
البطريرك لويس ساكو:

)سورايا( خاص
ــس  ــار لوي ــرك م ــة البطري ــد غبط اك

ــى  ــن اول ــاكو ان م ــل االول س روفائي
اســبقيات غبطتــه خــال المرحلــة 

اخيــرا هــدأت عواصــف واعاصيــر االنتخابــات ’ ورســت 
ــوا  ــل ممثل ــان ليحت ــأ البرلم ــي مرف ــة ف ســفينة الديمقراطي
السياســية فــي االقليــم  االطيــاف والمكونــات والقــوى 
مقاعدهــم وفــي ذهــن كل منهــم تتداخــل االمانــي واالحــام 
والخطــط والبرامــج وهــم يقفــون امــام مســؤوليات تاريخيــة 
ــد ســواء  ــي التعقي ــة ف ــا غاي ليســت مهمــة وحســب ولكنه
ــبب  ــة او بس ــعبة والمنوع ــة المتش ــات الداخلي بســب المهم
التداخــات واالحــداث والمتغيــرات االقليميــة والدوليــة التــي 
ــا  ــا عراقي ــيرة عملن ــى مس ــا عل ــا وبتاثيراته ــي بافرازاته تلق
ــا. ــا ايض ــة ومتغيراته ــن المنطق ــزء م ــا ج ــتانيا كونن وكردس

ــن  ــوة الذي ــع االخ ــه جمي ــئ في ــذي نهن ــت ال ــي الوق وف
اســتحقوا شــرف الثقــة الكردســتانية الكبيــرة بفوزهــم 
بالمقاعــد البرلمانيــة ونتمنــى لهــم واحــدة مــن افضــل وانجح 
ــة  ــدة وحيوي ــات جدي ــف لبن ــي يجــب ان تضي ــدورات الت ال
الــى تجربتنــا الحضاريــة فــي االقليــم ’ فاننــا نتمنــى وممثلــو 
شــعبنا المســيحي يســتعدون لممارســة مهامهــم البرلمانيــة 
وهــم يقفــون بــا شــك امــام االمتحــان الحقيقــي ان يكونــوا 
ليــس مثــا حيــا فــي االلتــزام بقضايــا شــعبنا وحســب ولكن 
ــم  ــم وتفاعله ــم وعاقاته ــم ان يجســدوا بتاحمه ــو االه وه
ــن  ــل م ــي العم ــة لشــعبنا ف ــدة الحقيقي ــم الوح ــع بعضه م
اجــل تحقيــق مصالحــه والدفــاع عــن حقوقــه واســتعادة مــا 
لــم يتحقــق منهــا الــى جانــب مهامهــم الكردســتانية عمومــا.
ــن  ــا ل ــدرك جميع ــا ن ــات كم ــذه المهم ــان ه ــك ف ــا ش ب
تكــون ســهلة وهــي فــي الوقــت نفســه ليســت مســتحيلة ’ 
ومــا تتطلبــه اوال وقبــل كل شــيئ مرونــة التعامــل ووضــوح 
الخطــاب والحــوارات الجديــة فــي ايضــاح الحقائــق واالعتمــاد 
علــى الشــركاء الحقيقييــن مــن خــال االنفتــاح علــى ممثلي 
جميــع المكونــات واالطيــاف والقــوى السياســية وبــذل 
الجهــود  ضمــن اطــار فريــق العمــل الواحــد باتجــاه تعزيــز 
ــة  ــزات المحب ــم ومرتك ــم ومفاهي ــيئ قي ــل كل ش اوال وقب
ــؤدي  ــا ي ــه مم ــرام خيارات ــر واحت ــول االخ ــامح وقب والتس
ــي  ــود بالتال ــة تق ــة الحقيقي ــة للمواطن ــة فعلي ــى ممارس ال
ــات  ــوق والواجب ــي الحق ــة ف ــاواة الفعلي ــتراتيجية المس لس
ــاق  ــرف او االنغ ــكال التط ــن اش ــكل م ــن اي ش ــدا ع بعي
ــق اال  ــن يتحق ــك ل ــم , وذل ــن وتغييبه ــش االخري او تهمي
بنضــال حقيقــي حيــوي فعــال علــى كل المســتويات باتجــاه 
تعزيــز الحريــات العامــة وحقــوق االنســان والعدالــة وســيادة 

ــون. القان
واذ نشــير الــى بعــض هــذه المهمــات الحيويــة التــي ســتكون 
بــا شــك مفاتيــح لبقيــة المهمــات والمســؤوليات االخــرى ’ 
فاننــا علــى ثقــة بــان برلمــان اقليــم كردســتان ليــس حريصا 
ــا  ــه عندم ــك كل ــق ذل ــر بتحقي ــادر وجدي ــا ق وحســب وانم
ــي  ــون ه ــات اي مك ــح ومتطلب ــوق ومصال ــان حق ــن ب يؤم
عامــل قــوة وحيويــة ونجــاح وتقــدم للمجتمــع الكردســتاني 
ــم  ــح االقلي ــك مصال ــن خــال ذل ــا يضــع م ــه ’ وعندم برمت

الســتراتيجية فــوق كل االعتبــارات االخــرى.

