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عقد املنتدى العراقي مؤمتره السنوي الثامن والعشرين 
يوم األحد 19 حزيران 2016 على قاعة مركز أدوارد وود في 

منطقة شبرسبوش غرب لندن.  
افتتــح املؤمتــر بكلمة ترحيبيــة ألقاها رئيــس الهيئة 
اإلدارية للمنتدى الدكتور ماجد الياسري حيا فيها الضيوف 
واملؤمترين، مشيدا بدور الهيئة اإلدارية السابقة واملوظفني 
واملتطوعني الذين يعملون خلدمة اجلالية العراقية. مؤكدا 
أن اخلبرة املتراكمة للمنتدى يجب أن تستغل اكثر لتطوير 
الكادر مبا يخدم تقدمي  خدمات افضل ألبناء اجلالية. وأشاد 

بجهود املنظمات واملؤسسات املانحة والداعمة للمنتدى.
ثم ألقيت كلمات ورســائل حتية للمؤمتر، وذلك  من قبل  
املستشار الثقافي العراقي في اململكة املتحدة الدكتور حسن 
العالق، والنائب البرملاني عن منطقة همرسمث السيد أندي  
سلوتر،  وأحمد جهانلي رئيس رابطة األكادمييني العراقيني 
فــي اململكة املتحدة  والفنان علي رفيــق عن املقهى الثقافي 
العراقي في لندن والسيدة أحالم السعدي سكرتيرة رابطة 
املرأة العراقية فــرع بريطانيا، كما تليت رســالة حتية من 
جلنة التيار الدميقراطي العراقي في بريطانيا، وقد أشادت  
الكلمات  بــدور املنتدى وتاريخه الطويل في خدمة اجلالية 

العراقية.
تلتها فقــرة تكرمي عدد من املتميزين والناشــطني خالل 
الدورة املنتهية بتقدمي شــهادات تقديرية للشابة فينوس 
علــي لدورها املتميز فــي جمع التبرعــات لصالح األطفال 
والنازحني العراقيني والدكتور حســن عبدالرزاق جلهوده 
ومســاهماته الثقافيــة املتميــزة في املســرح البريطاني، 

والكاتب صادق الطائي جلهوده املتميزة في تنفيذ أماســي 
نادي الســينما العراقــي، والصحفي عبــد جعفر جلهوده 
فــي حترير جريدة املنتدى. وبعدها شــهادات تقديرية عن 
العمل الطوعــي للزميالت والزمالء ميســون محي الدين 
والدكتورعلي شــوكت ومحمد مرعي وجبار ســلمان وأمل 
فيلي. وبعد إستراحة قصيرة لتناول وجبة الغداء، واصل 
املؤمتــر أعماله مبناقشــة التقريرين املالي للســنة املالية 
2015-2016 واإلجنــازي الســنوي، حيث جرت مداخالت 
ومناقشات، أغنت التقريرين ومت اقرارهما باإلجماع. وقبيل 
إنتهاء إعمال املؤمتر جرى إنتخاب الهيئة اإلدارية اجلديدة.

وأختتــم املؤمتــر بكلمة شــكر ألقاهــا الدكتــور ماجد 

الياســري نيابة عن الهيئة اإلدارية اجلديدة، دعا فيها الى 
حتقيق أهداف املنتدى وتطوير أدائه ومواصلة خدمة أبناء 

اجلالية. 
 ويذكــر أن  الهيئة اإلدارية اجلديــدة  عقدت إجتماعها 
األول في 29 حزيران 2016،  ووزعت املهام بينها على النحو 

االتي: 
الرئيس ـ  الدكتور ماجد الياسري

السكرتير ـ  هاشم حسني علي
املالية  ـ  سلمان إبراهيم 

النشاط االجتماعي والنسوي  ـ  حميدة العربي
الثقافي والفني  ـ  الدكتور عَمار عَلو 

المنتدى العراقي في بريطانيا ينتخب هيئة إدارية جديدة

فاجعة أخرى أصابت بغداد بعد أن قام اإلرهبيون بتفجير 
شــاحنة مليئة باملتفجرات فــي موقع مجاور ألحد أســواق 
الكرادة التي كانت مزدحمــة باملواطنني من كافة العمار وهم 
يتأهبون لعيد الفطر بشراء لوازم وإحتياجات العيد ألدخال 

البهجة في نفوس عوائلهم وأطفالهم.
وكانت يد اإلرهــاب القذرة تنتظرهم حيث إستشــهد من 
جــراء التفجيــر البالغ الشــدة أكثر من 200 شــهيد ومئات 
اجلرحى مع إحتماالت أن يزيد عدد الشــهداء ألن اإلصابات 
ببعضها بالغة اخلطورة. وعبر العديد من املواطنني الغاضبني 
عن استيائهم لفشــل احلكومة وأجهزتها األمنية الكثيرة في 
عددها  واحملدودة في فاعليتها في حماية أبنائهم قبل إرتكاب 

اجلرمية. 
لن تكفي جلان التحقيق الصورية والشــعارات اجلوفاء .. 

العراقي يريد العيش اآلمن واحلرية والعيش الكرمي.
اجملد واخللود لشهداء العراق .

قضى أكثر من عشــرة آالف مهاجــر في عرض البحر 
األبيض املتوســط منذ 2014، وفق ما جاء على لســان 
املتحدث باســم املفوضيــة العليا لشــؤون الالجئني. 

وارتفع عدد الضحايا في املتوسط منذ 2014. 
وبلغ عــدد املهاجرين الذين عبروا البحر املتوســط 
حتى اخلامــس من يونيو/حزيــران 206400 خالل هذا 

العام، وفق تقديرات املنظمة الدولية للهجرة.
أعلن متحدث باسم املفوضية العليا لشؤون الالجئني 
في جنيف مؤخرا أن أكثر من عشــرة آالف مهاجر قضوا 
في البحر املتوســط  منذ العام 2014 خــالل محاولتهم 

الوصول إلى أوروبا.
وأوضح املتحدث أدريــان إدواردز أن عدد الضحايا 

بلغ 3500 شــخص عــام 2014، و3771 فــي العام 2015 
يضــاف إليهم 2814 قتيال منذ مطلــع العام 2016، منددا 

بهذا العدد »املروع«. 
ومنذ العــام 2014 ارتفــع عدد الضحايــا في البحر 
املتوسط بشكل كبير، حســب ما أعلن املتحدث، مشيرا 

إلى أنه »فاق العشرة آالف«.

جريمة نكراء يرتكبها اإلرهابيون في الكرادة الشرقية ـ بغداد

أكثر من عشرة آالف الجئ ماتوا غرقا بالبحر المتوسط منذ 2014
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تهاني:
○ أحــر التهاني للســيد علي عباس احللو وعقيلته بوالدة التوأم ســما 

وملك، راجني لهن احلياة الهنيئة بأحضان والديهما.
○ تهانينا للشــابة ليلك الطائي بحصولها على شــهادة البكالوريوس 

في الهندسة املعمارية بتفوق.
○ انهت االنسة ســماء همام الشريفي املرحلة االولى من دراسة الطب 
فــي جامعة اوكســفورد وذلــك بحصولها علــى اعلى معدل للشــهادة 
االولية في العلوم البايوطبية والتي متنحها مدرســة الطب في اجلامعة 
 )Wronker Prize(ونتيجــة لهذا التفوق مت منحها  جائــزة رونكر
التي متنحها جامعة اوكســفورد ألحســن طالب ولتكملة دراســتها في 

الطب. تهانينا لسماء بهذا التفوق العلمي املتميز. 
○ تهانينــا  للشــاب واصل عبــد الهــادي حلصوله علــى بكالوريوس 

بالقانون.
○ الف مبروك للشــابني فهد خالد شلتاغ وروشــيل هاردكن مبناسبة 

دخولهما القفص الذهبي... ومتنياتنا بالرفاه والبنني
○ أحــر التهاني للشــاب الدكتور آوس عزت صــادق لتخرجه من كلية 

الطب ـ جامعة كمبردج.

متنيات بالشفاء:
○ متنيات بالشــفاء للدكتور نعيم الشــذر اثر الوعكة الصحية التي مر 

بها.
○ متنياتنــا بالســامة للعزيز حميد الياســني )أبو عامــر( إثر حادث 

مروري.
○ متنياتنــا للدكتور عباس الفياض )أبــو ظافر( بالصحة والعافية إثر 

العملية اجلراحية في الكلية.
○ متنياتنا بالشفاء لاســتاذ فيصل عبد الله، إثر األزمة الصحية التي 

أملت به.

تعازي:
• تعازينا آلل األعســم بوفاة الصيدالني الشــاب يوســف األعسم في 
لنــدن يوم اخلميــس 21 متوز 2016 ، إثر مرض عضــال لم ميهله طويًا. 
والفقيد ابن الشــهيد فارس األعســم وإبن أخ صديقنا مناف األعســم. 
وبهذه املناســبة األليمة نتمنى الصبر والســلوان لذويــه والذكر الطيب 

للفقيد الراحل يوسف. 
• يتقــدم املنتدى العراقي في بريطانيا جلميع ضحايا األســر العراقية 
في تفجير الكرادة اإلجرامي، بأحر املواســاة والتضامن معهم. الرحمة 

واخللود للشهداء، والشفاء لكل اجلرحى. 
• تعازينــا للدكتور ســعدي الشــذر وصبحي وفوزي وســهام، بوفاة 

والدتهم التي وافاها االجل في كندا يوم 2016/5/3 لها الذكر الطيب .
• تعازينــا للزميلة أمل فيلي بوفاة والدتها فــي إيران لها الذكر الطيب 

ولعائلتها الصبر والسلوان.
• أحــر التعــازي لعضــو الهيئــة اإلداريــة الســابقة الشــاعرة وفــاء 
عبدالرزاق بوفاة زوجها األستاذ صالح إبراهيم، متمنني لها وألوالدها 

الصبر والسلوان وللفقيد الذكر الطيب.
• تعازينا للعزيزة السيدة رضية )أم محمد( بوفاة زوجها عبداخلالق 
البريفكانــي، راجني لهــا وألوالدهم الصبــر والســلوان وللفقيد الذكر 

الطيب.
• تعازينــا الصادقة للفنان علي رفيق )أبو فينوس(، باستشــهاد إبن 
إبن شــقيقته محمد العبيدي في التفجيــر اإلرهابي في الكرادة له الذكر 

الطيب ولذويه الصبر والسلوان.
• تعازينــا احلــارة لــأخ صــاح حيدر فــي ماجنســتر، بوفــاة والده 
الشــخصية الوطنيــة احملامــي مهدي حســني حيــدر، له الذكــر الطيب 

ولعائلته الصبر والسلوان.

اجتمـــاعـــيات

ميوت حرقا كي ينقذ 
عائلة من احلريق

جاد املواطن ناجي جمعة سرحان 
واهله  جيرانه  بيت  وأنقذ  بحياته 
فيه،  مستعرا  كان  الذي  احلريق  من 
ولكنه أستشهد على أثر إنفجار قنينة 
فيه  شب  الذي  للبيت  العائدة  الغاز 
البطل  الشاب  هذا  وترك  احلريق. 
وهو من عائلة مندائية وراءه زوجته 

الشابة وطفليهما دون راٍع أو معيل.
 1 ــوم  ي فــي  النيران  اشتعلت 
بشكل  جيرانه  دار  في   2016 حزيران 
الكثير  وأخافت  اربكت  مما  مخيف 
الدار  حول  املتجمهرين  الناس  من 
من  االطفال  صــراخ  وبــدأ  امللتهبة، 

داخل الدار احملاصرة بالنيران.
 يرتفع الى عنان السماء، لم يفكر 
الدار  هذه  بان  املندائي  جمعه  ناجي 
أم  شيعة  مسلمون  يسكنها  املشتعلة 
بكل  العمل  تفكيره  جل  كان  بل  سنة، 
جيرانه،  عائلة  انقاذ  اجل  من  قوته 
امللتهبة،  الدار  وسط  في  بنفسه  القى 
وجنح  العائلة  بإنقاذ  يجاهد  واخذ 
املرة  في اخراجها، وقبل خروجه في 
صراخ  سمع  دخوله،  من  الثانية 
الدار  داخل  من  العائلة  اطفال  احد 
وظل  اللهيب،  واخترق  ثانية  رجع 
ومتكن  الطفل،  اخراج  جاهدا  يحاول 
للخروج  ــدار  ال باب  الى  دفعه  من 
جسد  على  اللهيب  تسلط  وفجأة 
الغاز،  قناني  احدى  بانفجار  ناجي 
للوعي  فاقدا  األرض  على  فسقط 
أثرها  على  نقل  بليغه  بحروق  متأثرا 
على  احلياة  ففارق  املستشفى  الى 
اتباع  عن  الدفاع  هيأة  وقالت  أثرها. 
في  العراق  في  واملذاهب  الديانات 
بيان لها لقد أثبت هذا الشاب املندائي 
النبيل بعمله البطولي االنساني هذا، 
أن اللحمة الوطنية بني أبناء الشعب 
طائفية  من  ــوى  أق هي  العراقي، 
يسعون  الذين  بالدين،  املتاجرين 
ولتمزيق  الشعب  هذا  أبناء  لتفرقة 
روابطهم االنسانية املتينة، بعيدًا عن 
أو  واملذهبية  الدينية  االنتماءات  كل 

السياسية..

المقهى الثقافي يحتفي بالشاعر عبدالكريم كاصد

اجلالية العراقية تنظم وقفة تضامنية مع ضحايا الكرادة 

 رابطة األكادمييني العراقيني في بريطانيا تنظم مؤمترين علميني

الوقفة  في  بريطانيا  في  العراقي  املنتدى  إشترك 
التضامنية مع ضحايا تفجير الكرادة التي اشترك بنات 
وأبناء اجلالية العراقية يوم 6 متوز )يوليو( في وسط 
الضحايا،  وصور  العراقية  األعالم  حملوا  الذين  لندن 
أرواح  على  حداد  وقفة  في  وذلك  الشموع،  وأشعلوا 
أسر  مع  تضامنا  الكرادة   في  اإلرهابي  التفجير  شهداء 
الضحايا. وتأتي هذه الوقفة، بدعوة مجموعة من قوى 

وطنية ومنظمات مجتمع مدني عراقية في بريطانيا.
التيار  العراقي،  املنتدى  الى  باالضافة  وشملت  
الثقافي  واملقهى  العراقية،  املرأة  ورابطة  الدميقراطي، 
العراقي، ورابطة اإلكادميني العراقيني، ورابطة االنصار 

الشيوعيني )البيشمركة( 
اجملتــــمع  من  املارة  أثارت  الوقفة  هذه  أن  ويذكر 
ساهم  وقد  ملفت،  بشكل  والسائحني،  البريطــــاني 

بعضهم في هذه الوقفة. 
التيار  بأسم  كلمة  الهاشمي  هاشم  االستاذ  وقدم   
الدميقراطي ادان فيها التفجير اإلجرامي الذي هز بغداد 

ومشاعر جميع الطيبني في العالم.
مؤكدا أن هذه األعمال اإلرهابية اإلجرامية والفواجع 
للسياسيني   وخزي  عار  وصمة  الوقت  بذات  هي  األليمة 
الى  العراق  أوصلوا  الذين  املتنفذة  والفئات  الفاشلني 

هذه النتـــــائج الكارثية. 

