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أخلص التهاني والتبريكات 
للصابئة المندائيين

بعيد األزدهار)دهوا هنينا(

اخلص التهاني بقرب حلول
اعيـاد الميــالد
ورأس السـنة  

تزداد يوما بعــد يوم محنة النازحني داخــل الوطن البالغ 
عددهم ثالثة ماليني بســبب نقص اخلدمات واإلهمال املتعمد 
بسبب الفساد والسرقات، وميوت منهم العديد يوميا خصوصا 

األطفال وكبار السن بسبب نقص الرعاية الصحية.
 وسيزداد وضعهم ســوءا بعد ان أعلنت  منسقة العمليات 
اإلنســانية في االمم املتحدة الســيدة ليزا غراندي ألزمة في 
العراق هي واحدة من أكثر األزمات تعقيدًا وتفجرًا من أي مكان 
في العالم. مضيفة »لقد قام الشركاء في العمل اإلنساني بكل ما 
بوسعهم للمساعدة، ولكن أكثر من 50 باملائة من العملية سيتم 
أيقافه أو تقليصه إن لم نتسلم األموال فورًا، واصفة نتائج ذلك 
بـ الكارثية. وطالبت األمم املتحــدة واملنظمات غير احلكومية 
املشاركة معها من اجلهات املانحة مبلغًا قدره 497 مليون دوالر 
أمريكي لتغطية نفقات تقدمي املأوى والطعام واملياه واخلدمات 

األخرى املنقذة للحياة خالل الستة أشهر القادمة«. 
وأضافت ان النــداء يهدف الى مســاعدة أبناء اجملتمعات 
احمللية في جميع انحاء البالد ممن نزحوا أو تضرروا من جراء 
أعمــال العنف بني القوات احلكوميــة وتنظيم داعش. وبينت 
إن االحتياجات اإلنســانية في العراق هائلة ومتزايدة، فهناك 
ما يزيد على 8 ماليني شــخص في حاجة الى مســاعدة منقذة 

للحياة فورًا
إن هــذا الوضع املزري دفــع بالعديد مــن النازحني الذين 
أكتــووا بجرائم عصابات داعش وعدم وجــود مكان آمن لهم 
يحفظ لهــم كرامتهم في الوطن الى الهجرة خارجه، مخاطرين 
بأرواحهم حتت رحمة املهربني. كمــا أن الوضع األمني وتردي 
الوضع اإلقتصادي بســبب سياسات النهب واحملاصصة يدفع 

فئات اخرى غير النازحني وخصوصا الشباب  الى الهجرة.
وكشفت جلنة الهجرة واملهجرين البرملانية العراقية مؤخرا 
عن هجرة اكثر من 100 عراقي الى أوربا يوميا،أي مبعدل 3000 
شخص في الشــهر، و36500 في السنة وهو رقم كبير وخطير،  
واشــار تقرير اللجنة  الــى ان 20 باملئة منهم هــم من الطائفة 
الشــبكية، والعدد الباقي يتقاسمه املســيحيون وااليزديون 

وبقية املواطنني.
واملشــكلة ال تنتهي عند هذا احلد، أذ ان أعدادًا كبيرة منهم 
متوت قبل الوصول الى بــر األمان، خصوصا الذين يحاولون 
الوصول عبر القوارب املطاطية التي تفتقد للســالمة البحرية، 
كما أن  بعض دول اللجوء تتعمد اغراقهم حتى ال حتتمل تبعات 
النفقات عليهم. كما ان العديد منهما ترفض طلباتهم مثل املانيا 
والنمســا، ويجري تســفيرهم، أو أن البعض يختفي في دول 
اللجوء بشــكل غير شــرعي  مطارد من قبل الســلطات ،وهو 

يعاني من العوز واحلرمان من الســكن والعالج والدراســة، 
ويخضع لكل اشــكال األبتزاز.  وحتى الذيــن يصلون الى بر 
األمان يعانون من مشــاكل عديدة، قبل ان حتســم اوضاعهم، 
باألضافة الــى معاناتهم من العنصريــة والتمييز العرقي من 
التنظيمات الفاشــية واليمني املتطرف. إن حتــول العديد من 
أجســاد العراقيني يوميا الى طعام حليتــان البحر،   وتعرض  
من ينجــو منهــم الى كل األشــكال التــي حتط مــن كرامته 
وإنســانيته، يدعونا كمنظمة مجتمع مدني الى أن يرفع جميع 
العراقيني صوتهــم أليجاد حلــول ناجعة ملشــكلة النازحني 

في الداخل، وحماية من أنقطعت الســبل فــي اخلارج،  وتقع 
املســؤولية بالدرجة األولى على السلطات العراقية التنفيذية 
والتشــريعية وســفارات العراق ألعطاء إهتمام اكبر مبحنة 
النازحني والالجئني سواء في الداخل  أو اخلارج، وتبـــــنى 
قضاياهــم والدفاع عنهــا. كما يتطلب من اجملتمــع الدولي أن 
يرتقي الى مسؤوليته األخالقية في دعم النازحني في محنتهم 
وعدم توقيف الدعم من املنظمة السامية لشؤون الالجئني كي 
تســـتطيع ان تدفع عن النازحني غالة اجلوع واحلاجة بعد ان 

عجزت السلطة الوطنية عن ذلك.

 ذكرت مصادر اخبارية مؤخرا ، أن  فنلندا  تتوقع اســتقبال 
عدد أقل من طالبي اللجوء العراقيني بعد أن أعادت تقييم االمن 
في بلدهم وقررت ان االشــخاص لن يصبحــوا مؤهلني جملرد 

انهم يأتون من العراق.
ومعظم طالبي اللجوء البالغ عددهم 23 ألف شخص الذين 
وصلوا الى فنلندا هــذا العام عراقيــون كان حافزهم معايير 

اللجوء الفضفاضة واجلالية العراقية املوجودة هناك.
ووفقا ملعايير فنلندا ملنح حــق اللجوء يجب ان يكون لدى 
االفراد »مخاوف لها ما يبررها« مــن االضطهاد في بلدهم لكي 
مينحوا حــق اللجوء. وقالــت ادارة الهجــرة الفنلندية يوم 
الثالثاء إنه للحكم على ما اذا كان الفرد مؤهال سيتم االستناد 

االن إلى ظروف الفرد وليس الى حقيقة انه قادم من العراق.

وقالــت ادارة الهجرة إن األمن حتســن فــي محافظة بابل 
ومدينة كركــوك وإنه »بينما الوضع االمني فــي بغداد ما زال 
غير مســتقر فان كل االشخاص الذين يأتون من بغداد ال ميكن 
اعتبارهم هاربني من خطر شخصي من الوقوع ضحية الحداث 

العنف.«
وخفضت فنلندا عدد طالبي اللجوء الذين ســيصلون هذا 
العــام الى ما بني 30 ألفا و35 ألفا من تقـــــــدير ســابق عند 
50 ألفا، قائلة إن خــــــطط احلكومة خفضــت بالفعل تدفق 

العراقيني.
وكان طالبو اللجوء قد قدموا  التماســا واحتجوا في وسط 
هلســنكي الن فنلندا تزمع التفــاوض على اتفــاق مع بغداد 
لترحيل الذين تقرر انهم ال يعانون من تهديد حقيقي لسالمتهم.

علقــت فنلندا القرارات اخلاصة بطلبــات اللجوء العراقية 
والصومالية الى ان تعيد تقييمها أمنيا.

وقالت شــبكة حرية احلركة الفنلندية في بيان »يجب عدم 
ترحيــل أحد الى العراق. تقارير املنظمــات الدولية ومنظمات 

حقوق االنسان تبني ان العراق ليس بلدا آمنا.«
ومن ناحية أخرى دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي 
 )IOM( خالل زيارته للمقــر الرئيسي ملنظمة الهجرة الدولية
في مدينة جـنيف ، الى عدم إرجاع الالجئني العراقيني قسـريا 
من أوروبا، فيما اعتبر ان ما شهده العراق من أعمال العـــنف 
والتهديد األمني، وحالة عدم االســتقرار السياســي واألزمة 
املالية مع انتشار البطالة، كان ســببا رئيسيا لهجرة العراقيني 

وترك بالدهم.
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تهاني:
  GCSE الــف مبــروك لطلبتنا الذين إجتــازوا إمتحانات مرحلتــي الـ« ○
والـــ A Level... متمنني للجميع حتقيق أمانيهــم باحلصول على أفضل 
الفرص في دراســتهم اجلامعيــة... من خالل اجلد واإلجتهــاد والتفوق 

الدراسي«.
○ اصــدق واجمل التهاني لالخ شــاكر الدعمي وزوجته فاتن مبناســبة 

زواج كرميتهم اريج الدعمي من الشاب علي كرمي بالرفاه والبنني.
○ أحر التهاني للشــابني يحيى املزرقجي ومنى منعم مبناسبة زواجهم، 

بالرفاه والبنني.
○ مبروك لعائلة الدكتور عباس الفياض مبناســبة تخرج ابنه وسام من 

كلية الطب في لندن

متنيات:
○ متنياتنا بالصحة والعافية لعزيزنــا الدكتور غامن حمدون إثر الوعكة 

الصحية التي املت به وأدخلته املستشفى.
○ متنياتنا بالشفاء للكاتب والصحفي قاسم غالي.

○ متنياتنا بالصحة والشفاء لألخ عبدالهادي ثامر )أبو ياسر(.

تعازي:
• تعازينا الى الدكتور عادل مطلوب بوفاة والدته في العراق، لها الرحمة 

والذكر الطيب، راجني له الصبر والسلوان.
• تعازينا  الصادقة للدكتور رشــيد اخليون بوفاة والدته في العراق لها 

الرحمة والذكر الطيب ، متمنني له الصبر والسلوان.
• أحــر التعــازي لزميلنــا العزيــز د.علي شــوكت بوفــاة والدته صباح 
الثالثــاء 18 أيلول في بغداد لزميلنا وعائلته الصبر والســلوان وللفقيدة 

الرحمة والذكر الطيب.
• تعازينا للسيد مصطفى احلبوبي بوفاة والدته في العراق لها الرحمة، 

راجني له الصبر والسلوان.
• تعازينا للســيد حســني التكمجي بوفاة شــقيقه الشــخصية الوطنية 
والدميقراطية الدكتور حافظ شــكر التكمجي الــذي وافته املنية ظهر يوم 
الثالثني من حزيران 2015 في فرنســا، وعن عمر ناهز الثامنة والثمانني. 

للفقيد الذكر الطيب ولذويه الصبر والسلوان.
• تعازينــا للدكتورة زهرة قاســم )أم عَمار( بوفــاة والدتها في العراق ، 

للفقيدة الرحمة والذكر الطيب وجلميع أفراد العائلة الصبر والسلوان.
• تعازينــا للدكتــور عدنــان رجيب بوفاة إبن عمه الســيد ســعيد ناصر 
رجيــب )أبــو نبراس( فــي األردن بعد معانــاة طويلة مع املــرض، للفقيد 

الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.  
• الصبر والســلوان للزميل عبدالهادي حســني )ابو ياسر( الستشهاد 

بنات اخته الثالث في تفجير ارهابي في بغداد
• الصبر والسلوان للسيد مصطفى احلبوبي لوفاة والده في السعودية.

• الصبر والســلوان للســيد خليل املوســوي )ســفير العراق في كوريا 
اجلنوبية( وجميع أفراد عائلة املوســوي فــي لندن لوفاة إبنهم )املرحوم 

رضا إسماعيل املوسوي( في بغداد.
• تعازينا للسيدة أميرة الداغستاني وابنائها  عمر وعلي ووميض ومنار 
لوفاة زوجها الفقيد محمد شــاكر صبري )ابــو عمر( ، راجني لهم الصبر 

والسلوان وللفقيد الرحمة والذكر الطيب.
• الصبر والسلوان للكاتبة إبتسام الطاهر لوفاة والدها في بغداد

• الصبر والسلوان للفنانة ساهرة لوفاة خالتها في بغداد
• الصبــر والســلوان للفنان فيصل لعيبــي لفقدان اخته الشــاعرة ليلى 

لعيبي اثر مرض عضال في البصرة.
• تعازينــا  الصادقة للســيدة رضية ســليمان )أم محمــد( بوفاة أختها 
)رمزية ســليمان( في املوصل وبنت أخيها )ســناء حازم( في الســويد، 

لهن الرحمة والذكر الطيب والصبر والسلوان لذويهن.
• تعازينا للدكتور سعد عبدالرزاق بوفاة شقيقه )أرشدعبدالرزاق( يوم 
اجلمعــة 10/30 في األردن ، وبهذه املناســبة األليمة نتقدم باحر التعازي 
واملواســاة لك والى افــراد عائلته وكافة اصدقائــه ومعارفه، راجني لهم 

الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والذكر الطيب.
• تعازينــا الصادقــة للســيدة غربيــة ســـــــلطان )أم نشــوان( بوفــاة 
شــقيقتها في العــراق، راجني لهــا الصبر والســلوان وللفقيــدة الرحمة 

والذكر الطيب.

اجتمـــاعـــيات

لم يفارق احلياة عن مئة عام اال بعد أن منحته األمم 
املتحــدة جائــزة ) تـمـّيـــز ( العام املاضــي عن مجمل 
حياتــه اإلبداعية واجنازاتــه العملية كواحــد من أهم 
املعماريني العــرب في العصر احلديــث.  توفي الكبير 
محمــد مكية في لندن يوم األثنني 20 متوز 2015.. وهو 
مصمــم جامع اخللفــاء في بغــداد ومســجد الكويت 
الكبيــر وجامــع الصديق فــي الدوحة وبوابــة مدينة 
عيســى في البحرين ولــه تصاميم أخرى فــي الدول 

العربية والعالم. 