سورايا

لإلنتخابـات  العليـا  المفوضيـة  أعلنـت 
يـوم 10/2 النتائـج النهائيـة إلنتخابـات 
برلمـان اقليم كردسـتان، حصل الحزب 
الديمقراطـي الكوردسـتاني علـى )38( 
مقعـدا   )24( التغييـر  وقائمـة  مقعـدا 
 )18( الكوردسـتاني  الوطنـي  واألتحـاد 
مقعـدا واإلتحـاد اإلسـامي ) 10( مقاعد 
والجماعـة اإلسـامية )6( مقاعـد و)4( 
مقاعـد توزعـت بيـن الحركة اإلسـامية 
والحـزب اإلشـتراكي والحزب الشـيوعي 

واإلتجـاه الثالـث فـي كردسـتان .
بخمسـة  التركمـان  اإلخـوة  فـاز  كمـا 
التقـدم  قائمـة  مقاعـد حيـث حصلـت 
وتوزعـت  مقعديـن  علـى  التركمانـي 
أربيـل  قوائـم  بيـن  األخـرى  المقاعـد 
التركمانيـة والتغييـر والتجـدد والجبهة 

. واحـد  مقعـد  بواقـع  التركمانيـة 
وفـازت قوائـم شـعبنا الثـاث بخمسـة 
مقاعـد ، حيـث حصلت قائمـة الرافدين 
( صوتـا   6145( بواقـع  مقعديـن  علـى 
السـرياني  الكلدانـي  التجمـع  وقائمـة 
اآلشـوري علـى مقعدين بواقـع )5730( 
واحـد  بمقعـد  النهريـن  وأبنـاء  صوتـا 
بواقـع )1093( صوتـا وفـاز عـن االرمـن 
يراونـت نيسـان ماركـوس بمقعـد واحد 

بواقـع 316 صوتـا. 
المخصصـة  الخمسـة  بالمقاعـد  وفـاز 

مـن: كل   ) الكوتـا   ( لشـعبنا 
1ـ وحيدة ياقو هرمز 2517 صوت

2ـ يعقوب كوركيس ياقو 1573 صوت
3ـ كمال يلدا مرقوز 1466 صوت
4ـ لينا عزريا بهرام 535 صوت

5ـ سرود سليم متي 493 صوت
جديـر بالذكـر ان عـدد اصـوات شـعبنا 
 )12968( بلغـت  للكوتـا  صوتـت  التـي 
صـوت باإلضافـة الـى عـدد آخـر مـن 
األصـوات صوتـت لقوائـم أخـرى التـي 
ضمـت ابنـاء شـعبنا مثل قائمـة الحرية 
للحـزب الشـيوعي الكوردسـتاني وقائمة 

 ، الكوردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب 
وإن نسـبة مشـاركة ابناء شـعبنا حسب 
التخمينـات كانـت ضعيفـة ولكـن فـي 
كل األحـوال فـإن اصـوات شـعبنا فاقت 
ال)15(الـف صـوت علـى عكـس أصوات 
اإلخـوة التركمـان التـي لـم تصـل الـى 

)10( االف صـوت . 

فــي بيــان للمكتــب السياســي 
ــي،  ــن الديمقراط ــت نهري ــزب بي لح
ــة  ــة الديمقراطي ــزب الحرك ــم الح اته
اآلشــورية )زوعــا( بالحصــول علــى 
أصــوات غريبــة بمحافظــة الســليمانية 
إقليــم  برلمــان  انتخابــات  فــي 
ــوم  كردســتان العــراق التــي جــرت ي

21 أيلــول الماضــي.
لــكل  »يحــق  أنــه  وأكــد:   
ــان سياســي أن يشــك  مواطــن أو كي
النتائــج،  علــى  قانونيــا  ويعتــرض 
ــق  ــا يتعل ــدر م ــراض بق ــن االعت لك
ــة  ــد الخمس ــة للمقاع ــج النهائي بالنتائ
ــي  ــا( المخصصــة لشــعبنا ف الـــ )كوت

برلمــان اإلقليــم، يستحســن أن يوجــه 
للحركــة  السياســية  القيــادة  إلــى 
ونهجهــا  اآلشــورية  الديمقراطيــة 
نتائــج  تشــويه  فــي  االســتباقي 

االنتخــاب«.

