صباح جمال الدين 

يعاني الطبيب املًا نفس�يًا في محاولته عالج احلاالت 
الت�ي ال ع�الج له�ا، وه�ذا يحص�ل غالب�ًا ف�ي االم�راض 
الوراثي�ة، ومن ه�ذه االمراض مرض فقر ال�دم املنجلي، 
وكان ه�ذا امل�رض مح�دودًا جغرافي�ًا ف�ي افريقي�ا، الن 
اجل�ني الذي يؤدي للم�رض مرتبط باجل�ني الذي يؤدي 
الى ش�كل الش�عر الزجني املعروف باللفائف، ثم انتشر 
ال�ى املوان�يء القريب�ة م�ن افريقي�ا، وكان�ت البص�رة 
احده�ا منذ ثورة ال�زجن وما قبلها، ثم انتش�ر في امريكا 
في الق�رون االربع�ة االخيرة، بع�د ان اس�تورد البيض 
الس�ود، الس�تغاللهم خدمًا وعمااًل لبن�اء االمبراطورية 
االمريكية. واليوم يوش�ك ان يعم العالم الغربي، ويكفي 
ان تعل�م ان ع�دد املصاب�ني ف�ي بريطاني�ا لوحده�ا بلغ 
ربع املليون حس�ب آخر االحصاءات ف�ي وزارة الصحة 

البريطانية!!.
اجلين�ات تعّي�ن ن�وع البروتين�ات التي تبن�ي خاليا 
احلم�راء  ال�دم  فخالي�ا  ومكان�ًا،  وكيف�ًا  كم�ًا  اجلس�م، 
)الكريات احلم�ر( تكونها بروتين�ات ذا خاصية حتافظ 

على شكل الكرية ودرجة لزوجتها، وفي هذا املرض نرى 
ارتفاع لزوجة الكريات وعدم قابليتها على احملافظة على 
شكلها، واملعلوم ان الكريات احلمر صفائح مدورة تكون 
اطرافها اس�مك من وسطها، اما كريات هذا املرض فيكون 
تركز البروتني فيها في جانب من الكرية وانحسار غالفها 
اخلارج�ي على كتل�ة الكرية، مما يجعله�ا كالهالل، ومن 
ذل�ك اطلق على امل�رض باملنجلي ملش�ابهة ش�كل الكرية 
احلمراء للمنجل )الهاللي الش�كل(. هنالك مشكلة اخرى 
هي ان للكريات احلمر عمرًا ثابتًا ال يتجاوز الثالثة اشهر، 
بينما ال تعيش هذه الكريات املعوقة اكثر من عش�رة الى 
عش�رين يوم�ًا، وعند حتللها ت�ؤدي الى انتش�ار صبغة 
الهيموغلب�ني في الدم، فتعطي احد اعراض املرض، وهو 
ل�ون اليرقان االصفر في العين�ني واجللد، وحتصل هذه 
الظاه�رة بص�ورة دورية ق�د ال تتجاوز العش�رين يوما 
احيان�ًا !! وغالب�ًا م�ا يؤثر امل�رض على من�و املصاب به، 
باالضاف�ة الى الضعف الع�ام في العض�الت والعمليات  

احليوية في اجلسم عامًة.   
ان الكري�ات الدموي�ة احلم�راء الطبيعي�ة، بحجمه�ا 
االوعي�ة  بأصغ�ر  مت�ر  وش�كلها،  لزوجته�ا  ودرج�ة 
الدموية، فتنقل االوكس�جني من والى االنسجة اخملتلفة 

بيس�ر، ولكن تص�ور ان خاليًا كاالهل�ة او املناجل لزجة 
الس�طوح، حتم�ا س�تتجمع وتلتص�ق ببعض، الس�يما 
ف�ي األوعي�ة الدموي�ة الش�عرية وتفرعاتها، مم�ا يؤدي 
الى تضيقها وبالتالي النس�دادها، وه�ذا يعطي العرض 
الرئيس�ي اآلخ�ر، فامتن�اع وص�ول ال�دم ال�ى مناط�ق 
االوعي�ة الش�عرية الدقيقة ي�ؤدي ال�ى آالم عصية على 
املسكنات العادية كاالس�برين والبراسيتامول، فيضطر 
الطبي�ب العط�اء اخمل�درات املمنوع�ة )وهي مس�موحة 
لهؤالء املرضى دوليًا( لعدم كفاءة املهدئات لتس�كني آالم 

املريض املصاب بفقر الدم املنجلي.
ان املناطق ذات االوعية الش�عرية الدقيقة في اجلسم 
كثي�رة، ب�ل في كل انحاء اجلس�م، ولكنها اكث�ر ما تكون 
ف�ي املفاص�ل الصغي�رة، والعني والرئ�ة والقل�ب ! ومن 
جتربت�ي الش�خصية اثن�اء عملي في البص�رة ان معظم 
املرض�ى كانوا يش�كون م�ن آالم ف�ي اليدي�ن والقدمني، 
آالم ال يس�تطيع اال املري�ض ان يعان�ي منه�ا، والطبي�ب 
ال�ذي يع�رف مداه�ا وطبيعته�ا، وان كان ال يعاني منها 
مباش�رة. واملعروف ان مرضى فق�ر الدم غالبًا ما يكونوا 
قص�ار االعمار، في فت�رة عملي بالبص�رة كانت وفياتهم 
ال تتج�اوز اعمار الثالثينيات حس�ب احصائيات وزارة 

الصحة آنذاك !
 وم�ن املالحظ�ات الش�خصية الت�ي اود ان تصل الى 
االطب�اء اخملتصني، وعلى حد علمي لم جتر بحوث طبية 
عل�ى ه�ذا املوض�وع، ان زي�ادة احلموض�ة ف�ي الطعام 
تؤدي الى زي�ادة تواتر موجات االلم كما الحظت آنذاك، 
وتفس�ير ذل�ك كما يبدو ل�ي : مب�ا ان دم�اء كل الكائنات 
احلي�ة )مب�ا في ذل�ك البش�ر وامص�ال الش�جر( قاعدية 
التفاع�ل، وتن�اول االحم�اض )ف�ي البصرة مث�اًل يكون 
الطرش�ي جزءًا مهمًا من الوجبات الرئيسة( وهذا يؤدي 
الى زي�ادة معدل تكس�ر الكري�ات احلم�ر، وبالتالي الى 

نوبات االلم وظهور اليرقان الدوري.

امراض الدم الوراثية: فقر الدم المنجلي

اجلل�وس الطويل خالل الس�فر يكبح تدفق الدم في جس�مك، وتتكون فيه 
خثرات وجلطات دموية، يعقبه انس�داد في مج�اري الدم واألوعية الدموية، 
وبش�كل خاص يحدث االنس�داد ف�ي األوردة الدموية والس�اقني وفي منطقة 
حوض اإلنسان. طبعا تخثر الدم احلميد له فوائد عدة منها أنه يغلق اجلروح 

اجللدية، لكنه يصبح خبيثا إذا حدث في اجملاري الدموية.
لتخثر الدم وجتلطه في األوعية الدموية أسباب متنوعة، »من أهمها التقدم 
ف�ي العمر«، كما يقول هولغر الفال من اجلمعية األملانية لطب األوعية الدموية 
ملوق�ع ش�بيغل اإللكترون�ي األملاني. فابت�داًء من س�ن ال� 60 ي�زداد بوضوح 
احتم�ال أإلصاب�ة بخث�رات األوعية الدموي�ة. وكذلك لدى األش�خاص الذين 
أجريت له�م حديثا عمليات جراحية، أو الذين يضط�رون إلى الرقود لفترات 
زمنية طويلة في الس�رير، كما تزداد إمكانية جتل�ط الدم في األوعية الدموية 

في فترات احلمل أو بسبب تناول حبوب منع احلمل.
م�ن أعراض تكون خثرات ال�دم في األوعية الدموية هو ت�ورم في الكاحل 
أو الس�اق )يعتبر من األعراض النمطية الش�ائعة(، وألم في عضالت الس�اق 
الت�ي قد يتحول لونها إلى األزرق، » تكون عالمات جتلط الدم في البداية غير 

واضحة وال يالحظها الكثيرون من املصابني بخثرات األوعية الدموية.
لع�دم معاجلة خثرات الدم عواقب خطيرة، فتنخل�ع اخلثرات الدموية من 
جدران أوردة الس�اق، ثم تنتقل عبر مجاري الدم إلى الرئتني، ويتس�بب ذلك 
في انس�داد األوعية الدموية الرئوية وينجم عن هذا انقطاع األوكس�جني عن 
الرئتني، وبالتالي تصبح حياة اإلنس�ان مهددة باخلط�ر، علما بأن نحو ثلث 
املصابني باخلثرات الدموية في الس�اق يعانون فيما بعد من انس�داد األوعية 
الدموية الرئوية، كما أن 100 ألف ش�خص ميوتون ف�ي أملانيا وحدها كل عام 
بسبب انس�داد األوعية الرئوية بالتجلطات الدموية، بحسب جمعية احلملة 

األملانية ضد اخلثرات الدموية.
اجللوس الطويل بركبيتني مثنيتني وس�اقني مطويتني أثناء رحالت السفر 
البعي�دة ف�ي الطائ�رات أو احلاف�الت أو الس�يارات يكبح تدفق دم الس�اقني 

ويفاق�م م�ن اخملاطر وخصوص�ا في حال�ة وجود خث�رات دموية مس�بقا في 
أوعية الساق. بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من اخلثرات الدموية 

خصوصا أثناء السفر والقعود لفترات طويلة في احلافلة أو الطائرة:
-  حتريك الساقني من وقت إلى آخر

-  ذبِذبْة أصابع القدمني من حني إلى آخر
-  ُش�ّد عضالت الس�اقي وترِختها ب�ني الفينة واألخرى، فهذا كله يس�اعد 

على انتقال الدم من األوردة إلى القلب وتعمل الصمامات الوريدية على 
   منع رجوع الدم ذاته إلى األوردة.

-  شرب الكثير من السوائل ألنها تساعد على زيادة سيولة الدم
-  ع�دم تناول الكحول أثناء رحالت الس�فر الطويلة ألنه يوس�ع األوعية 

الدموية، وبالتالي يبقي الدم في األوردة وهذا يزيد من احتمال تكّون 
  ا خلثرات.

-  قب�ل الرح�الت الط����ويل�ة، عل�ى املصاب�����ني بخثرات ال�دم ارتداء 
جوارب ضاغطة مفصلة بحس�ب املق�اس إن أمكن، بعد مش�اورة الطبيب، أو 

تناول 
   أدوي�ة واقي�ة م�ن تك�ّون اخل����ث�رات الدموي�ة، بوصف�ة مكتوب�ة م�ن 

الطبيب.

فرشاة األسنانالجلطة الدموية 
 تنقل األمراض

تفي��د تقارير إن نزالت البرد واألنفلونزا قد ال يكون اجلهاز املناعي س��بب 
في اإلصابة بها، حيث أن العدوى ميكن أن تنقلها فرشاة األسنان.

ط��ب  كلي��ة  ف��ي  أس��تاذ  كيورات��وال،  جي��ري  الدكت��ور  ويوض��ح 
امللوث��ة  األس��نان  فرش��اة  أن  نيوي��ورك،  جامع��ة  م��ن  األس��نان 
وأيض��ا  الفيروس��ات،  م��ن  وغ��يره��ا  األنفلون��زا  حتم��ل  أن  ميك��ن 

مجم���������وع��ة كبي��رة م��ن البكتي�ري��ا املس��بب�������ة لألم��راض. وأن 
فرش��اة األس��نان امللوث��ة قد تكون مس��ئولة ع��ن نق��ل األنفلونزا 

وفي��روس«H1N«، وحت��ى البكتيري��ا املقاوم��ة للمض��ادات 
احليوي��ة MRSA أو البكتيريا العنقودي��ة. وقال الدكتور 

املس��ببة أن فرش��اة األس��نان الرطبة توفر أرضًا خصبة للبكتيريا 
للمرض، والفيروسات، والفطريات.