أحتفى املقهى الثقافي العراقي في لندن بالشــاعر العراقي املبدع 
عبد الكرمي كاصد في أمســية عنوانها  » حقائب الشــاعر عبد الكرمي 
كاصد« قدمها الفنان يوسف الناصر في 2016/06/26 حضرها جمهور 
من اجلالية في لندن، استمتعوا بقراءا ت الشاعر للعديد من قصائده 
واحاديثه عن هروبه من بطش الفاشــية عبر صحراء السماوة على 
ظهر جمل وفي »تانكــر » ماء وحواره عن األهوار، واســتمعوا الى 
شــهادة امللحن طالب غالي عن الشــاعر وتلحينــه لقصائد له وكما 
استمعوا الى قطعة موسيقية الفها املوســيقي النيوزيلندي اليكس 
اســماها »كاصد« وقدم الشــاب عمور حيدر املتخصص مبوســيقى 
اجلاز حتليــال للقطعة وكذلك املوســيقي الدكتور عمــار علو الذي 
شــرح الفرق بني املقامات العراقية وصعوبة اعدادها وطرح مقاربة 
موســيقية لقطعة اليكس ثم عزف منوذجني ملقامني عراقيني على آلة 
السكســفون ثم قدمت الفنانة ســاهرة حلنا لقصيدة كراوان لكاصد 
وغنته .. وشاهد اجلمهور قصيدة مسجلة للشاعر فالح هاشم اهداها 

للشاعر احملتفى  به عبد الكرمي كاصد.

  نظمت جلنة البيئة والصحــة العراقية التابعة لرابطة 
األكادمييني العراقيني في بريطانيا مؤخرا مؤمترين علمني  
األول فــي 26 حزيــران مكرســًا لـ»التلوث البيــــئي في 
العراق، أسبابه، تداعياته وسبل معاجلته«، والثاني حول 
حقــوق العراق املائية قس 2 ـ 3 متوز. واشــترك في هذين 
املؤمترين نخبة مــن الباحثني العراقيــني واألجانب، في 
بحوث مختلفة،و كان من قرارات هذين املؤمترين الدعوة 
الى ضم األهوار العراقية الــى الئحة التراث العاملي كونها 
قضـــــــية تهم البشــرية جميــــــعا، ومتيزت املنطقة، 
وتـــــنوع التواجد اإلحيائي واحليـــواني والنبـــــاتي 

واخلصوصية الثقافية لسكان مناطق األهوار اجلنوبية. 
وتأتي أهمية ادراج األهوار العراقية على الئحة التراث 
املتحدة  االمم  اهتمام  موضع  ستكون  انها  من  العاملي 
ايضا  وحتفز  العاملي،  العام  والرأي  الدولية  واملنظمات 
من  الفريد  البيئي  التواجد  بهذا  االهتمام  على  احلكومات 

مستلزمات  وتوفير  بدعم  الدولي  اجملتمع  وتلزم  نوعه 
البيئية وتسجيلها ضمن  حماية االهوار ومعاجلة املشاكل 
املادي  الدعم  إمكانات  أيضا  ويوفر  كما  اهتمامها.  أولويات 

الدولي وتوفير اخلبرات وغير ذلك. 
ــوار  االه سكان  رعاية  أيضا  امللحة  املهمات  ومــن   
وتقاليدهم  والثقافية  احلضارية  بيئتهم  على  واحلفاظ 
اصولها  تعود  التي  احمللية  وصناعاتهم  معيشتهم  وطريقة 
وجذورها الى آالف السنني وكانت املنطقة بالذات مصدرا 
لإللهام الروحي وكذلك حماية التنوع البيئي ملا حتويه من 
ان  الى  اضافة  نوعها،  من  فريدة  مائية  واحياء  حيوانات 
استراحة  كمحطة  ضرورية  مهمة  محطة  اجلنوبية  االهوار 

للطيور املهاجرة من القطب الشمالي الى افريقيا.
ويذكر ان اليونسكو قرت في إجتماعها يوم 2016/7/17 
اور  هي  اثرية  مدن  وثالث  بالعراق  اهوار  اربعة  ادراج 

واوروك واريدو على الئحة التراث العاملي. 

صورة املندائي
 الذي انقذ العائلة احملترقة
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 شــاركت الشــابة العراقية البريطانية املولد )فينوس علي( في 
ماراثــون لندن البالــغ 26.2 ميال، والذي أقيم يوم األحد 24نيســان 
2016، بهدف جمع تبرعات ملســاعدة النازحــني داخل العراق ودعمًا 
للعيادة الشــعبية اجلوالة التي يدعمها مشــروع طفــل العراق في 

املنتدى العراقي.
جنحت فينوس بجمع مبلغ 2,571.86£ في مبادرتها واليزال اجملال 

مفتوح للتبرع، لذا نتوجه اليكم بدعم مبادرتها بالتبرع:
عن طريق الرابط

https://www.justgiving.com/vinousali
أو مباشرة عن طريق صفحة املنتدى العراقي على اإلنترنت: 

 http://www.iraqiassociation.org/worldpay.html
أو احلساب البنكي ملشروع طفل العراق للمنتدى العراقي:

Bank: Barclays
Account name: Iraq Child
Account number: 20366528
Sort Code: 20-67-59
 وكانت الشابة فينوس قد وجهت رسالة إلى اجلالية العراقية قبل 

بدء املارثون جاء فيها
أشــارك في ماراثون لندن بهدف جمع تبرعــات للمهجرين داخل 
العراق ودعمــا لفعالية ))العيادة الشــعبية اجلوالة(( التي يدعمها 

مشروع طفل العراق في املنتدى العراقي
عقدت العزم على املشاركة في ماراثون لندن الذي يقام يوم األحد 
24 نيســان 2016.. لوأخبرني احدا منكم حتــى ولو قبل عام من اآلن 

بأنني سأركض مشاركة في املاراثون ملا صدقته أبدا.

تشغيل  حملاربة  العاملي  اليوم  مبناســبة   
الطفولة  رعايــة  هيئــة  أقامــت  األطفــال، 
ودائــرة التشــغيل والقروض فــي وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة بالتعاون 
مع )اليونســيف(، صباح يــوم 12حزيران 
2016 احتفاليــة ألطــالق التقييم الســريع 
ألســوأ أشــكال عمالة األطفال، الذي نفذته 
جمعية االمل العراقية بالتعاون مع شــعبة 
مكافحة عمــل األطفال في الــوزارة وبدعم 
من )اليونسيف(، وشــمل خمس محافظات 
قــار،  ذي  البصــرة،  كركــوك،  )بغــداد، 
والنجف(، بهــدف فهم أفضل لوضع األطفال 
اخملاطر  حجم  وقياس  العمل،  في  املنخرطني 

التي يتعرضون لها. 
وأشــار املهنــدس فالح العامــري نائب 
رئيس هيئة رعايــة الطفولة والوكيل األقدم 
للــوزارة في كلمتــه ان هــذا التقييم يعتبر 
مصدرًا مهمًا ميكن الرجــوع اليه، مبا يوفره 
من بيانات ومعلومات نســتطيع من خاللها 
تقييــم حجــم املشــكالت واملؤثــرات التي 
تخلفها هذه الظاهرة، وأوصى بإعادة تأهيل 
الشباب واألطفال، ومعاجلة النتائج املترتبة 
على عمالة األطفال، وقدم شــكره وامتنانه 
جلمعيــة األمــل العراقية وشــعبة مكافحة 

عمالة األطفال ومنظمة اليونسيف.
بعدها قدمت برجت كندي مســؤولة قسم 
حماية الطفولة في اليونسيف مكتب العراق 
وباخلصوص  الشــركاء،  جلميع  شكر  كلمة 
التقييم  كتابة  علــى  العراقية،  األمل  جمعية 
وجمع املعلومــات، وأكدت انه يجب التركيز 
االحتياجات  وحتديــد  التوصيــات  علــى 
ملســاعدة احلكومة العراقيــة الحتواء هذه 

الظاهرة املأساوية.
وشــارك الســيد جمال اجلواهري املدير 

القاء  العراقية في  األمــل  التنفيذي جلمعية 
كلمة أثنى بها علــى اخلطوات اجلريئة التي 
قامت بها وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
مع هيئة رعاية الطفولة بالعمل على تسليط 
الضــوء على ظاهرة أســوأ أشــكال عمالة 
بتكليف  الثانية  اجلريئة  واخلطوة  األطفال، 
منظمــة غير حكوميــة وهي جمعيــة االمل 

العراقية للقيام بذلك. 
 وبالرغم مــن كل التحديات الصعبة التي 
واجهت فريــق العمل امليداني فقد مت إجنازه 
بحرفيــة عالية، وتضمــن التقييم جملة من 
التوصيات لرســم سياســة حكومية تقوم 
باشراك جميع األطراف حلماية الطفولة من 

االستغالل واخملاطر. 
عرضًا  مكــي  الهــام  الباحثــة  وقدمــت 
عمالة  أشــكال  ألســوء  التقييم  خملرجــات 
املنهجية  حــول  عــام  وتصــور  األطفــال، 
والتحديات والنتائج والتوصيات، وأشارت 
الــى انه نوع مــن التقارير الســريعة الذي 
يتبنى املنهج الكيفي، وان العينة قد تناولت 

خمسة أشكال لعمالة األطفال وهي )األطفال 
العاملون فــي معامل الطابوق فــي بغداد، 
واألطفال  البصرة،  فــي  املتجولون  والباعة 
العاملون في املقابر في النجف، واســتغالل 
واألطفال  كركــوك،  في  الدعارة  في  األطفال 
املتسولون في ذي قار(. ثم ألقيت مداخالت 
من قبل وكيــل الوزير الدكتــور عبد الكرمي 
عبد الله شــالل ونائب هيئة رعاية الطفولة 
الوكيل االقدم فالــح العامري ومجموعة من 
موظفي/ات الــوزارة واحتاد نقابات العمال 

ومنظمات غير حكومية.
في نهاية االحتفالية مت توزيع شــهادات 
التقدير الى الشركاء في بحث أسوء أشكال 
عمالة األطفــال واملتمثلني/ات بوزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة وجمعيــة األمــل 

العراقية واليونيسيف.
ومــن اجلديــر بالذكــر ان التقييــم قد 
طبع على شــكل كتــاب باللغتــني العربية 
واإلنكليزية، ميكن احلصول على نسخة منه 

عبر األنترنيت على موقع اجلمعية. 

طفــل العـــراق

فينوس علي تركض دعما ألطفال العراق

عمالة األطفال: ظاهرة مأسوية

مكتبة الثورة نشاطات في خدمة األطفال
المنتدى تقرير خاص

تســتقبل مكتبة الثورة في بغداد، االطفال بترحاب 
وتعوضهم عن ما يفتقدونه، وتشجعهم على احلضور 
بشــكل دائم، وتقيم حفالت التخــرج لهم وجتهزهم 
باملالبــس ومتنحهم الشــهادات كما تقيــم لهم أيضا 
احلفالت مبناسبة االعــــياد ورأس الســـنة، وتقدم 
لهم الهدايا لرســم البهجـــــة علــى وجوههم. وهي 
تستقبل االطفال من عمر 5-12 عاما ومن كال اجلنسني 
وفيها بحــدود )20( طفال يتيما من مجموع اكثر من 80 

طفال.
 وتتميز املكتبة بوجود برنامج يومي اعدته ادارتها 
ويشــمل التوعية الصحية، قــراءة القصة، واالعمال 
اليدوية، واالناشــيد والشــعر. كما مت تشــكيل فرقة 
موسيقي لهم تسهم في املناســبات التي تقيمها رابطة 

املرأة العراقية.
وللمكتبة عالقات جيدة مع املركز الصحي وتساهم 
في حمالت التلقيح التــي تقوم بها وزارة الصحة، كما 
تقوم طبيبة املركز في القاء محاضرات توعوية صحية 

فيما يتعلق صحة االم والطفل.
وعلى صعيد أخر يتردد إلى املكتبة الطفالن )حسن 
وحســني( وهما كفيفــان فاقدي البصر مــن الوالدة. 
وقد أجريت ألحدهم عملية وكانت فاشــلة. كما الزالت 
الطفلتان )دعاء صادق( و)معصومة طالب( حتضران 

في املكتبة يوميا رغم اعاقتهما في االطراف.
 وبخصوص االطفال الذين يعانــــون من ســوء 
تغذية بســبب الوضــــع االقتصادي لعوائلهم، تقوم 
أدارة املكتبــة بتوزيــع املــواد الغذائيــة ) احلليب، 
والعصائــر، واحللويات ( لهم وحســب مــا يتوفر. 
وهو يشــجع االطفال على احلضور مــن امثال الطفلة 
)رحمة( التي تعاني من مشــكلة فــي النمو )نقص في 

منو العظام(.
وتقــوم ادارة املكتبة بصرف املنحة املســتلمة من 
مشــروع الطفل في املنتدى العراقي بشــراء وجبات 
غذائيــة، واقامة حفالت التخرج )مالبس وشــهادات 
( وتقدمي هدايا مبناســبة االعياد، ومنح اجور تدريب 
ملدرب املوسيقى، باإلضافة إلى القيام بزيارة للعوائل 
النازحة في املنطقة وقامت بتوزيع املســاعدات عليهم 

من قبل متبرعني. 

مبادرة جديدة
الشاب حسان احليدر يشترك في املارثون املقبل 

لندن  في  سينظم  الذي  املاراثون  في  احليدر  حسان  العراقي  الشاب  سيشترك 
 ، كلم(   40( ميا   24 بالركض  وذلك  القادم،  األول(  )تشرين  اكتوبر  من   23 يوم 
وخصوصا  العراق  أطفال  ملساعدة  التبرعات   جمع  أجل  من  مساهمته  وتأتي 

األيتام منهم، ضمن توجه )مشروع طفل العراق( للمنتدى العراقي.
التي  النبيلة  مبادرته  دعم  العراقية  اجلالية  ابناء  احليدر  حسان  الشاب  ودعا   
يستعد لها منذ فترة طويلة. ومن أجل اإلطاع أكثر واملساهمة في التبرع لدعم هذه 

املبادرة االتصال على العناوين التالي:
https://www.justgiving.com/hasan Al-Haydar

أو
2- iraqiassociation page
http://www.iraqiassociation.org/worldpay.html

أو
3- Iraq Child project
Bank: Barclays
Account name: Iraq Child
Account number: 20366528
Sort Code: 20-67-59



 Al-Muntada - Issue No. 118 July 2016

4العدد 118 متوز )يوليو( 2016 لجـوء وهجـرة

  حازم صاغية

فضًا عن األساك الشائكة التي بناها بلد كهنغاريا، وعن الهرب عبر البحر 
حقوق  تراجع  فرنسا  كبير:  شائن  حدث  دون  من  يوم  ميّر  ال  غرقًا،  واملــوت 
مصادرة  تريد  الدمنارك  احتجاجًا.  العدل  وزيــرة  تستقيل  بحيث  املواطنة، 
السويد  إعالتهم.  في  كمساهمة  املهاجرين  عهدة  في  التي  »الثمينة«  احملموالت 
اّتفاقّية شنغن قد تسقط. الشعبوّيون  تقّرر إعادة 80 ألف الجئ من حيث أتوا. 
من مارين لوبان إلى دونالد ترامب في صعود. أنغيا مركل ُتّتهم بسياسات غير 

مسؤولة ومستقبلها السياسّي تلّفه عامات استفهام...
اللجوء األخير وبعده، على  عنصرّية؟ بالطبع. والعنصرّية هذه تتغّذى، قبل 
عدد من العناصر في عدادها االنتقال املديد واملتطاول من العصر الصناعّي إلى 
ما بعده، مع انعكاس ذلك على الوظائف وسوق العمل، وحتّلل أشكال التضامن 
احلزبّية والنقابّية السابقة، وانكماش التقدميات التي درجت دولة العناية على 
توفيرها، وانحطاط أشكال االندماج القومّي الكاسيكّية ملصلحة الروابط التي 
تّتصل بالهوّية، ال سّيما الثقافة وطريقة احلياة. فهذه األخيرة باتت، قبل اللون 
العنصرّي  جهة  جهتني:  من  التركيز  نقطة  معهما،  بالتقاطع  وأحيانًا  والدين، 

الغربّي وجهة املهاجر الذي يلوذ بثقافته املغلوبة في مواجهة الثقافة الغالبة.
حتويل  إلى  العنصرّية  متيل  فعلّية،  مشكات  على  كاذبًا  جوابًا  وبوصفها 
الهجرة سببًا يفّسر قلق التحّوالت وما ترّتبه مراحل االنتقال من أعباء وأكاف. 