وأشــار البيــان الــى قيــام الحركــة: 
»بتقديــم شــكوى إلــى مكتــب هيئــة 
انتخابــات إقليــم كردســتان تفيــد 
فــي  مســبقة  خروقــات  بحــدوث 
وذلــك  الخــاص  التصويــت  عمليــة 
بهــدف تمريــر الخروقــات الكبيــرة 
التــي خططــت لهــا ليــوم االنتخــاب«.
وأضــاف إن الحركــة الديمقراطيــة 
اآلشــورية دأبــت »ومرشــحي قائمتهــا 
ــاه  ــة تج ــم الكاذب ــاق الته ــى إط عل
ــيما  ــعبنا، ال س ــرى لش ــم األخ القوائ
ــوس  ــا لي ــا نين ــحة حزبن ــاه مرش تج
كوركيــس ذات التسلســل )2( فــي 
ــرياني  ــي الس ــع الكلدان ــة التجم قائم

الشــكوى  عبــر   )127( اآلشــوري 
الملفقــة التــي تقدمــت بهــا لمكتــب 
هيئــة انتخابــات إقليــم كردســتان 
تتهــم فيهــا المراجــع العليا السياســية 
واألمنيــة فــي اإلقليــم بالتصويــت 
حزبنــا  مرشــحة  لصالــح  الخــاص 
وبمعــدل )1500( صــوت بمحافظــة 
دهــوك، فــي خطــوة اســتباقية هدفهــا 
الــرأي  تشــويه الحقائــق وتضليــل 
العــام ومــن ثــم التغطيــة علــى آالف 
األصــوات الغريبــة التــي حصــل عليهــا 
مرشــحوها فــي الســليمانية مــن غيــر 
أبنــاء شــعبنا وباتفــاق واضــح وجلــي 

ــراف«. ــد األط ــع أح م

صوريا الشهيدة تولد من جديد     ص2
الفنان عربو يطلق صرخة عتاب      ص10

لو العب ... لو احرق الملعب         ص13       
كردستان تنتخب ملكتها             ص14
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 ال نسيس الدين وال نقبل بتديين السياسة والعالم الشرقي بحاجة 
لتفعيل مبدأ المواطنة الواحدة وفصل الدين عن السياسة 

اولى اسبقياتنا العمل البقاء شعبنا في مدنه وقراه واستعادة حقوقه وتمكينه من ممارسة دوره  

 برلمانيونا..
امام االمتحان

الراهنــة تتمثــل فــي العمــل 
شــعبنا  ابقــاء  اجــل  مــن 
المســيحي فــي مدنــه وقــراه 
واســترجاع حقوقــه وتمكينــه 

ــة دوره . ــن ممارس م
ــامل  ــوار ش ــال ح ــر خ وعب
اجرتــه مــع غبطتــه )ســورايا( 
ــول  ــه الشــديد ح ــن قلق , ع
الواقــع المســيحي فــي العراق 
والمنطقــة بســبب الصراعــات 
الراهنــة ’ المذهبيــة واالثنيــة 
والتيــارات المتطرفــة التــي 
وتســعى  االخــر  تقبــل  ال 
القصائــه الــى جانــب انقســام 
ــعوره  ــيحي وش ــع المس الواق

ــش. ــف والتهمي بالضع
ــئة  ــى تنش ــه ال ــا غبطت ودع
االجيــال وفــق ثقافــة المحبــة 
والتســامح وقبــول االخــر , 

دون  الخــاص  ان  مؤكــدا 
االعتــراف باالخــر وقبوله كأخ 
ومواطــن وشــريك ولهــذا فــان 
العالــم وباالخــص الشــرقي 
منــه بحاجــة الــى تفعيــل 
الواحــدة  المواطنــة  مبــدأ 
وفصــل الديــن عــن السياســة 
مــن اجــل ان يكــون الجميــع 
فــي  متســاويين  شــركاء 

ــات.  ــوق والواجب الحق
ــار  ــن اخط ــه م ــذر غبطت وح
تواجــه  التــي  التحديــات 
شــعبنا وفي مقدمتهــا الهجرة 
واالنقســامات  والتشــرذم 
ــف  ــاب والموق ــاب الخط وغي
الموحديــن والبطالــة بيــن 
)نــص  الشــباب.  صفــوف 
ــن 4  ــى الصفحتي ــوار عل الح