حــني دخلنــا لنــدن كان د. محمد مكية قد أســس 
ديــوان الكوفــة الذي بقي عقــودًا يزخر بالنشــاطات 

الثقافية التي جعلت منه مرفقًا مهمًا جلاليتنا. 
و قد بقــي الرجل واعيًا بفكــره املتنور ونظرته الى 
احليــاة واملعمــار معًا مع حنــني عميق لوطنــه العراق 

حتى آخر أيامه. 

الرحمة لروحه الطاهرة وله الذكر الطيب دائمًا.. 
و لنا جميعًا في فقيدنا الصبر اجلميل.

مرت الذكرى األولى لفقيد الفكر واألعالم  الكاتب أحمد املهنا، الذي رحل عنا يوم 24 متوز 2014 أثر 
مرض عضال، الذي عرف بروحه املرحة، وتبادل الرأي، واستقالليته الفكرية، وإحترامه األفكار اخملالفة. 
اللذين شكلتا  اجتاها في العمل االعالمي  الذات وعن احلرية والعدالة  الدائم عن  وكان مثقال في بحثه 

والكتابة الفكرية، ولهذا عده البعض مشروعا ثقافيا ميتلك التميز في ثقافتنا العراقية.
ويذكر أن الفقيد عمل في صحف ومجاالت إعالمية عديدة منذ عام 1979 وكتب ونشر عددا من القصص 

القصيرة، وصدر له كتابان هما )اإلنسان والفكرة(،  و)األمر رقم واحد(. 

 خالل االشــهر األخيرة أيار )مايو( وحزيران )يونيو( 
ومتوز )يوليو( اســتضاف املقهــى الثقافــي العراقي في 
لنــدن علــى التوالي ثالثــة وجــوه عراقية لهــا حضورها  
املتميز فــي الكتابــات الفكرية واألدبيــة والصحفية وهم 
الناقــدة والكاتبــة الدكتــورة فاطمــة احملســن، والروائي 
والكاتــب الدكتــور رياض رمــزي ، والصحفــي والكاتب 
زهيــر اجلزائــري. وأعتبر الشــاعر فاضل الســطاني في 
تقدمي احملســن في احلديث عن متثالث احلداثة والنهضة 
فــي ثقافة العراق أن عملها يكشــف ، مقــدار اجلهد الكبير 
والرائــد، الذي بذلته الباحثة، أكادمييا وزمنيا، في إلتقاط 
متوجــات هــذه احلركة، وإخضاعهــا للــدرس والتحليل، 
وكشــف البؤرة املركزية في مســتويات الواقع املتداخلة، 
بل املتناقضة حلد التصادم، وتعبيراتها الثقافية، باملعنى 
الشــامل للكلمة، أي طرق التفكير والســلوك، واملمارســة 

االجتماعية، باإلضافة إلى القيم اجلمالية والفنية.
وفــي تناولــه محاضــرة )صناعــة البطــل ومفهــوم 
البطولــة( لريــاض رمزي اكــد الدكتور حســني مزعل في 
تقدميــه إن رياض في إعمالــه اليرضى أو يقبــل بالظاهر 
وماهــو على الســطح بل يطــور عميقا في دراســة احلدث 
كتابــه  فــي  يظهــر  وهــذا  جلوهــره.  ليصــل  والظاهــرة 
)الدكتاتــور فنانــا( الذي يحاول فيه إثبــات إن الدكتاتور 
فنان فشــل في موضوعه وأجته نحــو حتقيق رؤاه الفنية 

عن طريق احلكم.
ويرى ريــاض في كتابــه اآلخر )املواكب احلســينية( 

ليســت  الطقــوس  أن 
أال صور تســيطر على 
اجلمهور وليس جوهر 
وقدســية  احلــدث 
التاريــخ هي مــا يقف 

خلف الطقوس.
اليوم  وموضوعــه 
لكتابــه  إمتــداد  هــو 
فنانــا(  )الدكتاتــور 
لفهــم  محاولــة  وهــو 
أن  وأنــه  البطــل  دور 
ســيجر  قائدا  أصبــح 
علــى بــالده اخلــراب 
أوال  يســعى  ألنــه 
الشــخصي.   جملــده 
اجلزائــري  وطــرح 
محاضرتــه  فــي 

)أوراق احلــروب( جتربته املثيرة إذ عايش ســبع  حروب 
في مناطــق مختلفــة )األردن، ســوريا ولبنــان، والعراق 
والســودان واملغرب( وكتب عنها ســبعة كتب. كيف رأى 

هذه احلروب وكيف آثرت عليه.  
وقال عنه الشــاعر فوزي كرمي  أنه يعــرف زهير قرابة 
نصــف قــرن،  وهــو مــن الشــخصيات التي لهــا جتارب 
واســعة فــي املعترك العربــي، أذ كان مــن الطالئع األولى 

التي ســاهمت في املقاومة الفلســطينية. ويعد واحدا من 
اجليل الســتيني الناشــط جدا، بعيدا عن هيمنة الســلطة. 

كان أنيسا ودائم احلديث ضمن دائرة األدب والفن.
وأكد انه لم يشــعر به أنه ميثل فكــرة أو عقيدة، وتكاد 

شخصيته األدبية أبرز من الطابع العقائدي في شخصه.
ومتتــــــاز كتبــه بالهارمانيــة املتوزعــة بــني الروايات 

والنصوص األخرى التي عكست جتاربه اخملتلفة.

 المحسن ورمزي والجزائري
في ضيافة المقهى الثقافي العراقي في لندن

رحيل شيخ المعماريين العراقيين والعرب

الذكرى االولى لرحيل كاتب )اإلنسان والفكرة(

شبان عراقيون في بريطانيا يعرضون بحوثهم

باحث عراقي يقدم بحثا متميزا عن السرطان

مببادرة من رابطة األكادمييني العراقيني في اململكة املتحدة في تشــجيع الشــباب،  إقيمت  حلقة 
دراســية في جامعة الدراسات الشــرقية ) سوس ( وذلك يوم 2015/10/3 شــارك فيها مجموعة من 
الشباب العراقيني من طلبة الدراسات العليا في بريطانيا، الذين حتدثوا عن املواضيع التي بحثوها 
في مجاالت تخصصهم. أذ قدمت الشابة ياســمني احلمداني مداخلة عن ) فهم ميكانيكية التفاعالت 
بني املاء واملواد ذات البعدين( وقدم الشــاب يســار كدوم موضوع )امراض املنطقة اإلستوائية، هل 
نســتطيع إهمالها؟( وشاركت الشابة ريا علي ببحثها )نشــأة وتطور اجملتمع املدني في العراق بعد 
2003، كم اثرت منظمات اجملتمع املدني على السياسة في العراق( وختم احللقة الشاب أمير إبراهيم 

في بحثه )تقييم ألساليب نقل املهارات وخبر اإلنسان الى اإلنسان اآللي )روبوت(.

شــارك الدكتــور عدنــان يوســف رجيب 
في مؤمتــر عاملي عــن الســرطان، أقيم خالل 
3 - 4 ســبتمبر 2015 في قاعة املؤمترات بفندق 
ماريوت، فــي لندن  الذي عقــد برعاية املنظمة 

العلمية. 
 ألقيت فــي املؤمتر بحوث عديدة ألســاتذة 
البحثيــة  املعاهــد  مختلــف  مــن  وباحثــني 
واملستشــفيات واجلامعات، وتضمنت مناقشة 
أنواع مختلفة من الســرطانات، مثل ســرطان 
، واملثانــة. خصصــت قاعــة لعرض  الثــدي 
مختصرات البحوث، على بوســترات ، يزورها 
بأصحــاب  ويتصلــون  والــزوار  الباحثــون 
البحــوث للتــداول فــي إمكانيــة املشــاركة 

املستقبلية لتطوير البحوث. 
 كان بحث د.عدنان رجيب )املنشور( بعنوان  

)  Novel Strategy to Cure Cancer(، وقد 
القــى إقباال كبيــر نوعا ما مــن الباحثني حيث 
وجــدوا فيه أفــكارا جديدة، )غيــر تقليدية(، 
جديرة باإلهتمــام. وتتكرر فكرة البحث الفكرة 
العامة  أن السرطان عبارة عن ميكانزم من نوع 
خاص، وهو يبرز كـــرد فعل من اجلســم حني 
تعرضه لتأثيرات شديدة وقاسية ، )جرثومية، 
دخانية...الخ(،  هرمونية،   ، كحولية  إشعاعية، 
بحيث ال تستطيع مناعة اجلســم القضاء على 
هذه التاثيرات.  ميكننا التخلص من السرطان ، 
لكن فقط  عندما نداوي بشكل كامل كل األمراض 
حصل  بســببها  التي  املريض(  )عند  الســابقة 
الســرطان، مع احلذر التام من التعرض خلاليا 
الســرطان نفســه )فالتعرض للسرطان يعني 

تركيزه وليس إزالته(. 

رابطة المرأة العراقية
في بريطانيا تعقد

مؤتمرها السنوي التاسع
عقدت رابطــة املــراة العراقية فــي بريطانيــا مؤمترها 
السنوي التاسع بتاريخ 2015/10/4 وبحضور حاشد. ُأفتتًح 
املؤمتر بالترحيب باحلضــور، تاله الوقوف دقيقة حداد على 
ارواح شهيدات وفقيدات الرابطة واحلركة الوطنية العراقية 

والشعب العراقي . 
وحتدثت االخت بشــرى برتو عن الفقيدة عميدة الرفيعي 
ودورها في الرابطة واحلركة السياسية والوطنية العراقية. 
والقيت كلمات باســم املنتدى العراقي في بريطانيا، ورابطة 
االكادمييني العراقيني في بريطانيا  ورســالة حتية من جلنة 

تنسيق التيار الدميقراطي في بريطانيا. 
بعدها  مت اســتعراض التقرير اإلجنازي  لنشاطات الفرع  
للــدورة املنتهية، وبعدها فســح اجملال  لتقــدمي املالحظات 
واملقترحات لغرض تعزيز النشــاط للفترة القادمة بعدها مت 
التصويت علــى التقرير وإقراره. ثم قدمت االخت مســؤولة 
اللجنة املالية تقريرا مفصال عن مالية الفرع، وبعد املناقشــة 
مت اقرارها مع توصية بالتوجه اليجــاد دعم مالي من جهات 

متنوعة.
أنهى املؤمتــر اعماله بانتخاب هيئة إدارية جديدة متكونة 
من 6 ، وقدم املؤمتر شهادة تقديرية الى االخت ساجدة تقييما 
جلهودها خــالل الفترة الطويلة التي عملــت بها في الهيئات 

االدارية املتعاقبة. 

رحيل يعقوب قوجمان )ابوسالم( 

الشخصية  بفقدان  العراقية،  اجلالية  فجعت 
اإلجتماعية والسياسية يعقوب قوجمان )ابوسالم( 
الفقيد  وعرف  املرض.  مع  مرير  وصراع  معاناة  بعد 
بعالقات الطيبة مع اجلالية وتقدمي اخلدمات لها، ذكر 
واصدقائه  لعائلته  والسلوان  والصبر  للفقيد  الطيب 

ومحبيه.
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زار طبيب العيادة الشعبية ،التي يدعمـــــها مشروع طفل العراق في املنــــتدى العراقـــــي، 
د. مزاحــم مال الله يوم األربعاء 26 آب 2015، بناية مهجورة في حــــــي اجلـــــــهاد ـ شــارع 
مركز شــرطة الفرات ، يتخذها )110( نازحة ونازح  من نساء وشباب معاقني وأطفال مأوى 

لهم من النازحني. 
حيث ترك اإلرهاب فيهم، عوق دائم، وحاالت نفســية صعبة، طفلة بعمر الورد )11ســنة( 
فاقــدة الشــهية والنطق..! وحالتــي لني العظام)الكســاح(، وحاالت  من األمــراض اجللدية 

واملعوية، إضافة الى األمراض املزمنة، والنفسية.
• الطفل )محمد( أصيب بالسحايا، فقد على أثرها القدرة على املشي، ووفرت له العيادة 

كرسي متحرك.
• مت توزيـــــع فرش األســنان بني األطفــال إضافة الى املكمالت الغذائيــة وحبوب تعقيم 

املياه.
• الكثيــر يعانون مــن األمراض اجللديــة واملعوية، إضافــة الى األمــراض املزمنة، ولكن 

احلاالت النفسية ليست قليلة.

طفــل العـــراق

العيادة الشعبية بين نازحي ناحية
البغدادي/قضاء هيت/محافظة األنبار

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع الطفولة  في العراق
طفلة أجهدها مالحقة السيارات لبيع الكلينكس فنامت 
حتت الشــمس احملرقــة تســتظل علبها، البــد أن حترك 
رة وغضبنا  الصورة ضمائرنا وحزننا علــى الطفولة املدمَّ

على من كان سبب تدميرها.