فكيف حني تتحّول الهجرة إلى الضخامة التي صارتها في السنة املنصرمة؟
وقد يكون أخطر ما يحصل اليوم أّن أوروبا، مهد احلداثة ومصدرها، تتراجع 
فاليمني  جتاوزته.  أن  سبق  ما  إلى  املضاّدة  والهوّيات  الهوّيات  وطأة  حتت 
إقاع  وبعد  مسيحّيتهم،  اكتشاف  يعاودون  علمانّيون  وثّمة  يقوى،  املتطّرف 
االّتحاد األوروبّي ينتعش العقل احلدودّي، وتنبعث قيم قروسطّية كاخلوف من 

تكمن  جميعًا  هذا  وفي  الغريب.  من  واحلذر  اجلار 
عناصر رّدة على احلضارة بكّل ما تعنيه الكلمة.

الظروف  جتّمعت  االنتقالّي،  املنعطف  هذا  وفي 
األّمة  ـ  الدولة  امتحان  في  بالغت  التي  املأسوّية 
كأّنها  فبدت  أحوالها،  أســوأ  في  وهــي  الغربّية 
الغالبة  الثقافة  فيما  املراحل،  إحراق  إلى  تدعوها 
األّمة.  ـ  الدولة  سوّية  بعد  تبلغ  لم  الاجئني  على 
في  منط  بني  الصعب  التعايش  وينشأ  نشأ  هكذا 
صنعه  آخر  ومنط  والفردّية  احلّرّية  عماده  احلياة 
االستبداد السياسّي والثقافّي، كبتًا على األصعدة 
قامعة  أبوّيٌة  الضحايا  بالاجئني  ُتنزله  جميعًا 
وشاّلة للمبادرة والتفكير احلّر، ومانعة لانفصال 
من  احلداثة  تنهض  ال  ُكثر  ذكورّيني  أســاف  عن 
هؤالء  إّن  القول  عن  وغنّي  عنهم.  االنفصال  دون 
ُسلبت منهم عقدًا بعد عقد حّرّية االختيار والتقرير، 
التعليم  ونقص  والــعــوز  للفاقة  رهائن  وُتــركــوا 

وللجهل بالعالم وأحواله وكيفّياته.
العنصرّية،  بالوجهة  التحّكم  ــرص  ف لــكــّن 
اجلهر  وأّولها  قليلة،  ليست  فاعلّيتها،  من  واحلّد 
بالتمايزات داخل الكتل الاجئة واملهاجرة، وتبّرؤ 
األكثرّيات البريئة من أفعال األقّلّيات املسيئة، ومن 

وفي  املستقِبلة  للدول  السياسّية  احلياة  في  األكثرّيات  هذه  مشاركة  تطوير  ثّم 
التي ال تزال  القنوات  للعنصرّية من خال  التصّدي  الدفاع عن حقوقها، وتاليًا 
التمّسك  لن يكون مفيدًا على اإلطاق  الدميوقراطّية. وفي هذا،  األنظمة  تتيحها 
برسابات األيديولوجّيات املتشاوفة، التي تقرن بؤسها وطلبها للحياة والعمل 

واإلقامة في الغرب مبزاعم »التفّوق« على الغربّيني، أو بـ »عدالة« النضال ضّد 
على  بتاتًا  ُتمتحن  ال  التي  املزعومة  الثقافّية  بالنسبّيات  حّتى  أو  االستعمار، 
مبجتمعات  التأّثر  ضّد  مناعة  إلى  تتحّول  ما  بقدر  وجناحاتها  التجارب  تفاوت 

وثقافات يستظّل بها الاجئون من موت تنتجه الثقافات التي وفدوا منها.
عن جريدة »احلياة«

عن اللجوء والعنصرّية وسوى ذلك

تيم أرانغو

في  اليسار  وذات  اليمني  ذات  اجلبيري  محمد  تلوى  ليلة،  بعد  ليلة 
سريره مبركز الاجئني في فنلندا، مقارًنا احلياة في أوروبا مع احلياة 
الوطن.  إلى  العودة  قرر  الطوال،  الليالي  من  العديد  وبعد  بغداد،  في 
عاًما،   23 اجلبيري،  برر  للزواج«،  فتاة  على  العثور  ميكنني  العراق،  »في 

وأضاف »والدتي أيًضا ما تزال تعيش هناك«.
جّراء  الوطن  حضن  إلى  للعودة  اجلبيري  حتفز  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  البارد  والطقس  السجائر  أسعار  كارتفاع  الصغيرة،  األمور  بعض 
كنا  كما  ليست  هنا  احلياة  أوروبا،  في  منعزل  »أنا  قال:  حيث  أوروبا، 

نتوقعها«.
في العام املاضي، وبعد توارد التقارير اإلخبارية حول سهولة العبور 
إلى أوروبا عبر تركيا، توافد عشرات اآلالف من العراقيني لينضموا إلى 
القارة  إلى  الكبيرة  املهاجرين  موجة  في  واألفغان  واألفارقة  السوريني 

العجوز، ولكن اآلن، آالف من العراقيني يرغبون بالعودة إلى الوطن.
غير  توقعات  يحملون  وهم  أوروبا  إلى  وصلوا  العراقيني  من  العديد 
حفاوة  بأن  أيًضا  البعض  يقول  كما  السريع،  النجاح  لفرص  واقعية 
أفسحت  املاضي  الصيف  في  األوروبيني  من  تلقوها  التي  االستقبال 
اجملال أمام اطراد موجة التشكك بهم إبان الهجمات اإلرهابية التي نفذها 

عناصر تنظيم الدولة اإلسامية في باريس في نوفمبر املنصرم.
أولئك  سّيما  ال  أوروبا،  في  ظلوا  العراقيني  من  كثير  احلال،  بطبيعة 
اإلسامية،  الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  األراضي  من  نزحوا  الذين 
املعروف باسم »داعش«، والبعض اآلخر ال يزالون يخاطرون بكل شيء 
جثث  ُأعيدت  املاضي،  األسبوع  ففي  هناك؛  إلى  للوصول  البحار  لعبور 

خمسة عراقيني غرقوا في بحر إيجه إلى كركوك في شمال العراق.
ومن هذا املنطلق، تعكس موجة العائدين العراقيني إلى الوطن، شكًلا 
ألسباب  بغداد  غــادروا  الذين  أولئك  صورة  الهجرة،  دواعــي  من  آخر 
اقتصادية، أو جملرد الفضول، بعد رؤيتهم للكم الهائل من التقارير حول 

املهاجرين الذين يصلون بفرح إلى شواطئ أوروبا.
»لقد كنت أفكر في نفسي: أنا ال أعمل هنا بالعراق، ولم أنِه دراستي، 
على  سأحصل  أوروبا،  في  أفضل  مبستقبل  سأحظى  بأنني  فكرت  لذا 
املال«، قال  املزيد من  فرصة عمل مائمة، سأكمل دراستي، وسأكسب 
اجلبيري عن شعوره قبيل اتخاذه لقرار السفر إلى أوروبا، وتابع قائًلا: 
»بكيت في اليوم األول من وصولي إلى فنلندا، بكيت من فرط السعادة«.

امتدت لتضحي شهوًرا قضاها اجلبيري  التي  األيام،  ولكن مع مرور 
أترابه  بالتسكع با هدف مع  أو  الرياضية،  األلعاب  مبعظمها في صالة 
قبل  سيطول  الوقت  بأن  أدرك  الاجئني،  مركز  في  اآلخرين  العراقيني 
أن يتمكن من احلصول على وظيفة أو قبل أن يتملك مسكًنا خاًصا به. 
في الصيف املاضي، فاضت صفحات الفيسبوك مبشاركات حول رحلة 
أوروبا، ولكن اآلن، حتول بعض العراقيني في أوروبا إلى وسائل اإلعام 

االجتماعية لتحذير أترابهم من الوصول إليها؛ ففي أحد مقاطع الفيديو 
التي صدرت مؤخًرا، يظهر رجل عراقي يشكو من قلة املواد الغذائية في 
أنصح  قريًبا،  وسأعود  بغداد،  إلى  رحلتي  بانتظار  »أنا  ويقول:  أوروبا 
اجلميع بعدم اجملازفة والقدوم إلى أوروبا«. وفي ذات السياق، أوضحت 
الدولية للهجرة بأنها ساعدت حوالي 3500 عراقي بالعودة إلى  املنظمة 
من  جزء  سوى  يشكلون  ال  هؤالء  أن  علًما  املاضي،  العام  في  ديارهم 
العدد اإلجمالي للعائدين الذين يلجؤون لطلب املساعدة في رحلة العودة 
للحكومات احمللية أو للسفارات العراقية في الدول األوروبية. »منذ أوائل 
قال  ديارهم«  إلى  العراقيني  لعودة  املساعدة  طلبات  اطردت   ،2016 عام 

توماس فايس، رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة في العراق.
إلى أوروبا لتنظيم  العراقية مؤخًرا إلرسال وفد  كما عمدت احلكومة 
عودة العراقيني إلى الباد، حيث ُطرحت فكرة إرسال احلكومة لطائرات 
مستأجرة إلعادة املهاجرين ألرضهم. »هناك أعداد كبيرة من املهاجرين 
العراقيني الذين يريدون العودة من أوروبا«، قال سّتار نوروز، املتحدث 
باسم وزارة الهجرة واملهجرين العراقية، وتابع: »البعض يرغب بالعودة 
طلبات  لرفض  بالعودة  يرغب  ــر  اآلخ والبعض  شخصية،  ألسباب 
حصولهم على اإلقامة أو بسبب غاء مستوى املعيشة، وباجململ، نحن 
لسنا قادرين على إحصاء جميع العائدين ألن الكثير منهم يعودون على 

نفقتهم اخلاصة وليس عن طريق الوزارة«.
الكثير من العراقيني العائدين إلى العراق عانوا من اإلفاس أيًضا، بعد 
البحرية احملفوفة باخملاطر  أن باعوا أغلب ممتلكاتهم لدفع ثمن رحلتهم 
للمهربني إلخراجهم من تركيا إلى اليونان. »لقد كنا نحلم مبغادرة الباد« 
قال هيثم عبد اللطيف، 48 عاًما، الذي باع سيارته املرسيدس مببلغ8000 
 10 العمر  من  البالغة  ابنته  مع  بها  قام  التي  الرحلة  ثمن  لدفع  دوالر 
سنوات، وتابع: »انتشر احلديث عن أوروبا في كل مكان، على شاشات 
التلفاز وعلى وسائل اإلعام االجتماعية«. عبد اللطيف كان ضابًطا في 
 ،2003 عام  في  للعراق  األميركي  الغزو  بعد  ولكن  حسني،  صدام  جيش 
وسياسة اجتثاث البعث الاحقة، بقي دون معاش، ومن ثم شهد مأساة 
احلرب  أتون  في  الثاثة  أشقاؤه  ُقتل  عندما  العراقيني،  كمعظم  أخرى، 
وجنلها،  عمته  روتها  التي  القصص  دفعته  وحينها  الطائفية،  األهلية 
اللذان يعيشان في الواليات املتحدة، للتفكير في مباشرة حياته في مكان 

آخر بعيًدا عن العراق.
هناك  املعيشة  الباد،  خارج  يعيشون  كيف  لي  يصفون  كانوا  »لقد 
»إنهم  وتابع:  اللطيف،  عبد  قال  العراق«  في  املعيشة  عن  مختلفة  بدت 
سمعه  ملا  نتيجة  العمل«.  فرص  من  الكثير  ويوجد  وآمنون،  مرتاحون 
منزًلا  إعطائه  يتم  أن  متوقًعا  بلجيكا  إلى  اللطيف  عبد  سافر  أقاربه،  من 
به«،  أحلم  كنت  ما  »هذا  أفضل،  حياة  عيش  من  ليتمكن  جيدة  ووظيفة 
قال مستذكًرا. ولكن الواقع كان مختلًفا للغاية عن اآلمال؛ فخال وقت 
حيث  معه،  جلبها  التي  دوالر  الـــ8000  كامل  اللطيف  عبد  أنفق  قصير، 
دفع معظمهما للمهربني، ووجد نفسه شبه مفلس تقريًبا، كما لم يعجبه 
على  احملمص  واخلبز  احلليب  يتضمن  والذي  بلجيكا،  في  الطعام  نظام 

الفطور، وساندوتشات اجلنب 
أنه  عــن  فــضــًلا  ــغــداء،  ال على 
على  احلصول  بــأن  اكتشف 
الئقة  وظيفة  وإيجاد  اإلقامة 
لذا  طويلة؛  شهوًرا  تستغرق 
السلطات  إلى  باحملصلة  ذهب 
إلى  العودة  »أريــد  لهم:  وقال 
من  فوجئوا  »لقد  ــراق«.  ــع ال

أفضل  إنني  لهم  قلت  »لكنني  موضًحا:  وتابع  اللطيف،  عبد  قال  طلبي« 
املوت في بلدي من أن أموت في بلد غريب«.

العراقيني مدى صعوبة  الكثير من  لم يتصور  إلى ما تقدم،  باإلضافة 
العربية  ثقافتهم  من  منحدرين  ليبرالي  أوروبــي  مجتمع  إلى  وصولهم 
مفتوح«،  مجتمع  في  العيش  أستطيع  ال  وكأنني  شعرت  »لقد  احملافظة، 
بعد  بغداد  إلى  عاد  الذي  الكارينيت،  عازف  عاًما،   26 حسن،  عقيد  قال 
سفره إلى فنلندا ويحاول اآلن احلصول على وظيفة في فرقة عسكرية، 
ويتابع موضًحا »زوجتي ترتدي حجاًبا، ولقد استطعت أن أملس بأنهم 
ال يحبون العرب«. أما اجلبيري فيقول بأنه في البداية، كان األوروبيون 
يعاملون الاجئني بحفاوة غامرة، ولكنه يوضح بأن هذه احلفاوة كانت 
كان  وصلنا،  عندما  األولى  األيام  »في  بالفضول،  شعورهم  عن  متأتية 
الناس يحملون انطباًعا جيًدا عنا«، وأضاف: »لقد كانوا يلتقطون الصور 

معنا، ويدعوننا إلى منازلهم، لقد أحبوا بشرتنا البنية وشعرنا الداكن«.
ولكن بعد هجمات في باريس، بدأ العديد من األوروبيني ينظرون إلى 
املهاجرين على أنهم يشكلون تهديًدا أمنًيا،« لقد أشاحوا بوجوههم عنا، 
قال  اآلن«،  بعد  بوجودنا  يرغب  يعد  لم  الفنلندي  الشعب  وكأن  شعرت 
اجلبيري، وتابع موضًحا بأن السلطات الفنلندية لم جتبر املهاجرين على 
الاجئني،  مركز  داخل  متزايدة  عامات  وجود  الحظ  لكنه  الباد،  ترك 
حيث يعيش، تشير إلى أن احلكومة الفنلندية ستدفع ثمن تذاكر الطائرة 

بغية عودة الاجئني إلى بادهم.
حملوا  رأسهم  مسقط  إلى  أدراجهم  رجعوا  الذين  العراقيني  بعض 
قليل  وعدد  األوروبية،  الثقافة  مع  تعايشهم  من  جميلة  ذكريات  معهم 
منهم فقط يندم اليوم على محاولته العثور على حياة جديدة في أوروبا، 
اللطيف،  عبد  قال  للغاية«،  ونظيفة  ويانعة  خضراء  كانت  هناك  »الباد 
احترمنا  فاجلميع  شعبها،  بأخاق  حتى  جميلة،  كانت  »الباد  وتابع: 
هناك، وكانوا يلقون علينا حتية الصباح يومًيا«.  »املعيشة هناك مختلفة 
بنسبة 99.9٪ عن املعيشة في بغداد، فالناس هنا تتحدث بلهجة تفيض 
أن  اللطيف، قبل  إنه كردي«، قال عبد  إنه شيعي،  إنه سني،  بالطائفية؛ 
نادًما  ولست  ممتع،  كحدث  هناك  إلى  رحلتي  أعتبر  اليوم  قائًلا:  يختتم 

على الوصول إلى أوروبا«.
صحفي أمريكي ورئيس 

مكتب صحيفة النيويورك تاميز في بغداد
املصدر: نيويورك تاميز

للخلف در.. المهاجرون العراقيون  يعودون أدراجهم من أوروبا
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بعد 40 عاما... بريطانيا خارج االتحاد االوربي
صادق الطائي

انتهت اشرس معركة شــهدتها بريطانيا في تاريخها 
املعاصر بفوز تيار اخلروج من االحتاد االوربي بنســبة 
51.9 ٪ مقابــل 48.1 ٪ لتيــار البقــاء ضمن االحتاد 
االوربي، وقد اعلنت نتائج االستفتاء العام الذي جرى 
يوم اخلميس 23 حزيــران /يونيو،حيث اقترع حوالي 
72٪ من الناخبني املسجلني في قوائم االنتخاب البالغ 
عددهم 46.5 مليون ناخب في انكلترا وويلز واسكتلندا 
وايرلندا الشــمالية وجبل طارق، ويــرى الكثيرون من 
املراقبني ان عالقة اململكــة املتحدة بفكرة اوربا املوحدة 
ضمن ســوق اوربية او وحدة او احتــاد كانت قد مرت 
بالعديد من العقبات،كما واجه الساســة البريطانيون 
الكثير مــن العقبات فــي دخول االحتــاد او في فرض 

خصوصية بريطانية بعد الدخول في االحتاد.
يرى املراقبــون ان اســتفتاء 23 يونيــو /حزيران 
سيشكل نوعا من الزلزال، او تسونامي سيضرب احلياة 

السياســية في اململكة املتحدة .  إن قرار االنسحاب من 
االحتاد االوربي ســتعقبه تبعات سياسية قد تؤدي الى 

تفكك وزوال اململكة املتحدة بشكلها احلالي.