      )5 و 

إتهامات لزوعا من حزب بيت نهرين الديمقراطي 

سورايا تهنيء ممثلي شعب كردستان وممثلي شعبنا في البرلمان الجديد
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قصـــة  هـــي  معروفـــة 
مذبحـــة صوريـــا، ال نريـــد أن 
نكـــرر احـــداث القصـــة التـــي 
كوكبـــة  ضحيتهـــا  راحـــت 
مـــن ابنـــاء شـــعبنا علـــى 
ايـــدي الغـــدر والخيانـــة مـــن 
ـــادة  ـــابقة وق ـــة الس ازالم االنظم
الجيـــش العراقـــي الســـابق إال 
ــى  ــوم علـ ــنركز اليـ ــا سـ أننـ
المقبـــرة  اكتشـــاف  قصـــة 
ـــا  ـــن له ـــم يك ـــيت ول ـــي نس الت
ــادر  ــى بـ ــر حتـ ــكان يذكـ مـ
الســـيد ســـركيس آغـــا جـــان 
بتكليـــف   2010/3/1 بتأريـــخ 
رشـــيد  هافـــال  المحامـــي 
إلتخـــاذ االجـــراءات االصوليـــة 
قانونيـــا  القضيـــة  لمتابعـــة 
حتـــى ترفـــع الـــى محكمـــة 

الجنايـــات العليـــا.
فـــي ضـــوء ذلـــك بـــدأ 
البحـــث  رحلـــة  المحامـــي 
صوريـــا  مذبحـــة  عـــن 
ــة  ــات واالدلـ ــع المعلومـ وجمـ
واحاديـــث  والمستمســـكات 
وانطلـــق  العيـــان  شـــهود 
ــا  ــداد ليعرضهـ ــى بغـ ــا الـ بهـ
الجنايـــات  محكمـــة  علـــى 
ــد اطـــاع  ــاك وبعـ ــا هنـ العليـ
الدعـــوة  علـــى  المحكمـــة 
ــميا مـــن  ــا رسـ كلفـــت فريقـ
ـــق  ـــن للتحقي ـــاة والمحققي القض
ـــل  ـــد وص ـــا، وق ـــة صوري بمذبح
ــن  ــاة والمحققيـ ــق القضـ فريـ
محكمـــة  مـــن  المكلـــف 
ـــى  ـــداد ال ـــا ببغ ـــات العلي الجناي
مدينـــة دهـــوك بعـــد صـــدور 
ــة و  ــن المذبحـ ــرار بتدويـ القـ
ــهود  ــن شـ ــددا مـ ــى عـ التقـ
العيـــان الذيـــن عاشـــوا تلـــك 
ــوم  ــك اليـ ــي ذلـ ــاة فـ المأسـ
ــق  ــدر الفريـ ــؤوم،  واصـ المشـ
ـــن  ـــث ع ـــاص بالبح ـــرار الخ الق
ـــت  ـــي دفن ـــرة الت ـــع المقب موق
ـــث  ـــهداء حي ـــات الش ـــا رف فيه

ان  العيـــان  شـــهود  افـــاد  
رفاتهـــم دفنـــت فـــي مقبـــرة 

جماعيـــة.
ــف  ــق المكلـ ــق الفريـ انطلـ
ـــم  ـــرة و ض ـــن المقب بالبحـــث ع
عـــددا مـــن القضـــاة والمحققيـــن 
ــة  ــي المنطقـ ــؤولين فـ والمسـ
ــة  ــي قريـ ــن اهالـ ــا مـ وبعضـ
صوريـــا وكان الســـيد آغـــا جـــان 
ـــاة  ـــن قن ـــا م ـــف فريق ـــد كل ق
عشـــتار الفضائيـــة لمتابعـــة 

ــه. ــوع وتوثيقـ الموضـ
بتاريـــخ  البحـــث  بـــدأ 
أن  بعـــد  نيســـان/2010   /14
ـــة  ـــى القري ـــق   ال ـــل الفري وص
مصطحبـــا اآلليـــات والمكائـــن 
المعـــدة للحفـــر ولـــم يبخـــل 
ــن  ــم مـ ــون بمحصولهـ الفاحـ
ـــي  ـــك االرض ك ـــي تل ـــح ف القم
يتمكـــن فريـــق البحـــث مـــن 