هــذه العائلة التــي كانــت عراقية قبل 
موتها وصــارت كائنات بحريــة قد غرقت 
في بحر إيجة. كانت تريــد العبور كما عبر 
مرة جدها النبي ابراهيم من االرض الظالم 

اهلها الى ارض يحكمها بشر عادلون..
املسؤول عن موتها هم كل الذين تسلموا 
مقاليد هــذا البلد وصرفــوا املليارات دون 
ان يؤمنوا لشــعبهم الطمأنينة من قطعان 

االرهــاب والطائفيــة املســعورة والذين 
ســاهموا جميعــا في اطــالق العنــان لها 
لتمارس اســتهتارها بحــق املواطن اآلمن 

االعزل.. والزالت.
كل الذين كانت بيدهــم املقدرات املادية 
متطلبات  ادنى  تأمني  يســتيطعوا  ان  دون 
فهجروا  اآلدمي..  للعيش  الالزمة  اخلدمات 

خيرة اهل هذه البالد.

عائلة
منكوبة

الناشطة بيسراني تشترك في سباق الدراجات ملساعدة االطفال

ضمن تقليدها السنوي،  اشتركت الدكتورة شذى بيسراني يوم السبت 1 آب 2015 في سباق 
الدراجات في لندن، ضمن جهودها للحصول على تبرعات ملساعدة أطفال العراق، ومتكنت من 

جمع  350 باون في يومها األول.
 ويذكر ان  الدكتورة بيســراني  من الداعمني املهمني  لصندوق مشــروع أطفال العراق الذي 
يتبناه املنتدى منذ ســنوات، من خالل جمعها التبرعات التي ســاهمت فــي دعم العديد من 

املنظمات  داخل الوطن املهتمة في اطفال احملتاجني وخصوصا في مدينة الثورة. 
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يعانــي الكثيــر منا مــن وقت إلــى آخر مــن األرق خالل 
الليل، األمر الذي ميكن أن يؤثر وبشــكل كبير على نشاطنا 
فــي اليوم التالــي، الســيما إذا كانت لدينا مهمــات يومية 
نضطر للقيام بها، والتي فــي هذه احلالة نواجهها بالتعب 

واإلرهاق الشديد. وللتخلص من االرق ننصح بـ:

تجنب تناول القهوة:

فمن يرغب في الســهر لفترات طويلة عــادة ما يلجأ إلى 
تناول كميات أكبر من مشروبات الكافيني.

تجنب القيلولة :

اذا ماكنــت تعانى من مشــاكل فــى النوم فــان القيلولة 
سوف تزيد من سوء األمر. ولكن اذا كان ال مفر منها نتيجة 
ارهاقــك فاحرص على ان تكون مدتها ال تزيد عن 20 دقيقه 

في وقت مبكر من اليوم.

التوقف عن التدخين:

التدخــني أحد مســببات األرق، حيث حتتوي الســجائر 
على مــواد كالكافني، وإذا كنت مــن العاجزين عن التوقف 
التام عــن التدخني، فعلــى األقل أوقفه قبــل النوم بخمس 

ساعات.

اجعل غرفه نومك للنوم فقط:

توقــف عــن قــراءه الكتــب او مشــاهده التليفزيــون او 
التحــدث فى الهاتف اثنــاء وجودك على الســرير الن ذلك 

يفقده اهميته وقيمته كمكان للراحة بالنسبة لك.

مغادرة السرير في حال عدم النوم:

يشدد اخملتصون الصحيون على ضرورة عدم البقاء في 
الســرير ملن ال يســتطيعون الغفو، أو في حال استيقاظهم 
صباحــا بشــكل أبكــر مــن الوقــت الــذي يريــدون فيــه 

االستيقاظ.

االرق والنوم بعمق

بعض اإلرشادات املفيدة لغذاء صّحي:
اعتمــدو تقدمي األطعمة املتنوعة لضمان غذاء متــوازن وصحي. فغذاء اليوم 

يؤثر بالتأكيد على صحتكم على املدى الطويل.
احرصــوا على املوازنـــة بــني الغـــذاء والرياضة. لصحة جّيـــدة، شــجعوا 

عوائلـكم باستمرار على ممارسـة الرياضة.
اختــار نظامًا غذائيـــــًا غنيـــًا باحلبوب واخلضــراوات والفواكـــه واعتمد 

االعتــدال والتوازن في تقـدمي اللحوم واأللبان واملعّجنات والدهون لعائلتك.
اختــــار نظامًا غذائيًا قليل الدســـم والدهــون والكـــولسترول، للحماية من 
األمراض وتعزيــــز صحة عائلتـــكم. وشجعوا على اتباع نظام غـذائي معتـدل 

بالصوديوم وامللح وذلك للحفاظ على صحة القلـب والشرايني.
اختــــار نظامـًا غـــذائيًا معتـــداًل بالسكر. وتذكر أنكم تستطيعون احلصول 

على السكر من املأكـوالت احملالة طبيعيًا.
احرص على تناول كمية كافية من املاء إذ يحتاج الفرد حوالي 8 أكـــواب من 

املاء يوميًا. زيد الكمية لك ولعائلتك في ظروف الطقس احلار والرطب.

مــن املعــروف أن أمراض القلــب وارتفاع ضغــط الدم هي 
أمــراض خطيــرة وتهدد احليــاة، فمن يرغــب باحلفاظ على 
صحة قلبه عليه أن ينظف شــرايينه من تراكم املواد املضرة، 
وذلــك ممكــن بتنــاول بعــض األطعمــة الطبيعية بعيــدا عن 

العقاقير الطبية.
هناك أطعمة تســاعد على تنظيف الشرايني طبيعيا، بعيدا 
عــن تنــاول العقاقيــر الطبيــة ما يســاعد على جتنــب اآلثار 
اجلانبية لتضييق الشــرايني وتوفير املعادن واملواد الغذائية 
للجســم. مثل الثومــوم والكركم والتوت البــري والبروكلي 
والرمان والبطيــخ األحمر)الرقي(... والقرفة: التي تســاعد 
على احلد من تراكم الدهون في الدم وتقلل من الكوليسترول 
املضر بنســبة تصل إلى 25 باملئة، وتعزز عملية االســتقالب 

في اجلسم.

مازالــت حملة  االعتداءات ضــد األطباء العراقيني متواصلة  تســهم بها 
أطراف وجهات عديــدة يقابلها صمت من احلكومة العراقية ووزارة الصحة 
بالذات  كونها املعنية بالقطاع الصحي وشــؤون األطباء في العراق. وتتخذ 
هذه االعمال  االجرامية  أشــكال عدة   فمثــال خطف احد  االختصاصيني في 
جراحة العظام في بغداد هذا الشهر وفي وصح النهار ، بينما قامت حمايات 
مستشــفى اليرموك باعتقال احد الطبيبات النازحــات  التي اضطرت الى 
مغادرة بيتها وعيادتها وجلات الى بغداد  و حاولت االســتمرار على مزاولة 
دورها في خدمة املرضى   فقامت مفرزة  احلماية باعتقالها وبشكل استفزازي 

وحجزها  و بدون اية ضوابط قانونية او  إجراءات قضائية.
 هذه أمثلة على حوادث يومية  تعددت فيها اجلهات املعتدية وفي مقدمتها 
العصابات اإلرهابية التي ترى فــي األطباء صيدا ثمينا للحصول على فدية 
مبئات اآلالف من الــدوالرات لتمويل أنشــطتها اإلرهابـــــــية في بغداد 
واحملافظات وابضا املليشيات التابعـــــــة لألحزاب  املتسلطة التي تصول 
وجتول وتفرض قوانينها اخلاصة وإتاوات  حسب ما يروق لها واخرى هي 
عصابات اجلـــــرمية املنظمة  التي تكاثرت بسبب غـــــياب األمن  و اخيرًا 
وليس آخرًا أقــارب املرضى التي حتاول ان تــــــفرض  فدية على األطباء 
بسبب وفاة املريض بدون رادع وعدم اللجوء الى القانــــون والقضــــاء  
ألخذ حقهم ومحاســبة املقصرين ، علما ان األطباء يقــــــومون بإجراءات 
طويلة إلفهام أهل املريض  بخطورة العــــــالج الستفحال املرض او بسبب 
نقص التجهيــزات الطبية  و بعضهم يرفض خشــية غضب أهل املرضى في 
احلاالت اخلطيرة.و جتد ان  هذه الظاهرة تستفحل في شعبة الطوارئ حيث 

يتجمع أقارب املريض وبعضهم يقوم باستفزاز وتهديد املمرضني واألطباء. 
تشــريعيا  هناك قانون حماية األطباء  الذي أقر ولم يفعل مع املالحظات 
علية.   اما في التطبيق العملي فبسبب ضعف سلطة الدولة وهيبتها أصبحت 
األهالــي تلجأ الى األســاليب العشــائرية  وطلب الفديــة  وتهديد األطباء 

إلجبارهم على التسديد. 
وهكذا يفقد العراق الشباب لنزوحهم الى أوروبا وكفاءاته بسبب ااٍلرهاب 
وغياب الفانون، كمنتدى ال نحبذ بل ونتجنب نشر املظاهر السلبية بل على 

العكــس جند ان احد مهماتنا هــو التعاون مع مؤسســات الدولة  العراقية 
وخاصة الســفارة العراقية وامللحقية الصحية في لندن  من اجل تشــجيع 
عودة الكفاءات الى الوطن واملســاعدة في بناءه  ومنهم األطباء العراقيني 
ذوي الكفاءات املشــهود  لها في النظام الصحــي البريطاني حاليا وعددهم 
باملئات من االستشــاريني وفي مختلف االختصاصات. اال ان اخبار اخلطف 
واالعتداءات أصبحت  ظاهرة شــبه بومية  و ينشــر عنها في كل الصحف 
العراقية وتصاعدت بشــكل خطير  تودي الى التفريط مبا  بقى من أطباء في 

العراق.

 و كجالية عراقية نتطلع الى إجــراءات عملية رادعة حلماية األطباء  في 
العراق واحلد من هذه االعتداءات ومحاســبة املتهاونني وفي املقدمة تفعيل 
قانون حماية األطباء. ان القيام بخطوات فعلية ومؤثرة ســتعطي لسعينا 
لعودة األطباء املغتربني الى العراق مصداقية  و رسالة إيجابية لهم. ونحن 
كمنتدى للجالية العراقية  على استعداد لإلعالن عن اخلطوات اإليجابية في 
هذا اجلانب  إلعطاء األطباء  ثقة  بان وزارة الصحة  جادة  حقا في تشــجيع 

األطباء املغتربني على العودة    

أطعمة تنظف الشرايين بشكل طبيعي وتقي من أمراض القلب

خطف واعتداءات مستمرة على األطباء العراقيين  بدون رادع او عقاب 
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كتابة / حسني رشيد 
حــني فكر في الهجــرة لم يكن يتوقــع ان الطرق ســتكون بهذه 
الصعوبة وبهــذا احلال الذي ترك اثره على حياته العائلية بشــكل 
ســلبي جدا. لكن حب النفس وانانيته جعلته يترك زوجته وطفليه 
من اجل اللحاق باملهربني، فلم يكن امام زوجته اال ان تطلب مساعدة 
احد االشخاص وترجوه ان يقول انه زوجها خوفا من نذالة املهربني. 
ويكمل الالجئ هشــام حســن حديثه في اخر الليل وبعد يوم ممطر 
جدا وبارد، تخلله هروب من الشرطة، واذ بالطفل يصرخ ماما بردا، 
وحني تفحصناه وجدناه ينزف من االســالك الشائكة. ويضيف في 
صربيا ظل شــخص عراقي محتجزا عند املهرب النه صاحب املكتب 
رفض حتويل املبلغ املؤمتن عنده ومثل هكــذا حاالت تكررت كثيرا. 
علمــا ان اغلب املكاتب عبارة عن اســواق او محــال صيرفة تنحتل 

اسماء مصارف وبنوك عراقية.
 واضاف حسن: االفغان والباكســتانون يأتون عن طريق ايران 
الى تركيا ثم اليونان ومقدونيا، يعملــون بالتهريب، يجنون مبالغ 
نقدية كبيرة، باالضافة الى جتنيدهم الكثير من الشباب في صفوف 
داعش، فاغلب هؤالء املهربني دواعش، خالل ســتة أشهر يحصلون 
على اإلقامة وبعدهــا يذهبون بجواز أوربي الــى تركيا ومن تركيا 
يذهبون الى العراق وســوريا ويرجعون بجــواز بلدهم الى تركيا 
وهكذا. مبينا: انهم يرتادون اجلوامع التركية في اوربا وهناك جتري 
عملية غسل ادمغة عجيبة زرت اغلب هذه اجلوامع، ودائما املهربون 
يسألون املهاجر هل انت “شيعي” ام “سني” اذا قال شيعي سيكون 
مصيره مؤلم، وأكثــر الذين يقدمون جلوء يقولون نحن ســنة الن 

االفضلية لهم بالقبول وهذ سر لم يفهمه احد. 
 

سيارة فان

غيث رزاق شــاب من اهل الســماوة لن ينال الفرصــة التي كان 
يطمــح لها في العــراق فما عاد شــيء امامه ســوى الهجرة “غير 
الشرعية” يقول غيث: ســارعت لصديقي ليقرضني مبلغا من املال، 
لكني وجدته هــو اآلخر يريد الهروب من الوطــن؟. فاتفقنا على ان 
يكــون اليوم التالي هو موعــد انطالقنا بعد أن حجزنــا تذكرة الى 
اسطنبول من مطار البصرة. ويضيف: خالل ثالث ساعات هبطنا في 
“اقصراي” واتصلنا بالـمهرب  مطار اسطنبول ذهبنا بعدها ملنطقة 
واتفقنا على الســعر واملوعد وكان في اليوم التالي مباشرة. فإذا به 
يقتادنا لســيارات من نوع “ڤان” مظللة بال كراســي. فيها عدد من 

البشر يفوق العدد الالزم حلمولة السيارة بضعفني ونصف.
 