االقتصاد بعد اخلروج من االحتاد االوربي

لقد مثل محــور االقتصاد البؤرة التــي دارت حولها 
كل سياســات التخويف التي انتهجها طرفا الصراع في 
االســتفتاء االخير في بريطانيا، فقد حــذر تيار البقاء 
فــي االحتاد االوربي  البريطانيني مــن ان خروجهم من 
االحتاد االوربي ستكون له نتائج كارثية على االقتصاد 
البريطاني واالقتصاد االوربي بــل واالقتصاد العاملي، 
ويســعى مناصرو تيار اخلروج من االحتاد الى حصول 
بريطانيا على وضع اقتصادي مشابه لوضع النرويج او 
سويسرا الدولتان اللتان لم تنضما الى االحتاد االوربي 
لكنهما حتضيــان بنوع مــن التســهيالت االقتصادية 
فــي التعامل التجاري،لكن املراقبــني يرون ان عقوبات 
اوربيــة ســتطال االقتصــاد البريطاني من شــركائه 

السابقني ليكون عبرة للدول التي قد تفكر باخلروج من 
االحتاد مثل اسبانيا وبعض دول اوربا الشرقية.

التداعيات على املواطن البريطاني 

يشير الكثير من الساسة واحملللون االقتصاديون ان 
ازمة اخلروج من االحتاد االوربي ســتنعكس تأثيراتها 
علــى حياة املواطــن البريطاني،فالبنــك املركزي دعى 
الــى فرض نوع من سياســة التقشــف للوقوف بوجه 
القادمة،وكل ذلك ســينعكس بشــكل كبير على  االزمة 
برامج الصحــة والدعم االجتماعي والتعليم واخلدمات 
التي ســتطال محددوي الدخل في اململكة وسيكون لها 
تأثيرات سيئة،خصوصا على يد حكومة اليمني القادمة 
التي تتماهى ايديولوجيتها مع هذه السياســيات، وقد 
حذر حــزب العمال املعــارض والــذي كان داعما قويا 
لرئيس الوزراء في حملته للبقاء في االحتاد االوربي ان 
سياسيات التقشف يجب ان ال متس املواطن ذو الدخل 
الواطيء،بل يجب اعتماد سياسية ضرائبية تصاعدية 

علــى روؤس االموال الكبيرة ملواجهــة االزمة،لكن هذا 
االمر محفوف باخملاطر ايضا اذ انه ســيمثل عامل طرد 
قوي لالستثمار الذي سيبحث عن سوق بديل،وبالتالي 
ســتنعكس االزمة مرة اخرى على ســوق العمل وعلى 

املواطن محدود الدخل ايضا. 

لندن ترفض دعاوى
عراقية للمطالبة بالتعويضات

 انتقــد اخلبيــر القانوني طارق حرب مؤخــرا رفض محكمة لنــدن الكثر من 600 دعــوى عراقية 
للتعويض عن اضرار ســببتها القوات البريطانية. وقال ان رفض محكمــة لندن الكثر من 600 دعوى 
اقامها عراقيون للتعويض عن االضرار التي اصابتهم مــن القوات البريطانية عندما كانت في العراق 
كما نشــرت ذلك وسائل االعالم في اواسط شــهر أيار املنصرم، ابتعد عن صفة العدالة التي يتسم بها 

القضاء البريطاني. 
واكد على اهمية اعتماد محكمة لندن القانون العراقــي طاملا انها اعتدمت جزءا من هذا القانون في 
رفــض الدعاوى وذلك يكمن في ان رفض الدعوى جاء اســتنادا إلى احكام املــادة »232« من القانون 
املدني العراقي رقم »40« لســنة 1951 الذي ال زال نافذا والذي حدد ثالث ســنوات لعدم سماع دعوى 
تعويــض كدعاوى التعويض التــي اقامها العراقيون ضــد القوات البريطانية بســبب االحتجاز او 

االعتداء او اساءة املعاملة«.
واشــار إلى ضرورة اعتماد احملكمة البريطانية جميع النصوص الواردة في القانون املذكور والتي 
حتكم هذه احلالة وليس انتقاء او اختيار املادة »232« فقط ذلك ان واقع الدعاوى هذه ال تسقط اال بعد 
مضي 15 ســنة، وليس ثالث سنوات اســتنادا الحكام املادة »232« نفسها وآية ذلك تكمن في ان املادة 
»440« من القانون الســالف اعتمدت مبدأ عدم سماع الدعوى وليس مبدأ التقادم املعروف في القوانني 

االوربية والقانون االنكليزي«.
ولفــت إلى ان »مبدأ عدم ســماع الدعوى الوارد في القانون العراقي مبــدأ ضعيف وذلك الن املادة 
»440« من نفس القانون تقرر انه ال يســقط احلق مبرور الزمان وذلك يعني ان القاعدة العامة هي عدم 
سقوط احلق اعتمادا على فقه الشريعة االسالمية الذي اعتمده القانون في هذه املسألة وهو احلديث 
املروي عن الرســول »ص« »ال يسقط حق امرئ مســلم وان قدم« واالمر الثاني كذلك كان على احملكمة 
البريطانيــة الرجوع إلى احكام املادة »435« من نفس القانــون والتي تنظم نفس احلالة والتي قررت 

عدم تطبيق حكم الثالث سنوات لعدم سماع الدعوى عند وجود املانع.
واوضح ان ورود املانع في الدعوى يجعلها متتد إلى 15 ســنة لعدم ســماعها وليس ثالث سنوات 
فقط واملانــع هنا توفر والذي منــع العراقيني من املطالبــة بدعواهم امام احملاكــم اللندنية واملتمثل 
بأمرين، االول القانون التشــريعي رقم »17« في 2003/6/27 الذي اصدره »برامير« والذي منح القوات 
البريطانية باعتبارهــا جزء من قوات االئتالف الدولي حصانة قضائيــة وقانونية وادارية أي ليس 
للعراقي اقامة الدعوى علــى القوات البريطانية بوجود هذه احلصانة. وتابــع قائال » واالمر الثاني 

ى الــذي يعتبر مانعا ايضا مــن مراجعة العراقيني للمحاكــم اللندنية القامة  عــو لد ا
ضد القــوات البريطانية هو ان الســفارات البريطانية ال متنح العراقي 

الــذي يروم اقامــة الدعوى ضد القــوات البريطانية ســمة دخول 
»فيزا« حيث ان الســفارات البريطانية مبا فيها السفارة البريطانية 

في بغداد ال متنح »فيزا« ملن يريد السفر إلى بريطانيا القامة الدعوى 
للمطالبة عن فترة احتجاز او عن اعتداء حصل من القوات البريطانية 

جتاهلت عليــه«. وزاد ان احملكمــة البريطانية  يبدواما 
ة هذه االحــكام لعدم احلكم بتعويضات  يــد جد
ســابقا  حكمت  انها  حيــث  للعراقيني 
مببالغ تصل إلــى 100 مليون دوالر او 

انها جاهلة بهذه االحكام وفي جميع 
االحــوال فان االمر يعــود إلى جهل 

احملامني البريطانيــني الذين توكلوا 
فــي الدعوى في هذه االحــكام الواردة في 

القانون العراقي والواقع العراقي التي تسعف 
وتؤيد طلب العراقيني في التعويض.

واعلنت احملكمة العليا فــي لندن مؤخرا النظر 
في دعــاوى رفعها 600 عراقــي، للمطالبة بتعويضات 

نتيجــة لتعرضهم لالحتجــاز أو اإليــذاء البدني على يد 
جنود بريطانيني خالل غزو العراق.

واعتبرت احملكمة أن أصحاب هذه الدعاوى تأخروا 
فــي رفعها، وأن القانــون العراقي الــذي يفرض مهلة 
زمنية للمطالبة بتعويضات، ما زال ساريا هناك، مبينة 
إن أصحاب الدعاوى تعرضوا لإلصابة قبل أكثر من 3 
سنوات، وبالتالي فإن الدعاوى تخضع للمادة 232 من 

القانون املدني العراقي. 

 رمقت العراقية زهــا حديد احلضارات الهندســية بنظرة تغيير 
وأهدت احلجر منحة النطق فصار زمنها املعماري صاحب لغة خاصة 
ازدهرت معها هندســة مرهفة وغير تقليدية.. بل تشــكل انقالبا على 
السائد. وطوعت زها حديد احلديد فجاء على ورقها لينا وبحساسية 
عالية حتى سطع اسمها في سماء الهندسة املعمارية. سيرة املهندسة 
العراقية الشــهيرة جرى تناولها في فيلم وثائقي عرض في بيروت 
حتت عنوان )تخّيل... زها حديد: من يجرؤ يكسب( من إنتاج محطة 

بي.بي.سي.
وجاء عرض الفيلم مببــادرة من مهرجان بيروت للفيلم الوثائقي 
الذي كان يســتعد لعرضه فــي اخلريف. لكن بعد رحيــل ُزها فجأة 
في مارس آذار املاضي وهي في أوج عطائهــا فضلت إدارة املهرجان 
إطالقه تكرميا لنجاح أســطوري المرأة اســتثنائية. يعرض الفيلم 
جوانب من حياتها في »لفتة حب لكل مــا هو جميل ومبدع ورائد في 
الثقافــة العربية« كما جاء في منشــور للمهرجــان وزع قبيل عرض 
الفيلم. ويبرز الفيلــم كيف جابت بنت حضارات العراق املدن مزودة 
بخرائط عابرة للتقليد فبنت مملكتها املميزة ومتكنت من نشر ذوقها 
ونثره على شــوارع وجامعات وعواصم حتكــي اليوم لغتها.  الفيلم 
عبارة عن زيارة ألبنيتها من النمســا إلــى أذربيجان ضمن إجنازات 
املهندســة العراقية الالمعة. ومن املقرر إطالقه في بيروت في افتتاح 
النســخة الثانية من مهرجان بيروت للفيلم الوثائقي في الفترة من 

الثامن إلى الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني.  
وتظهر زهــا الطفلة في الفيلم عبر صــور فوتوغرافية كابنة ألحد 
قيادات احلزب الوطني الدميقراطي العراقي ووزير املالية األســبق 
محمد حديد الذي اشتهر بتسيير اقتصاد العراق خالل الفترة من عام 
1958 حتى 1963. ويصور الفيلم جوانب أخرى من حياتها حيث أنها 
لم تكتف بالتصاميم املعمارية فحســب بل صممت أيضا أشياء أخرى 
بدءا من األثاث ووصوال إلى األحذيــة.  وقالت أليس مغبغب مديرة 

مهرجان بيروت للفيلم الوثائقي »الفيلم ممتاز المرأة ممتازة.
 الشغل الذي قاموا به لتصميم الفيلم بديع جدا ويصب في خدمتها 
منذ طفولتها إلى حــني وفاتها.« وأضافت لرويترز بعد نهاية العرض 
»ال شك أنها ســاهمت في تطور اإلنســان وتغيير نظرته إلى العالم. 
عندما شــاهدنا وســمعنا كيف تصمم وكيف تفكر فــإن هذا غير من 
نظرتنا إلى األمور. صرنا نفهم أكثر ما هــو معنى املباني والتصاميم 
التي تقوم بها. »لقد ســاهمت بتغيير مــدن بأكملها كما هو احلال في 

املباني التي أنشأتها في أذربيجان مثال. لقد غيرت كل املدينة«.
ويشارك املنتدى العراقي مع منظمات عراقية اخرى في اطار جلنة 
تنسيق املنظمات العراقية في حفل استذكاري ملآثر املعمارية العراقية 

وابداعاتها في العمارة والفن.

 أصبــح  صادق خــان ) 46( عامــا  أول بريطاني  
مســلم  عمدة للندن بعد فوزه فــي االنتخابات التي 

التي جرت في مايو )ايار( املاضي.
 وكان صــادق قــد التحق فــي مرحلة دراســتة 
الثانوية مبدرســة إيرنســت بيفن كوليــدج، التي 
يصفها بأنها كانت مدرســة قاسية، واشتهرت بسوء 
ســلوك طالبها وجميعهم من الذكــور. وخالل هذه 
املرحلة بدأ اجنذاب صادق نحو السياســة، وانضم 
إلى حزب العمال حينما كان عمره 15 عاما اهتم خان 
بدراسة الرياضيات والعلوم بهدف أن يصبح طبيبا 
لألســنان، لكنه انتقل لدراســة القانون، بعدما لفت 
معلمه انتباهــه قائال: »أنت دائما تناقش وحتاجج«، 
وكذلك بعدمــا تأثر باملسلســل التلفزيوني الدرامي 

LA Law ، الذي جســد محامني يتبنون قضايا إنســانية ويدافعون 
عن املظلومــني. درس خان القانــون في جامعة نــورث لندن وتخرج 
منها، وأصبح محاميا متدربا في قضايا حقوق اإلنسان عند أحد مكاتب 

احملاماة عام 1994.]8[
في عام 2005 أصبح خان عضوا فــي مجلس العموم البريطاني عن 
حزب العمال ممثال ملنطقة توتينغ، وكان من بني خمســة نواب ينتمون 
ألقليات عرقيــة انتخبوا ذلك العام. ومتيز خــان بقوة خطابه وطالقة 
لســانه، وجذبه لالنتباه حينما يتحدث. وبعد دخوله مجلس العموم 
بشهرين وقعت تفجيرات لندن، وناقشها البرملان، وحينما حتدث عنها 
خان أشاد بشــجاعة كل اللندنيني من كل األعراق واملعتقدات، ودعاهم 
لالســتمرار في العمل ومنع اجملرمني من إفســاد حياتهــم. وعزز خان 

موقفه املناصر للحريــات املدنية، حينما عارض 
مع 48 نائبا آخر مقتــرح حكومة رئيس الوزراء 
العمالي توني بلير بشأن بطاقات الهوية، وكذلك 
مقترحها بالســماح باعتقال املشتبهني باإلرهاب 
ملدة قد تصــل إلى 90 يوما دون توجيه تهمة لهم. 
وحينما كان بلير يحــزم أوراقه ملغادرة منصبه، 
أصبح خان قادرا على أن يثبت نفســه كيساري 
معتدل صاعد، في صفوف حزب العمال إلى جوار 

القياديني باحلزب إيد بولز وغوردون براون.
بعد تولى غــرودون براون منصب رئاســة 
الوزارء عام 2007 تولى خان منصب مستشــار 

احلكومة في البرملان
ثم وزير دولة لشــؤون اجملتمعات.وفي عام 
2009 تولــى خان منصب وزير النقل واملواصالت، وأصبح أول مســلم 
ينضم جمللس الــوزراء. وفي عام 2010 أعيد انتخــاب خان عضوا في 
مجلس العموم بأغلبية بسيطة، وخرج حزب العمال من احلكومة ألول 
مرة منــذ 13 عاما حينها.ثم تولى خان قيادة حملــة إيد مليباند، للفوز 

بزعامة حزب العمال في عام 2010، وحتقيق فوز غير متوقع.
قال صــادق خان: »أنا فخور بأنني مســلم«. وقال »أنــا لندني، أنا 
بريطاني لدي أصول باكستانية. وأنا أب وزوج ومناصر لنادي ليفربول 
منذ زمن طويل. أنا كل هذا«. وقال إن أولويته الرئيسية ستكون معاجلة 
»أزمة الســكن« في لندن حتى يضمن »حصول الناس على مســاكن في 
املتناول سواء لإليجار أو البيع«. وقال بأنه سيركز أيضا على أن يكون 

النقل العام في متناول أفراد اجلمهور.