ــرة. ــع المقبـ ــد موقـ تحديـ
ـــت  ـــي عمل ـــور الت ـــن االم م
ـــكان  ـــاف م ـــر اكتش ـــى تأخي عل
ــي  ــاه التـ ــو الميـ ــرة هـ المقبـ
ــبات  ــة بترسـ ــرت المنطقـ غمـ
ـــاء ســـد  ـــد بن ـــة بع ـــة ثقيل طيني
الموصـــل الـــذي اقيـــم علـــى 
نهـــر دجلـــة فـــي ســـبعينيات 
ـــت  ـــث دفن ـــرن الماضـــي حي الق
ــن  ــر مـ ــا الكثيـ ــاه معهـ الميـ
ـــة  ـــرى المحيط ـــك الق ـــم تل معال
إال  الســـد  مـــن  والقريبـــة 
ان مشـــاعر الشـــك واليـــأس 
وفقـــدان االمـــل لـــم تتمكـــن 
ــم  ــث فرغـ ــق البحـ ــن فريـ مـ
الحارقـــة  الشـــمس  حـــرارة 
بالبحـــث  الفريـــق  اســـتمر 
لمـــدة خمســـة ايـــام وبعدهـــا 
اكتشـــفت بعـــض العينـــات 
واالدوات المنزليـــة مـــن الحجـــر 
التـــي كانـــت تســـتخدم مـــن 
ـــق. ـــك المناط ـــكان تل ـــل س قب
فـــي 18/نيســـان/2010 تـــم 
ـــد  ـــى تحدي ـــرا ال ـــل اخي التوص

مـــكان المقبـــرة التـــي دفـــن 
فيهـــا شـــهداء صوريـــا.

القضـــاة  فريـــق  رفـــع 
عـــن  تقريـــرا  والمحققيـــن 
ـــى  ـــرة ال ـــع المقب ـــة وموق الحادث
محكمـــة الجنايـــات العليـــا 
بإصـــدار  االخيـــرة  فقامـــت 
ـــد  ـــرة والتأك ـــح المقب ـــرار بفت ق
ـــدار  ـــهداء الص ـــات الش ـــن رف م
المجرميـــن  بحـــق  قـــرار 
ــث  ــة حيـ ــي الجريمـ ومرتكبـ
ـــى  ـــم عل ـــددا منه ـــزال ع ـــا ي م

ــاة. ــد الحيـ قيـ
2010/7/14 كان يـــوم ميـــاد 
جديـــد لقريـــة صوريـــا فقـــد 
تـــم فـــي ذلـــك اليـــوم فتـــح 
ـــن  ـــمي م ـــرة بحضـــور رس المقب
القضـــاة والمحققيـــن والطـــب 
العدلـــي والمجلـــس الشـــعبي 
ـــوري  ـــرياني االش ـــي الس الكلدان
االحـــزاب  مـــن  وعـــدد 
ـــن  ـــات م ـــات والجمعي والمنظم
ومســـؤولين  شـــعبنا  ابنـــاء 
ـــع  ـــم وجم ـــة االقلي ـــي حكوم ف
غفيـــر مـــن اهالـــي المنطقـــة 
وبعـــد فتحهـــا رفعـــت بقايـــا 
علميـــة  بطريقـــة  الجثـــث 
مـــن قبـــل فريـــق متخصـــص 
ـــراء  ـــل ألج ـــى اربي ـــلت ال وارس
لمعرفـــة   )DNA( الــــ  فحـــص 
ـــن  ـــا وم ـــاة اصحابه ـــباب وف اس
ثـــم ســـيتم ارســـال النتائـــج 
الجنائيـــة  المحكمـــة  الـــى 
تبـــت  والتـــي  العراقيـــة 
بشـــأن  المقدمـــة  بالدعـــوة 
ــة وان بعـــض  ــزرة خاصـ المجـ
ـــد  ـــى قي ـــوا عل ـــا زال ـــا م منفذيه
الحيـــاة ويعيشـــون  داخـــل 
ـــات  ـــن رف ـــن تدف ـــراق. و ل الع
ـــرار  ـــدور ق ـــن ص ـــهداء لحي الش
ســـيتم  حيـــث  المحكمـــة 
تليـــق  بمراســـيم  دفنهـــا 

ــهداء. بالشـ
ـــاف  ـــة ألكتش ـــت الرحل وصل
رفـــات شـــهداء قريـــة صوريـــا 
الـــى نهايتهـــا وتكللـــت كل 
ــاح  ــة بالنجـ ــود المضنيـ الجهـ
فريـــق  انتهـــى  حيـــث 
الطـــب العدلـــي مـــن فحـــص 
الرفـــات وتـــم فـــي يـــوم 
توديـــع  االربعـــاء2011/9/14  
ــب  ــر الطـ ــن مقـ ــات مـ الرفـ
العدلـــي فـــي اربيـــل لترحـــل 
الـــى محافظـــة دهـــوك ليقـــام 
ـــن  ـــا الذي ـــة صوري ـــهداء قري لش
راحـــوا ضحيـــة  المذبحـــة 
التـــي تمـــت فـــي الســـادس 
ـــف  ـــام ال ـــول ع ـــن ايل ـــر م عش
ــتين  ــعة وسـ ــعمئة وتسـ وتسـ
وأودت بحيـــاة تســـعة  وثاثيـــن 
مســـيحيين  مـــن  شـــهيدا 
ومســـلمين كان فـــي مقدمتهـــم 
ــوب  ــا يعقـ ــل حنـ االب الراحـ