و للتأكد من أن
فرشاة األسنان

ال تضر بصحتك فعليك: 

فرش��اة  مش��اركة  ع��دم   • األس��نان مع أي شخص  
آخر.

ف��رش  تخزي��ن  جتن��ب   • األس��نان عل��ى مقرب��ة م��ن  
لع��دم  البع��ض،  مترير اجلراثيم فيما بينها.بعضه��ا 
فرش��اة  حف��ظ  ع��دم   • األس��نان في حاوي��ة مغلقة ألنها  
الضارة.تس��مح لتكاث��ر اجلراثي��م 
أو  • ال ينصح بوضع فرشاة  الصح��ون  غس��الة  ف��ي  األس��نان 

امليكروويف للتعقيم، ألنها تتلف الشعيرات.
 • تغيير فرش��اة األس��نان أو رأس فرش��اة األس��نان الكهربائي��ة كل ثالثة 

أشهر.

بريطانيا توصي بحصول األطفال على مكمالت فيتامين »D« لتجنب اإلصابة بالكساح
أوصى فريق من األطب��اء البريطانيني بحصول جميع األطفال الذين يقل عمرهم عن 
4 س��نوات على مكمات فيتامني »د«، وذلك للمس��اهمة ف��ي احلد من معدالت اإلصابة 
مبرض الكس��اح، والتي ارتفعت بش��كل مقلق بني األطفال البريطانيني خال السنوات 

املاضية. 
وأوضح التقرير الذى نش��رته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، أن معدالت اإلصابة 
بالكس��اح ارتفعت بش��كل ملحوظ بس��بب عدم ميل األطفال الصغ��ار للخروج واللعب 
خارج املنزل، ومن ثم ال يتعرضون للقدر الكافي من أش��عة الش��مس فوق البنفسجية. 
التي تس��اهم في تنش��يط أحد املركبات األولية املوجود باجللد، وحتولها إلى فيتامني 
»د«، بينم��ا األطفال الذين ال مييلون للخروج م��ن املنزل وال يتعرضون للقدر الكافي من 
أشعة الش��مس، تقل مستويات فيتامني »د« لديهم، وترتفع فرص إصابتهم بالكساح. 
وأضاف��ت التوصي��ات التي أش��رف عل��ى إصدارها باحث��ون من كلية لن��دن اجلامعة 
)London University College(،  أن م��رض الكس��اح يتس��بب ف��ي ح��دوث 
تش��وهات بعظام األطفال مثل تقوس الس��اقني انحناء العمود الفقري، مش��ددة على 

ضرورة حصول على مكمات فيتامني »د« للحد من فرص اإلصابة باملرض.
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فاضل السلطاني

ف�ي اخلام�س ف�ي م�ارس )آذار( 2007، كم�ا ه�و مع�روف، فجروا ش�ارع 
املتنب�ي ف�ي بغ�داد. احترق�ت أق�دم مكتب�ة )العصري�ة(، وتهدم أق�دم مقهى 
ثقافي)الش�ابندر(، وقتل أشهر بائع كتب )محمد حياوي(. منذ تلك اللحظة، 
ارتفع ش�ارع املتنبي من مجرد ش�ارع، رغم عراقته وجالل ما يحمل، إلى رمز 
جتاوز محليته إلى مدن العالم الكبرى من لندن إلى س�ان فرانسيس�كو، يتم 
تذكره س�نويا، كم�ا نتذكر تلك األي�ام املظلمة في تاريخ البش�رية، حني تعاد 
القص�ة نفس�ها قب�ل هوالكو وبع�ده، قب�ل محاك�م التفتيش وبعده�ا، وقبل 

محرقة الكتب األملانية وبعدها.
وإذا كن�ا، عراقي�ني وعربا، قد نس�ينا هذا القصة بعد ح�ني لكثرة قصصنا 
املفجع�ة، ف�إن أكثر من 150 ش�اعرا وكاتبا وفنان�ا غربيا لم ينس�وا ذلك، بل 
ش�كلوا ما يش�به التحال�ف الثقافي، ليس فقط إلحياء ذكرى مأس�اة ش�ارع 
املتنبي حتت شعار »حتى ال ننسى«، وإمنا العمل أيضا، بقوة الكلمات نفسها، 

على منع تكرار ذلك في أي مكان من العالم، وفي أي زمان من األزمنة.
ي�وم الثالثاء املاضي، جاء الش�اعر األميركي بو بوس�وليل إلى العاصمة 
البريطاني�ة حامال مش�روعه الثقافي »ش�ارع املتنب�ي يبدأ هنا«. كان ش�يئا 
مؤثرا يجعل الدمع يطفر من عينيك وأنت تس�معه يتحدث بحرقة قد نفتقدها 
نحن، وكأن مأس�اة هذا الش�ارع مأساته الش�خصية، وكأن احلدث قد جرى 
باألم�س فق�ط.  ما الذي يدفع ش�اعرا أميركي�ا لفعل ما لم نفعل�ه نحن؟ يقول 
بوس�وليل إن ما يربط القارئ وبائع الكتب في شارع املتنبي، وما يربط بائع 
الكتب والقارئ في س�ان فرانسيس�كو هو ش�يء بس�يط ومباش�ر: إننا كلنا 
نتقاس�م اإلميان نفس�ه، اإلميان بأن الكتب هي حامل�ة الذكريات، واألحالم، 
واألف�كار. وهو يش�عر أن هناك حاجة ماس�ة إلبقاء هذا احل�دث التراجيدي 
حيا في ضمائرنا ألنه يحمل دالالت تاريخية وثقافية، سواء في أميركا أو في 

العراق، أو أي مكان في العالم.
ويري�د ه�ذا الش�اعر الغريب م�ن الكت�اب والفنان�ني أن يس�تجيبوا لهذا 
احل�دث، وأن يفكروا فيما أبعد منه، في أولئك الناس القتلى، ش�يعة وس�نة، 
الذي�ن وحدتهم املعرف�ة، وكانوا يش�عرون بحماية التاري�خ والفكر في ذلك 
الش�ارع، وأن يفك�روا في الوقت نفس�ه ف�ي أولئ�ك القتلة الذين اس�تهدفوا 

األفكار املبثوثة في كل كتاب. 
وفعال، جنح بوس�وليل على مدى س�نوات في جمع لوحات كثيرة مكرسة 
له�ذا احلدث اجلليل من فنانني أميركيني خصوصا، ظل يطارد بعضهم طويال 
كما يقول، ووصلته عشرات القصائد والشهادات التي جمعها في كتاب حمل 
اسم املشروع نفسه »شارع املتنبي يبدأ هنا« لشعراء معروف��ني، منهم، على 
سبيل املثال، الش�اعرة األميركية الكبيرة أدريان ريتش، الفائزة ب�»ميدالية 
املؤسسة الوطنية للكتاب لإلس�هام املتميز في األدب األميركي«، التي رحلت 

العالم املاضي عن 83 سنة.
 ومن الش�هادات املؤثرة، شهادة أنتوني شديد، املولود في أوكالهوما عام 

1963، الذي قتل في سوريا عام 2012. أثناء تغطيته أحداث الثورة السورية. 
وكان ش�ديد قد زار ش�ارع املتنبي عام 2003. والتقى آنذاك أحد أشهر بائعي 

الكتب، أبا عن جد، وهو محمد حياوي، الذي قتل أثناء تفجير الشارع.
مرة أخرى، إنها ليس�ت قصة ش�ارع ف�ي بغداد. هي قصتن�ا جميعا، وهي 
تعي�د إنتاج نفس�ها بأش�كال مختلف�ة، في ه�ذا الش�ارع أو ذاك. وم�ا يريده 
مش�روع »ش�ارع املتنب�ي يبدأ هن�ا«، أن نط�رح عنا صمتن�ا ونحف�ز ذاكرتنا 
الس�ريعة النس�يان، وأن نردم املس�افة بني »الش�وارع الثقافية« في العالم، 
وخاصة الش�وارع العربية، في معركتها ضد كارهي الكلمات، ومانعي الكتب 

وحارقيها أينما وجدوا في هذا اجلزء البائس من املعمورة.

 
د. صباح جمال الدين:

االبداع من وجهة النظر العلمية هي نقل الصور الدماغية اجلديدة - وبال 
نظيرس�ابق - م�ن رأس املب�دع الى رأس الق�اريء، وكلمة االب�داع بالعربية 
تعن�ي خلق الصور الدماغية ال على صورة س�بقتها، وف�الح اجلواهري على 
ح�د علمي مثقف م�ن الدرجة االول�ى طبا وعلم�ا وادبا، وقد ط�وح بالبلدان 
فاكس�ب ريشتيه في الرسم والقصة الوانا وظالال من  النادر ان جتدها ملبدع 
آخ�ر، وروع�ة م�ا ابدعه انه م�زج االبداعني ف�ي قصصه الثم�ان االخيرة في 

كتابه الذي صدر مؤخرا )الضباب والغابة(.
 الكت�اب من ابدع ما قرأت في فن كتابة القصة القصيرة، فاش�تراك ريش�ة 
االلوان، بريش�ة الكتابة، واختالطهما لدرجة ان تعايش القصة لونا وصوتا 
ورائح�ة، انك تعي�ش مع كل قصة بدقائ�ق الوانها، بل س�تجد انوارا وظالال 
والوان�ا حتيط عواطف�ك وانت تش�ارك ابط�ال قصصه حياته�م وعواطفهم 
وترتع�ب للمفاجات، وتضحك وحتزن م�ع ابطاله، بل قد رقصني في العرس 

السوداني مع العروس التي رقصت على شرف الضيف.
ف�ي قصته االول�ى )الضب�اب والغابة( يكتب فالح بفرش�ة الرس�م صورا 
انطباعية لغابات الس�ويد حيث قضى س�نوات، ترى فيه�ا صورا من غابات 
موس�كو التي عايش�ها في ش�بابه، وحتس بااللوان متت�زج امامك وتالصق 
اللوح�ة، تعاي�ش رس�اما وتتأث�ر بال�وان الغاب�ة ورائح�ة االرض البليل�ة 
واصوات االوراق املتس�اقطة حت�ت قدميك، وتلمح بني الفين�ة والفينة ارنبا 

بريا يجري خائفا منك فشوقك لالمساك به.