أسطورة الهندسة المعمارية العراقية
 زها حديد في فيلم ببيروت

ابن المهاجر الذي اصبح عمدة لندن
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مراجعة تقريضية لفيلم »على ضفاف دجلة«
فاضل الخياط

ضمن نشــاطات نادي الســينما العراقي للمنتدى الذي 
يشرف عليه األستاذ صادق الطائي، عرض  يوم 5 أيار 2016 

فيلم )على ضفاف دجلة( للمخرج العراقي ماجد شاكر .
وكان قد عرض هذا الفيلم في العديد من املدن ومنها لندن 
وســدني وغيرها، وكتب عنه الكثير ومــن ضمنهم الكاتب 
فاضل اخلياط حتت )مراجعــة تقريضية لفيلم على ضفاف 

دجلة(. جاء فيه:
ال شــيء يحيي يوم انســان وحيد ويبعــث الدفء فيه 
والســعادة مثل فيلم جميل. ويكون الدفء مضاعفا اذا كان 
فيلما عراقيــا او عن العراق ويكون الدفء ثالثة اضعاف ان 
كان عن تراث املوسيقى العراقية. فقد عدت للتو من مشاهدة 
فيلم » على ضفــاف دجلة« والذي عرض في ســدني ضمن 

 .Festival Jewish international Film مهرجان
الفيلــم هو ثمــرة جهود الفنان ماجد شــكر فــي توثيق 
إســهامات رواد املوســيقى العراقية من اليهود.  وهو دون 
مبالغة حتفة فنية مدهشــة متتزج فيها ذكريات يهود العراق 
وحنينهم الى العــراق مع وصالت موســيقية وغنائية من 
التراث في رحلة تعود بنا الى اجلذور االولى من اوائل القرن 
املاضي مرورا بالتأسيس ومن بعد االجالء وانتهاء مبعاناة 

احلنني واحللم بالعودة الى اجلذور االولى في الوطن االول . 
الفيلم مشغول بحرفية عالية وحس تراجيدي زادت شفافية 

النغمة احلزينة في املوسيقى العراقية.
عرض الفيلم في مهرجانات عاملية مثل مهرجان مونتريال 
الدولي لألفــالم. وحصل الفيلــم على جائــزة  افضل فيلم 
وثائقي في مهرجــان بغداد الدولي لألفــالم، كما أن الفيلم 
ســيعرض في مهرجانــات عامليــة قادمة، وقــد احتفت به 
الصحافة االســترالية كثيرا حيث كتبت عنه صحيفة االيج 
وأجرت اذاعة ABC الرئيســية عدة لقاءات مع ماجد شكر 

ومارشا اميرمان مخرجة الفيلم. 
والبد من االشــارة ايضا الى ان الفيلم قد استغرق عشر 
ســنوات إلجنازه وكنت شــخصيا من املتابعــني ألخباره 
ومراحل اجنازه  ومن املتحمســني له منــذ بداياته ولوقت 
طويل حتى إني قد خشــيت أن لــن اراه مكتمال لطول العهد 

الذي لزم إلكماله. 
فشــكرا للحياة التي امهلتني حتى يومي وشــكرا إلدارة 

املهرجان التي استضافت الفيلم . 
وشكرا للفنان ماجد شكر على جهوده وصبره ومثابرته 
وعناده على اجناز الفيلم رغم املعوقــات التي واجهها على 
عدة مســتويات.  وال بد من توجيه الشكر واالمتنان خملرجة 
الفيلم االســترالية مارشــا اميرمان. امتنــى للجميع فرصة 

مشاهدته وخاصة من اهلنا العراقيني.

الخيون يلقي الضوء على خارطة العراق الدينية
المنتدى ـ خاص

املعرفة واإلبداع(   ضمن برنامجه )فضاءات 
إســتضاف  املنتدى العراقي يوم 26 أيار2016 
على قاعة كنيسة ريفركورت في همرسمث غرب 
لندن، الباحث الدكتور رشيد اخليون للحديث 
عن )العراق عبر خارطتــه الدينية واملذهبية( 
وذلك مبناســبة صدور كتابة اجلديد )األديان 

واملذاهب بالعراق(. 
وأكد الدكتور عبد احلسني الطائي في تقدميه 
أن دراسة األديان من األمور املعقدة واجلدلية، 
وأشار  احلقيقة.  الى  الوصول  صعوبات  بحكم 
الى أن اخليــون يقدم اليوم رؤية حول األديان 
كظاهرة إجتماعية  عبر رصد تاريخي ســكاني 
لتوزيعها وتنوعها في العراق. وأكد أن اخليون 
عرف فــي بحوثه املثيرة للجدل التي زادت عن 

عشرين مؤلفا.
 وفــي حديثه الشــيق أوضــح اخليون أنه 
عملت فيه 14 عاما في هذا املوضوع، وكان لدي 
سؤال ملاذا ال نقدر أن نعيش في العراق؟ مؤكدا 
انه خالل عملــه وجد أن الكثيــر من النظرات 
اخلاطئة حول بعض األديــان ومنها الصابئة، 
فاملــرء عدو ما يجهــل. كما انــه هنالك فتاوى 
تصدر من غير دراية، ولهــذا نحتاج الى روح 

محايدة  في دراسة املذاهب واألديان.
وأشــارالى اهمية فصل الديــن عن الدولة، 
التفريق بني ســلطة اجلســد  التي تعمل على 
وســلطة الــروح،  وتطلــق احلريــات، فكلما 
اقترب الدين من الســلطة أصبح قمعا وتسلطا 

وتشويها.

 وتنــاول اخليون بالتفصيــل موقف بعض 
املذاهب  من  العديد  حول  والدراسات  املؤرخني 

واألديان التي ابتعدت عن املوضوعية.
وقد اثارت هذه الندوة العديد من األســئلة 
احلوارات املهمةـ اعقبها توقيع  كتابة احملاضر 

اجلديد )اإلديان واملذاهب بالعراق( .

اجلميل يستعيد صورة املوصل احلديثة
 ضمــن برنامجه الثقافي الشــهري  
)فضاءات املعرفة واألبداع( اســتضاف 
املنتــدى العراقي في بريطانيا اســتاذ 
التاريــخ والباحث األكادميــي الدكتور 
ســيار اجلميل، وذلك يوم 29 نيســان 
2016 على قاعة كنيســة ريفركورت  في 
نــدوة عــن ) مجتمع املوصــل: صراع 
املســتويات من قوة التاريخ إلى احملنة 

املعاصرة(.
وفي تقدميه أكد االعالمي فالح هاشم 
أن لنينوى تاريخا زاهرا، وكانت جاذبة 

ملوجات كثيرة. 
وقد تعرضت هــذه املدينة للغزوات 
كثيرة . وفي الوقت الذي ندرســت فيه 
معالــم نينوى، توســعت املوصل حتى 
وصلت الى الشــاطئء اآلخر من دجلة. 
وأكــد أن  االســتاذ اجلميل ســيتناول 
تاريخ هذه املدينة العريقة   ويسعى في 
حديثه الى تفكيك بنية اجملتمع املوصلي 
وتركيب العالقات بني االطراف واملركز، 
تعيشــها  التي  احملنــة  الى  باالضافــة 

املوصل اليوم.
اجلميل  أوضــح  محاضرتــه  وفــي 

أن أهالــي املوصــل يعيشــون اليــوم 
محنــة كبيرة ســواء داخــل احملافظة 
أو مــن النازحني بســب إحتالل داعش 
وتداعياتــه.  مشــيرا الــى أن اجملتمع 
املوصلي لم يدرس دراسة معمقة سواء 
او املستشــرقيني، ما عدا  العراقيني  من 
بعــض االســتثناءات في نشــر بعض 
أو أخذ جوانــب متفرقة  اخملطوطــات  
من احليــاة التراثيــة أو التاريخية أو 

احلضارية في عصور مختلفة.
وأضــاف أن اجملتمــع املوصلــي له 
ولكن  وصراعاته  وتناقضاتــه  مميزات 
كان هنالك تعايشــا بــني اجلميع، ولم 
تصل حد القطيعــة والتفجير والتهجير 
كما نشــهده في الوقــت احلاضر.  وقد 
مرت املدينة بإطــوار مختلفة من تطور 
ومحن وكــوارث، أدت لطرد من أبنائها 
وجلب غيرهم.  واشــار الــى أن مدينة 
املوصــل تعد من أقدم املدن في الشــرق 
ملركزيتها  اهميتها  لها  وكانت  االوســط 
اجلغرافيــة فــي املنطقــة، أذ يربطهــا 
نهردجلــة  بالبحــر وذلك قبــل وجود 
قدميا  املدينة  وشهدت  والبصرة.  بغداد 

منوا مضطــردا للنمو الســكان، ومتيز 
اهلها بأنهم عملــني ويتصفون بالنزاهة 

وضبط املوارد.
وتنــاول ما تعرضت لــه املوصل من 
غزوات الى  فترة ســقوطها سلميا بيد 
املســلمني وازدهارها في فترة األمويني، 
وما تعرضــت له من قمــع وتدمير أيام 
العباســيني  وفي أيام هوالكو. وتطرق  
التركيــب  الــى  بالتفصيــل  اجلميــل 
الذي  املوصلي  للمجتمــع  اإلجتماعــي 
وتأثير  فيه،  االغلبية  املســلمون  يشكل 
ووأختالف  االجتماعية  الطبقات  ودور  
األعراق واألديان من الطوائف اخملتلفة، 
واملهن  املناصــب  إختالف  فــي  وأثرها 

وامللكية بينهم. 
كما عدد أســماء والسالالت العائلية 
العلمية واملهنيــة املعروفة في املوصل، 
وكذلك الشــخصيات االجتماعية ومنها 
النســائية التــي بــرزت فــي اجملتمع 
املوصلي ودورها فــي التكوين العراقي 
والعربي بشكل عام في مختلف اجملاالت 
السياســية والعســكرية واالقتصادية 

والفنية.

حسن عبد الرزاق طموح مسرحي نحو العالمية

اســتضاف املنتدى العراقي يوم 11 مارس/آذار  الشــاب املبدع والكاتب 
املسرحي  الدكتور حسن سعد عبد الرزاق في ندوة للحديث عن جتربته  في 

املسرح البريطاني، وقدمه اإلستاذ عدنان حسني أحمد.
 ومعروف أن حسن عبد الرزاق مقيم في لندن، مولود في براغ عام 1973. 
حاصل على الدكتوراه في البيولوجيا اجلزيئية، وعمل في جامعة هارفارد 

وكلية امبريال. 
تناول في حديثه العديد من اعماله املســرحية التي عززت حضوره على 
خشــبات املســارح اللندنية، ومنها  مســرحية عرس بغداد  التي عرضت 
على خشبة مسرح »ســوهو«  عام  2007،  يروي فيها كيف تتشكل األرواح 
البشــرية من جراء األزمــة السياســية، والعمل يعالج همــوم العراقيني 
الوجودية في ظل قلة اخلدمات وتفشي اإلرهاب والفساد. ومن اعماله أيضا 

، مسرحية النبي التي تتعلق بإحداث الربيع العربي في مصر. 
ويعمل حاليا على عدد من املشاريع املسرحية والتلفزيونية والسينمائية. 

وقد نال العديد من اجلوائز التقديرية.
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صورة تذكارية لبعض من حضر حفل اإلستقبال الذي أقامه املنتدى مبناسبة إفتتاح مكتبه اجلديد في وايت ستي في 21 نيسان 2016

جانب من احلفل العائلي الذي أقامه املنتدى العراقي مبناسبة عيدي نوروز والفصح اجمليدين في 26 آذار 2016

سفرة المنتدى السنوية
ينظم املنتدى العراقي سفرته السنوية 

الى شواطئ مدينة )إيستبورن  - Eastbourne( الساحلية
يوم األحد 7 آب 2016

التجّمع الساعة التاسعة صباحًا
 أمام البناية السابقة للمنتدى في همرسميث )مقابل املركز البولوني(:

241 King Street, Hammersmith, London W6 9LP
االنطالق الساعة التاسعة والنصف متامًا.

الَعودة الى لندن من إيستبورن في الساعة السادسة مساًء.
يرجى احلجز والدفع مقدمًا لدى مكتب املنتدى العراقي.

للكبار    17.00£                 األطفال       £12.00 
للعوائل 2 كبار و1 طفل                                       £45.00  
 للعوائل 2 كبار و2 أطفال                                    £55.00

5 كبار                                                                           £80.00   

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال على التلفون 2650 7023 020 

لقاءات الخميس النسوية
تســتمر اللجنة االجتماعية في املنتدى العراقي بتقدمي فعاليتها االســبوعية حتت عنوان ) لقاءات نســوية ( كل يوم خميس 
من الساعة الثانية عشرة والنصف  الى الثانية والنصف ، تقدم فيها متارين رياضية مع املوسيقى ومعلومات صحية وغذائية 
اضافــة الــى فقــرات ترفيهية متنوعة مــع وجبة فصواكــه ومرطبات، وقــد انتظمت في الفعاليــة باقة من النســاء العراقيات 

والعربيات.. في اجواء اجتماعية متميزة. 
ما اســفر عن تكوين عاقات وصداقات وتقدمي فعاليات فنية واجتماعية وسفرات داخلية وخارجية ..الدعوة مفتوحة لكل 

النساء من جميع االعمار، للحضور واملشاركة وقضاء اوقات جميلة ومفيدة .

Life in the
UK Course

 This course will prepare you to pass the test
 of the Life in the UK based on the official
Home Office guidelines.

 It is one of the requirements that individuals
who want to

 become permanent residents (Indefinite
Leave to Remain) or

 apply to become British citizens needs to
pass this test.

 The Life in the UK Test is compulsory for
settlement (indefinite

 leave to remain) in the UK or for British
 citizenship. You’ll need to pass this test
 before you send in your citizenship
application form

 The test consists of 24 computerised
 questions to be answered in 45 minutes.
 Applicants need to answer 18 questions
correctly in order to pass the exam.