شكرا للطفل

واسترسل الشاب غيث: سارت بنا الســيارة )13( ساعة تقريبًا 
إلــى منطقة أزميــر احلدودية مع اجلــزر اليونانية وقام الســائق 
بإنزالنا بصورة ســريعة ومرعبة واستلمتنا منه عصابة اليتكلمون 
غير التركية، انزلونا للشــاطئ وبقينا حتى غابت الشــمس. وضع 
قاربنا املطاطي وأمرنا زعيم العصابة بترك حقائبنا ألنها تأخذ مكانا 
ووزن في القارب رميت احلقيبة. مبينا: ان القارب ابحر بهم وســط 
تتالطم االمواج. بعد نصف ساعة وصلنا لنصف املسافة قبل احلدود 
االقليمية لليونان ظهر لنا قارب يأمرنا قبطانه بأن نتوقف. فتوقفنا 
وسمعناه ينادي باللغة االملانية. ثم باإلنكليزية ويسألنا إن كان على 
منت القارب اطفال. ومن حسن احلظ معنا طفل لم يتجاوز االسبوعني 
من عمره. هــو اآلخر هارب قبل أن يعي او يــدرك ماهو الوطن. كان 
همهم ثقب القارب لكنهم ســمحوا لنا بالعيش هذه املرة من أجل هذا 
الطفل. اال انهم اخذوا وقود احملرك فبقينا ثالث ساعات وسط البحر 
حتى جاء خفر السواحل التركي وانتشلنا على قارب سريع ليأخذنا 

الى اخملفر ويحققوا معنا.
 

بسبب االمم المتحدة

احمد ســامي شاب )30( ســنة يســكن احدى مدن تركيا عاد من 
محاولة تهريب ثانية فاشــلة مــا يثير العجب انه يقــول بأن ارقام 
تلفونــات املهربــني وحتى عناوينهــم ميكن ان حتصــل عليها بكل 
ســهولة ورغم الكم الكبير من عمليات النصب واالحتيال واجلرائم 
التــي ارتكبت اال انه ال يتم القبض عليهــم مبا يؤكد وقوف جهات او 
مــن مافيات حكومية خلفهم. مبينا: اآلن صارت التجارة االكثر ربحا 
وسهولة بسبب تكدس الناس من العراقيني والسوريني على ابواب 
منظمة االمم املتحدة مما يجعلهم صيدا سهال وحني سألته عن سبب 
جلوئه لهــذه الطريقة وهو يعرف كل اســرارها ومخاطرها قال بأن 
االمم املتحدة باتت تتعامل هي االخرى بطريقة الرشاوى واقل قضية 
هجرة تأخذ ســنتني من العمر اما للشــباب الذي يأتون دون عوائل 
فهي تتطلب وقتا اطول يصل الى اربع وخمس سنوات في بلد يفتقد 
الطريقة املناســبة للتعامل مع احتياجتنا ووضعنا فنفضل املغامرة 

رغم خطورتها.
 

بيع وعصابات 
اما مرتضى جنم شاب )24( سنة فانه ســاعد الكثير كي يتصلوا 
باملهربــني ولكنه لم يحاول ولم يأخذ بــدل اتعاب بل يفعلها من باب 
اخلير وكل من توســط لهم وصلــوا بامان لهدفهم حســبما قال في 
اتصال هاتفي: هناك الكثير من املهربني الذي يستغلون حاجة الناس 
بطريقة بشعة ولكن هناك البعض منهم ميتلك درجة من االنسانية او 
لنقل درجة من الضمير فيعتبر دقة عمله سبيال لنجاحه ويقول ايضا 
بان بعض املهربني هم باالســاس جتار باالعضاء البشرية يبيعون 

االشخاص باجلملة للعصابات. 

صور من متاعب الالجئين 

النازيون الجدد في السويد يغتالون الشاب الفين اسكندر

واقع التعليم الجامعي في العراق... المعوقات والتحديات

أستشــهد الشاب الفني اســكندر املقيم في السويد، 
الذي رحل عنا مؤخرا وهو يدافــع عن طلبته الصغار 
بوجــه هجوم عنصــري دخــل باحة املدرســة وقام 
بجرميتــه النكــراء. ويذكــر أن الفني هو ابــن عائلة 
حتملت الويالت ايام النظام املقبور وقدمت الكثير من 

التضحيات. 
وكان القاتل  الســويدي )أنطون وندين بيترسون 
21 عاما( مرتديــًا زي »الهالويني« يلتقــط الصور مع 

الطالب قبــل الهجوم، ودخل ملثمًا يحمل ســيفا  يوم 
10/22 في مدينة ترولهتان بجنوب غربي السويد،  ثم 
قام بجرميته بقتل الفني )20 عاما( والطالب الصومالي 
أحمد حســن )15 عاما(، كما جــرح  طالب ومعلم اخر، 
ولكــن اصابتهما ليس خطيــرة. وعبر ملك الســويد 
كارل غوستاف الساس عشر عن صدمته من احلادث، 
بينما اعتبر رئيس وزراء الســويد ستيفان لوفني بأن 

اجلرمية يوم اسود في تاريخ السويد. 

حتت هــذا العنــوان   نظمت رابطــة األكادمييني العراقيني فــي بريطانيا 
بالتعاون مع املنتدى العراقي ندوة  حاضر فيها الدكتور محمد الربيعي وقدمه 
الدكتور عبد احلســني الطائي، وذلك يوم 2015/10/29  في مدرسة الدراسات 

الشرقية واألفريقية في جامعة لندن.
تناول فيها احملاضر املعوقات والتحديات التي متنع من أن  حتتل اجلامعات 
واملعاهــد العلمية العراقية موقعها الطبيعي علــى الصعيد العراقي والعربي 

والعاملي.
وفــي نهاية الندوة قدم اجملتمعون رســالة الى ممثلي الرئاســات الثالث 
من أجل تطوير التعليم مشــيرة الى أن نظــام التعليم العراقي احلالي لم يعد 
قادرا على تخريج كفاءات مبستوى طموح سوق عمل القطاع العام واخلاص 

وتخلف اجلامعات العراقية في ساللم التنافس الدولي وفي مختلف اجملاالت 
االكادمييــة والبحثية وتدني مســتويات االنتــاج العلمــي العراقي مقارنة 

مبستويات دول الشرق االوسط. 
وعلل اجملتمعون مظاهر أزمة نظام التعليم العالي في العراق 

وكيفية خروج التعليم من عنق الزجاجة وهذا يتطلب تشــريعات قانونية 
حيثمــا كان مناســبا لتحديث البيئــة القانونية واإلداريــة وإعتماد معايير 
الكفاءة واملهنية في توزيع الكوادر البشــرية. كما يتطلب االستفادة القصوى 
والتواصل مع الكفــاءات والكــوادر العلمية العراقية املغتربــة لدعم عملية 
اإلصالح والتغيير عبر اليات مهنية وفاعلة وميكن أن تلعب السفارة العراقية 

ومؤسساتها وملحقياتها دورا فاعال لتحقيق األهداف املرجوة.



 Al-Muntada - Issue No. 116 November 2015

6العدد 116 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 نشـــاطـات المـنتدى

عالم اإلجتماع العراقي إبراهيم الحيدري يلقي الضوء على التطرف واإلرهاب وإسبابهما 
في محاضرة شيقة، تناول عالم األجتماع الدكتور إبراهيم 
احليــدري األســس اإلجتماعية للتطرف وســبل التصدي لها، 
وذلــك بحضور حشــد غفيــر من إبنــاء اجلاليــة العراقية، في 
األمســية التي أقامها املنتدى العراقي في بريطانيا يوم 28 ـ 7 ـ 

2015 في املركز الثقافي العراقي في لندن. 
 وأكد الدكتور ماجد الياســري  إستشــاري صحة نفســية 
ورئيــس اللجنــة اإلداريــة للمنتــدى فــي تقدميــه أن التطرف 
والعنــف ليســت ظاهرة جديــدة وهي تصيــب كل اجملتمعات 
والعقائــد، وهي اآلن تشــكل ظاهرة خطــرة  واملتمثل بداعش 

وإرهابها.
 والعنــف له أســباب  نفســية وســايكلوجية  وإجتماعية، 
وهو بحاجة الى دراســة دائمة له، وتعــد فعالية املنتدى اليوم 
مســاهمة في هــذا اجلانب والتــي يقدمها أحــدى قامات علم 
اإلجتمــاع العراقــي الدكتــور  إبراهيم احليــدري املعروف في 
مســاهماته في الفلســفة والثقافــة وله كتب عديــدة وأخرها 

كتابه حول سيولوجيا العنف واإلرهاب.
 وفــي محاضرتــه  أوضح الدكتــور احليــدري،  أن العنف 
كظاهــرة اجتماعيــة وآليــة مــن آليــات الدفاع عن الــذات ضد 
اخملاطــر التي تواجه اإلنســان ومــن أجل البقاء واالســتمرار 
فــي احلياة،  وأكد أن  كلمــة عنف Violence تعني أنه يؤذي 
أو ينتهك بشــدة، والعنف هو االســتخدام غير املشروع للقوة 

املادية أو املعنوية إلحلاق األذى باآلخر.
مشــيرا الى ان هناك وجوها عديدة للعنف من بينها العنف 
املضاد وميكن تقســيمه الى عنف مشروع وعنف غير مشروع 
والعنــف العرقي الذي هو وليد الصراع بني األعراق واإلثنيات 
واألديــان واملذاهــب والطوائــف والعنف الدينــي وهو األكثر 
قــدرًة على إثــارة الرعب واخلــوف والهلع. واخلطــاب الديني 
التحريضي املتطرف أكثر خطورة ألنه يزرع الكراهية والتكفير 

ويدعو للقتل والتدمير. 

والعنف اجلنســي املوجه ضد املرأة واألطفال والقاصرين 
واإلكــراه علــى الــزواج والعنف األســري والزواج القســري 
واختالف العمر وغسل العار واالغتصاب والتحرش اجلنسي 
والبغاء وغيرهــا. وأخيرا العنف املعنوي الذي يشــمل العنف 
اللفظــي واالجتماعي والنفســي، كالســب والشــتم  والنميمة 

وافشاء االسرار.
وحــول التطرف أوضح احليدري أنه هو الغلو في الشــىء 
واالســراف في الفعل بعيدا عــن االعتدال، مبعنــى انه خروج 
علــى الســلوك املتعــارف عليــه اجتماعيــا وبصــورة مغالية. 
التطرف صنــو التعصب. والتعصب هو حكم مســبق وعقيدة 

جامدة مسلم بها Dogma ، ال تقبل النقاش ابدًا. 
 وفــي مقدمة احلــركات اإلرهابيــة املعاصرة هــي القاعدة 
واخواتهــا التــي خرجت مــن رحم التيــار الســلفي اجلهادي 
املتطرف. وهي األبن الشــرعي للتخلف االجتماعي واألوضاع 

العربية ـ اإلسالمية املتردية.
اوضح  أن جوهر الســؤال األخالقــي: كيف ميكن ان يكون 

االنسان خيرا وليس شريرا ؟ 
بالرغم من ان اغلب األديان الســماوية دعت الى عمل اخلير 
والتســامح، غير انها في املمارســة العملية كانــت تثير اعمال 

عنف وحروب وإرهاب.
وهنا يتبادر لنا ســؤال هام: هل اإلرهابــي يولد بالضرورة 

إرهابيًا؟
وحســب التحليــل السوســيولوجي فأن اإلرهابــي ال يولد 
بالضــرورة إرهابيــًا، وإمنا يصبــح كذلك بفعل عوامــل بيئية 

واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية مختلفة.
 وفي مقدمة العوامل في انتشــار اإلرهاب هو فشل األنظمة 
الشــمولية والدكتاتورية والطبيعة األبوية الشــمولية لألنظمة 
االجتماعيــة والسياســية فــي العالــم العربــي واالســالمي ، 
وشــيوع الفساد والرشــوة والبطالة وعدم املساواة الذي ولد 

الظلــم واإلحباط. الى جانــب انعدام الثقة بالغرب وسياســة 
إســرائيل العدوانية وكذلك املــد الديني واســتخدام الطائفية 

السياسية. 
 وحول أهم الوســائل للوقوف امام العنــف والتطرف اكد 
احليدري أنه من املمكن إيجاز الوســائل والســبل واألساليب 
التــي يجمــع عليهــا علمــاء االجتمــاع للوقــوف امــام العنف 
واإلرهــاب هي نشــر ثقافة احملبــة والتعاون والتســامح بدل 
الكراهيــة والعنــف واالحتــراب مــن اجــل تخفيــف النزعــة 
العدوانية التي تثيرها ظروف وشــروط معينة عن طريق خلق 
بيئة تعاونية متســامحة يسودها التفاهم والتواصل واحلوار 
العقالني الرشيد.  لتحل محلة النزعة العدوانية.. وتشترط ما 

يلي: ـ 

وروح  القانونيــة  الشــرعية  وإعــادة  الدولــة  تقويــة 
املواطنــة ووحدة الهوية وحتســني طرائــق التربيــة والتعليم 
ومؤسســاتهما على أسس عقالنية رشــيدة، وتطوير منظومة 
القيــم واملعاييــر األخالقيــة اإلنســانية الرفيعة ونشــر ثقافة 
التســامح وقيم العفــو واملغفــرة ،وتنقية احلواضــن املفرخة 
للعنــف واحملرضة على التكفير واإلرهاب، وأخيرا فصل الدين 
عــن الدولة. وال يعني ذلك تنحية الدين عن احلياة االجتماعية، 

ألن الدين لله والوطن للجميع.
واثارت الندوة نقاشات مع احملاضر حول العنف واإلرهاب 
الداعشي في العراق واملنطقة وســبل التصدي له، وفي ختام 
األمســية جرى التوقيــع على كتاب ابراهيــم احليدري اجلديد  

حول )سيولوجيا العنف واإلرهاب(.