وف�ي قصته الثاني�ة )اختر ميتتك( ت�راه ملا يزل يخلط االل�وان بالصوت 
باحلب باخلوف من اجملهول، حتس رهافة احلس واالش�واق مفعمة مبشاعر 
اخلوف وانقطاع االمل، ثم فجأة يفتح لك طاقة بالقلم وفرش�اة الرس�م لتجد 
الش�ارع الرحي�ب، يس�تقبلك وان�ت حي ل�م متت، ما م�ر علي موق�ف محرج 
كانتظ�ار رج�ل زوجت�ه بني احضان�ي، وامامي كل وس�ائل امل�وت فأجنو، ملا 
امتمت القصة شكرت )تشيخوف اجلواهري( على جناتي، املشكل اني اعدت 

القراءة الني اصبحت مطمئنا من كل ذلك السالح.
ام�ا )حبتا الكرز( القصة الثالثة فقد عاش�ها املراهق�ون في أزقتنا وبيوتنا 
العراقية، ودندنت مع نفس�ي )اعدن لي الشوق القدمي ولم اكن سلوت ولكن 
زدن جم�را على جم�ر( هي اقصر قصص الكتاب ولكنه�ا الصقها بالفؤاد، لقد 
ت�راءت لي الفتاة ابنة الرابعة عش�ر اول حب، كم انا محت�اج في الغربة الى 

الشمس التي كانت متشي معي في طريقي صباحا الم احلليب وابنتها.
فنتازيوس ابن مورفيوس اله االحالم في االساطير االغريقية، و)فنتازيا( 
بن�ت ريش�ة ف�الح ال تقل عنها روع�ة، حبيبة تكات�ب حبيبا واعده�ا ان ترى 
عوال�م من جنان العالم، ارأيت احالم احملبني امللونة باالمل واملعطرة باللقاء 
االبدي واملصورة بالوان االحالم، انها بني يديك في هذه القصة، وترى خيط 
اليأس الذي نس�جه الشك بني الس�طور، هذه القصة لن تقدر ان تتوقف قبل 

نهايتها كبقية القصص، النك ستشارك في الكتابة معها  .
اما )الرس�م عب�ر الهاتف( فه�ي كوجهي العمل�ة، صورة مرس�ومة للواقع 

باحلروف، لهذا القلم املبدع، الذي يسمعك اآلهات بااللوان.
قصة )مس�عودة( االس�م العراقي للخدم في العراق، االسم الذي وضعت 
في�ه امهاته�ن كل االم�ل ان يجعله�ن الل�ه م�ن الس�عيدات فتن�ال عم�ال عند 

)الس�عيدات حق�ا( مبوازين 
الع�راق،  ف�ي  الزم�ان  ذل�ك 
صورة جميل�ة مؤملة لفتيات 
كنا نس�مع امهاتنا يتهامسن 
ومس�عودة  فطوم�ة  ع�ن 
ش�خصيات  وجاس�مية، 
اس�تطاع  الي�وم  انقرض�ت 
فالح اجلواهري ان يعيدهن 
الى احلي�اة، ولك�ن بصورة 
هي اق�رب للرس�م منه�ا الى 
)الس�ينمه(  قص�ة  الكتاب�ة. 
العن�وان  كتاب�ة  وطريق�ة 

بهذا الش�كل الطفول�ي النكهة، العراقي اللف�ظ، مواقف للحي�اة العراقية في 
منتصف القرن املاضي، انها ضرب من الس�ينما الواقعية التي اقتطفها فالح، 
وزوقها بريش�ته، فكانت ص�ورا تفيض واقعية والوان�ا. القصة االخيرة )يا 
رم�ز املعالي( تتوج القصص مبصيبة العراق الت�ي دامت ثالثني عاما، فأكلت 
االخض�ر والياب�س، وال زال�ت ذيوله�ا ت�أكل اطفالن�ا ونس�اءنا وش�يوخنا 
والش�باب، مصيبة ال ارى لها نهاي�ة منظورة، اجاد ف�الح كتابتها وتلوينها، 
كم�ا اجاد ف�ي كل قصة وس�طر دّون�ه بالكتابة باالل�وان والروائ�ح والروح 
واالص�وات العراقية.  فالح اجلواهري ابن اعظم ش�عراء الع�راق في القرن 
املاضي، خالف اباه في ضروب االبداع، وش�ابههه في الدرجة. وقالت العرب 

من شابه اباه فما ظلم، وقالت الولد على سر ابيه !!!

أبعد من شارع المتنبي

فالح الجواهري )الضباب والغابة( 

املنتدى � خاص:
حني يس�تعيد مغترب مدينته عب�ر الذاكرة والتوثيق 
املناط�ق  تل�ك  وزوال  التغيي�ر  وج�ع  يتحم�ل  أن  علي�ه 
والش�وارع األليف�ة، وغي�اب الص�ور ألمكن�ة الطفول�ة، 
ومالم�ح األبني�ة األثرية التي ش�وههها مقاول�و محدثي 
النعم�ة. هك�ذا كان ح�ال الكات�ب زهير اجلزائ�ري وهو 
يس�تذكر مدينت�ه النج�ف ف�ي احلدي�ث ع�ن )النج�ف 
الذاكرة واملدينة( في مؤسسة احلوار األنساني في لندن 

يوم 2015-4-29.
فح�ني نذكر النجف، كما قال االس�تاذ ص�ادق الطائي 
في تقدمي�ه، يتبادر ال�ى الذهن املدين����ة املقدس�����ة، 
واملدارس الدينية، ومقبرة السالم، غير أن للنجف وجه 

أخ�ر ال يعرفه األ من ع�اش وترعرع فيها وع�رف خبايا، 
والكاتب زهي�ر اجلزائري إبن املدينة يكش�ف اليوم هذا 

األمر.
فاملتخي�ل ش�يء، كم�ا ب�دأ اجلزائ�ري، حديثه ش�يء 
والواقع ش�يء  أخر، فمحل�����ة الع����مارة التي ولدت 
به�ا قد أزيلت م�ن الوجود، رغ�م أهمية ه�ذه احمل�����لة 

التي أجنبت الكثير من الشخص���يات املهمة املؤثرة.
هنا مقبرة السالم التي تشكل أحد معالم املدنية، وبها 
أصبح املوت أليفا جدا، أزقة النجف تشبة أزقة بغداد في 
ضيقها، والناس يتواصلون  بإش�كال عجبية فيما بينهم 

من خالل النوافذ والسراديب و فتحات مجاري املياه. 
ويجد النجفي الراحة في السراديب من قيظ الصيف، 

ومخبئا من مطاردة السلطات.
كي�ف  كاش�فا  الذاك�رة،   ف�ي  اجلزائ�ري  ويغ�وص   
جتري الدراس�ة في صح�ن مرقد األمام عل�ي، وينعطف 
بحديث�ه عن النس�اء، اذا كان من املعيب ذكر أس�م األم، 
ولك�ن هنالك ظاهرة )امللي�ات( القارئات ف�ي التعزيات، 
والضاربات في الوقت نفسه على الدف في وقت اإلفراح 

مثل مال أمينة ومال فرحة.
املدين�ة ش�هدت ف�ي االربعيني�ات والس�نوات الت�ي 
حلقتها تغي�رات، خلقت فيها، س�جاالت كثيرة بني مؤيد 
ومعارض، منها دخول الراديو، وش�ق الشوارع وظهور 
مقاه�ي جدي�دة رواده�ا م�ن األفندي�ة ال�ذي يتحدثون 

بالسياسة واحلياة اليومية األخرى.

عقبها توسع  في معمار 
املدين�ة ف�ي  خ�الل بن�اء 
إحي�اء جدي�دة مثل حي 
س�عد وإنش�اء الفي�الت 
باحلدائ�ق،  احملاط�ة 

ث�م ب�دأت تتوالى التغيي�رات كدخول التلفزي�ون، ورفد 
املكتب�ات باجمل�الت املصري�ة.  املدين�ة رغم إنقس�اماتها 
القبيلي�ة والفكري�ة كان�ت متآلفة، وتتقبل األخ�ر اذ كان 

فيها نسيج اجتماعي متنوع من األقوام.
واجلزائ�ري في حديثه الش�يق واملمت�ع واجلرئ في 
الط�رح  واملل�ون بالطرائ�ف، تن�اول أيض�ا دور عائلته 

وأسرته في احلياة االجتماعية والسياسية والفكرية.

الجزائري يستذكر النجف في لندن
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شوان يكشف مستجدات قوانين الهجرة والجنسية في بريطانيا 
املنتدى - خاص

حتت هذا العنوان  أقام  املنتدى العراقي ندوة  يوم 4 يونيو 
)حزي�ران( اس�تضاف فيه�ا  محامي الهجرة  األس�تاذ ش�وان  
شريف  وذلك في كنسية ريفر كورت في همرسمث غرب لندن.

 وف�ي تقدمي�ه أك�د األس�تاذ جبار حس�ن مدير املنت�دى، أن 
سياس�ة الهج�رة وقوانينها في تغير مس�تمر بس�بب سياس�ة 
احلكوم�ة البريطاني�ة الهادف�ة ال�ى احلد م�ن أع�داد الوافدين 
اليه�ا، س�واء ان كان�وا  الالجئ�ني أو الباحث�ني ع�ن عم�ل م�ن 

مواطني اإلحتاد األوروبي أو الطلبة وغيرهم. 
وأض�اف ب�أن هن�اك ع�ددا م�ن التغيي�رات األساس�ية ف�ي 
قان�ون الهجرة في اململكة املتحدة مما يجعل من املهم جدًا طلب 
املش�ورة القانوني�ة قب�ل إتخ�اذ أي خط�وة تتعل�ق مبعامالت 

الهجرة، نتيجة الى القواعد اجلديدة واملعقدة. 
وف�ي مداخلت�ه، أكد ش���وان أن تغييرات عدي�دة قد طرأت 
عل�ى قان�ون اجلنس�ية البريطاني�ة وأض�اف بأن لي�س هناك 
قان�ون ملزم للحصول على اجلنس�ية، بل هي تكتس�ب كمنحة 

من الدولة بعد إستيفاء حزمة من الشروط واإلجراءات.
عل�ى  احلص�ول  طلب�ات  ف�ي  التط�ورات  أح�دث  وتن�اول 
اجلنس�ية منها ش�رط عدم املس�اس باملصلحة العامة وحس�ن 

السلوك والسيرة.
مش�يرا الى مخاطر عدم  االلتزام بإجراءات وشروط وزارة 
الداخلي�ة مثل ش�رط التواج�د والتوقيع أثن�اء مرحلة التقدمي 
عل�ى اللج�وء أو الدخول الغير الش�رعي )تهري�ب(، أو دخول 
البل�د بتأش�يرة زي�ارة ث�م طل�ب اللجوء ال�ذي يعتب�ر خداعا 
 )NHS( للسلطات،  أواالستفادة من خدمات الصحة الوطنية
دون إذن مس�بق، أوإع�الن صاح�ب ش�ركة إفالس�ه، وه�ذه 

احلاالت قد أدت الى تأخير طلب التجنس 10 سنوات. 
 مشيرا الى انه قد يرفض منح اجلنسية بالرغم من إستيفاء 
الشروط القانونية، بس�بب عدم إنسجامه مع املصلحة العامة 
ملن�ح اجلنس�ية، أو أن�ه يش�كل تأثي�را س�لبيا عل�ى العالق�ات 
الدولي�ة، أو يق�وض الثقة في نظ�ام الهجرة واجلنس�ية، وقد 
يك�ون  رف�ض الطل�ب رادع�ا لآلخري�ن ض�د الس�لوك الذي ال 
يفض�ي إل�ى الصال�ح الع�ام،  خصوص�ا  لألش�خاص كانوا أو 
يزعم مش�اركتهم في أعمال إرهابية أو س�لوك متطرف أو مخلة 

باألمن.
 AN وحتدث عن صدور منوذج جديدة إلستمارة التجنس
في أيار/مايو 2015، رس�وم الطلب هي 1005£ للبالغني و £749 
لألطف�ال، وف�ي حالة تخط�ي الطفل س�ن البلوغ أثن�اء الطلب 

يستوفى مبلغ 80 £ زيادة.
حسن السلوك

ال يوجد تعريف ل� » حس�ن الس�لوك » في قانون اجلنس�ية 
البريطان�ي لع�ام 1981، ال�ذي يطب�ق على أي ش�خص جتاوز 
عم�ره ال�� 10 س�نوات. ون�وه ال�ى بع�ض األمثل�ة ل� )حس�ن 
الس�لوك( التي كانت سببًا للرفض أو طلب املزيد من املعلومات 

ملعامالت عراقيني:
• عضوية حزب البعث أو االنتساب للجيش.

• اخلداع )احلقيقي أو املتصور( وحتى عندما يتم 
     احلصول على تأشيرة دخول سارية املفعول.

• الدخول غير املشروع.
• عدم االمتثال لشروط مراكز الهجرة.

• العمل بصورة غير قانونية.
.NHS عدم دفع الضرائب / رسوم اخلدمات الصحية •

• املساعدة في التهرب من مراقبة الهجرة
• اإلفالس.

• إدانات جنائية / مالحقات قضائية حتت النظر
ثم تناول طلبات اللجوء املرفوضة وتقدمي الطلبات اجلديدة 
)Fresh Calims(، حي�ث أك�د عل�ى ضرورة اإلس�تفادة من 

.)Expert Witnesses( الشهود اخلبراء
أم�ا حق�وق االس�تئناف فهي التزال س�ارية ولك�ن تقدم من 
خارج اململكة املتحدة، عدا طلبات االستئناف املتعلقة باللجوء 

أو حق احلياة العائلية. وال يس�مح بتغيير االسم لغير املواطن 
البريطاني دون تقدمي وثيقة عراقية مثل جواز السفر. 