 At Iraqi Association we provide this course
with prepared

 computerised practise and handout materials,
based on one to

 one and group practise, using multiple choice
questions and
stimulate tests.

 The course duration is 7 sessions that is 3
hours per week. The
cost is £200.

 The course is located in West London, 233
Wood Lane London W12
Nearest Tube Wood Lane.

Hurry Up and Register
020 7023 2650

أسعار  التذاكر
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صباح جمال الدين 

يستصغر بعـــــض الناس جهاًل دور اللغة في العلم 
واالعالم، فيهملون عمدًا العـــلم باللغـــة فيقولون ما 
ال يقصدون، وهذا قصور ال يرقــى باملتعلم ليكون عاملًا، 
ونرى امثلصصة كثيرة في املناسبات العلمية واالدبية 
حيث يرتقي املســرح او املنبر قادة فكر او ثقافة او دين، 
واالخير منتهى البالء، الن عالم الدين يحتاج إلى معرفة 

بلغة كتاب الله على اقل تقدير. 
واللغة كائن حي يتطــور بتطور املتكلم بها، هذا على 
مستوى املتعلم، اما غير املتعلم فقد شاعت كلمات كثيرة 
هــي مما ال يجب ان يقولها حتــى اجلاهل، ولذلك وجب 
على من نســميهم املثقفني ان ينبهوا العامة عندما يتغير 
معنى بعض الكلمات مبرور الزمن، وعلى سبيل املثال ال 

احلصر، تســتعمل العامة و)علماء الدين( كلمة شاعت 
وهي بذيئة فــي معناها هي )يشــور(، قائلوها يعنون 
بها الطاقات التي يتمتع بها االئمة واحفادهم للتأثيرات 
السيئة على من ال يعتقد ببعض االمور الدينية او يسيء 
الحد املقدسني او احفادهم في حني يقول االنباري العالم 
اللغوي )ت328 هجري( في كتابــه )الزاهر( في اجلزء 
َر( ما نصه )معناه قد  االول الصفحة )471( كلمة )َشــوَّ
وار، والشوار  عبته وابديت عورته، وهو مأخوذ من الشَّ
فرج الرجل، ويقــال للرجل اذا دعي عليــه: ابدى الله 
شواره( راجيًا من )السادة( ايقاف هذه العادة! وكلمة 
)القرية( هــي اليوم تعنــي جتمع ســكاني صغير، او 
مجموعة مــن البيوت الريفية، والقريــة في لغة القرآن 
هي مدينة كبيرة فيها وسائل ترف ومترفني، وكانت مكة 
في ذلك الزمان تدعى )ام القــرى( النها كانت اكبر مدن 

اجلزيرة العربية.
واليك ادناه بعض الكلمات التي اســتبدلت معانيها 

االصلية لتعني معان اخر:
1 املأمت: وهو التجمع لفــرح او حزن، قال اخلليل في 
كتاب العــني )املأمت: اجلماعة من الرجال والنســاء في 

فرح او حزن(.
2 القهــوة: وهي اخلمرة، واالســم مأخــوذ من كلمة 
عربية فصيحة ثالثيها )قهــا يقهو( وهو مصطلح عربي 
طبي قدمي معناه امتنعت شــهيته قال ابــن منظور في 
لسان العرب: )اقهى عن الطعام: ارتدت شهوته عنه من 
غير مرض(، وكانت اخلمرة تقهي شــاربها، رمبا لرداءة 
الصناعة آنذاك، وملا جاء االســالم وحرمها، لم يستعمل 
املصطلح، حتى جــاءت القهوة احلالية اي الُبن، فعادت 
الكلمة لتمثل مشــروبًا منعشــًا ولكن بعض شــاربيها 
تصور انها تقلل الشهوة وليس الشهية فأعطوها االسم، 

وال عالقة للقهوة بانقطاع الشهية والغيرها.
3 العيــون: فــي كل رمضان يقــرأ اغلب املســلمني 
القــرآن، ومنهم مــن يختم القــرآن، وال يلتفتوا ان هذا 

الكتاب العربي، احلجة فــي لغته، لم يجمع كلمة )العني 
الباصرة( علــى عيون، امنا يجمعها علــى )اعني(، الن 
كلمة العيــون في القرآن تعني عيون االرض فقط، ولكم 
العذر هنا ان كل )اطباء االعــني( في بالدنا يكتبون في 

الالفتة )طبيب العيون(!
4 البــكاء: ال ابكى الله عيونكــم اال باالفراح، من دقة 
هذه اللغة الرائعة انهــا تراعي الكم والكيف في كلماتها 
بتغيير طفيف في احرفها، فكلمة )بكى( املقصورة تعني 
البكاء بالدمــوع و)بكا( بااللف املمــدودة تعني البكاء 
بالصوت، مما يدعوه البعــض بالعويل، اما كلمة )بكأ( 
املهموزة فتعني انه بكى واستنزف دموعه، فصار يبكي 

بال دموع، وال نقول بكأت العني حتى تنتهي دموعها!
5 جنات عدن: يحســب الكثير ان )عدن( مكان معني 
فيه جنة يحشــر اليها الناس، كال ان كلمة عدن مأخوذة 
من تعبير شــائع )َعَدَن باملكان( اي بقــي به وخلد، وال 
تعني جنًة معينة بالذات، والفعل )َعَدَن( معناه بقي في 

مكانه.
6 الرقي: يستعمل البعض منا كلمة )البطيخ( ليعني 
الرقــي، واحيانــا يقول البطيــخ االحمر، وهــذا ايضًا 
من اخلطأ الشــائع، ويكفي ان اذكركم بابيات للشــاعر 
)جحظــة( الذي عاصر آخــر الفترة االمويــة والفترة 

العباسية االولى، يقول في ابيات له:

فخــر البطيــخ  فــي  هــن  ثــاث 
وذلــة منقصــة  االنســان  وفــي 

فيــه والثقــل  جلــده  خشــونة 
علــة غيــر  مــن  لونــه  وصفــرة 

وهذه صفات البطيخ اما، الرقي القادم الينا من الرقة 
باالصل فهو ليس ببطيخ!!!

7 الفايــروس: كلمــة التينية معناها االصلي )ســم 
االفعى(، اذن ملاذا اطلق االســم علــى كائنات متناهية 

بالصغــر ؟ فــي نهاية القرن التاســع عشــر لــم تكن 
امليكروســكوبات قد تطورت وكان العالم باســتور قد 
اكتشــف جهازًا فيه مصفاة حتجز املكروبات من املرور 
لصغر فتحاتها، ولكنه ال حظ ان السائل الذي مرَّ من تلك 
املنافذ ملا يزل يؤدي إلى املرض، فأسموه )سم االفعى(، 
وفي العربية الفصحى كلمة تعني نفس املعنى اي )ســم 
االفعى( هي )احِلَمة( بكســر احلاء وفتح امليم، وسجلت 
اجملامع العربية كلها هذه الكلمة، ولم يســتعملها العرب 

النهم ال ميارسون العلم.
8 اخلريــش: وهي كلمة دارجة في اللهجة الشــعبية 
العراقيــة نقولها للرجل الغبي الــذي ال يفهم وبصورة 
خاصة لالســتهزاء، وهي بالفصحى تعني )قلة النوم(، 
قال ابن السكيت في )كتاب تهذيب االلفاظ( في الصفحة 
)629 ( مــا نصه )يقال رجل خــرش اذا كان قليل النوم 
كثير االســتيقاظ من خوف( الله يعلــم كم من خريش 

اليوم في بغداد!!!
9 العــروس: ال يســتعمل العرب اليوم هــذه الكلمة 
اال لالنثــى، وهي لالثنــني الذكر واالنثى فــي العربية 
الفصيحة، بل كان من اسماء الذكور في اجلاهلية، ومنه 
املثل العربي املشــهور )ال عطر بعد عروس( لزوجة كان 
زوجهــا قد توفي عنهــا، وطلب منها زوجهــا التالي ان 
حتمل قنينــة عطرها فقالت هذا املثل، قال الفيروزآبادي 
في القاموس، الصفحة )718 ( ما نصه )العروس الرجل 

واملرأة ما داما في اعراسهما(.
10 القلم: كلمة اغريقية، اخذهــا عنهم الالتني، وهي 
تعني في اللغتني )القصبة( ثــم اخذها العرب منهم في 
اجلاهلية، حتى ظــن الكثير انها مــن الكلمات العربية 

لورودها كثيرًا في القرآن واحلديث.
وقــد جمعــُت كمية كبيــرة مــن الكلمــات العربية 
واالجنبيــة التــي خفى معناهــا عن االوســاط املثقفة 
ال  احيانًا،  مضحكــة  وتعابير  مصطلحات  فاســتعملوا 

يجدر باملثقف ان يقولها!!!

قل ما تعني

معرض الفنان
سعدي داوود

أقــام الفنان التشــكيلي العراقي ســعدي داوود 
معرضا شــخصيا على قاعة الســام في مؤسسة 
احلوار االنســاني بلندن في 14 أيار، ومتتاز اعمال 
الفنان سعدي داوود بتمازج روح الفلكلور العراقي 
املستلهم من التراث الشعبي مع االشتغال بأساليب 
متعددة،لتخــرج  تشــكيلية  مــدارس  ومنهجيــات 

لوحاته الطازجة بألوانها نابضة باحلياة.
ســعدي داوود ولد في مدينة الناصرية،العراق 
تخرج مــن معهد الفنون اجلميلــة بغداد 1978،عمل 
مستشــارا فنيــا فــي وزارة التعليــم 1992-1979، 
حصل على اجلائزة االولى في مهرجان الواســطي 
بغــداد 1983،كما حصل على امليداليــة الذهبية عن 
اعمالــه الفنيــة مــن وزارة الثقافة واالعــام بغداد 
1985،عضــو نقابة الفنانني التشــكيليني العراقيني 
وعضو نقابة الفنانني التشــكيليني العرب، وعضو 
في مؤسسة االمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونســكو(،اقام عــدة معارض فنية فــي العراق 
وخارجــه منها،االردن،االمــارات العربية، قبرص، 

فرنسا، كوريا اجلنوبية، اململكة املتحدة.

جائزة لالبداع العراقي
لعام 2106

قررت اللجنة العليا جلائزة اإلبداع العراقي لعام 2016 
أن يبدأ استالم النتاجات للمشاركة في الترشيح للجائزة 

اعتبارا من 3-7-2016 ولغاية 2016-10-30.
وخلصــت اللجنة فــي اجتماعها، الذي ترأســه وزير 
الثقافة والســياحة واآلثار فرياد روانــدزي، إلى أن يتم 
اســتالم النتاجات الثقافية بشكل مباشــر من املشاركني 
حيث ميكن تســليمها إلى مكتب املستشار الثقافي في مقر 
الــوزارة من قبلهم أو عــن أي طريق آخر يراه املشــارك 
ا املشــاركات من قبل أدبــاء وفناني اخلارج  مناســبا، أمَّ
فباإلمكان إرســالها عن طريق البريد أو أي وسيلة تضمن 

وصولها ويراها املشارك مناسبة.
وشدد الوزير رواندزي على ضرورة تذليل الصعوبات 
كافة من أجل ضمان أوســع مشــاركة، مــن خالل تكثيف 
واجلامعات  واملنظمات  والنقابــات  باالحتادات  االتصال 
حلث أعضائها للترشــيح للجائزة. ووجه دوائر الوزارة 
في احملافظات واملتمثلة بالقصور والبيوت الثقافية ألخذ 
دورها للترويج للجائزة لضمان أوســع مشــاركة ممكنة 

فيها.
واشترطت اللجنة على أن ال تكون النتاجات املشاركة 
سبق لها الفوز بأي جائزة وأن تكون من منجزات األعوام 

الثالثة األخيرة )2016-2015-2014(. 
أن جائزة اإلبداع في دورتها الثانية لعام 2016 ستشمل 
حقول إبداعية مختلفة عن العام الســابق وبواقع تســع 

حقول حيث تقرر أن تتضمن: 

أواًل: الشعر 
ثانيًا : السرد )الرواية( 

ثالثًا : املوسيقى )التأليف املوسيقى( 
رابعًا: التمثيل )جلميع االختصاصات واحلقول( 

خامسًا : السينما )اإلخراج السينمائي(
سادسًا: تاريخ احلضارة واملثيولوجيا العراقية

سابعًا: الترجمة 
ثامنًا: النحت

تاسعًا : التصوير الفوتوغرافي

على املودة نلتقي و للحياة نغني

من اجل احلفاظ على التراث الفني العراقي وتقوية اواصر احملبة والتواصل بني 
ابناء اجلالية تعلن الهيئة االدارية للمنتدى العراقي عن نيتها تكوين فرقة غنائية 

باسم )الفرقة العراقية لإلنشاد( وحسب ما يلي:

1 ـ يرحب باحملترفني والهواة من اجلنسني ومن سن 18 سنة
2 ـ االستعداد للعمل التطوعي وااللتزام بقواعد العمل ومواعيد التمرينات

3 ـ سيكون هناك اختبار للهواة من قبل جلنة متخصصة

فمن لديه الرغبة واالســتعداد للمشاركة لتطوير امكانياته ومهاراته في الغناء 
االتصال على العنوان التالي:

للمزيد من املعلومات اتصل بنا على: 
07961426613
07948528377

 iraqi.choral.group@gmail.com
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النشالون اصناف
 من املعتاد للســياح الغربيني ان يعودوا لديارهم مليئني 
بالشكاوى عما فقدوه وخسروه في بلداننا السياحية. هذا 
يشكو من نشلت محفظة الفلوس من جيبه، وآخر من سرقة 
عفشــه في الفندق او كامرته في احلديقة، وثالث تســمعه 
يتذمــر من غدره وغشــه في املســاومة. لم يســلم األدباء 
والفنانون من ذلك حتى سمعت عن الكاتب الفرنسي الشهير 
اندريــه جيد كما أتذكــر انه خالل زيارته إلحــدى البلدان 
الســياحية العربية حذر زمالءه األدباء الذين يســافرون 
للمنطقة من عملية املســاومة. قال انه أجهد نفســه في هذا 
الفن الشرقي التقليدي في مساومة احد البائعني على ابريق 
نحاسي تقليدي أعجبه. استطاع ان يخفض الثمن املكتوب 
عليه » 4 جنيه« إلى النصف وعاد إلى الفندق فرحا بنجاحه، 
وعندما عرض االبريق على زمالئه راح يتباهى كيف ساوم 
ونزل ثمنه إلى النصف واشــتراه بجنيهني فقط. ما ان قال 
ذلك حتى غص زمــالؤه بالضحك عليه وقالــوا له:اوه! يا 
مغفل! هذا البائع قد سرقك في هذه الصفقة. فنحن اشترينا 

نفس االبريق من جاره بجنيه واحد فقط!