اســتضاف املنتدى العراقي في بريطانيا الباحث الدكتور 
رشــيد اخليون على قاعة املركــز الثقافــي العراقي بتاريخ 
2015/08/24، في أمسية ثقافية بعنوان: )اجتاهات التطرف 

والغلو في التراث االسالمي(. 
واكد  الدكتور عبداحلسني  صالح في تقدميه احملاضر بأن 
هناك بعض املواضيع ال ميكن أن نفهمها بشــكل دقيق إال من 
خالل ســياقاتها التاريخية،. فالتطــرف والغلو موجود في 
معظم تراث األديان، سواء كانت ســماوية أو غيرها، ولكن 
بدرجــات مختلفة. ونحن شــئنا أم أبينــا، علينا أن نعترف 
بوجود التطرف والغلــو في تراثنا االســالمي منذ بداياته 
األولى ومبختلف املراحل الزمنية وإلى يومنا هذا حيث أتخذ 

اجتاهات جديدة وخطيرة.
وأشــار إلى أن أكثر األحداث التاريخية التي كان طابعها 
التطرف والغلو كانت بإطار طائفــي، ويقف وراء تأجيجها 
مافيا السياســية، بعض احلكام الذين سخروا الدين ملآربهم 
وأهدافهــم اخلاصة، ومبســاندة ومــؤازرة ومباركة مافيا 
الدين، وعاظ الســالطني، من خالل الفتــاوى الغريبة التي 
تتناغم مع تطلعات هؤالء احلكام وحترض على اســتخدام 
العنف. وأوضح بأنه ما يعنينا اآلن هو االجتاهات التي وصل 
إليها التطرف والغلو، خاصة بعد ظهور االســالم السياسي، 
واحلركات الدينية الســلفية املتطرفة، التي أصبحت نتائج 
أعمالهــا االجرامية خطيــرة على أغلــب اجملتمعات، خاصة 
مجتمعنا العراقي الذي يعاني من مآســي كبيرة. وهذا األمر 
جعلنا أمــام حقيقة مؤملة بأن مشــكلة التطــرف والغلو في 
مجتمعاتنا لــن تنتهي في األفق القريب، وهــذا يضعنا أمام 
مســؤولية كبيرة في كيفية ايجاد املعاجلات، من خالل رؤية 

إزالة  ومعرفة دقيقة في كيفية 
أســباب التطــرف والغلو أو 

احلد منها.
 وفــي محاضرته اســتهل 
اخليون  رشــيد  د.  الباحــث 
حديثه بتقدمي شــرحًا مفصاًل 
عن موضــوع التطرف والغلو 
الذي أدى إلــى العنف، مؤكدًا 
بأن هذا املوضوع واســع جدًا 
املداخالت.  مــن  الكثير  وفيه 
اعطى في البداية تعريفًا لغويًا 
لكل من التطرف والغلو حسب 
ما أوردته القواميس، موضحًا 
يســتخدم  لم  التطــرف  بأن 
قدميًا كمصطلح يفيد التشــدد 

أو الغلــو.  وأما الغلو فقد أوضحه بعدة معاني، مستشــهدًا 
بأحداث تاريخية كثيرة، بدءًا من اخلوارج ومرورًا باملعتزلة. 
وأشــار إلــى دور الفتــاوى في تأجيــج التطــرف والغلو، 
مسترســاًل بتقدمي النوادر التأريخية العربية ـ االســالمية 
املوثقــة باملعلومات التراثية املســتوحاة مــن بطون الكتب 
الرصينة. وتطرق إلى مناذج الغلو والتشدد في أفكار بعض 
العلماء والفقهــاء من أمثال ابن تيميــة ومحمد عبدالوهاب 

زعيم الوهابية. 
وأكد بأن احلضــارات القدمية كانت متــارس الغلو على 
أســاس الدين، وليس التراث االســالمي لوحــده، وحتى 
القوانني التي اســتخدمها االنســان، بكل األمم، كانت على 

أساس اللون والعبودية، وفيها عقوبات القتل. 
وقد ميز بــني الغلــو أو التطرف أو التشــدد بني نوعني، 
العقائدي الذي يعنــي التعصب للعقيدة أو املذهب أو الدين،  
وبني العملي الذي يعني التشدد في العبادة والغلو بتأديتها، 
وكثيرًا ما يؤدي التشدد في العبادة إلى التشدد في العقيدة. 
وقــد ذكر بأنه هناك أمثلة كثيرة على الغلو العملي. وأكد بأن 
الغلو العقائــدي ميثل أخطر أنواع التطــرف، ألن املتطرفني 
يكونوا خاضعني لتطبيق أحكام الشــريعة. وأشار إلى الدور 
املدمر للحــركات الدينية املتطرفة، التــي تدعو إلى اخلالفة 
االسالمية. وفي النهاية أجاب عن أسئلة ومداخالت احلضور 
املتميز مبزيد مــن التوضيح واألمثلة التــي أغنت املوضوع 

وجعلته أكثر حيوية.

مقاهي بغداد الثقافية 
حتت هذا العنوان كان فيلم اخملرجة اميان خضر التي 
استضافها املنتدى العراقي في أمسية قدم لها وأدارها 
الشاعر الفنان فالح هاشم. ومت عرض الفيلم الذي كان 
الثقافية  املقاهي  أهم  مبتابعتها  ممتعة  دقيقة   42 زمنه 
في بغداد مع ربٍط باألحداث الوطنية واألجتماعية التي 

رافقت مرحلة ازدهار هذه املقاهي وواقعها اليوم. 
وظروف  جتربتها  عن  اخملرجة  حتدثت  العرض  بعد 
السينمائي والتلفزيوني خاصة - في  الفني -  األنتاج 

هذه املرحلة. 
للحاضرين  واألسئلة  املداخالت  باب  فتح  بعدها  و 
كانت  التي  األمسية  مضمون  أثرى  متنوع  حوار  ودار 

ممتعًة مفيدًة َسـعـد بها جمهورها.  

مببادرة وتبني من املنتدى العراقي عاد نادي الســينما الى 
مزاولة نشــاطه بعد توقف لفترة قصيرة وقدم اولى فعالياته 
بعرض الفيلم العراقي ) احلاج جنم البقال ( قي يوم اجلمعة 16 
/ 10 على قاعة كنيسة ريفركورت في همرسمث بحضور جمهور 
غفير من ابناء اجلالية العراقية.. وقــد اعرب احلاضرون عن 
تثمينهم لهذه املبادرة التي تصب فــي مصلحة اجلالية والفن 

العراقي على حد سواء.
ونادي الســينما باشراف وتنفيذ األســتاذ صادق الطائي 
الذي بذل جهدا متميــزا واضحا في تقدمي واســتمرارية هذه 
الفعالية الفنية اجلميلة. وســيواصل النادي عروضه شــهريا 
أيام اجلمع  13 تشرين الثاني واخلميس 10 كانون األول  2015 
وأيام اجلمعــة 15 كانون الثاني  و19 شــباط  و18 آذار خالل 
الستة اشــهر االولى.. ويعمل، الحقا، على جعل تلك العروض 

اسبوعية.

كل خميسالخيون واتجاهات التطرف والغلو
لقاءات نسوية

تســتمر اللجنــة االجتماعية في 
املنتــدى العراقي بتقــدمي فعاليتها 
لقاءات   ( االســبوعية حتت عنوان 
نسوية ( كل يوم خميس من الساعة 
الثانية عشرة والنصف  الى الثانية 
والنصف ، تقدم فيها متارين رياضية 
صحية  ومعلومــات  املوســيقى  مع 
ترفيهية  فقرات  الى  اضافة  وغذائية 
ومرطبات،  فواكه  وجبة  مع  متنوعة 
من  باقة  الفعالية  فــي  انتظمت  وقد 
في  والعربيات..  العراقيات  النساء 

اجواء اجتماعية متميزة. 
ما اســفر عــن تكويــن عالقات 
اجتماعيــة وصداقــات جديدة بني 
املشــاركات اثمرت عن تنظيم سفرة 

سياحية الى املغرب..
في شــهر نوفمبر وملدة اسبوع..
النســاء من  الدعــوة مفتوحة لكل 
واملشاركة  للحضور  االعمار،  جميع 

وقضاء اوقات جميلة ومفيدة .

نادي السينما يفتح ابوابه في المنتدى العراقي
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عبد جعفر

صبــاح مرعي الــذي ودعنا الــى األبد صبــاح 16 متــوز 2015 رجل 
مختلــف، ليس في إناقته املفرطة رغم ســكنه ألكثر من عشــرين عاما، 
في صناديق بائســة ضيقة، ماعدا شقته االخيرة،  بل أيضا في جمعه 
متناقضــات تبدو أنها ال تصلح ســوى لــه، ولكنها تبــدو مفهومة ملن 

يقترب كثيرا من شخصيته، وال يجد فيها ما يثير اإلستغراب.  
هذا الرجل، ظل ملتصقا بالعراق، رغم ما تعرض له جراء ذهابه الى 
الوطن في منتصف السبعينات، فكان جالوزة النظام بإنتظاره، فأخذ 
مــن املطار وجــرى تعذيبه بقســوة، ليرجع الى بلغاريا علــى نقالة من 
دون أن يرى ذلك الوطن الذي فارقه دهرا! ترك ذلك آثارا ال متحى على 
روحه وجسده، وكانت واحدة من  أسباب موته بسبب التكلسات في 
رقبته  نتيجة التعذيب وإنتشارها الحقا في  قفصه الصدري مما عطل 

عمل رئتيه.
وصباح يبعثر ما لديه ميينا ويســارا، ال ألنه ال يخاف من املســتقبل 
واألفالس بل ألنه يجد ذلك قوتا لغده، وسعادة ملواجهة كآبة ما تأتي 

به األيام، ومن أخبار الوطن، أذ المير يوما بدون حزن أو وجع.
وكان يحــرص علــى التبرع فــي كل مناســبة وخصوصــا للمقهى 
الثقافــي العراقي في لندن، ويحمل نفســه بشــكل ال يطاق كي يجهز 
الطعــام فــي املناســبات الوطنية، ليس هــذا فقط بل حتمــل الوقوف 
للســاعات طويلة للمســاهمة في املطبخ. ومن يدخل بيت صباح  فهو 
بالتأكيد ســيكون آمنا مــن اجلوع، فمائدته عامرة ونفســه كرمية في 
تقــدمي ما يرغــب ضيوفه. وفي الفتــرة التي  كان يشــرف على حترير 
صحيفة )املنتــدى( كانت بإنتظارنــا مائدته العامرة بكل شــيء، وال 
يقبــل بإكتفائنا بتحريــر املواد مهما كانت األعــذار. ويرجع له الفضل 

في حتويل )املنتدى( من كراس بائس الى شكلها احلالي.
وهــو ال يداهــن قول الشــاعر اليوم خمــر وغدا أمر، بــل يعمل على 

إتصــال النهــار بالليل ويجعله واحدا في ســماء التــرده حني يرتفع، 
وأرضا حتتضنه بالدفء مــادام فيه صحبة األصدقاء. ورمبا يحاول 
أن يكتب واحدة من قصائده الشــعبية، رغم أن شــيطان الشعر لم يعد 

يزوره، رمبا ألنه أغلق كل األبواب أمام كل املالئكة والشياطني.
 صبــاح مرعــي الدكتــور الطبيــب، ال يراعي مــا تعلمه مــع صحته 
وجسده، فهل كان ميشــي عكس التيار، أم أن الرغبة باحلياة والتمتع 
بأيامها وأن قصرت، أفضل بكثير من حياة طويلة ومملة، ما دام املوت 

قادما ال مفر منه؟ وكما يقول الشاعر:

فإن كنت ال تســـتطيع دفع منيــــــتي
فــدعني أبـــادرها مبا ملكـــت يـدي 

حمــل صباح ســره املفضــوح وذهب، فهــو يعرف كيف يــرد على 
الئميــه، بجــواب قاطع وشــاف: إنه طبيــب ويعرف ما عليــه. وحني 
نعتــرض، يدعونا لإلشــتراك في الشــرب واألكل كي نســهم معه في 

حتمل ثقل اللوم وزر ما يفعل.
 وصبــاح مرعي يحرص رغم متاعبه الصحية ومرضه، على حضور 
الفعاليــات، وحني يغالبــه األلم والتعب يغفو، رمبــا كان يحس براحة 
الطفل حني يغفو بني أحضان أمه، وكلما تسأله ما الذي جاء بك، وهل 
تشــعر أنت بخير؟ يبتسم، ويقول كمن يرد عن نفسه تهمة، أنه ممتاز! 
ولكنه ســرعان ما يغفو، تاركا فمه مفتوحا من أجل متتأل رئتيه املتعبة 

بالهواء أو تخلصيها من كربونها.
ال أعــرف ملاذا يحرص على اجللوس فــي املقاعد اخللفية، فهل جاء 
لإلستماع حقا أم أنه ليؤكد لنا أنه مسترخي ويبتسم  أذن هو موجود؟ 
ورغم ذلك فهو يهب واقفــا ليوضح رأيه أو إعتراضه على قضية مت 
طرحها، بشكل  جريء غير مداهن، ليعلن أنه كان متابعا ملا يطرح. وال 
يخلو من اإلنفعال والصراخ والصراحة حديثه مع األخـــــرين ، وحاملا 

يهـــــــدأ يرجع لطبيعته بدون أن يحمل 
أحقادا على األخر.