وف�ي حال�ة اإلعت�راض/ اإلس�تئناف  يجب أن يق�دم طالب 
اللجوء دليال جديدا يعزز قضيته ويسهم في إجناحها. 

وبخصوص متديد اإلقامة لغير أصحاب اللجوء السياسي، 
فيج�ب  م�لء إس�تمارات )DL( FLR الص�ادرة ف�ي أو بع�د 
15/04/06، وتدف�ع رس�وم قدره�ا 649£. ويعف�ى من الرس�وم 
 ،)FLR)O  أو )FLR)FP  من يثبت عوزه بعد ملئ إس�تمارة

وتعريف العوز:
من ال يتمتع بسكن والميلك أي وسيلة للحصول عليه.

لديه س�كن ولك�ن ال ميكنه تلبي�ة اإلحتياجات املعيش�ية    
األساسية.

كم�ا يتم النظر ف�ي طلب اإلعفاء من يواج�ه ظروف مالية 
إستثنائية.

ومن ال يتأهل لإلعفاء من الرس�وم يت�م رفض طلبه لعدم 
دفع الرسوم املطلوبة.

ومن يرفض طلبه بس�بب عدم دفع الرسوم، فليس أمامه 
س�وى املراجعة القضائية كخيار  محتم�ل في حال رفض 

متكرر.
وتناول موضوع اإلقامة للمتزوج من بريطاني أو بريطانية، 
والش�روط املطلوب�ة ه�ي: إمتحان اللغ�ة والفح�ص الصحي 
)اخلل�و م�ن اإلصابة بالت�درن( واحلصول على عم�ل في دوام 

كامل براتب اليقل عن 18.600  جنيه استرليني في السنة.  
وتن�اول احملاضرطبيعة منح تأش�يرات الدخول الى اململكة 
والتش�دد فيه�ا للح�د م�ن طل�ب اللجوء،  مش�يرا أن�ه اليوجد 
إس�تئناف في حالة رفض الطلب. واشار الى أنواع التأشيرات 

)الفيزا( :
• الزيارات العادية

• الزواج
• العمل واإلستثمار

• أو الترانزيت، ولكل واحدة شروطها.

قضايا مواطني اإلحتاد األوروبي

حاملو بطاقات اإلقامة حس�ب امل�ادة 10 و 20 من القانون  
األوروبي 

ميكنهم اس�تخدامها للس�فر إلى اململكة املتح�دة إما برفقة 
مواطن�ي ال�� EEA أو لإلنضم�ام لقريب م�ن مواطني ال� 

EEA ف�ي اململكة املتحدة. ول�م تعد هناك حاجة لتقدمي 
طلب للحصول على تصريح إقامة.

 وأش�ار الى أن كثير من موظفي وكاالت احلدود البريطانية  
ليس�وا على معرفة بهذا القرار اجلديد، حيث مينعون بانتظام 

حاملي البطاقة حس�ب املادة 10 أو 20، لذلك من املهم احلصول 
على مش�ورة قانونية قبل الوصول إلى اململكة املتحدة لضمان 
جن�اح الطلبات  م�ن خالل املراجع�ة القضائي�ة، وحيثما أمكن 

طلب قرار املنع مكتوبًا من موظفي احلدود.

رسوم إلستخدام خدمات
NHS الصحة الوطنية الـ 

نتيجة إرتفاع معدالت الهجرة الى اململكة املتحدة واخملاوف 
بشأن إرتفاع تكاليف واألعباء على خدمات الصحة الوطنية ال� 
NHS، قررت احلكومة البريطانية إستحصال رسوم جديدة 
للتمكن من اإلس�تفادة من اخلدمات الصحية البريطانية أطلق 
عليه�ا تس�مية ال�� NHS SURCHARGE، وذل�ك إعتبارا 
م�ن 2015/04/06. وبدفعة واحدة ويصدر مبوجبها رقم صحي 
يطلق عليه IHS قب�ل النظر في أي طلب للدخول أو البقاء في 

اململكة املتحدة.

ويستثنى من هذا القرار:
• طالب�و اللج�وء أو املتقدم�ون للحص�ول عل�ى احلماي�ة 

اإلنسانية )أو عائالتهم(
• ضحايا التهريب

• ضحايا العنف العائلي 
• كل من تش�ملهم عمليات الترحي�ل التي تنتهك أو تناقض 

املادة 3 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
• املتقدم�ون الذي�ن حجزوا موعد مركز خدمات التأش�يرة 
قب�ل    Visa Premium Service Centre املتمي�زة 

15/04/06 )حتى لو  كان املوعد هو بعد 15/04/06(.

وذك�ر التقري�ر أن�ه ورد للمنتدى عدد من رس�ائل الش�كر 
واملقترحات واملالحظات م�ن أبناء اجلالية تتعلق باخلدمات 
ج�رى التعام�ل معه�ا وف�ق اللوائ�ح واالج�راءات املعتم�دة 
وكذلك مالحظات على عمل املنتدى واجلريدة. من الضروري 
وأي�ة  الش�كاوى  بقضاي�ا  يهت�م  املنت�دى  أن  إل�ى  اإلش�ارة 
مالحظ�ات هادف�ة تصب ف�ي تطوي�ر اخلدم�ات وأداء العمل 
وهناك صندوق للش�كاوى إضافة إلى قسائم للشكوى ميكن 

للمراجع أن يطلبها من مكتب املنتدى . 
واعط�ى  تقري�ر املنت�دى إحصائية عن املراجع�ني اجلدد، 
والرعاي�ة االجتماعي�ة  الت�ي يق�وم بها، وهو مش�روع ممول 
م�ن قب�ل )اللوت�ري – Big Lottery Fund( وتعم�ل في�ه  
موظف�ة ب�� 4 أي�ام دوام ف�ي األس�بوع وه�ي مخولة م�ن قبل 
مكت�ب مفوضية خدم�ات الهج�رة )OISC( بتق�دمي النصح 
في مج�االت طل�ب اللجوء واإلقام�ة والتجن�س، إضافة الى 
قضاي�ا الضم�ان اإلجتماع�ي والس�كن والصح�ة والتدريب 
والتعليم والعمل والعنف العائلي وقضايا األطفال والعائلة، 
إضافة الى توفير نص�ح ومعلومات حول قضايا عامة تتعلق 

برفاهية اجلالية. 
كم�ا تناول مش�روع كب�ار الس�ن ال�ذي  يه�دف للعمل مع 

االف�راد الذين يعيش�ون من دون دعم أق�ارب او أصدقاء ، أو 
ممن يعانون من آثار صدمات التعرض للعنف  وفقدان البيت 
، أو م�ن ح�االت  اخلوف م�ن التميي�ز ومن مس�تقبل مجهول 
والعزل�ة ، أو من عدم إتق�ان اللغة اإلنكليزي�ة  ودراية النظم 

املعمول بها في املؤسسات البريطانية.  
ويش�رف على مش�روع دعم ورعاية كبار الس�ن موظفان 
واألربع����اء  والثالث�اء  األثن�ني  أي�ام   ، جزئ�ي  ب�دوام 

واخلميس.
وتن�اول  التقري�ر أيض�ا موض�ع نادي�ي كب�ار الس�ن ف�ي 
همرس�ميث و كام�دن وتنفي�ذ برنام�ج ترفيه�ي واجتماعي. 
حي�ث كان معدل املش�اركة و احلض�ور األس�بوعي في نادي 
كام�دن 12  ش�خصا،  ونادي همرس�مث يرتاده ع�دد أكبر من 

كبار السن ومبعدل أسبوعي فاق 35 شخصًا.
واعط�ى التقرير حيزا مهما ملش�روع الطف�ل العراقي الذي 
يه�دف الى مس�اعدة اطف�ال الع�راق الذين تضرروا بس�بب 
احل�رب والعن�ف والتهجي�ر. ويوفر خدماته م�ن خالل خلق 
وعي باحتياجات االطفال في العراق وتعبئة الرأي العام في 
بريطانيا للتبرع للمشروع الذي يدعم مشروعني خيريني هما 
مكتبة الطفل العراقي في مدينة الثورة التي بادرت به رابطة 
امل�رأة العراقية والعي�ادة الطبية الش�عبية املتنقلة، حيث مت 
متويله�م مب�ا مجموع�ه 40000 دوالر ف�ي الس�نوات األربعة 

املاضية.

وال ت�زال هنالك مجاالت وفرص كبيرة لتطوير املش�روع ، 
ولكنها بحاجة لفريق عمل من املتطوعني للمساهمة في اعداد 
املش�اريع واقامة الفعاليات الدورية واالتصال باملنظمات في 

بريطانيا والعراق.
وذك�ر التقرير أن عمل املنت�دى يعتمد على فريق متطوعي 

املنت�دى  )12 متطوع�ا( بتنفيذ ع�دد من امله�ام التطوعية من 
خدمات وفعاليات، مثل إس�تقبال املراجع�ني و املهام املكتبية 
و النصائ�ح العام�ة  واملس�اهمة ف�ي إقامة الن�دوات الثقافية 
والفعاليات االجتماعية والترفيهية و تهيئة وإرس�ال جريدة 

املنتدى والعمل مع نوادي كبار السن.  

المؤتمر السنوي
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فعاليات وأماسي قادمة:
• لقاءات نسوية كل يوم خميس من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا 
تتضمن متارين رياضة و معلومات صحية وفقرات ترفيهية.  في:

  Edwards Wood Community Centre, 60-70 Norland Road, London W11 4TX
• عرض فيلم " مقاهي بغداد األدبية" ، على قاعة كنيسة ريفركورت في همرسميث -

 يوم اخلميس 2015/7/16.
 واستضافة مخرجة الفيلم الفنانة إميان خضر للتحدث عن دور املقاهى في أربعينات القرن املاضي ،

وكيف اختلفت اهتمامات روادها .  
• ندوة للدكتور إبراهيم احليدري بعنوان » األسس اإلجتماعية للعنف والتطرف« ،

 في املركز الثقافي العراقي – الثالثاء 2015/7/28.
• سفرة املنتدى السنوية الى مدينة )هيستنك( - يوم األحد 9 آب 2015

أسعار التذاكر
للكبار                                                   £15.00
للعوائل 2 كبار و1 طفل                £40.00
للعوائل 2 كبار و2 أطفال            £50.00
للعوائل 5 كبار                                £70.00

احلجز والدفع مقدمًا، ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على الرقم:

020 7023 2650

)تتمة ص 1(
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د. عبداحلسني صالح الطائي

تطل�ق كلمة األهوار على األراضي املنخفضة التي تغمرها املياه طيلة أيام الس�نة، 
وغالب�ًا ما تك�ون مغطاة بالنبات�ات املائية كالقص�ب والبردي. ومهما تع�ددت اآلراء 
حول منشأها، فهي حتتل في جنوب العراق مساحة كبيرة تقدر بأكثر من عشرة آالف 
كيلومتر مربع. اس�توطنها الس�ومريون قبل أكثر من خمس�ة آالف س�نة، واس�تمرت 
به�ا احلياة بكل أبعاده�ا االجتماعية واالقتصادية واملناخية. س�كنها ُأناس بس�طاء 
بأس�اليب حياتية متمي�زة، في بيوت مصنوعة م�ن القصب والب�ردي، متناثرة فوق 

املناطق اليابسة، يتنقلون بقوارب صغيرة يطلق عليها املشحوف.
تعتبر األهوار من أهم أنظمة األراضي الرطبة في الشرق األوسط ألهمية خصائصها 
البيئية واجلمالية واالجتماعية والس�ياحية. فهي تعد عاملًا أحيائيًا متجانس�ًا ما بني 
املاء والنبات، ش�كلت نظام�ًا بيئيًا فريدًا، متكن من إدامة أن�واع متعددة من النباتات 
واحليوان�ات الن�ادرة كاجلاموس وغيره�ا، فأصبح�ت مراعي طبيعي�ة للحيوانات 