ـــة  ـــي القري ـــم اهال ـــا ومعظ قاش
بيـــن رجـــال ونســـاء ولـــم 
يســـلم مـــن المجـــزرة حتـــى 
وابلغـــت  الرضـــع  االطفـــال 
برفـــض  الصحيـــة  المراكـــز 
معالجـــة اي مـــن الجرحـــى 
ـــي  ـــوت فلق ـــن الم ـــن م الناجي
ـــم  ـــهداء ل ـــم ش ـــى حتفه الجرح
يقترفـــوا ذنبـــا ليتـــم قتلهـــم 

ــة. ــدون رحمـ بـ
اقيمـــت يـــوم الجمعـــة 
2011/9/16 مراســـيم مهيبـــة 
صوريـــا  مذبحـــة  لشـــهداء 
ــث  ــوك حيـ ــب دهـ ــي ملعـ فـ
ــا  صفـــت نعـــوش تضـــم بقايـ
رفـــاة الشـــهداء ووضـــع فـــي 
النعـــوش  بعـــض  مقدمـــة 
صـــورة للصليـــب فـــي اشـــارة 
ـــرين  ـــة وعش ـــاء اربع ـــى انتم ال
الـــى  شـــهيدة  و  شـــهيدا 
ـــغ  ـــا بل ـــيحية فيم ـــة المس الديان
عـــدد الشـــهداء مـــن االخـــوة 
ــة  ــلمين خمسـ ــورد المسـ الكـ

ــهيدا. ــر شـ عشـ
ــر  ــيم وزيـ ــر المراسـ وحضـ
آرام  والمؤنفليـــن  الشـــهداء 
محافـــظ  ونائـــب  احمـــد 
دهـــوك كيوركيـــس شـــليمون 
ــن  ــال الديـ ــن رجـ ــدد مـ وعـ
ـــواب  ـــس الن ـــي مجل ـــاء ف واعض
برلمـــان  ونـــواب  العراقـــي 
ـــس  ـــاء المجل ـــتان واعض كوردس
الشـــعبي الكلدانـــي الســـرياني 
ـــاء  ـــن رؤس ـــدد م ـــوري وع االش
وممثلـــي احـــزاب وتنظيمـــات 
شـــعبنا القوميـــة واالحـــزاب 
وممثلـــي  الكوردســـتانية 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي 
ـــي الشـــهداء  ـــم وأهال ـــي االقلي ف

ــا. ــة صوريـ ــي قريـ فـ
بعدهـــا تـــم نقـــل رفـــات 
الشـــهداء بصحبـــة عـــدد مـــن 
ـــة  ـــرة قري ـــى مقب المســـؤولين ال
صوريـــا التـــي اعـــدت لتضـــم 
الشـــهداء حيـــث  جثاميـــن 
ـــة  ـــرى الواقع ـــاء الق ـــف ابن اصط
حامليـــن  الطريـــق  علـــى 
اكرامـــا  الزهـــور  باقـــات 
ــيم  ــرت مراسـ ــهداء، وجـ للشـ
الدفـــن واقامـــة الصلـــوات كل 
علـــى طريقتـــه وفـــي الختـــام 
ـــرح  ـــاس لص ـــر االس ـــع حج وض
تـــذكاري تخليـــدا لشـــهداء 

ــا.  ــة صوريـ قريـ
ــا هـــي  ــة صوريـ إن مذبحـ
صفحـــة مؤلمـــة فـــي تاريـــخ 
جـــذوره  الممتـــدة  شـــعبنا 
تربـــة هـــذا  عميقـــا فـــي 
ـــكنا  ـــن تمس ـــر ع ـــن وتعبي الوط
ـــا وآبائنـــا،  بارضنـــا وارض اجدادن
الرحمـــة والمجـــد والخلـــود 

ــرار. ــهدائنا االبـ لشـ

نصب تذكاري على انقاض المجزرة يخلد 
تضحية شهدائنا االبرار

صوريا الشهيدة تولد من جديد

الحيــاة  قيــد  علــى  يزالــون  مــا  الذيــن  القتلــة  مالحقــة 
الرتكابهــم واحــدة مــن ابشــع جرائــم االبــادة الجماعيــة 
التي اســتهدفت )39( مدنيا من الرجال والنســاء واالطفال