 وصباح  في املستشــفى كان يعرف 
أكثر من غيره أن أيامــه معدودة، ولكن 
ال يكل وال ميل باحلديث عن السياســة، 
ومعرفــة أخبار الوطن، وبث الشــكوى 
من ممارسات القوى الظالمية واملتنفذة 
في الدولة. رمبا فكــر أن يضاف لبداية 
أسمه حرف ميم ليصير مصباحا، ينير 

طريق املاليني الذين متارس عليهم عمليات غســل الدماغ بأســم الدين 
تارة وبأســم خطب أمراء الطوائف مرة أخرى.  ورمبا رغب لو أن لديه 
أداة ســحرية لتغيير الواقع،  ولم يســكت أحالمــه أال وجعه وحاجته 

لوضع كمامة األوكسجني على وجهه.
صبــاح مرعي رحل في العيد وفي ذكرى ثورة متوز، ال ليقلب فرحنا 
حزنــا،  أو ليوجعنا بفقده،  أو يقــول نكتة ثقيلة الدم، بل أراد أن يؤكد 
أن احليــاة  نهايتها الطبيعية املــوت، كلنا نحيا ونعيش ثم منضي ولن 

يبقى  لنا  فيها  كمناضلني سوى الذكر الطيب.
هكــذا أعلن صباح مرعــي رحيله ثانية، ورفع غطــاء األرض الرطبة 
يوم 24-7-2105 في مقبرة نائية شـــــمال لنـــــدن املمطر رغم وجود 
العديد من رفاقه وأصدقائه وزوجته وإبنـــــته، دخل تاركنا في حيرة 
ال نعرف  ماذا نعــــــمل؟ هل نلومه على هذه اخليانة ألنه تركنا مبللني 
حتت املطــر ؟  قلنا كلمات كثيرة تــمـــــدحه وتشــجعه وجلبنا باقات 
الورد ولكنه لم يلب دعوتنا ليأتي معنا، رغم أن بكاءنا وحزننا زاد عن 

حده.
ترك صباح مرعي لنا ســيرة الرجل الطيــب، الكرمي، املناضل، الذي 
رأى الكثير وعانى زمنا من األوجاع واألحزان  وقامر على ســعادة لم 

تأت ولكنه لم ينكسر، مؤمنا أن اإلنسان يتحطم ولكن لن يهزم.

صباح مرعي حياة لم تعكرها التناقضات

المنتدى -الخاص
في حفل مهيــب، وبحضور متميز،  جرى أســتذكار 
فقيد اجلالية العراقية والناشط اإلجتــــماعي الدكتور 
صباح مرعي الــذي غادرنا في 16 متـــــــوز )يوليو( 
املاضي بعد صراع طويل مع املرض. وذلك في األمســية 
التــي أقامها املنتــدى العراقــي  ورابطــة األكادمييني 
العراقيني فــي بريطانيا يــوم 18-9 -2015 على قاعة 
كنســية رفكورت. وقــد أدار احلفل الكاتــب واالعالمي 

فيصل عبدالله.
 وألقيت في احلفل كلمات من قبــل املنتدى العراقي، 
ورابطــة األكادميــني، ورابطــة االنصار الشــيوعيني 
العراقيني فــي بريطانيا، واملقهى الثقافــي العراقي في 
لندن، ومنظمة احلزب الشــيوعي فــي بريطانيا. وفي 
البدايــة حتدث فيصل عبدالله عن مآثــر الفقيد ودوره 
األجتماعي ونشاطاته اخملتلفة، مستشهدا مبا كتبه عنه 

بعد رحيله.
وأكدت الســيدة فوزية العلوجي ســكرتير املنتدى 
العراقي أن الفقيد كان )طبيبا إستشــاريا مرموقا وبعد 
تقاعــده لم يبخــل بجهــده ووقته في دعــم املنظمات 
العراقيــة املهتمة باجملتمع املدنــي، وأهتم مبجال العمل 
اخليري وكانت له مساهمات متميزة في مجاالت العمل 
اإلحتماعي وتوســيع صــالت املنتدى وســط اجلالية 

العراقية(.
 وأضافــت لــم يقتصر نشــاطه وخدمتــه للجالية 
العراقية على مســتوى املنتدى العراقي فقط بل شــمل 
منظمات عديدة للجاليــة كرابطة اإلكادمييني العراقيني 
ورابطــة املــرأة العراقية  واملقهــى الثقافــي العراقي 
ومنظمات سياسية قارعت نظام صدام املقبور ومنظمات 
وجلان دميقراطية بعد التغيير. وعدت فقدانه خســارة 

فادحة التعوض.
 وذكرت الدكتورة سلوى السام عن رابطة اإلكادمييني 
العراقيني أن الفقيد ســاهم بتطوير عمل رابطتنا بشكل 
متميز مــن خالل مشــاركاته الكثيرة في إبــداء الرأي 
واملشــورة، منطلقا من تفهمه العميق بضرورة املزج ما 
بني إختصاصه املهني الطبــي ومفاهيم املعرفة العلمية 

واألكادميية.

 ومتيــز بأنــه كان متحصنــا بقيم احلريــة والعدل 
واملساواة. حمل مشــروعه الوطني الذي آمن به بروح 
عالية في كل األوقات الصعبة. فلم يعرف اليأس طريقه. 
وبالرغم من حالته الصحية، كان ســخيا في تســخير 
وقته وجهده في العمل التطوعي، ســواء في رابطتنا أو 

غيرها. 
 وذكر الســيد معن كــدوم ســكرتير منظمة احلزب 
الشيوعي العراقي في بريطانيا  أن الراحل كان ملتصقا 
باحلزب، رغم ما تعرض له مــن تعذيب عند ذهابه الى 
الوطن في منتصف السبعينات، بعد أن اعتقلته اجهزة 
األمن من املطار.  وفــي كل احملطات التي كان فيها حظي 
باحترام وحب جميع من عرفوه لطيبته وبشاشته التي 
لم تفارقه أبدا. وظل لصيقا بهموم شــعبه ووطنه، ولم 
يثنه املرض عن املســاهمة في نشاطات املنظمة والقوى 

الدميقراطية واجلالية العراقية.
وأكــد الفنان علــي رفيق مــن املقهــى الثقافي بأن 
الفقيــد الدكتور صبـــــــاح مرعي الــذي غادرنا يوم 
2015/7/16  هو أحد أصدقاء وداعمي املقهـــــى الثقافي 
العراقــي في لندن منذ نشــأته، وقد واصل حضــــور 
فعالياته واملســاهمة في غناء النقاشات واحلوارات مع 
احملاضرين. واشــار علي رفيق الى حرص الفقيد الدائم 
على التبرع  للمقهى في كل فعالية له، ورغم مرضه وهو 
في املستشفى ، لم ينس وعده في التبرع عندما مازحناه 

على غيابه.
 وأشــاد بدوره في دعم أي جتمع عراقي ثقافي يريد 
النهوض بالثقافة الوطنيــة الدميقراطية. وذكر الزميل 
علي العديد من عطاءاته ونشــاطاته كدوره في تطوير 
صحيفــة املنتــدى  العراقي فــي بريطانيــا  وطباعتها 

واحلرص على استمرارها.
وقــال الكاتب زهيــر اجلزائري عــن رابطة األنصار 
الشيوعيني في كلمته أنه تعلم كثيرا من الفقيد من خالل 

موقفه من احلياة وحتليل املتميز بالعمق.
وقد متيــز صباح باملزاج الدميقراطــي عند حضوره  
ومشاركاته في املناقشــات، وله استقاللية واضحة في 
الطرح، باإلضافة الى حضوره في كل نشــاط ذي طابع 
املنتــدى. وهو مندفع  إجتماعي وخصوصــا دوره في 

ملساعدة األخر وكل نشاط ثقافي.
 معتبرا غيابه فقدان لصوت ذي طابع خاص مؤثر. 

 وقدم الفنان إحسان االمام مقطوعات حزينة مؤثرة 
في هذه املناســبة علــى آلة العود. وعــرض في احلفل  
صورا  شخصية للفقيد  عكســت جوانب من حياته في 

العراق ونشاطاته  خارج الوطن.  

العراقيون في لندن  يستذكرون إنسانا ملؤه الحب والعطاء ألبناء الجالية  
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صدرت الرواية عن منشــورات مومنت في بريطانيا، وضمن سلسلة روايات عراقية، وبطبعتني، ورقية 
ورقميــة، وهي الرواية الســابعة للكاتب فيصل عبد احلســن بعد إصداره خلمــس مجموعات قصصية.. 
والروائــي الذي يقيــم في املغرب منذ عشــرين عامًا أســتطاع أن يكتب عن هموم العراقيــني في منافيهم، 
وداخل وطنهم، محماًل قضاياهم الكبرى في التحرر واحلياة الكرمية في معظم ما كتبه يراعه من نصوص 
أدبيــة، ُكتبت كروايات أو قصــص قصيرة أو مقاالت ثقافيــة عامة تناولت الشــأن الثقافي واألجتماعي 

العراقي.
حــاول الروائــي فيصل عبد احلســن بأقصــى جهده أن تكــون الرواية صــدًى حقيقيًا ملا عشــناه في 

السبعينات والثمانينات من أحداث وإلى اليوم احلالي في العراق.
 فســتجد أبطــال روايــة » حتيا احلياة »  أنفســهم ضحايا ملن عرفــوه يافعًا الحول ولــه والقوة ثم في 
غفلــة مــن الزمن صار جالدهــم وجالد أقرب النــاس إليه،  أنها فصــول حياة كاملة كما عاشــها األخيار 
واألشرار في العراق خالل خمس وثالثني عامًا، وفيها يتعانق األمل واإلحباط، اجلنب والشجاعة، النذالة 

والشهامة، احلب والكره، اخليانة والوفاء.

 نظم عدد من اصدقاء الشــاعر الراحل مؤيد الراوي في لندن أمسية  قرأوا فيها قصائده وذلك يوم 23 
اكتوبر، ســاهم فيها كل من زهير اجلزائري، وصادق الصايغ، وعواد ناصر، وفوزي كرمي، وكرمي كاصد ، 

وهاشم شفيق ، وعواد ناصر. وقدمت األمسية الناقدة فاطمة احملسن.
 ويذكــر ان  مؤيد الراوي  الذي رحل  مؤخرا يعد من أبرز ما ســمي بجيل الســتينات... بل لعب دورا 
أساســيا في تطوير روح التقارب اجلوهري بني قطيعة الستينات الشــعرية والفنية مع معطيات الرواد 
شــعرا وفنا. لكن مؤيد كان يرى في كل هذا العمل الكتابي الذي ضحى بحياته من أجله، »إشكالية الذات 
غير املتالئمة مع العالم، وكلما تتعّمق هذه اإلشكالية يفقد اخلطاب معناه والذات حريتها وجوهرها«، هذا 

ما كتبه قبل عشرات السنني. 
 ويقول الراوي بعد أن متكن من مغادرة العراق في 1970 إلى األردن ثم إلى ســوريا مستقرا في بيروت 
طوال الســبعينات: »عايشــت حتوالت املنطقة والناس: بروز الثورة املصطنعة وأفولها، وحتول الناس 

بواسطة العواطف إلى أعداء وإلى اختبار قوة العادة والتاريخ وقوة الصياغة آلالف األعوام«. 
وشعر الراوي ال ميكن ســبر غوره إال من خالل فهم هذه األحداث السياسية ـ االجتماعية التي عاشها 
وال يــزال العراق خاصة والعرب عموما. ثم هرب بجلده وكلماته إلى الشــمال وبقي هناك يواصل لعبته 

الكتابية، وجوده الشعري على هذه األرض.

حتيا احلياة لـفيصل عبد احلسن

اصدقاء مؤيد الراوي يودعونه في قراءات شعرية

أختيرت إســطوانة )أصابع بابلية( للموسيقي أحمد مختار، ضمن أفضل عشر 
إســطوانات في العالم، من بني مئة وخمسني ألف إســطوانة، صدرت هذا العام، 
من دول العالم كافة، شــاركت في األســتفتاء الســنوي الذي ينظمه راديو )أف 
أم( للموســيقى الكالســيكية الذي يبث من بريطانيا الى امريكا واستراليا وكندا 

ونيوزيالندا.
واعتبر الناقد األمريكي أرثر شــوي أختيار اإلسطوانة ألحمد مختار هو تكرمي 
جلهوده ومؤلفاتــه التي حتاول أن حتافظ على حضارة العــراق التي هي أعرق 

حضارة موسيقية عبر التاريخ خصوصا في هذا الزمن الصعب.
من جانبه اوضح الفنان مختار ان )أصابع بابلية( من تأليفه اخلالص، إستقاها 
من عذوبة اجملتمع و)الطني احلري( للنسيج اإلجتماعي الطيب املتكافل الذي يعبر 
عن مواجهته لقســوة الظروف بأغان جاد بها: مسعود العمارتلي وداخل حسن 
وحضيري ابو عزيز، صعودا الى اجيال سبقتهم ونزوال الى أخرى تلتهم واألفادة 
من جتاربهم، وصهرها  على أوتار العــــود في مؤلفات تناغمت مع الذوق العاملي 

من منطلق احلياة الشعبية في العراق.