املائية والبرية، ومحطة استراحة للطيور املهاجرة، وأهم مصدر النتاج األسماك.
تأث�رت أهوار العراق، منذ س�بعينات الق�رن املاضي، بحالة من الدم�ار بعد إقامة 
الس�دود في تركيا وس�وريا عل�ى نهري دجلة والف�رات. وتعقدت األمور بش�كل أكبر 
خ�الل ح�رب اخلليج األول�ى والثانية من ج�راء التدمي�ر املتعم�د والتجفيف ملناطق 
كثي�رة. وله�ذا اعتب�رت األمم املتح�دة مس�ألة األه�وار إحدى الك�وارث املأس�اوية، 
وأطلق�ت بالتعاون م�ع البنك الدولي في ع�ام 2001  برنامجًا توعوي�ًا لتأهيل احلياة 
باألهوار، محذرة اجملتمع الدولي من تعرض اهوار العراق إلى تهديد حقيقي بنشرها 

صور لالقمار الصناعية توضح فقدان 90٪ من مساحة األهوار.
وبعد س�قوط النظام السابق في 2003، جرت محاوالت جادة إلعادة احلياة ألكثر 
من 40٪ من مس�احة األه�وار، وذلك من خالل عملية إزالة الس�دود واحلواجز التي 
كانت حتجب املياه عن األهوار. إال أن الوضع قد تدهور في السنوات األخيرة ألسباب 
كثيرة أهمها ندرة هطول األمطار وانخفاض منس�وب املياه في نهري دجلة والفرات، 
وتفاق�م ظاهرة التغيي�ر املناخي وآثار االحتب�اس احلراري وغيرها م�ن األمور التي 

عمقت األزمة وزادت من رقعة اجلفاف.
ل�ذا تق�ع على احلكوم�ة العراقية واجله�ات ذات العالقة، س�واء كانت رس�مية أو 
غير رس�مية، مهمة وضع اخلطط الضرورية التي تس�هم في معاجل�ة ظاهرة اجلفاف 
التي تتعرض لها انهار وأهوار العراق، وذلك من خالل التنس�يق العالي مع املنظمات 

الدولية احملافظة على املياه العاملية، والدول املهتمة مبوضوع تأهيل األهوار وإحيائها 
وامللتزمة ببرامج األمم املتحدة للبيئة بأن متارس دورها في عملية الضغط على دول 
اجلوار )تركيا، س�وريا، إيران(، بأن حتترم االتفاقيات الدولية وفق القانون الدولي 

للمياه اخلاص بتقسيم واستغالل املوارد املائية.
وأيضًا تقع مسؤولية كبيرة على هذه املنظمات واملؤسسات ذات العالقة في كيفية 
التحرك من أجل ايقاف تش�ييد مشاريع السدود التي ستزيد من تعقيد مشكلة املياه، 
والتي س�تكون نقطة خالف جوهرية في املس�تقبل بني دول املنطقة، ورمبا ينتج عنها 

حروب مدمرة.
وتتحمل وزارة البيئة العبء األكبر في اتباع أنظمة متطورة في إدارة املوارد املائية 

الت�ي تس�هم في مواجهة مش�اكل املياه، وذلك من خ�الل بناء املزيد م�ن النواظم على 
األنهار، التي تس�مح بخزن املياه في الش�تاء واطالقها في األوقات املناس�بة، وتكون 

مصحوبة بأساليب إرواء متطورة، وذات كفاءة عالية وفق التقنيات احلديثة.
هذه االجراءات وغيرها ستس�هم بش�كل كبير في عملية تأهيل األهوار على اسس 
بيئية س�ليمة ت�ؤدي إلى تأمني التفاعل ب�ني املاء واألرض، حتافظ عل�ى جودة املياه 
وجته�ز البيئ�ة بأنواع مختلفة م�ن الكائنات احلية. وبالتالي تس�هم في وقف تدهور 
أح�وال س�كان مناطق األه�وار، الذين تع�ودوا العيش ف�ي تناغم متواص�ل مع هذه 

البيئة منذ آالف السنني.
٭ باحث أكادميي

عبد جعفر
)ذبيت  روحي على اجلرش

ثاري اجلرش ياذيها
ساعة وكسر اجملرشه

وأنعل أبو راعيها(

ه�ل كان الش�اعر م�ال عب�ود الكرخي يحتف�ل بعيد 
املرأة، وه�و يالمس في ملحمته )اجملرش�ه( معاناتها 
؟ وم�ا اجل�دوى من  إحتف�ال املرأة بيومه�ا العاملي، أذ 
كانت نصف البش�رية )النس�اء( يعش�ن ماعدا بعض 
اإلس�تثناءات  ف�ي أكثر مناط�ق العالم الثال�ث ومنها 
العراق حياة مزرية، ليس فيها من مستلزمات احلياة 
م�ن ش�يء؟ فم�ن مفارق�ات تاري�خ الع�راق احلدي�ث 
ال�ذي  ش�هد  نهوض�ا للم�رأة، وب�روز الرائ�دات ف�ي 
كل اجمل�االت العلمي�ة والصحفي�ة والفكري�ة والفنية 
والنقاب�ي،  السياس�ي  والنش�اط  األدبي�ة  والكتاب�ة 
عملت الس�لطات ومن يس�ندها من قوى رجعية  على 
قمعهن من خالل التشريعيات والقوانني تهدر كرامتها 
وتغتص�ب آدميته�ا، باألضافة ال�ى زج بالعديد منهن  
ف�ي املعتقالت والس�جون، ودعم   )قانون العش�ائر( 
ال�ذي يبي�ح دم امل�رأة بتهم�ة )غس�ل الع�ار( ومنحها 

)فصلية( كتعويض عن  جرائم القتل.
و ف�ي إنق�الب 8 ش�باط )فبراي�ر( األس�ود 1963،  
دش�نت عصابة البعث واحلرس القوم�ي عهدا جديدا 
ف�ي قتل النس�اء وهتك ش�رفهن ك�رد  على م�ا حققته 

ثورة 14 متوز من إجنازات لصالح املرأة. 
وملا جاء البعث مرة أخرى عام 1968، واصل نهجه 
الس�ابق، أذ سلط )والي بغداد( خير الله طلفاح لقمع 
النساء بحجة التبرج أو لبس )التنورات( القصيرة ،  
وتزامن ذلك  في إعتقال ومطاردة القوى الدميقراطية 
ومنهم  النس�اء الدميقراطيات، وتدجني العديد منهن 
ف�ي منظماته ونقاباته، أو في  مخابراته  حيث كس�ب 
وجوه نس�وية معروفة في اإلوس�اط االدبية والفنية  
عل�ى  والعم�ل  االخري�ن  املبدع�ني  عل�ى   للتجس�س 

توريطهم في هذا اجملال.
واس�تكملت احلمالت  الحقا بجرائم ابن الدكتاتور 
وفدائ�ي  صدام في قطع رقاب النس�اء بحجة مكافحة 
لتكري�س  توجهات�ه  ضم�ن  النظ�ام  وكان  الدع�ارة. 
قوان�ني الب�داوة والتخل�ف، قد أص�در ق�رار رقم 111 
ف�ي 28 ش�باط )فبراي�ر( لس�نة 1990 الذي أج�از فيه 
قت�ل امل�رأة دون عق�اب على الفاع�ل، اذا كان�ت بدافع 

الشرف.
ف�ي الوقت ال�ذي كان يجري إغتصاب النس�اء في 
املعتق�الت وإعدامه�ن عل�ى قدم وس�اق ف�ي زنازينه 
ومعتقالته ومقاب�ره اجلماعية وحم�الت األبادة ضد 
العوائ�ل في اجلنوب وكردس�تان. كما جرت املتاجرة 
بحرائ�ر كردس�تان وبيعه�ن لتج�ار الرقي�ق في دول 

املنطقة. 
وبع�د التغيير، لم تنته معاناة النس�اء، أذ واجهت 
األمري�ن في بقاء القوان�ني القمعية للنظام الس�ابق ، 
م�ع بعث القيم املتخلفة من قبل   االس�الم السياس�ي ، 

وجعل القانون بيد االفراد، وامليليشيات.
وب�دأت الق�وى الرجعي�ة ف�ي  تكري�س كل مظاهر 
التخل�ف واملضايق�ات على النس�اء، ومنها احملاوالت 
قان�ون  وس�ن   1959 لع�ام  االس�رة  قان�ون  اللغ�اء 

اجلعفري السيء السمعة؟ 
ونتيجة لشظف العيش واملعاناة من الفقر واجلهل 
واألم�راض وخصوصا  مم�ن بقني  بال عم�ل أو معيل،  
إجتهت  بعضهن الى  التس�ول  أواالنحراف والدخول 

في عالم اجلرمية املنظمة.
ويذكر أن عدد األرامل قد وصل  الى أكثر من ثمانية 
مالي�ني أرملة أي  أن م�ا بني 90 الى 100 ام�رأة عراقية 
تترم�ل كل ي�وم نتيجة أعمال القت�ل والعنف الطائفي 
حس�ب تقرير ل�ألمم املتح�دة .  وهو رق�م مخيف بكل 

املقاييس.

وش�ه����دت كردس����تان ح�وادث كب��ي�رة م�ن 
نتيج�ة  مس�����بوق،  غي�ر  بش�كل  النس�اء  إنتح�ار 
م�ن  البع�ض  وعم�د  عليه�ا،  االجتماعي�ة  الضغ�وط 
املهاجري�ن بتصفي�ة بناتهم بحجة غس�ل العار بعيدا 
ع�ن وط�ن اللج�وء، أو إجباره�ن عل�ى ال�زاوج ض�د 

رغباتهن.
 وعل�ى صعي�د أخ�ر، تعرض�ت ومازال�ت تتعرض 
الظ�الم  وق�وى  امليليش�يات  أي�دي  عل�ى  النس�اء 
وخصوص�ا ف�ي املناطق احملتل�ة  داعش ال�ى عمليات 
قت�ل وإغتصاب وس�بي وتش�رد. أذ بلغ عدد النس�اء 
الذين قتلن حسب  تقرير ملركز احلقوق املدنية الدولي 
14 أل�ف امرأة خالل ال12 عام�ا املاضية في العراق أي 

مبعدل اكثر من ثالث  نساء  يوميا.
وذكر التقرير ) إن تنظيم داعش اس�تهدف النساء 
املتعلمات واللواتي يشغلن مناصب هامة في السياسة 
أو اجملتمع، ما يجعل التنظيم ميثل خطرا على النس�اء 
اللوات�ي يعمل�ن ف�ي اجمل�ال الع�ام«، مش�يرًا ال�ى أن 
التنظيم ق�ام بإعدام ث�الث محاميات في األس�بوعني 
األوليني من عام 2015 فقط، فيما مت اغتيال 28 صحفية 

من اإلناث ما بني أعوام 2003 – 2013(.
إن النس�اء  العراقيات قد س�دل عليه�ن  ليل طويل 
ليس ل�ه أخر م�ن قوانني ومتيي�ز وقمع ف�ي مجتمعنا 
الذك�وري بإمتياز. فم�ن ينتصر  له�ذا  الكائن اجلميل  

وواهب  احلياة من أم وزوجة وأخت.