 الشــيء الذي لم يدركه الكاتب الفرنســي، امنا يشارك 
مبثل ذلك االدباء واملفكــرون والفنانون منا. حيثما وجدوا 
عمال ادبيا او فنيا ناجحا، خطفوه وأعادوا اقتباسه حمليطهم 
العربي ووضعوا عليه اسماءهم وقبضوا الثمن من رؤساء 
التحرير او منتجــي االفالم. الواقع أننــي كنت قد اعجبت 
بالكثير من بعض االعمال االدبية والفنية للكتاب والفنانني 
العرب في ايام شبابي، حتى تعلمت اللغة االجنليزية، واذا 
بي اجد ان جل تلك االعمال التي هزت مشــاعري، قد سرقت 
من االدب الغربي. ولهــذا اعتقد ان على نقابات الفنانني في 
الغرب ان حتذر اعضاءها عند ســفرهم للشرق باالحتراس 

على انتاجهم.
مثلمــا يجدر بهم عدم حمل مجوهرات ثمينة او ســاعات 
رولكس نفيسة. يتعني عليهم أال يأخذوا انتاجهم معهم وأال 
يتحدثوا عنه. بل أعتقد ان على السلطات املسؤولة ان تعلق 
يافطات في كل املطارات: »احذر من االدباء النشالني!«. كما 
يجــدر بأصحاب الفنادق ان يعلقــوا بطاقات تقول: »ادارة 
الفندق ال تتحمل اي مســؤولية عن ضياع اي فكرة او نشل 

اي عمل ادبي او فني«. 
و يظهــر ان الغربيني قد فطنــوا إلى هــذا اخلطر. فقبل 
آونة قصيرة بعثت الي مؤسســة ابحاث الالعنف االمريكية 
بوثيقــة تطلب مني التوقيع عليها بحيــث اتعهد بأن جميع 
ما ورد في الدراســة التي قدمتها لها وســتقوم بنشرها هو 
من تأليفي ولم اســرق اي شــيء فيها مــن اي احد. وقعت 
على الورقة مرغما وانا اتســائل، لو اننــي كنت امريكيا او 
اجنليزيا، اتراهم ســيطالبونني مبثل هذا التعهد املستقل؟ 
نعم، وقعت على الورقة وانا ابتهل إلى الله عز وجل اال اكون 
قد سرقت بالفعل شيئا منها في غفلة مني، فالسرقات االدبية 
اصبحت مألوفة جــدا بيننا بحيث اصبحنا نقترفها بصورة 
طبيعية متاما دون ان نالحظ ما فعلنــاه، متاما مثلما يفعل 
بعض املســؤولني في عاملنا العربي عندما يسرقون خزانة 

الدولة على راحتهم.
و اآلن يساورني اخلوف. ضمنت لهم انني لم اسرق شيئا 
في كتابي. ولكن من ســيضمن لي اال يسرق احد من الزمالء 

شيئا منه؟ 

املسيحي عبودي الطنبورجي وقصة ترميم منارة احلدباء
بّناء  هذه قصة عن بطولة وإبداع 
ماهــر قدمي، هــو واحد مــن بنائني 
موصليــني أمثــال: نــوري غزالــة 
وفتوحــي قاقــو وخضر ويوســف 
العبيدي وعّبو السمعان ونعوم حنا 
واسطيفان  فندقلي  ويوسف  األسود 
عيســى وبهنام جردق. إنــه البناء 
املبدع عّبودي الطنبورجي الذي رمم 
منارة احلدباء فــي العقد الثالث من 

القرن العشرين.
يتحــدث عامــل البنــاء واخللفة 
مالو  الشيخ  فتحي  واجلّبال  والهداد 
هذه  الترميم  عمليــة  عــن  العبيدي 
وعلى لســان ابنه عبــد املنعم: كنُت 
في عمر الشباب عندما جمعنا البّناء 
ومصطفى  أنا  الطنبورجــي  عّبودي 
العجــوز ونوري املشــعول وصالح 

الرّحاوي وستة عمال آخرين من باب العراق 
واحلويرة وشهر ســوق، وأخبرنا أنه كّلف 
مبهمــة ترميم فجوة في بــدن منارة اجلامع 
الكبير )احلدبــاء(، وهــذه العملية تتطلب 
معدات خاصة وأشــخاصًا أقوياء مختارين. 

وإننا اخترنا للقيام بهذه املهمة الصعبة.
وكان أول عمــل قام به هو زيــارة مكان 
العمل من داخل املنــارة، فوجد أّن التصليح 
يجب أن يتــم من اخلارج وليس من الداخل، 
ونظر إلى املنارة من اخلارج، وارتقى أسطح 
عدد من البيــوت اجملاورة لها عــدة مّرات، 
ومن أعلى املنارة درس حالة الرياح واجتاه 
بني  املسافة  وذرع  اجلوية،  واحلالة  الشمس 
حوالي  فوجدهــا  والفجوة  املنــارة  حوض 

)20( عشرين ذراعًا.
وبدأنا معه في إعداد املستلزمات واملعدات 
املطلوبــة للعملية، ومنها صندوق خشــبي 
كبير بطــول )6( أفوات )قــدم( وعرض )3( 
أفوات وارتفاع )2( فوت، أحد جوانبه مقّعر، 
وصنع هــذا الوعاء لدى النجار من خشــب 
قوي ومســامير حــدادي )ذات رأس كروي 
حديــد(. وربــط الصنــدوق بثمانية حبال 
غليظة من زواياه األربــع، طول احلبل أكثر 
من )25( ذراعًا، وجعلنا فــي كّل ذراع واحد 
عقدة. واشترى البناء عّبودي مذراة )مذري 
احلصــاد( وعددًا مــن اجلرار )الشــربات( 
وجــص ســريع اجلفــاف )جص شــداد(، 
وحجارة خرشانة )حجارة من اجلص املبني 

قدميًا وتسمى زّكورة أيضا(.
وكان مثار اســتغرابنا عندما ذهب البناء 
إلى ميزان كبير في علوة امليدان ووزن نفسه، 
وطلب مّنا جلب حجارة صّمــان بقدر وزنه 
ووضعه في الصندوق اخلشبي، ثم الصعود 
إلى حــوض املنارة مــع هذه املســتلزمات 
أّن  وصفائح ملســاء )تنك(. وكان يقول لنا 

الذي يخاف ال يأتــي معي. فصعدنا معه إلى 
أعلى املنــارة ونحن نخفي خوفنا الشــديد 
مــن االرتفاع الكبير ومــن أن يأخذنا الهواء 
الشديد معه، أو متيل املنارة أكثر وقد تسقط 

من ثقلنا على البيوت اجملاورة.
وضع عّبــودي صفائح التنك على حوض 
املنارة ليســهل انزالق احلبال عليها دون أن 
تتخــّدش أو تتآكل، وطلب مــن كّل اثنني منا 
اإلمســاك بحبلني مثبتني في زاوية من زوايا 
الصندوق ودليناه عقدة بعد عقدة ببطء إلى 
وسط املنارة، وسرعان ما وصل أمام الفجوة 
املنوي ترميمها ولكنه يبعد عنها أفقيًا مسافة 
قليلة. فطلب إعادة الصندوق بســحبه إلى 
حوض املنارة... ففعلنا، وأضاف إليه حبلني 
آخرين مــن خلف احلوض لغرض ســحبه 
نحو بدن املنارة مــن اجلهة األخرى. وأعدنا 
العملية لعدة مّرات حتــى تدربنا عليها على 
نحو جيد جدًا. وعلمنــا أّن متصّرف املوصل 
قد كّلف البناء عّبــودي بترميم هذه الفجوة 

في مقابل أي مبلغ يطلبه.
وفي اليــوم املوعود حضــر املتصرف مع 
موظفني من اآلثار من بغــداد ومن األوقاف، 
وامتــألت أســطح املنازل وحديقــة اجلامع 
باملشــاهدين من النساء والرجال واألطفال. 
وصعدنا أعلى املنارة مع معدات البناء وركب 
عّبــودي في الصنــدوق اخلشــبي مع مواد 
البناء غير خائف أو متردد. ومت إدالؤه نحو 
مكان الفجوة مبهارة فائقة، وسحب عامالن 
آخران احلبلني اإلضافيني فأصبح الصندوق 
مطابقًا للمكان. وأخذ البّناء بتنظيف الفجوة 
باملــذراة من أعشــاش الطيــور واحلجارة 
الهدمة ورّشــها باملاء من الشــربات، ثم بدأ 
البناء مبزج اجلص الشداد باملاء واستعمال 

احلجارة اخلرشانة.
وكنا ننظــر من أعلــى املنارة حابســني 
أنفاسنا وكّل دقيقة متّر كأنها ساعة، والناس 

اخمليف،  الغريــب  املنظــر  من  مشــدوهون 
وفجأة الحظنــا أّن البّناء عّبودي توقف عن 
العمل ومالمــح اخلوف تبدو علــى وجهه. 
فقلنا له: هل نســحبك ؟ فلم يجب وهو ينظر 
مشــدوهًا إلى الفجوة. وإذا به يدخل املذراة 
داخل الفجوة بقوة وســرعة ويخرجها فإذا 
هي حّية كبيرة طعنها وأســقطها إلى األسفل 
في حديقــة اجلامع حيث قتلهــا املتفرجون. 
وكان جلــب املــذراة من بنات أفــكار البّناء 
الذكي الذي توّقع وجــود مثل هذا احليوان 
الذي يعيش علــى أكل الطيور التي تنام لياًل 
في شقوق املنارة. وتصاعدت هالهل النساء 
من أسفل املنارة وصياح اجلمهور مستحسنًا 

العمل.
واستمر العمل مدة ساعة تقريبًا أعاد فيها 
البّنــاء ترميم الفجوة وإكمــال النقوش كما 
كانت بكفــاءة عالية، وعندما أردنا ســحب 
الصندوق رفض البّناء ذلك قبل أن يأكل لّفة 
الكباب التي كان قد أعّدها في عّبه )فتحة في 
الصدر( ليثبت للناس عــدم خوفه وحتّديه 
لألخطــار والصعاب، واســتمّرت النســاء 

تزغرد واألطفال تهزج وتصّفق.
وانتهــت عملية الترميم وســحبنا البناء 
الشــجاع عّبودي الطنبورجــي إلى األعلى. 
ورفض أن يســتلم أي مبلغ ثمنًا لعمله قائاًل: 
)أنا آخذ أجــوري من صاحب البيت )ولكون 
املنــارة صاحبها الرب ســبحانه تعالى فلن 
اســتلم اي مبلــغ(، وأعطى للعمــال أجورًا 

مضاعفة من جيبه.
هذا هو واحد من مسيحيي العراق الذين 
دائمــا وابــدا كانــوا يضربــون االمثلة في 
الــذكاء والنقاء والدقة والشــجاعة والعّفة 
الله عبودي  املقترنة باالبداع رحم  والنزاهة 
الطنبورجي وجزاه اللــه اجره خير اجلزاء 
وكمــا اراد هــو فــرب البيت ســيد الكرماء 

وسيجد لديه اخلير كله

خالد القشطيني

حرف علة
صادق الصائغ... فتى الفن العراقي

عواد ناصر
قرننا  خمسينات  منذ  الصائغ،  صادق  يتواثب 
بل  احلديث،  العراقي  الفن  شــارع  في  املنصرم، 
باجلمال  مسكونًا  فتى  أيضا،  اخللفية  أزقته  في 
الظاهرة اجلمالية من عناصر  بكل ما تنطوي عليه 
اشتغال  واخلــطــورة.  واحلــرّيــة  واحلــب  املغامرة 
في كل ما ميكن له جتريبه، وما ال ميكن، فهو أحد 
صعيد:  غير  على  العراقية،  للحداثة  املؤسسني 
والرسم  والتلفزيون  والتمثيل  والصحافة  الشعر 
واخلط، ولم يزل يطمح، فقد سمعته مرة يتحسر: 
آخ، لو تعلمت العزف على العود!!كم يدًا لديك، وكم 

بصيرة لتستحوذ على فن العالم كله؟
الفتى الوسيم كان مغناطيسًا ذهبيًا الستقطاب 
الضوء  في  وجال  صال  املتشابه.  وطرد  املتنافر 
الثانية،  كتلة  وليبدد  األول  بؤرة  ليوسع  والظلمة، 

العراق وفنه وصحافته، منذ اخلمسينات، ليجيء  سواء في روحه أو روح بغداد. عاصر ثقافة 
حديثه شغوفًا ببغداد ورموزها وأحداثها، شاهدًا على شخصياتها وجتاربها الناجحة واملبتورة، 
عبر ذاكرة لم تزل متوقدة، وهو يسرد حكايات املدينة بآمالها اليائسة وأحامها املكسورة، لكن 
ما فاجأني، أخيرًا، هو روح التفاؤل العجيب عندما أكد في حديثه: إن التغيير اجلذري في العراق 
قادم ال محالة بعد أن بلغ الوطن عنق الزجاجة. وأكد الصائغ أن روح العراق احلية عصية على 
املوت، وأن أبناءه القادمني هم من يبتكرون أشكال احلرية اجلديدة. أدهشني أبو جعفر بتمسكه 
كأس  ليصنع  املكسور  بالزجاج  يلعب  طفل  مثل  واملغامرة  احلرية  إرادة  على  وإصرار  كبير  بأمل 

العذوبة. 
املستقبل.صادق  على  ورهانًا  وأخّوة  دفئًا  حلظاته  أكثر  في  كان  الذي  صادق  مع  دافئة  ليلة 
الصائغ كنز من معلومات استقاها من حياته الشخصية وجتربته الذاتية، ليكفل حديثه مبعاينات 
حية، عن شخصيات الوطن واملنفى، عبر مكابدات ومواجهات ومشتركات ومفترقات عاشها في 
مثل  شخصية،  تتعرض  والكفاح  والشعر  الفن  اشتباكات  أتون  املنفى.في  قلب  في  بغداد..  قلب 
الصائغ، للنيران بنوعيها: نيران معادية/نيران صديقة.هذا أمر طبيعي في معترك السياسة والفن 
وتداخلهما في حياة، مثل حياتنا العراقية، لكن غير الطبيعي أن يحتفظ هذا الفنان بإيقاع املتأمل، 
العام أو في العاقات  وإن أتى ما أتى من ردود أفعال أو مشاغبات أو مشاحنات خال العمل 
الشخصية.. كلنا نخرج عن سياقاتنا املفترضة في حلظة امتحان األفكار أو حوار األفكار أو جدل 

الروح والروح وسجال اللغة واللغة، على مدار اليوم أو الدهر كله.
نحن الذين:

».. نتقّلُب
ال نعرُف

أين مكاُن األلِم املوجِع
أو ماذا أفلَت منا

ومتى نفلُت من هذي األشراك
ننظُر في صمٍت

ونتكُّ كساعاٍت هرمْة«. )ديوانه وطن للروح«(
في الشعر؟

الصائغ شاعرًا خرج مبكرًا »عن الصدد« وديوانه األول »نشيــــد الكركــــدن« )1979( شـــهادة 
شعرية على لغــــة جديدة، بل جريــئة، واكتشاف عاقات لغوية داخل النص لم تكن معهودة.

الواقع من قسوته ورّقته معًا، في الاتوازن املريع للحياة..  االحتفاء بصادق الصائغ جتريد 
قصيدة،  عنها:  ينتج  ما  فإن  الضوء،  أو  الظــلمة  في  منا،  كل  ُملك  هي  الشخصية  حيواتنا  بينما 
لوحة، أغنية، شتيمة أو فكاهة، هو حصة اآلخرين الذين ميثلون الطرف الثاني من احلواراملنتج 

وغير املنتج معًا.
قال لي، في لقاء ما، ما معناه: صرت هذه األيام ميااًل الستئناف حياتي لغة وخطابًا وعاطفة 
وسلوكًا.. أفلتر خطواتي مبا يجعل الدرب أسهل مسلكًا وأعمق تأمًا وأكثر تسامحًا.. الكثير من 

معاركي لم يكن لها لزوم، وصرت أنظر إلى العالم مبزيد من احلنان.
الفن حاسًة تغذي جميع حواسه، إمنا يحتاج فقط  إلى  األيام،  ال يفتقر صادق الصائغ، هذه 
الطاقة التي يتطلبها اجلسد، حيث عمل الفنان ال يختلف عن العمل العضلي الذي يكسر الظهر، 

مثل أي عتال مخلص وهو يحمل أثقال العالم على ظهره ويدور بها في الامكان.

وجوه عراقية
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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

تقرير اخباري

حركــة غير اعتياديــة أمام مكتب حجــوزات اخلطوط 
اجلويــة العراقيــة فــي مطار »تيغــل« ببرلني. عشــرات 
الالجئــني العراقيني ينتظرون في طوابير طويلة اســتالم 
تذاكرهم وجوازات سفرهم مــــن مكتب احلجوزات، حتت 
أعني رجال الشــرطة. حيرة وتوتر تخيــم على وجوههم، 
فإجراءات عودتهم لم تكتمل بعد، إذ بعد اســتالم التذاكر 
الشــرطة  لدى  خروجهم  تســجيل  عليهــم  واجلــوازات 

االحتادية األملانية.