أصابع بابلية ألحمد مختار ضمن العشرة األوائل عالميا

 أنسام الجراح تعكس
أزمنتها باللون والخطوط

 املاضي..احلاضــر واملســتقبل، كان عنوان املعرض التشــكيلي 
للفنانة إنســام اجلراح الذي أقيم في قاعة بغــداد في املركز الثقافي 

العراقي في  لندن يوم 25  متوز 2015  
 ويرى الكاتب والشــاعر فوزي كرمي إن أنســام حملت عدســتها  
الفوتوغرافية وخرجت مأخوذة مبا شاهدته من مخلفات البوسترات 
املنتزعة على جدران )األندركرواند( في لندن. اخمللفات تشــكيالت 
من كتل وألوان لعشرات البوسترات الفنية. كانت في حينها كيانات 
فنية  مستقلة، ثم ماهي تهجر بفعل إعتباطي مبدعيها األفراد، وتهجر  
استقالليتها، لتنتسب الى اخمليلة البصرية التي تلتقطها من املشاهد 
العابر. أنسام وجدت أشياء قد ال أقع عليها بالضرورة. هنا يترك لي 
حرية أن أرى ميناء مدينة ينظر إليه من أفق شــاهق. البحر خضرة 
سوداء عميقة، واخلليج الذي يحتضنه طوق بنفسجي يبعد املشهد 
عن الطبيعة ليدخله في اخمليلة املصنوعة، مــــع شيء من تطريـــز 
احلروف الالتنينة. الرماد اإلســمنتي مشوب بتطرية اخلـــــيوط 
اللونية الرقيقــة. أما إطاللة وجه الصبية أو بقاياه، في أعلى الكتلة 

فشء أتركه لسحلر األدهاش وحده.
و يذكر ان الفنانة إنســام اجلراح قد  أكملــت عام 1976 تخصص 

كرافيك/ دبلــوم عالي/ معهــد الفنــون اجلميلة /بغــداد. وأكملت 
تخصصهــا  وحصلت على بكالوريوس فــي التصميم عام 1980 من 
أكادميية الفنون في روما. وبني عام 1981-1991 عملت في التصميم 
الداخلي والكرافيكس فــي الكويت، وفي عام 1988 حصلت في لندن 

على دبلوم في التصميم والطباعة االليكترونية.
 ومنــذ عــام 1991 تقيــم وتعمل فــي بريطانيا، وهــي عضو في 
األكادمييــة امللكية للفنون/لندن، وســبق لها أن شــاركت في عدة 

معارض عربية وأوروبية.

دليل..بن مدلول 
صدر مؤخــرا كتاب الدليل )جتربــة ومعاناة( للمغترب 
مزهــر بن مدلــول. ويقول الكاتب رشــيد غويلــب ) نحن 
ازاء نصوص صادقة التســعى والتدعي تسجيل التاريخ، 
وال تدخــل حيز التحليــل، وتبتعد عن اإلدعــاء الذي دأب 
عليه العديد من اصحاب املذكرات السياســية، بل تنشغل 
بإســتحضار أيام صعبة، وتفاصيل ومشــاعر مزهر، الذي 
كلما دخــل في مــأزق، ظل متمســكا ببوصلتــه وتفاؤله 

وامتالكه لشجاعة صادقة(. 

تكريم أسباني
للشاعر العراقي صالح نيازي

 كــرم عدد مــن املنتديات الثقافية األســبانية الشــاعر 
والباحث واملترجم العراقي صالح نيــازي، وجاء التكرمي 
تفاعال مــع منجزاته الثقافيــة في مجال الشــعر والبحث 
والنقــد والترجمة، أثناء زيارة الكاتــب العراقي للعاصمة 
األسبانية وإقامة سلسلة من الندوات والقراءات الشعرية 
في أرقى ملتقياتها ومنتدياتها الفكرية على امتداد خمســة 

أيام متتالية. 
وجاءت الدعوات من قبل مؤسسة بيت الشعر املدريدي 
واملنتدى األدبي الحتاد الكتاب في مدريد، إضافة إلى دعوة 
ثالثة من قبل مهرجان الثقافات الثالث وقطار الشــعراء في 

مدينة كوينكا، التي تبعد عن مدريد قرابة 160 كيلومترا. 

يهود العراق
صدر للدكتور كاظم حبيب ، كتابا بعنوان »يهود العراق 
واملواطنــة املنتزعــة«، الذى يتنــاول فيــه تاريخ وجود 
اليهود فى العراق وهجرة بعضهــم منه بعد صدور قانون 
إسقاط اجلنســية عنهم عام 1950. كما يتطرق الكتاب إلى 
التمييــز الدينى الــذى عانى منه اليهود فــى العراق، على 
مر الــــــتاريخ، وكذلك تأثير الفكر النازى املعادى لهم فى 
أملانيا على الفكر العربى اليمــــينى، وعدة أحداث تاريخية 
مرت بها حياة اليهــود. كما يتناول الكتاب عددا من األدوار 
االجتمـــــاعية واالقتصادية واألدبية التــى قام بها يهود 

العراق فى هذا البلد، وتأثيرهم فيه.
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غياب ثالثة وجوه بارزة للجالية العراقية في بريطانيا
قاســـم غـــالي

غيب املوت ثالثة من ابــرز وجوه اجلالية 
اململكة املتحــدة والتي انتقلت  العراقية فــي 
مضطرة لالقامة في لنــدن هربا من قمع نظام 
البعــث. ســاهم الرجــال الثالثة فــي خدمة 
اجلالية العراقية في اململكة املتحدة وفي خدمة 
العراقيــني عموما من خالل مشــاريعهم ذات 
النفع العام او من خالل مبادراتهم الشخصية 
في عدة مجاالت سياســية وغير سياســية، 
وشــخصيات  جهات  مع  عالقاتهم  خالل  ومن 
عربية ودولية كانت تتعاطف مع ضحايا نظام 
صدام  التي تعيش في الغربة. في يوم السبت 
)4 نيســان( توفي في بغــداد املعارض االول 
واخملضرم سعد صالح جبر، ولم متض سوى 
ثالثة ايام على رحيله حتى اعلن يوم الثالثاء 
)7 نيسان( عن وفاة العالمة السيد محمد بحر 
العلوم فــي بغداد ايضا. وتربــط بني االثنني 
عالقة معينة، عالقة من نوع خاص، جمعتهما 
لسنوات طويلة في النضال املشترك ضد الظلم 

واالســتبداد. وبعد ما يقرب من ثالثة اشــهر 
توفي العالــم الكبير واملعمــاري املبدع محمد 

مكية في بغداد يوم االحد )19 متوز(.
وهذه  اجللل،  احلدث  هذا  كثيرا  استوقفني 
املصادفة الغريبة، واثار في نفســي الكثير من 
الشــجون، حيث كنت على عالقة خاصة بهم 
ولي معهم ذكريــات كثيرة، اذ لم يســمح لي 
مرضي مــن اداء واجب املشــاركة في العزاء.

هناك تقارب بــني الرجال الثالثــة غريب من 
نوعه، وعالقــة خاصة يصعــب وصفها، وال 
يعرف عنها اال القليل مــن العراقيني واقل من 
هؤالء مــن هو مطلع على مــا يجمع بينهم من 
صداقة ومــودة وخالف وتناقض في التكوين 
وفي الشخصية وفي االراء واملواقف. وهؤالء 
الرجــال الثالثة من الشــيعة وممن تعرضوا 
لظلم النظام البعثي واضطهــاده الذي نالهم 
ونال ذويهم مبستويات مختلفة، لكن مواقفهم 
مــن موضوع »مظلوميــة الشــيعة« متباين، 
فاملعمــاري محمــد مكية يركز علــى ما اصاب 
الشــيعة من حرمان في ممارســة طقوســهم 

وفي حرية النشــاط الفكري والعلمي الديني 
اخلاص مبذهب اهل البيت )االثني عشــري( 
وكذلك فــي تدخــل احلكومة غيــر املبرر في 
التعرض لطقوسهم واقامة شعائرهم، اما رؤية 
السيد محمد بحر العلوم فهي دينية ومذهبية 
بحتة، ويعتبرها قضية سياســية ولذا اختار 

طريق النضــال في صفوف املعارضة العراقية 
لالطاحــة بنظام صــدام، بينمــا كانت رؤية 
سعد صالح جير مختلفة بعض الشيء، ورغم 
اتفاقهــا مع موضــوع »االقــرار« بوجود تلك 
»املظلوميــة« فانه ال يخفي انتقاده للشــيعة 
ودورهم فــي تكريس ذلك الوضع الشــاذ في 

احلياة السياسية العراقية. 
قدم  الرجال الثالثة خدمات مهمة ومبادرات 
مشهودة في بريطانيا البناء اجلالية العراقية 
الذين  للعراقيــني  الغربــة  بــالد  عموم  وفي 
كانوا قد هربوا من جحيــم صدام وظلم افراد 

عصابته. 

عن  جدا  بعيدا  الصعداء  جنان  تتنفس 
وفي  لــداعــش.  التابعة  النخاسة  ــواق  أس
رفقة  تتحدث،  باريس  الفرنسية  العاصمة 

زوجها، عن معاناة استمرت ثالثة أشهر.
العمر  من  البالغة  األيزيدية  جنان،  تتحدث 
االغتصاب  واقــع  من  يوما   90 عن  عاما،   18
أسواق  في  واجلسدية  اللفظية  واإلهانات 

النخاسة. 

هروب في الظالم

بيت  من  جنان  تسللت  مظلمة،  ليلة  في 
شرطي سابق اشتراها بثمن بخس بعد أن ظلت 
في  أخريات  أيزيديات  رفقة  لفترة  معروضة 

صالة لبيع اخملتطفات.
صنوفا  جنان  تتذكر  العرض  فترة  خالل 
متارس  كانت  واإلهانة  التعذيب  من  مختلفة 

عليها وعلى عشرات الفتيات األيزيديات.
بأن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  تــروي 
على  اخملتطفات  يجبرون  كانوا  مختطفيها 
اللواتي  مصير  هو  ما  لكن  اإلســالم،  اعتناق 
العراقي  الشرطي  ألوامــر  االنصياع  يرفض 
ترد  اشترياها؟  اللذين  املسجد  وإمام  السابق 
جنان »عند الرفض كنا نتعرض للضرب، وكان 
البقاء في الشمس،  يتم تقييدنا وإجبارنا على 
وشرب مياه ملوثة تسبح فيها فئران نافقة. كما 

كانا يهدداننا بالتعذيب بالكهرباء«.

بـ 150 دوالرا

الكبيرة  الصالة  في  يتجولون  كانوا  الذين 
التي حشرت فيها األيزيديات ضمنهم عراقيون 
لم  غربية  جنسيات  من  ومقاتلون  وسوريون 
املساومة  أن  تؤكد  لكنها  جنان،  عليها  تتعرف 
الواحدة،  للفتاة  دوالرا   150 على  تتم  كانت 
وفي  العراقي.  بالدينار  أيضا  الدفع  وميكن 
فتاة  على  احلصول  في  الراغب  يكن  لم  حال 
أن يدفع قطعة  الدفع نقدا، فبإمكانه  قادرا على 
»اجلواري«  بائع  إن  جنان  تقول  مثال.  سالح 
مسدسه  على  احلصول  القادمني  أحد  من  طلب 
يسمح  البيع،  عملية  تتم  أن  وقبل  فتاة.  مقابل 
وتفحص  مبداعبة  فتاة  شراء  في  يرغبون  ملن 
النكات« حسب رواية  جسدها وهم »يتبادلون 
جنان. وتضيف أن »أحد من جاءوا لشرائي قال 
إنه يريد أيزيدية ذات عينني زرقاوين وبيضاء 

السحنة. إنهن األفضل«.
وتوضح جنان أن الفتيات اجلميالت يذهنب 
إلى زبائن من اخلليج بإمكانهم دفع أثمان أعلى 

من غيرهم.
ما يروج  وتكشف جنان واقعا متناقضا عن 
الدين  بتعاليم  التزامهم  من  داعش  مقاتلو  له 
ليسوا  الرجال  »هـــؤالء  وتقول  اإلسالمي، 
ويتعاطون  باملوت  سوى  يفكرون  ال  بشرا. 
من  االنتقام  يريدون  دائم.  بشكل  اخملــدرات 

اجلميع«.