جفاف األهوار وأساليب معاجلتها

سوسيولوجيا العنف واإلرهاب نقول وردة ساحرة.. ونسعى لسحقها    
  

املنتدى � خاص:

الدكت�ور  يتن�اول 
ف�ي  احلي�دري  إبراهي�م 
الص�ادر  اجلدي�د  كتاب�ه 
بي�روت  الس�اقي  دار  ع�ن 
اإلره�اب  موض�وع   2015
وانتشاره في جميع أنحاء 
العال�م، ويبح�ث خطورته 
وتعقي�ده  وحساس�يته 
عل�ى  الوخيم�ة  ونتائج�ه 
اجملتمع والف�رد، وذلك عبر 

دراس�ته من الناحيتني السوسيولوجية والسيكولوجية. كما 
يعالج الكتاب سوسيولوجيا العنف واالجتاهات النظرية في 
تفسيره وعالقته بالطبيعة البشرية مستعرضا أهم النظريات 
الت�ي عاجلت العن�ف واإلرهاب، وفي مقدمته�ا نظريات العقد 
االجتماع�ي، بدءًا م�ن هوبز ول�وك، مرورًا مبارك�س وفرويد 

وابن خلدون، وصواًل إلى فوكو وهابرماس.
لقد أصبح االرهاب هاجس خوف وقلق يثير الرعب، خاصة 
وان اإلرهاب ليس حربا نظامية، وامنا يعبر عن نفسه بأعمال 
إرهابي�ة مختلف�ة وعل�ى ش�كل ح�رب عصاب�ات غي�ر منظمة 
بحي�ث أصبح األمر مألوفا في العراق وس�وريا وافغانس�تان 
وغيره�ا ولم يس�لم من اعم�ال العنف واالره�اب حتى الدول 
الغربية الكبرى. واألكثر أهمية وخطورة ورعبًا هو ان األفراد 
واجلماع�ات والدول اخذت تواجه ع�دوا مجهوال ال تعلم متى 

وأين وكيف يظهر وملاذا وملن يوجه ضرباته القاسية. 
واالرهاب ظاهرة عاملية قدمية جديدة عامة وشاملة، بل هي 
من أخطر واعقد املش�اكل التي تواجه البشرية.انه حرب على 

جوهر احلياة الذي هو سعادة االنسان على هذه األرض. 
ومن الناحية السوسيولوجية فالعنف هو ظاهرة اجتماعية 
عام�ة وش�املة وتوج�د كلما كان هن�اك ظلم وقمع واس�تبداد 
وتس�لط، يقابله عجز وخضوع عن مجابهت�ه. ولهذا فالعنف 
ه�و التعبير املادي للتعارض واخلالف واالختالف الذي يولد 

الصراع والتنازع وليس التعاون والتفاهم واحلوار. 
والس�ؤال الهام واملط�روح أمامنا ه�و: هل يول�د اإلرهابي 
بالضرورة إرهابيا؟ وملاذا يفجر اإلرهابي نفس�ه وهو منتشي 

من الفرح؟!
واحل�ال ان أخطر ما ف�ي هذه الردة احلضاري�ة هو جانبها 
الالمرئي فيه�ا، وهو عالم األفكار، الذي يفصح عن نفس�ه في 
االيديولوجي�ا التكفيرية التي ت�زود االرادة بطاقات ورغبات 
وميول لالنتقام واس�تخدام العنف والقس�وة. كما ان ظواهر 
العنف واالرهاب لم تنتش�ر بهذا الش�كل الواسع والسريع إال 

بوجود تربة حاضنة تنتشر فيها ايديولوجية مولدة. 
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ألحان القيثارة السومرية
ج��واد  للش��اعر 
وادي  صدر مؤخرا 
ش��عريان  ديوان��ان 
ف��ي املغ��رب وهم��ا 
فص��ول(  )س��يرة 
القيث��ارة  و)أحل��ان 
الس��ومرية(.  وجاء 
في قصيدة )ال وقت 

للبكاء(:
النهايات تقترب

البدايات تبتعد
ونحن كما قبرات هائمة

جتول في البراري
باتت قلوبنا

تهرب من رمال اخليانات
الشوارع متشي على أجسادنا

ونحن هلعا واجمني
كلما بعدت املسافات

بغداد مدينة
السالم و الدم

حديث�ا   ص�در 
)مدين�ة  بغ�داد  كت�اب 
م�ن  وال�دم(   الس�الم 
دار نش�ر«ألن ل�ني« في 
لن�دن ملؤلفه »جس�تني 
مروزي«. ويقع الكتاب 
م�ن  صفح�ة   459 ف�ي 

القطع الصغير.
ويع�د ه�ذا الكت�اب 
يص�در  عم�ل  أول 
باإلنكليزي�ة عن تاريخ 

بغداد املعاصر منذ ما يقارب 80 عاما. 
ويذك�ر أنه س�بق للمؤلف الذي وصفت�ه صحيفة 
»س�ندي تلغ�راف« االس�بوعية كونه م�ن أذكى جيل 
مؤلفي كتب الس�ياحة والتاريخ،  أن زار بغداد، ألول 
م�ّرة، في مت�وز 2004  وعمل  كمدير الش�ؤون املدنية 
لش�ركة حماي�ة أمني�ة بريطاني�ة. ولكن س�رعان ما 
أدرك هذا الصحف�ي واملؤلف القدير بأّنه حان الوقت 

لتدوين آخر عن مدينة  بغداد املدهشة كما يقول. 
ويعتب�ر عمل�ه اس�تكماال   لكت�اب )بغ�داد مدين�ة 

السالم( ريتشارد كوك«  الذي  أصدرعام 1927. 

مسرحيات
»بدون املانيا«

م��ن مطبعة ردمك 
ف��ي املغ��رب ص��در 
)مسرحيات  مؤخرا 
املاني��ا(  ب��دون 
ماج��د  للكات��ب 
اخلطي��ب ينقلنا فيه 
ملش��اهد  الكات��ب 
حياة  م��ن  حقيقي��ة 
الاجئني في املانيا. 

واملهاجرون في هذه املش��اهد املس��رحية هي 
عن طالب��ي اللجوء لم تبت الس��لطات االملانية 
في إقامتهم بعد، ومعلقني بني نيل حق اإلقامة 
أو التس��فير القس��ري التي وف��دوا منها، فهم 

)بدون أملانيا(.

قرر مجلس اوروبا و املتوسط وأكادميية املوسيقى العاملية و السالم العاملي الذي يجمع خيرة 
قادة األوركسترا وعازفي الصولو العامليني ورئاسة املايسترو التاريخي ريكاردو موتي  باإلجماع 
انضم�ام املايس�ترو كرمي وصفي لهم ملا قدمه وال يزال لنش�ر املوس�يقى العاملية ف�يً أنحاء االرض 

كافة وجميع القارات.. و مت إطالق تسمية روستروبوفيتش اجلديد العراقي.
و يقول الكاتب احمد عبد احلسني » يكاد يكون الفنان الوحيد الذي يدفعه ضمير مثقل بالواجب 
إلى أن يحزن على ضحايانا حزنًا خالقًا، الوحيد الذي يتنقل مبوس�يقاه على أنقاض التفجيرات 

تاركًا عيشًا رغيدًا في موطن آخر ال أنقاض فيه وال تفجيرات وال أناس يسخرون منه.
اس�خروا منه ومن آلته املوس�يقية فهو ال يش�بهكم، هو لي�س طائفيًا، ولم يتل�وْث بعُد ليصير 
ش�بيهًا بكم. عج�زْت كل تفجيرات، بغداد التي ع�زف على أنقاضها عن أن تلّوث روحه. يس�تحّق 
الس�خرية َمْن هو غريب إلى هذا احلد عنكم، ما دام قد أحرجكم وصدع رؤوسكم ودوخكم بصوت 

موسيقاه...« 

مبـروك للموسيقي العراقي
وللعراقيني جميعا

عطاء العمر وزهور التكريم
العقوق من  املبدع بحياته، ويرى أن ماقدمه ال يناله  جميل أن يكرم 
وهي  العراقية(  )للعادة  كسرا  وليعد  اجلديدة،،  األجيال  من  او  جيله 

تكرمي املبدع بعد أن يرفع غطاء األرض وميضي.
وجوه  ثاثة  تكرمي  في  خيرا  األنساني  احلوار  مؤسسة  فعلت  لقد 

عراقية في مجال الكتابة الصحفية والفن والشعر والعلوم وهم
القامات الثاث الكاتب والفنان خالد القشطيني والكاتب والشاعر 
تقديرا جلهد  التكرمي  نيازي والعالم غازي درويش.  ويعد هذا  صاح 

والعلمي  األدبي  األب��داع  مجال  في  مستمرا  وم��ازال  عقود  ستة  طال 
رغم الغربة والتقدم في السن وأمراض الشيخوخة.  ويذكر ان الكاتب 
القشطيني قد منح جائزة تقديرية من دولة األمارات جلهده الصحفي 

املتميز وخصوصا عموده الساخر في صحيفة الشرق األوسط. 

للف�ن  مع�ارض  مؤخ�را  اقيم�ت 
التش�كيلي في املركز الثقاف�ي العراقي 
االول للفن�ان محم�د الدعم�ي بعنوان 
) تراتي�ل ملون�ة(، احت�وى ع�ددا من 
اللوح�ات التي عكس�ت بعض�ا منها ما 
يعاني�ه األنس�ان العراق�ي من عس�ف 

وقتل على ايدي قوى اإلرهاب. 
ويق�ول الف����ن�ان الدع��مي )ماذا 
ميك�ن أن أقول عن أكثر من 1700 ربيعا 
ق�د غيب�وا ال�ى األب�د وع�����ن أمهات 
الزل�ن ينتظرن احللم وص�ورا حاولت 
جاه�دا اله�روب منه�ا فلم اس���تطع. 
القم�اش  عل�ى  أس�جلها  أن  فك�رت 
ومربع�ات  خط�وط  ال�ى  فاس�تحالت 

وأشكال. 
التش�خيص  ب�ن  اللوح�ة  فكان�ت 
والتجريد. جتريدية أحيانا وجتريدية 
تعبيري�ة أحيان�ا اخ�رى. حاول�ت أن 
فكان�ت  وإحتجاج�ي  رفض�ي  أس�جل 

تراتيل ملونة(.

معرض ناظم اجلبوري

فق�د  اجلب�وري  ناظ�م  الفن�ان  ام�ا 
أبهج قاع�ة املركز أيضا ولك�ن بإعماله 
النحتي�ة 15 عمال ومنه�ا  نحت مصغر 

من عمله النحتي )امل�رأة( الذي فاز به 
باملرتبة األولى من في املهرجان العاملي 
النحتي الذي إقيم في كوريا اجلنوبية 
عام 2011 اش�ترك فيه.  ويقول ناظم ) 
النحت بالنس�بة لي تسبح فيه األفكار 

واألشكال معا في تناغم متناسق يكمل 
ااحدهما األخر، ه�و أداتي للتعبير عن 
جمالي�ات أراها من حول�ي وأحاول أن 
أستكش�ف خالصاته�ا،  ه�و إس�تلهام 
لل�روج اجلمالي�ة في النح�ت العراقي 
وتصوي�ره بأس�لوب حدي�ث ليعكس 

تواصله(. 

معرض سلمى اخلوري

أم�ا املع�رض الثال�ث فه�و )حتيات 
حزينة( للفنانة سلمى اخلوري، عبرت 
فيه�ا ع�ن قص�ص النس�اء  احلزينات 
وخصوص�ا الثكل�ى واألرام�ل. ولك�ن 

األمل لم يغب عن لوحاتها.
وتق�ول الفنانة أن أعمالها ) رس�الة 
غرق�ت  وأخ�ت  أم  كل  م�ع  تضامني�ة 
في بح�ر احل�زن واملعان�اة، وأضاعت 
أبناءها في زوايا العالم الغربية جراء 

الظلم والتشتت واألغتراب(.

 معارض تشكيلية في المركز الثقافي العراقي

من عوالم

الفنان التشكيلي 

فيصل لعيبي

 عند الركن الخاص 

في المعرض الفني 

العالمي في لندن

لعنة التأويل
ص���در  م��ؤخ��را 
عن  دار متوز رواية 
ل��ع��ن��ة ال��ت��أوي��ل  
العراقي  للكاتب 

املقيم في املانيا  
صبري هاشم، 
اتسم العمل بلغته 
وفي  الشاعرية 
العميقة  نظرته 

بالشخصيات  النظر  إع���ادة  ف��ي 
)األخبار  براثن  من  وتخليصها  التاريخية 

الرسمية( في  سياقها 
املسبقة  األفكار  مع  واملتعارض  املتوزاي 

عنها. 
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االداء الجيد في المقابالت طريقك في الحصول على العمل
قد يكون طريقك سالكا الى الوظيفة بحكم ما متلكه من خبرات وشهادات  تؤهلك 
للحصول عليها، ولكن في املقابلة مع إصحاب العمل قد يولد  إنطباعا سلبيا عنك، 
بشكل  ال يعكس االمكانيات الفعلية لديك، ولهذا نقدم لك عددا من النصائح تفيدك 

ورمبا تكون أحد األسباب الرئيسية لنجاحك عند اجراء املقابلة.
 فقبل املقابلة عليك  احلصول على معلومات وافية حول الشركة أو املؤسسة التي 
تروم العمل  فيها، وهو ما يعكس مدى اهتمامكم في احلصول على الوظيفة، ويسهم 

إيجابا على قرارات جلنة املقابلة. 
- التاكد من موقع الشركة والفترة التي تستغرقها للوصول الى مكان 

  املقابلة في املوعد املقرر.
-  ال تؤجل موعد املقابلة ااّل اذا كانت هناك ظروف قاهرة حتول 

   دون حضورك، وفي حالة التأجيل فعليك األعتذار وشرح  
   األسباب.