 
نشوان جورج

خـــال حفـــل تأبينـــي لضحايـــا 
ـــورن،  ـــي ملب ـــم ف ـــا اقي ـــزرة صوري مج
ـــز  ـــل  ســـيزار ميخـــا هرم اجـــرى الزمي
ــا  ــيدة مارثـ ــع السـ ــا مـ ــوارا وافيـ حـ
ـــى  ـــان عل ـــي احـــدى شـــهود العي مروك
ـــر  ـــزت الضمي ـــي ه ـــزرة الت ـــك المج تل
ـــف لبشـــاعتها وخســـتها،  االنســـاني بعن
بعـــد ان نجـــت منهـــا باعجوبـــة 
لتكـــون مـــن شـــهود التاريـــخ علـــى 

ذلـــك الفعـــل االجرامـــي الجبـــان.
ـــب  ـــورايا ( لجوان ـــن )س ـــا م توثيق
تلـــك المأســـاة الداميـــة تنشـــر أبـــرز 

ـــة    ـــك المقابل ـــي تل ـــاء ف ـــا ج م
  - يـــوم االحـــد 16 – ايلـــول 
1969 كانـــت قـــوة مـــن الجيـــش 
ـــي  ـــكرية ف ـــيارات عس ـــع س ـــا ارب قوامه
طريقهـــا الـــى معســـكر فيشـــخاوبور 
عندمـــا انفجـــر لغـــم تحـــت إحـــدى 
الســـيارات ممـــا ادى الـــى قتـــل وجـــرح 
بعـــض االفـــراد فيهـــا بالقـــرب مـــن 
ـــى  ـــوة عل ـــادت الق ـــا.  فع ـــة صوري قري
اعقابهـــا الـــى القريـــة وحصـــل مـــا فـــاق 
ـــي بســـتان  ـــا ف ـــال. اذ جمـــع اهله الخي
ـــى دار  ـــود ال ـــب الجن ـــم ذه ـــر ث صغي
ـــا  ـــا قاش ـــس حن ـــث كان الق ـــو حي خم
قـــد انتهـــى مـــن اقامـــة القـــداس اذ 
ـــوم االحـــد وجـــيء  ـــوم ي ـــك الي كان ذل
ـــدار وكان  ـــي ال ـــوا ف ـــن كان ـــكل الذي ب
ـــرب  ـــدم اله ـــى ع ـــس يشـــجعهم عل الق
قائـــا انـــه ســـيتفاهم مـــع الضابـــط 
قائـــد المفـــرزة. ومـــا ان جمعـــوا 
كلهـــم حتـــى اخـــذ الضابـــط عبـــد 
الكريـــم الجحيشـــي باعـــداد غدارتـــه 
ـــى  ـــزت ليل ـــي. فقف ـــنكوف للرم الكاش
بنـــت خمـــو عليـــه وتشـــابكت معـــه 
النتشـــال الغـــدارة فســـارع الـــى 
ـــا  ـــة فصرعه ـــا برصاص ـــه ورماه مسدس
ـــدا  ـــم حص ـــدأ يحصده ـــال وب ـــي الح ف
ــد  ــه بعـ ــزن اطاقاتـ ــتبدل مخـ ويسـ
افراغـــه عليهـــم بمخـــزن جديـــد 
ـــن  ـــرون م ـــا آخ ـــى ونج ـــقط القتل فس
ـــم  ـــث. ث ـــت الجث ـــقطوا تح ـــن س الذي
ـــي ســـياج البســـتان  ـــران ف اشـــعلوا الني
ـــى  ـــن الصرع ـــد م ـــوا اح ـــي ال ينج لك
ـــت الصراخـــات وســـط  والجرحـــى وتعال

آهـــات االنيـــن.
ـــور  ـــة منص ـــل زوج ـــت راحي صرع
يوســـف وســـقطت جثـــة هامـــدة 
وهـــي تحمـــل رضيعهـــا. وصـــرع 
ـــد  ـــز وق ـــال هرم شـــقيقي الشـــاب كوري
وصـــل لتـــوه مـــن زاخـــو لمتابعـــة 
ــداد,  ــة بغـ ــول جامعـ ــه لدخـ معامتلـ
ـــذي  ـــائق ال ـــني الس ـــه حس ـــرع مع وص
اقلـــه بســـيارته الجيـــب فـــي ذلـــك 
ـــا  ـــا قاش ـــس حن ـــرع الق ـــاح, وص الصب
ـــه  ـــرع مع ـــزروك وص ـــة اف ـــي كنيس راع
ــف  ــه جوزيـ ــا وابنـ ــماس اوراهـ الشـ
عمـــي  وصـــرع  وارينـــة  وابنتـــه 
ــا  ــه كترينـ ــار وزوجتـ ــو المختـ خمـ
ـــى  ـــي موس ـــرع عم ـــى وص ـــه ليل وابنت