الحراك الشعبي 90 يوما من الرق... جنان حتكي يوميات العبودية اجلنسية لدى داعش
وإعتصامات الجاليات

في الخارج
تضامنــا مــع احلــراك الشــعبي الــذي 
تشــهده محافظــات الوطــن ضد الفســاد 
واحملاصصــة ونهب املــال العــام وغياب 
اخلدمات، تعتصــم اجلاليات العراقية في 
اخلــارج أمام الســفارات العراقيــة مرددة 
الشــعارات نفســها التي يرددهــا أخوتهم 
في الداخل.  إن ميزة هذه اإلعتصامات في 
اخلارج ومنها بريطانيا التي تشــارك فيها 
منظمات اجملتمع  هي مــن أجل تفعيل دور 
مواقــع الســلطات العراقية  من ســفارات 
وملحقيات ومراكز ثقافية، وليكون عملها 
في خدمــة  الوطــن واجلاليــة ومنظماتها 
املدنيــة التي تعانــي األهمــال واألقصاء،  
بــدال مــن صــرف األمــوال الطائلــة  على 
مكاتبهــا وموظفيها ونثرياتهــم وأكثرهم 
مــن أقربــاء واحملســوبني على مســؤولي 

اجلهات املتنفذة.  
كما يقتصر منها في الوقت نفســه، على 
متويل بعــض املنظمات املرتبطــة بأحزاب 
الســلطة دون املنظمــات الفاعلــة، ومنهــا 
املنتدى العراقي وهو املنظمة الفعالة  ألكثر 
مــن ربع قرن فــي خدمة اجلاليــة العراقية 
قبــل وبعد التغيير ويعانــي  من أزمة مالية 
حــادة ومنها أزمة املكان الذي ينشــط فيه 

لتقدمي خدماته. 
تتطلــع  فــي اخلــارج  األعتصامــات  إن 
أيضــا أن تشــهد  مبادرة مــن اجلهات في 
اخلارجيــة والتعليــم  والثقافــة والتجارة 
والدفاع إيجاد املوظفــني النزهني في هذه 
املواقع اجلديدة. وأن تعمل هذه املواقع في 
دعم منظمات اجملتمع املدني أذا كانت تفكر 
حقا في خدمة اجلالية العراقية باعتبارهم 

جزء من الوطن الذي جاءوا حقا خلدمته.
 فهذه املنظمات ومنهــا املنتدى العراقي 
واجلمعيــات  والروابــط  بريطانيــا  فــي 
بأوضــاع  معرفــة  األكثــر  هــي  األخــرى 
منتخبــة  وهــي  ومشــاكلها،  اجلاليــات  
شــرعيا منهم وحتظى بأحترامهم وتقدير 

اجلانب املضيف من بلدان اللجوء.

فذلكة لغوية الناخب والمنخوب والمجلس
د. صباح جمال الدين

اخلليل بن احمــد الفراهيدفي عبقري من عباقرة العرب، 
عاش بالقــرن الثاني الهجري، وهو اول من ألف قاموســا 
للغة العرب، واول من ســجل وحصر اوزان الشعر العربي، 
واول من تناول ما نســميه اليوم باللسانيات، فعني مخارج 
احلروف، وطريقة نطقها، وسمى قاموسه بالعني، نسبة الى 
حرف العني اعمق احلروف الهجائية مصدرا في احلنجرة، 
والغريب ان لكلمة )العني( بالعربــية 143 من املعاني نظمها 
ابــن فارس في قصيــدة ينتهي كل بيت فيهــا بكلمة )عني( 

مبعان مختلفة!
وكثير  مــن القراء حتما على علم ان حــرف النون، يبدأ 
بــه اكبر عدد مــن االفعال الثالثيــة بلغة العــرب، وأثناء  
االنتخابــات وددت ان اعرف املعنى الدقيــق لثالثي كلمة 
االنتخابــات، وليتني ما وددت! فاخذت كتاب العني للخليل 

بن احمد، وليتني ما اخذت!
فتشت عن الثالثي )نخب( فوجدت ان )الناخب(  اي اسم 
الفاعل تعني اجملامع )بضم امليم فتح اجليم(! والعياذ بالله 
و)املنخوب( اسم املفعول، ومعناها اآلخر الذاهب العقل اي 

اجملنون )املسودن بلغة اهل اجلنوب( واحلمد لله! اما واقع 
ما نحن فيه اليوم عكس مفاهيم لغة االمس، فالناخب اصبح 
منخوبا واملنخوب ناخبــا والعياد بالله! فالناخبون بواقع 
اليــوم هم اعضاء مجلس االمة )وال اســتثني احدا كما قال 
الشــاعر العظيم مظفر النواب( ونحن ـ اليوم ـ املنخوبون 
)أي اجملانني( النتخابنا امثال هــؤالء الذين نخبونا الربع 
ســنوات! وســينطبق علينا املعنى مضاعفا اذا انتخبناهم 
مرة اخرى! فقد نخبونا طيلة السنوات االربع املاضية ماديا 
ومعنويا! فحذار يا شــعبي )املنخوب العظيم( ان ينخبوك 
مرة )أخــرى( فتح األلف وســكون اخلاء وفتــح الراء... 
اما )املنتخب( بفتــح اخلاء فهو امُلفتعل، الــذي ال واقع وال 
حقيقة له، وهذا ال شــك هو النائب الذي ســاعدناه ليكون 
ممثال عنا في اجمللس، وباملناســبة فان )اجمللس( كلمة ذات 
معنى خاص لدى اطباء بدايات القرن السابق، يستعملون 
الســؤال املريض بعد ان يعطوه املســهل، فيسال الطبيب 
مريضه )كم مجلســا اخــذت؟( ليتأكد ان املســهل قد اخذ 
مفعوله... وال اعتقد ان القارئ العزيز فاته مطابقة الكلمات 
ملا هو جــار في اجمللــس، للمنتخبني الذين كانــوا والذين 

سيكونوا ببركات االنقسام الطائفي واالنفصام العرقي!

وخالصة القول ان اللغة العربية الشريفة اعطت للناخب 
معنى فاعل العمل اجلنســي واملنخــوب اجملنون، واعطى 
االطباء القدماء اســم املرة من قضاء احلاجة اعاننا الله من 

الترشيح والرشح واالرتشاح.
والشــيء بالشــيء يذكر، يروى ان اعرابيا من البادية 
السعودية اجملاورة للعراق اسمه )صوين( كان يرعى االبل 
الحد االثرياء الســعوديني ما قبل تأسيس الدولة احلالية، 
فلما تأسســت الدولة الســعودية، طلبت ممن يعرف كتابة 
االرقام ان يعمل موظفا لتعداد النفوس )نفوس االبل طبعا( 
فترك صوين رعايـــــــة االبل وصار بقدرة قادر موظفا في 
الدولة، وتدرج بالســلم الوظيفي حتى بلــغ درجة )املدير 
العام الحصاء البعارين(، وتشجيعا للمواطن لرعاية االبل، 
خصصت الدولة الســعودية راتبا يوميــا مقداره ربع ريال 

لكل بعير، فتؤافد اصحاب األبل على املدير العام! 
وكان مــن بينهم الثــري الذي كان صويــن يعمل لديه، 
وهــو ال يعلم من اجلالس في الدائرة، فلما دخل ورأى املدير 
العام، قــال جملته اخلالدة:دولة بهــا صوين الطكع بها(!! 
واعذروني، فلــي نفس الرأي اذا ولد اجمللس اجلديد بنفس 

النواب!!
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مستوى عال من املهنية واخلبرة
 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 وقضايا تغيير االسم  وتصديق الوثائق الرسمية

نادي السينما العراقي
يعود نادي الســينما العراقي بلندن ليواصل فعالياته بعد توقف قصير، 

وبعد ان تبنى نشاطاته )املنتدى العراقي في لندن(  على: 

قاعة كنيسة رفركورت ) في همرسميث(

Rivercourt Methodist Church
King Street

Hammersmith •  London W6 9LT

تفتتح القاعة الساعة: 6:30 مساًء
يبدأ العرض الساعة: 7:00 مساًء

اجلمعة                       18      تشرين األول           2015
اجلمعة                       13      تشرين الثاني        2015
اخلميس                    10      كانون األول            2015
اجلمعة                       15      كانون الثاني          2016
اجلمعة                       19      شباط                         2016
اجلمعة                       18      آذار                             2016

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

يرحب
المنتدى العراقي

بمراجعيه الكرام في مكتبه الجديد:
من االثنين 2015/12/14

Unit 1 Cavell House
233 Wood Lane

London W12 0HL
White City :أقرب محطة أنفاق

الباصات: 283 ,272 ,220 ,72 ,70 ,7
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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

 We’re Moving
!our Office

 We look forward to welcoming clients and contacts
 to our new White City Office, Unit 1 Cavell House,
 233 Wood Lane, London W12 0HL from Monday 14
 December 2015. The move will take place over the
 weekend (5-6 December), ensuring that client services
 are unaffected. As well as being slightly larger than
 our current office in Norland House, Shepherds Bush,
 our new offices boasts more client and volunteer
 meeting space. Nearest tube to our new location is
 White City (Central Line).

Buses:
 7, 70, 72, 220, 272 & 283

 Haj Najim the
Grocer Movie

 On 16th October, the Iraqi Association screened
 this film, directed by Amer Alwan. Music Ahmed
 Acanthosis and starring Sami Kaftan, also
 participated in the film a number of Iraqi and
 British actors. The film took part in several Arab
 and international film festivals and won the award
 for best Arab film in Rabat Film Festival in Morocco.
 It is about the Najaf revolution in 1918 during the
 British occupation of Iraq, addressing the life story
 of one of the symbols of the revolution, Haj Najim
the grocer. The Movie attended by 80 people.

Snapshotأ
of our Activities
 Iraqi Association is a non sectarian
 organisation, the charity provides its
 services to everyone who comes through its
 doors, regardless of his/her backgrounds.
 In addition to our daily client services, the
 following activities were organised in July,
 August, September to the end of October
 2015. Thanks to our volunteers and
 supporters.

Date Activity
16.07.2015  Screening of Iraqi film – Cultural Cafes of Baghdad movie, written and directed by Eman

Khudair.

28.07.2015  Organising a Seminar in Shepherds Bush, West London on Social basis of violent extremism,
 by Dr Ibrahim AL-Haidari (Professor in Sociology and Author). The event was Chaired by
Dr Al-Yassiri, consultant psychiatrist and chair of Iraqi Association

09.08.2015  Annual family seaside trip to Hastings attended by 200 people from all walks of life.
28.08.2015  Seminar on Extremism in Islam, delivered by author and Islamic heritage researcher; Dr.

Rashid Al Kayoun.

18.09.2015  Commemoration of late Dr. Sabah Mari, a former Trustee of Iraqi Association who passed
 away on 16.07.2015. Dr Mari's efforts and commitment led to the development of Al Muntada,  a
community led newspaper with 15000 readerships.

31.10.2015  Organised jointly by Iraqi Psychiatrists Association and Iraqi Association, this event was
attended by 50  doctors, academics and professionals.
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Asylum Seekers: Some Myths and Truths...

 The myth: Asylum seekers are given priority over
other council tenants for properties

 The truth: Asylum seekers are NOT entitled to
 council housing. Accommodation and support for
 people seeking asylum is provided by a private
 organisation under contract with the Home Office.

 The myth: Asylum
 seekers jump the queue
 when it comes to admission
 to schools and harm the
education of local children

 The truth: The children of
 asylum seekers are subject to
 the same admission rules as
 any other UK residents.

 The myth: Asylum seekers
 come to Britain and are
 immediately given free
homes and full benefits

 The truth: They are not
 allowed to claim welfare

 benefits. Asylum seekers benefits are paid by
 central government's National Asylum Support
 Service (NASS) and not from local council taxes,
 this is to cover their accommodation and support
 costs. A national report of asylum seekers and
 refugees, revealed 85% experience hunger, 95%
 cannot afford to buy clothes or shoes and 80% are
not able to maintain their wellbeing.

 The myth: Asylum seekers are a drain on the
economy

 The truth: After initial barriers such as the ability
 to speak English and the recognition of overseas
 qualifications are overcome, refugees can make a
 valuable contribution as professionals, tax payers
and as active members of their local community.

 The myth: Asylum seekers are linked to rising
crime

 The truth: In every community there are always
 a few members that ruin it for the rest and asylum
 seekers or refugees are no exception. However, a
 report published by the Association of Chief Police
 Officers (ACPO) confirmed that there is no evidence
 for a higher rate of criminality among refugees and
 asylum seekers. Asylum seekers are less likely to
 commit major crimes than British citizens, as this
 would affect their asylum application. In fact they
 are more likely to become victims of crime in the
UK.

 Our Services Dealt
with 855 Cases

 During the course of three months, from August to end
 of October this year, our charity dealt with 855 cases.
 Iraqi Association users come from different London
 Boroughs, for this period, the top three London Boroughs
 were, Hammersmith and Fulham of 153 individuals, this
 followed by Ealing of 115 individuals, then Brent of 67
 individuals. The breakdown of our help with our charity
 users during August, September and October of this year
covers the following categories.
 

Categories Cases
Training and Employment 30
Housing 105
Immigration 345
Education 17
 Hardship and Welfare 216
 Health and Wellbeing 80
General 62
Total 855

 From the above data, Iraqi Association users were 387
 Males and 308 Females. Age Ranges were between 10 -
 85 years. The Greater London area is not the only source
 of our clients, however, we equally serve people from
 outer London area, such as Hastings, Eastbourne, Cardiff,
 Birmingham, Manchester...etc. from the above data, we
 have assisted 37 outer London people during the course of
 the above period.  For further detail of the data breakdown
please contact the Manager at the Iraqi Association on
020 7023 2650.

 Greece, 2015: Iraqi and Syrian refugees walk towards Greece's border with Macedonia, near the village of
Idomeni. Photograph: Yannis Behrakis/Reuters

 France, 1939: Spanish refugees stream into Banyuls-sur-Mer in the
 French Pyrenees as the republicans face defeat in the civil war. Photograph:
FPG/Hulton Archive/Getty Images