الصدد  بهذا  الشركة  توقعات  معرفة  ومحاولة  واملظهر  باألناقة  االهتمام    -
الرتداء اللباس املناسب.

-  دراسة االعان عن الشاغر بصورة دقيقة، ومعرفة معاني املفردات املذكورة 
فيها وما املقصود منها.

لتؤهلكم السترجاع  املقابلة كافية  تبعد عن مكان  التي  املسافة  أن  التأكد من    -
نفقات السفر)Travel To Interview Scheme ( وعليكم  

   االتصال مبراكز العمل )Job Centre ( للحصول على املزيد من التفاصيل.
وأثناء املقابلة ستواجه بأسئلة شائعة وعليك أن تكون أها لإلجابة عليها مثل: 

 *  ملاذا حترصون على احلصول على هذه الوظيفة ؟
السابقة؟ عملك  خبرات  هي  *  ما 

؟ الوظيفة  لهذه  الضرورية  املهارات  برأيك  *  ماهي 
تقدمها؟ التي  اخلدمات  أو  الشركة  منتوجات  حول  معلومات  لديك  *  وهل 

مبفردكم؟ العمل  أو  فريق  من  كجزء  العمل  الى   تنظر  *  كيف 
العمل؟ عن  عاطا  فيها  كنت  التي  الفترة  قضيت  *  كيف 

وجدمتوها؟. وكيف  املؤسسة؟  خدمات  أو  منتجات  استخدمتم  * هل 
الفرص؟ تكافؤ  ملفهوم  تصوراتكم  هي  *  ما 

املؤهات  من  لديك  وهل  عليك...  العمل  عرض  حال  في  ستقدمه  الذي  * ماهو 
واخلبرة الكافية لتمكنك من اداء عملك؟

السابق؟. لعملكم  ترككم  أسباب  * ماهي 
 وفي اثناء املقابلة  عليك

   * الوصول للمقابلة في الوقت احملدد أو قبله.
  * تاكد من فهم السؤال قبل الشروع باجلواب.

أعضاء  فهم  من  والتأكد  وواضحة  قصيرة  أجوبتكم  تكون  أن  على  * احلرص    
جلنة املقابلة جلوابكم.

اليستسيغه  قد  موضوع  أي  حول  وآراكم  افكاركم  طرح  قبل  بعناية  *التفكير    
صاحب العمل.

  * احتفظوا معكم بنسخة من السيرة الذاتية )CV( ملراجعة املعلومات قبل موعد 
املقابلة.

  * عدم التدخني أثناء املقابلة ااّل اذا عرض عليكم ذلك.

معظم  يفّضل  حيث  املقابلة،  جلنة  مع  تعاملكم  في  املألوف  عن  اخلروج  *عدم    
املقابلني العاقة الرسمية مع املرشحني للمقابلة.
  * عدم مقاطعة اعضاء املقابلة أثناء حديثهم.

  * عدم نقد اصحاب العمل السابقني أو احلاليني، حيث تفسر بعدم والء.
  * عدم االنفعال في حالة توجيه سؤال حرج.

 وال يتوقف األمر عند هذه احلدود فبعد املقابلة عليك
التعيني. قرار  اتخاذ  موعد  عن  املقابلة  جلنة  من  * االستفسار 

املقابلة. انتهاء  بعد  اللجنة  * شكر 
الهاتف  رقم  و  عنوانكم  توفر  من  االدارة  أو  االستعامات  موظف  من  * التأكد 

الصحيح.
أثارت  التي  واملواضيع  ضعف  أو  قوة  نقاط  من  املقابلة  مجريات  مراجعة   *

اهتمامهم.
مستقبا.  معاجلتها  وكيفية  انفعال...  حاالت  أي   هناك  كانت  * اذا 

كيف تحصل على تأشيرة الفيزا الى المملكة المتحدة
نظرا لكث�رة اإلستفس�ارات ورغبة الق�راء الكرام في 
معرفة التفاصيل املطلوبة للتقدمي على فيزا الدخول الى 
اململك�ة املتحدة، ننش�ر أدن�اه أهم املعلوم�ات والوثائق 

املطلوبة: 
 • عنوان البريد اإللكتروني

 • رقم الهاتف 
 • التاريخ املرغوب لدخول و مغادرة اململكة املتحدة 

؟
 • جميع معلومات جواز السفر

 • العناوين
 • فترة السكن في هذا العنوان.

 • رقم الهاتف ) إن وجد(.
 • تفاصيل العائلة

-  إس�م األم واألب الكامل�ني وتاري�خ وم�كان امليالد، 
وجنسياتهم.

-  معلومات جواز سفر )الزوج أو الزوجة (. في حالة 
األرمل/ة، تاريخ الوفاة )كما في شهادة الوفاة(.

-  تفاصي�ل جواز الس�فر وعنوان األطف�ال التي  تقل 
أعماره�م ع�ن 18 عاما أو أي ش�خص آخر حت�ت واليتك 

)مسؤول عنه(.

 •       تفاصيل العمل

هل سبق لك أن عملت في :
-  اجليش أو القوات املسلحة؟

- األمن )مبا في ذلك الشرطة (؟
-  االدارات احلكومية؟

-  السلطة القضائية؟
-  وسائل اإلعالم؟

-  اإلدارات العامة؟ أو املدنية
  إذا كان�ت اإلجابة بنعم، يرجى تق�دمي التفاصيل مبا 
في ذلك، اسم املؤسسة، عنوان الوظيفة / رتبة وتواريخ 

)سنة إلى أخرى(. 

 • إذا كنت موظفا :
 -  مكان العمل ) عنوان/إسم الوظيفة (

 •  اسم املكان / املنظمة / الشركة 
 • عنوان العمل

 • تفاصي�ل االتص�ال اخلاص�ة بأرباب العم�ل : رقم 
الهاتف و البريد اإللكتروني

 • تاريخ البدء بالعمل

 •  الدخل واالدخار ) باجلنيه اإلسترليني(
    - ما هو دخلك الشهري ؟

 • مبلغ االدخار/ التوفير لديك؟

 • اإلنفاق الشهري على تكاليف املعيشة ؟
 • ه�ل متلك أي عق�ار - إذا كانت اإلجابة بنعم ما هو 

العنوان؟
 • ه�ل تس�تلم أي دخ�ل من املمتل�كات الت�ي متتلكها 

)على سبيل املثال عن طريق اإليجار (.
 • املال املتوفر لرحلتك إلى اململكة املتحدة ؟

 • املال املتوفر لرحلتك ؟
 • كم من هذه االموال سوف تنفق في رحلتك ؟

 • إذا كان ش�خص آخ�ر يدفع لرحلت�ك، يجب توفير 
املعلومات اخلاصة بهم. وكم من املال سوف يعطونك ؟

 •  التاريخ السفر
     -  هل سافرت إلى اململكة املتحدة من قبل؟

 • إذا كان�ت اإلجاب�ة بنع�م يرج�ى تق�دمي تفاصي�ل 
)تاريخ السفر و العودة و نوع التأشيرة (.

 • تفاصيل السفر في السنوات ال� 10 املاضية.
 • واذا كان ف�ي الس�نوات ال�� 10 املاضي�ة كن�ت ق�د 
س�افرت أكثر م�ن 10 مرات، فق�ط توفير تفاصي�ل ال� 10 

األخيرة.

 •  معلومات أخرى
رق�م التأم�ني الوطن�ي )إذا كان مق�دم الطل�ب لديه�ا 

واحد(
 •  الفيزا للسياحة 

  -  تكلفة اإلقامة في اململكة املتحدة )على سبيل املثال 
فندق(

  -  عنوان السكن ) إذا كان معروفا(
 FAMILY فيزا األقرباء  • 

  - تفاصيل العائلة في اململكة املتحدة :
   اسماء العائلة/األقارب في اململكة املتحدة والعنوان 

وتفاصيل جواز السفر ) إن وجد(.

بريطانيا تفرض رسوما صحية إضافية
من  لإلستفادة  إضافية  رسوم  إستحصال  اجلديدة  احملافظني  حكومة  قررت 
 ،  NHS SURCHARGE ال�  تسمية  عليها  أطلق  البريطانية  الصحية  اخلدمات 
وذلك إعتبارا من 2015/04/06. وبدفعة واحدة ويصدر مبوجبها رقم صحي يطلق 
املتحدة. ويستثنى  اململكة  البقاء في  أو  للدخول  أي طلب  النظر في  IHS قبل  عليه 

من هذا القرار:
• طالبو اللجوء أو املتقدمون للحصول على احلماية اإلنسانية )أو عائالتهم(

• ضحايا التهريب
• ضحايا العنف العائلي 

3 من االتفاقية  • كل من تشملهم عمليات الترحيل التي تنتهك أو تناقض املادة 
األوروبية حلقوق اإلنسان .

املتم����يزة  التأش����يرة  خدم������ات  مركز  موعد  حجزوا  الذين  املتقدم����ون   •
Visa Premium Service Centre  قبل 15/04/06 )حتى لو  كان املوعد هو 

بعد 15/04/06(.
GP خوفا من  ال�  الى عيادات األطباء  الذهاب  الناس تتجنب من  الكثير من  كان 
تطبيق قوانني الهجرة التي قد تنتهي بترحيلهم ، واآلن خوفا من حتمل أعباء مالية 
اليتحملوها. من الناحية العملية ضريبة الهجرة الصحية هي رسوم إضافية قد تصل 
الى  500 £، عند جتديد طلب اإلقامة، و لاستخدام احملتمل خلدمات الصحة الوطنية 

.NHS�ال
أنه من املبكر حاليًا أن نعرف موقف احملاكم، ولكن مما ال شك فيه أن هناك عدد 
من التحديات املثيرة لاهتمام من عدة زوايا، منها ملاذا يجب أن يجبر بعض الناس 

لديهم  يتكون  عندما  املساعدة  طلب  من  الناس  ردع  عدم  يجب  وكذلك  مرتني،  للدفع 
حالة خطيرة ميكن أن تؤدي الى عواقب وخيمة .