ظروف حياة سيئة

يقول ناجح املرزوقي، البالغ من العمر 55 عامًا: »اعتقدت 
أن حياتــي ســتكون أفضل فــي أملانيا، ولكننــي فوجئت 
بالعكس. أنا محبط ألنني لم أجد راحتي النفســية في هذا 
البلــد«. قدم املرزوقي قبل أربعة أشــهر إلــى أملانيا عبر ما 

يســمى بـ«طريق البلقان«، وهي رحلة شاقة كلفته 24 ألف 
دوالر، كما يقول. ال يريد ناجح االنتظار أكثر، وكل ما يريده 

اآلن هو العودة إلى العراق.
ويتابع املرزوقــي في حديثه لـDW عربية: »اضطررت 
لتغيير مخيمــات اللجوء أكثر من مرة، كما أني تقاســمت 
غرفــة صغيرة مــع الجئــني آخريــن غربــاء. اخلدمات 
االجتماعية ســيئة جدًا، كاألكل والشرب وامللبس. عالوة 
على ذلك، لم نحصل على مســاعدات ماليــة من احلكومة. 
لقد صرفت الكثير من األموال هنــا وهذا يكفي«. خيبة أمل 

املرزوقي كبيرة، وهو ليس وحده في ذلك.
محمد محسن، شاب في الثالثينات من عمره، نفد صبره 
من حياة اللجوء في أملانيا. ينتظر محمد أمام مكتب الشرطة 
بجانــب مكتــب احلجــوزات، ويقول: »ال يحــق لالجئني 

العراقيني احلصــول على حق اإلقامة وال حق لم الشــمل. 
إجراءات اللجوء بطيئة جدًا هنا. كثير من العراقيني ينتظر 

منذ خمس سنوات استالم أوراقهم. ال أريد أن أنتظر أكثر.

أملانيا دمرت حياتنا

قبل ستة أشــهر، قدمت الالجئة العراقية ليلى مجيد من 
مدينة املوصل إلى أملانيا. هربت ليلى مع 30 فردًا من عائلتها 
من بطش تنظيم »الدولة اإلســالمية« )داعش( إلى برلني. 
ُدمر بيتها في املوصل وقتل أخوها، واضطرت لبيع سيارتها 
 DWحتى تتمكن من دفع تكاليــف رحلتها. تروي ليلى لـ
عربية معاناتها في أملانيا: »ما عشــته هنا في أملانيا مأساة 
حقيقية لن أنســاها ما حييت. عشنا أيامًا وليال دون طعام 
أو شراب، وعوملنا معاملة سيئة. صحيح 
أن أملانيــا فتحت بــاب اللجــوء أمامنا، 
ولكنها لم تســتقبلنا اســتقبااًل حســنًا. 
أملانيا دمرت حياتنا«. تريد ليلى مجيد أن 
تستقر في أربيل، شــمال العراق، وتعلل 
اآلن؟  فاعلة  عســاني  »ما  بالقــول:  ذلك 
مهمــا يكن، يبقى العــراق وطني، وليس 
هناك أفضل منه. ندمت على فراقه وعلى 
قدومــي إلى هنا«. ال تخفــي مجيد ندمها 
علــى القدوم إلى أملانيــا، وكيتنفها حزن 
عميق، إذ فقدت كل ما متلك، بعد أن كانت 
حتلم ببدء حياة جديــدة في برلني، لكن 

ذلك اصطدم بواقع مرير

نحو 1500 عائد إلى العراق

حميد  يقــف  احلجوزات  مكتــب  أمام 
العراقية.  اخلطــوط  لدى  موظف  مجيد، 
لــم يتوقف هاتفــه احملمــول حلظة عن 
الرنني. يتصل به الجئون حلجز التذاكر، 
فيقــوم على الفور بإدخــال بياناتهم في 
جهازه احملمــول، ثم يتلقــى اتصااًل آخر 
من الســفارة العراقية يخبره بأن املزيد 
من الالجئــني العراقيني في طريقهم إليه، 
فيقوم بإشــعار ســلطات املطار بسرعة. 
توتر كبير يبدو علــى حركته، فالطائرة 
ستقلع بعد نصف ساعة، وعليه تسجيل 
20 الجئًا آخــر. لكن رغم ذلك، وجد حميد 
الوقت للحديث معنا، إذ يشــرح الوضع 
بالقــول: »لقد حجزت اليــوم 92 تذكرة، 
ومنذ شهر تشرين األول/ أكتوبر املاضي، 
أحجز تذاكر مبعدل 80 تذكرة أســبوعيًا، 

أصدرت  معلوماتي،  »حســب  مضيفًا:  لالجئــني«،  أغلبهم 
الســفارة العراقية في األشهر الثالثة املاضية حوالي 1400 
جواز ســفر لالجئني عراقيني يرغبون بالعودة نهائيا إلى 
العراق. يبلغ ســعر التذكرة الواحــدة حوالي 300 يورو، 
يدفعه بعــض الالجئني نقدًا، بينما يضطــر البعض اآلخر 

لالستدانة. 
لكن بعض مكاتب الســفر تقبل أيضًا اجملوهرات عوض 
األمــوال، كمكتــب اخلليج لصاحبــه األملاني مــن أصول 
لبنانية عالء حدوس. يقول حدوس لـDW عربية: »أسأل 
الالجئني العراقيني كل مرة يأتون إلّي عن ســبب عودتهم، 
فيجيبون بأنه كان لديهم تصور آخر عن أملانيا: يجب علينا 
االنتظــار طوياًل للحصول على أوراق إقامة وعلينا أن ننام 

في مخيمات جلوء.
 لكنني بدوري أتســاءل: لقد عانــي الكثيرون منهم من 
احلرب في العراق أو أثناء رحلة اللجوء الشاقة إلى أملانيا، 
لــذا أرى أنه كان يجدر بهــم التحلي بالصبــر أكثر، حتى 

يتعرفوا على الوجه احلقيقي ألملانيا.

انتظار طويل في برد قارس

يقــع مكتب حــدوس علــى بعــد 200 متر مــن مكتب 
تســجيل الالجئني فــي برلــني، املعروف لــدى الالجئني 
بـ«السوســيال«. درجة احلرارة تبلغ ثالث درجات مئوية 
حتت الصفــر. املئات مــن الالجئني - أفغان وســوريون 
وعراقيون وصرب - ينتظرون خارج البناية أمام خيمات 
بيضاء من أجل احلصول على موعد مع احملكمة لتقدمي طلب 

جلوء واحلصول على أوراق اإلقامة.
أغلــب هؤالء الالجئــني ينتظر منذ أســابيع طويلة من 
الصباح الباكر إلى املساء دون جدوى. فجأة تعم الفوضى 
املــكان، ويتدافع الالجئــون من أجل الدخــول عنوة إلى 
البناية. إنها الســاعة الثالثة بعد الظهر، والظالم بدأ يخيم 
على العاصمة األملانية. مكتب تســجيل الالجئني ســيقفل 
أبوابه بعد ســاعتني. تخرج األوضاع عن سيطرة حراس 
البنايــة، فتتدخل قوات الشــرطة وتطلب مــن الالجئني 
املتوتريــن التزام الهــدوء والتريــث، ثم تقــوم بتثبيت 

صفوفهم.
ويقول أحد الالجئني السوريني بغضب: »لقد سئمنا من 
السوسيال! نريد حاًل جذريًا. جتمدنا من البرد هنا. نريد أن 
نعمل وأن نبدأ حياتنا، ال أن ننتظر أشــهر طويلة في اخمليم 
التعيــس أو في هذا املــكان من أجل احلصــول على مجرد 

موعد.
أمــا منصور، وهو الجئ عراقي فّر من بالده بعد تعرضه 
للتعذيب على يد أفراد قوات احلشــد الشــعبي، كما يقول، 
وهو ينتظــر منذ شــهر أمام مكتــب الالجئني فــي برلني 
للحصول على موعــد مع احملكمة. يقــول منصور: »أعرف 
العديــد من العراقيني الذيــن عادوا إلى العــراق. ظروف 
احلياة الســيئة هنا أجبرتهم على الرحيل، ولكنني ال أريد 
العودة، ألنني مهدد باملوت في العراق. هنا أشعر على األقل 

باألمان، رغم أني سئمت االنتظار أمام السوسيال.

لماذا يترك الالجئون العراقيون المانيا؟

د. إبراهيم الحيدري
والتطبيق  النظرية  بــني  االنفصام  ويعود 
الــى املنهجيــة املتبعــة في طريقــة حتصيل 
املعرفة العلمية التي تقوم عموما على حشــو 
الدماغ باملعلومات وتكديسها كمًا وليس نوعًا، 
وكذلــك على األســلوب اخلطابي االنشــائي 
والعقلية الشــفاهية املاضوية التي ال تستند 
على منهجية ميدانية استقرائية وال تقوم على 

التدوين والتوثيق العقالني.
ان هــذه الطرائــق التربويــة ال تســاعد 
الطالب على استيعاب املوضوع الذي يدرسه 
وال التفاعل معــه وال يهتم فيه في األخير ألنه 
مفروض عليه من فوق. انهــا منهجية اإللزام 
وااللتزام، أي القســر والطاعة التي ال تساعد 

التفكيــر اجلدلــي املتحرر من  التلميذ علــى 
الوصاية وحتــّول املعرفة التــي يتلقاها الى 
معرفة مقطوعة عن الواقع وليســت لها عالقة 
مبا يجري في احليــاة اليومية، وبالتالي فهي 
ال تســاعد على منو املعرفة واخلبرة واالبداع 
وتطويــر الشــخصية العلميــة املتحررة من 
الصحيحة  فاملعرفة  واحلفظ.  التلقني  ســلطة 
هي املعرفــة التنويرية التي تنشــط العقول 
وحتررهــا مــن الوصايــة التــي يفرضهــا 

اآلخرون..
وتعود ثنائية السيطرة والعقاب واالذعان 
والنكوص الــى النظام األبوي الذكوري الذي 
مــا زال يؤثر في عمليــة التربيــة والتعليم، 
والذي يقوم على ثنائية التســلط واخلضوع، 
وليس علــى التفاهــم والتواصــل واحلوار 
ويكــرس أســاليب الضبــط االجتماعي بدال 

من توظيف احلرية واالســتقاللية في تطوير 
اخلضوع  ان  كمــا  والثقافة.  املعرفــة  وتراكم 
للنزعــة األبوية-البطريركية التي تتحكم في 
وجودنا هــو خضوع لعقلية التخلف التي هي 
جزء مــن ظاهرة كلية، هــي الوجود املتخلف 

نفسه.
ومن القضايا األساسية في ضعف منهجية 
التعليم في العراق هي عدم االســتقاللية في 
تلقــي املعرفة والتفكيك والتحليل وممارســة 
احلرية،  النعدام  وذلــك  الذاتي،  والنقد  النقد 
التي تقيــد الفكر وتســبب ركودا فــي الفكر 
وعــدم اســتيعاب املعرفة اجلدليــة في تلقي 
املعلومــات وعدم مناقشــتها ونقدها، وهو ما 
يســبب انقطاعــا ذهنيا لعدم وجــود عالقة 
تفاعلية في تلقــي االفكار وتراكمهــا وادائها 
بشكل صحيح.  كما يعود القصور املنهجي الى 

عدم توفر الدراسات امليدانية والقيام ببحوث 
عمليــة ومختبرية تربط بني مــا يتعلمه املرء 
وما ميارسه في احلياة اليومية.   والى جانب 
هذا وذاك فــإن االنقطاع احليــوي بني املعلم 
والتلميذ وبني األستاذ والطالب وبني املدرسة 
واجملتمع وعدم االعتماد على املصادر واملراجع 
والوثائق في الدراسة والبحث يحدث انتقاال 
ســريعا وغيــر عميق فــي اكتســاب املعرفة 
العلمية وعــدم توثيقها باملراجع العلمية التي 

ترتبط بكل مرحلة من املراحل الدراسية. 
والتقييــم  االمتحانــات  منــط  ان  كمــا 
والتقومي مــا زاال مرتبطني باألهواء واملصالح 
وااليديولوجيــات.  ومــا زال العقــاب هــو 
وســيلة االذالل والقمع التي يحــول التلميذ 
الى شــخص" مؤدب" مطيع. واملطيع ســلبي 
دائمــا وال تتوفر لديه فــرص التقدم ودوافع 

والشك  اخلوف  هاجس  يتمّلكه  حيث  االبداع، 
والريبة ويحرمه من متعة املشــاركة والتفكير 
احلر واحلوار وبالتالي يتعّطل احلس النقدي 

عنده..
*هذا املوضوع مستل من مقال للكاتب حتت 
العنوان نفسه

التربية والتعليم بين النظرية والممارسة*
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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
يواصل نادي السينما العراقي بلندن فعالياته على:

صالة 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

مواعيد العروض القادمة:
اخلميس 4 آب 2016

اخلميس 8 أيلول 2016

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:

Unit 1 Cavell House
233 Wood Lane • London W12 0HL

White City or wood lane :أقرب محطة أنفاق

الباصات: 283 ,272 ,220 ,72 ,70 ,7

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

وقعوا على استمارة الدعم والتبرع
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Iraqi Association’s 28th AGM

Our Services Dealt with 2781 Cases

 Iraqi  Association held its 28th Annual
 General  Meeting on 19th June 2016 in
 Edward Wood Community Centre in
 Shepherds Bush west London. The agenda
 started with last AGM minutes and trustees’
 report and  accounts ending 31 March 2016,
 followed by detailed discussion on the work
 of the Iraqi Association during the course of
 the past 12 months. It was reported that the
  Iraqi Association has dealt with 2781 cases
 helping 2175  people, since last AGM, from
 different backgrounds and needs, and most
 were vulnerable local residents of elderly
 and young people.
 The AGM was attended by the Iraqi
 Cultural Attach’ Dr. Hassan Al Alak and
 Mr Andy Slaughter MP for Hammersmith
 and representatives from Iraqi Academics
 Association in U.K.,  Iraqi Woman’s league
 in Britain, Iraqi Cultural Café in London who

 addressed the AGM, as well as members and
users of the charity.
 The 6AGM presented community activists
 with certifcates in recognition to their
 outstanding achievements, among them were
 Miss. Vinous Ali for her efforts in fundraising
 for Iraqi Children & displaced people ,
 Dr. Hassan Abdulrazzaq in recognition of
 his excellent achievements in playwriting
 and Mr. Sadiq Altaie for his valuable
 contributions to deliver the Association’s
 cultural events in particular the Iraqi Cinema
 club in London. The AGM also presented 6 of
 our volunteers with certificates in recognition
 to their enthusiasm and commitment to serve
the community.
 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 newly elected Board thanked the
 resigning board members , staff and
 volunteers for their hard work over the past
 year.  And equally expressed gratefulness for
 the support of funders and donors.

 During the course of twelve
 months, from 1st April 2015
 to end of March this year, our
 charity dealt with 2781 cases.

 Iraqi Association users come from
 different London Boroughs, for
 this period, the top five London
 Boroughs were, Ealing 395 cases,

 followed by Hammersmith and
 Fulham 293 cases, Brent of 246
 cases, Kensington & Chelsea 186
 cases and Westminster 158 cases.
 The breakdown of our help with
 our charity users during the year
 covers the following categories.
 From the above data, Iraqi
 Association users were 1261
 Males and 914 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 72 outer London people
 during the course of the above
  period.
 We also delivered 17 group
 sessions & community events
 attended by more than 2000
 individuals, our elderly day
 centres & women wellbeing
 sessions were another outstanding
 achievements.

Categories Cases
Training and Employment 131

Housing 369
Immigration 1001

Education 57
 Hardship and Welfare 717
 Health and Wellbeing 237

General 269
Total 2781