االحتاد  خارج  من  األشخاص  على  الصحية  الهجرة  ضريبة  إج��راءات   وتنطبق 
تكاليف  اتفاقيات  بالفعل  توجد  حيث  ونيوزيلندا،  أستراليا  مثل  ودول  األوروبي، 

الرعاية الصحية متبادلة.
املبالغ والرسوم هي:

- 150 £ في السنة كطالب
- 200 £ في السنة جلميع طلبات احلصول على التأشيرة والهجرة األخرى، املبلغ 

يعتمد على فترة اإلقامة املمنوحة.
وميكن أن يتم السداد على التسجيل في عنوان املوقع التالي:

  https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/pay
تسترد الرسوم بالكامل تلقائيا في احلاالت التالية:

- رفض الطلب دون حق االستئناف
- رفض الطلب دون حق املراجعة اإلدارية

- رفض الطلب بعد املراجعة اإلدارية
- في حالة سحب الطلب

ويسترد جزء من الرسوم، إذا:
- تتم املوافقة على طلب التأشيرة ولكن مقدار اإلقامة املمنوحة أقل من املطلوب

- جناح املراجعة اإلدارية ، لكن اإلقامة املمنوحة أقل من املطلوب
- منح صاحب الطلب الرئيسي ولكن رفض املعالني
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مستوى عال من املهنية و اخلبرة
 نصائح  وارشادات واضحة وموثوقة مع حلول عملية

فريق قانوني يتقن اللغات العربية والكردية
والتركية والفرنسية إضافة لإلنكليزية

اسعار مناسبة
خبرة طويلة في اجملال القانوني مع قضايا العراقيني 

شركة ديكارت مرخصة ومعتمدة من قبل هيئة تنظيم احملامني البريطانية
 Solicitors Regulation Authority 

) رقم الرخصة - 571256(

اختصاصاتنا القانونية:

 •    قضايا الهجرة  )اجلنسية  واللجوء(
 •    تاشيرات  )الدراسة أو العمل أو اإلستثمار أو الزيارة(

 •    قانون اوروبي 
 •    قضايا إستئناف 

 •    قضايا جنائية
 •    قضايا عائلية
 •    قوانني العمل

 •    قوانني العقود والدعاوي املدنية وقضايا الديون 
 •    قضايا خالفات اصحاب االمالك واملستاجرين

 •    وكاالت عامة وخاصة و قضايا تغيير االسم  وتصديق الوثائق الرسمية

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

مكتب ديكارت للمحاماة
واالستشارات القانونية

152 Chiswick High Road, London W4 1PR
Tel: 0208 995 3556

 Email: shwan@descartessolicitors.co.uk
  www.descartessolicitors.co.uk

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

 0207 7045686

سفرة المنتدى السنوية
الى شواطئ  مدينة )هيستنك  - Hastings( الساحلية

يوم األحد 9 آب 2015  
التجّمع الساعة التاسعة صباحًا أمام البناية السابقة للمنتدى في همرسميث:

241 King Street, Hammersmith, London W6 9LP

االنطالق الساعة التاسعة والنصف متامًا.
الَعودة الى لندن من هيستنك في الساعة السابعة مساًء   .

يرجى احلجز والدفع مقدمًا لدى مكتب املنتدى العراقي.

أسعار التذاكر
للكبار                                                   £15.00
للعوائل 2 كبار و1 طفل                £40.00
للعوائل 2 كبار و2 أطفال            £50.00
للعوائل 5 كبار                                £70.00

يرجى احلجز والدفع مقدمًا، ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على 
رقم  املنتدى 020 7023 2650
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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

 London art
 exhibition
 features portrait
 of Iraqi migrant
 shot dead in
 Iraq after being
 refused UK
asylum
 The Independent newspaper recently published this
 article by Nick Clark. When curators installing a London
 exhibition about migrants hung a portrait of a Kurdish
 grandfather they found a chilling message written on the
 back of the drawing. It revealed that the subject of the
 picture had been shot dead in Iraq three years after he
 was denied asylum in the UK.

 The inscription, written by the Kurdish artist Behjat
 Omer Abdulla, read: “Hajy Khalil was killed by a
 gunman on 12 February 2013 in Baghdad on his way
 home. He was refused for his asylum application in the
 UK. He went to Sweden and was deported from Sweden
to Iraq.”

 Abdulla, who currently lives in Sweden, said that the
 message was “a kind of signature”, and he was glad the
 curators of the Southbank exhibition “Adopting Britain:
70 Years of Migration”, had found it.
 Mr Khalil’s story was “tragic” he said, and the portrait
 was born of an earlier tragedy. Just days after he was
 deported to Iraq in 2010, Mr Khalil’s three grandchildren
were killed by a car bomb.

 “I had met him in Stoke and he was a beautiful person,
 a really nice guy,” Abdulla said. “When I heard about
 his grandchildren I really wanted to do something, to do
 his portrait. I sent it to him and he was really happy with
it.”

 Three years later, Mr Khalil was shot in the head by a
 gunman on a motorbike. Both the identity of the killer
and the motive for the crime remain unknown.

 “When I heard about his death I was completely
 shocked,” Abdulla said. “At the same time it shows how
 sometimes the immigration office cannot find out the true
story of people’s lives. I was really sad about it.”
 Abdulla does not blame immigration officials for Mr

 Khalil’s death, however, adding that it is “very difficult
 to make a decision about someone’s life” after just a few
 hours in an interview room.

 “It’s not their [the officials’] fault; it’s something to do
with the system. There needs to be a more suitable law.”

 The Southbank exhibition was set up to tell the stories
 of the different communities who have settled in Britain
 whether for work or love, and those who have sought
refuge from war or persecution.

 Bea Colley, who organised the show, said: “We want
 to celebrate migrants’ contribution to the artistic and
cultural scene.”

 The exhibition is part of the Southbank’s Changing
 Britain festival. Other displays include items brought by
 migrants from their home countries, a digital timeline of
 the cultural contribution migrants have made to the UK,
 and the chance to fill out some of the questions from the
Life in the UK citizenship application test.

 It also looks at the lives of those held in detention
 centres or stuck in the system after applying to remain
in the UK.

 Abdulla spent 12 years going through the refugee
 process after fleeing Kurdistan in 1997 at the age of 21
 and seeking asylum in the UK. The portrait of Mr Khalil
 is one of three large works in pencil he created as part of
a series of 12 works called “In Limbo”.

 He said: “The people I chose [to draw] were invisible
 and I wanted to stretch their images to monumental sizes
and ask: ‘Who are these people?’

 “In some cases, like Hajy, it’s important to know your
neighbour can be going through this sort of process.”

 Discussion
 on Toxic
Extremism

 Iraqi Association is presenting Dr
 Ibrahim AL-Haidari (Professor in
 Sociology and Author), in an open lecture
 and discussion on the Social basis of
 violent extremism. The lecture will be
 on  28th July 2015 at Threshold House,
 65 Shepherd's Bush Green, London W12
 8TX the lecture will start promptly on
 6.30pm. The meeting will be chaired by
the Iraqi Association Chairman Dr Al-
Yassri.

 The lecture will explore the sociological
 basis of violent extremism and terrorism
 and the theoretical models that explain
 violence and its relation to the human
 nature. It will also details the risks it pose
on society and the individual.

  The speaker will discuss topical issues
  on why a young person become a suicide
 bombers , is violence is product of nature
 or nurtured? Professor Al-Haidari  will
 highlight reasons for the spread of
Terrorism.

 This is the first lecture of a series that
 tackle social and psychological basis of
 violent extremism . All lectures in Arabic
 aimed at raising awareness at this toxic
phenomenon. Prior to the lecture Dr AL-

 Haidari will  be available for a signing
 session on the book he recently published
on roots and consequence of terrorism .

Professor Ibrahim Al-Haidari
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Iraqi Association Held Its 27th AGM

Preventing violent extremism
in our communities

 Iraqi  Association held its 27th Annual
 General  Meeting on 24th April 2014
 in Hammersmith, West London.  The
 agenda started with the minutes of the last
 AGM followed by the Trustees Report
 and Accounts ending 31 March 2015. The
 meeting also discussed in details the work
 of the Iraqi Association during the last 12
months.

 It was reported that the Iraqi Association
 has helped 2587 people, since last AGM,
 they came from different backgrounds
 and needs, and most were vulnerable local
 residents of  elderly and young people.

 The AGM was attended by representatives
 from Iraqi Academics Association in
 U.K., Al Kindi Society of Iraqi Engineers
 in Britain, Iraqi Woman’s league in
 Britain who addressed the AGM, Iraqi
 Cultural Café in London alongside letters
 of support from the Iraqi Cultural Attach’
 Professor Mousa Al Mousawi and Mr.
 Noaman Muna Chair of Iraqi Al Amal
 Charity in Iraq and well known Iraqi
 personality Dr. Kadhim Habib, as well
 as members and users of the charity,
 including other grass-root Iraqi non profit
 organizations.

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

  AGM also addressed that despite a
 shoestring budget, Iraqi Association
 continued to service its users, and stressed
 that resource development must be one of
 the top priorities. The meeting also noted
 the success of the IraqChild project and its
important role to help orphan children.

  The Board thanked the staff and volunteers
 for  their hard work over the past year, and
 expressed their grateful thanks to donors
 and funders of the Iraqi Association.

 Extremism as a narrative or interpretation of
 religious texts or as Aggressive behaviour
 existed thorough out history of mankind and
 in all societies. However  the emergence of
 Islamic State (IS) in Iraq , Syria  and Libya
 , committing barbaric atrocities against
 the local population in cities occupied
 by their terrorist gangs and the way they
 used  sophisticated  social media network  to
 influence and recruit vulnerable young men
 and women worldwide, represent more
 complex challenge and immediate present
 danger to our  peaceful diverse communities
in the UK . 

 According to UN general secretary recent
 speech, over 25000 young recruits left
 home to join IS gangs in Reqa in Syria or
 Mosel in Iraq, attracted by propaganda
 messages, with no regards to their families or
 to their future. Female recruits succumbed
 to a life of sexual and emotional exploitation
 and the male one end up as suicide
 bombers like the 17 years old student from
 UK who was killed recently while driving a
 car full of explosive at Biaji refinery in the
Anbar province in Iraq.

 Attempts to explore, understand or minimise
 violent extremism in our communities,
 is a new major challenge to ensure the
 physical and emotional welfare of our

 community members specially the young
 ones. However, most Muslim families
 are tolerant, respectful to other faiths
 and firm believers in peaceful dialogues.
 Nevertheless, some vulnerable marginalised
 members within age range 15-28 years,
 regardless their gender, who due to the
 complex process of physical, emotional
 and most importantly psychological and
 social maturity or mental health concerns
 will, unlike the majority, start to exhibit
 verbal or non-verbal behaviour indicative of
 preoccupation with extremist narrative that
 leads to violent extremism. In such cases,
 voluntary and civil society organisations
 like Iraqi Association will be able act, as
 one of the point of contact to support to the
 individuals and indeed their families too,
 and access specialist community services
 available to those who are at risk of acting
out their extremist belief.

 Specialists in this field often describe
 pushing and pulling factors working in
 tandem that contribute to the transformation
 of a young person into extremism. These
 includes  reduced opportunities  to progress
 in their life, grievances, psychological and
 emotional states related to sense of isolation,
 conflicts, hopelessness and helplessness
 within family setting, schools or peers
 and  tendency to seek and influenced by

 direct or distant recruitment messages that
 promote thuggish violence and extremism or
 in some cases directly related to undetected
deterioration in mental health.

 What can we do in term of practical
 steps require clarity on what could be done
 or should be achieved, training and resources
professional and financial.

  IA first contribution to prevent and combat
 violent extremism is to embark on a program
 to raise awareness among our community in
 particular, and Arab speaking community in
 general. IA have organised series of lectures
 by well-known Iraqi Academics, to address
 historical, social and psychological basis of
 violent extremism. At the same time  to setup
 a working group to consider the best practice
 available to promote a locally effective and
 sustainable preventative measures to counter
 act of violent extremism. This should be
 formed  in consultation with the  potential
 stakeholders in the Borough. This would
 lead to a better understanding  of violent
 extremism and to  underpin practical steps
 to tackle violent extremism as a narrative
 or behaviour, identify those who are at risk
 of falling victim to the manipulation of evil
 terrorist propaganda and working with them
 and their families, with attention to mental
health perspective.

 A Snapshot
 of Our Recent
Data

 During the last three months, starting
 1st March 2015 to end of May 2015, our
charity assisted 569 clients, using one-
 to-one services. This figure represents
 39% female and 61% male clients. The
 highest borough is Hammersmith and
 Fulham users, which represents 18٪ of
 the total Greater London clients. The
 second highest is the London borough of
 Ealing of 15%, and the outer London is
 4٪. The breakdown of age range is also
indicated that the highest is between 35-
 60 age range, which correlates to 71%
 of total service users for March, April
 and May. Our Charity has dealt with
 the total of 719 enquiries during the last
  three months.

Help Wanted
Contact us:

020 7023 2650
Info@iraqiassociation.org