ـــزب  ـــة للح ـــادئ كادر القري ـــل اله الرج
ـــز  ـــب هرم ـــي نجي ـــي الصب ـــرع أخ وص
وصرعـــت يونـــو مـــع طفليهـــا الصغيريـــن 
ـــازان  ـــابو ب ـــة ش ـــوني زوج ـــت ش وصرع
وابنهـــا امجـــد وابنتهـــا جميلـــة وصـــرع 
الطفـــل ياقـــو بـــن ايليـــا وصـــرع الطفـــل 
ـــن كوركيـــس وصـــرع الشـــاب  ناجـــي ب
ـــا  ـــرع كليان ـــمة وص ـــه باس ـــدا وابنت يل
مرقـــس الرجـــل الـــدؤوب وايضـــا 
ــماني  ــة اوسـ ــة زوجـ ــيدة امينـ السـ
ـــروز  ـــة وفي ـــا صبيح ـــع ابنتيه ـــرو م في
ودفنـــت هـــذه االخيـــرة فـــي القبـــر 
ــذي  ــا الـ ــهداء صوريـ ــي لشـ الجماعـ
ـــع  ـــر بدي ـــن قب ـــق ع ـــد اال دقائ اليبع
بارزانـــي الـــذي احبهـــا واحبتـــه 
واستشـــهد قبلهـــا فـــي معركـــة 

اخـــرى بالقـــرب مـــن القريـــة.
ـــم   وصرعـــت قمـــرى زوجـــة ابراهي
ـــت  ـــادرة وصرع ـــا ن ـــا( وابنتهم )كريفن
شـــيرو زوجـــة علـــى ايســـف خجـــا 
ـــن  ـــران م ـــان صغي ـــرع اثن ـــا وص وابنته
ـــت  ـــا وصرع ـــف خج ـــو ايس ـــة من عائل
اثنتـــان مـــن بنـــات محـــو باتيلـــي 
ــذا العـــدد مـــن  وســـقط ضعـــف هـ
الجرحـــى وهـــام االخـــرون علـــى 
ـــا  ـــوا فم ـــراري وتفرق ـــي الب ـــم ف اوجهه
ـــر  ـــر اآلخ ـــدري بمصي ـــم ي ـــاد أحده ع
ــهم  ــى انفسـ ــى علـ ــل الجرحـ وتحامـ
ـــده  ـــه بي ـــى جراح ـــط عل ـــم يضغ بعضه
وآخـــر يقبـــض علـــى احشـــائه المندلقـــة 
ـــا  ـــن عندم ـــال الناجي ـــذه ح ـــت ه وكان
ــى  ــردان الـ ــن ناوبـ ــرأ مـ ــاؤوا سـ جـ
فيشـــخابور علـــى الحـــدود الســـورية 
مشـــيا علـــى االقـــدام مـــدة عشـــرة 

ـــام.  اي
ـــك ان تســـاعد؟  ـــا يمكن ـــم جريح ك
وكـــم طفـــا يتيمـــا يمكنـــك ان 
ــم  ــه؟ وكـ ــف دموعـ ــي وتكفكـ تواسـ
ــي  ــزي؟ بقـ ــك ان تعـ ــة يمكنـ أرملـ
آبائهـــم  جثـــث  أمـــام  بعضهـــم 
يأبـــون  وازاوجهـــم  وامهاتهـــم 
مبارحتهـــا وهـــم يبكـــون وينوحـــون 
وبقيـــت جثـــث القتلـــى فـــي العـــراء 
ثاثـــة ايـــام بلياليهـــا بعضهـــا صـــار 
ـــد  ـــن اح ـــم يتمك ـــواري ول ـــا للض طعام
ـــت  ـــد اصبح ـــا فق ـــراب منه ـــن االقت م
ـــن  ـــا م ـــض اقربائن ـــد أراد بع ـــا. وق جيف
القـــرى المجـــاورة القيـــام بمحاولـــة 
ـــن  ـــأ م ـــوا خوف ـــم احجم ـــا اال انه دفنه
ــم  ــد بعضهـ ــلطة وقصـ ــل السـ تنكيـ
ــت  ــتأذنا وكانـ ــة مسـ ــز الناحيـ مركـ
ــر  ــي قبـ ــا فـ ــواراة الضحايـ ــة مـ النيـ

ــي. جماعـ
 واالنكـــى ان بعـــض الجرحـــى 
عندمـــا وصلـــوا الـــى المـــدن طلبـــا 
المستشـــفيات  رفضـــت  للعـــاج 
ــن  ــم مـ ــد اعتبروهـ ــم فقـ معالجتهـ
العصـــاة حســـب تعبيرهـــم ولـــم 
يتـــم ذلـــك اال بعـــد تدخـــل بعـــض 

المتنفذيـــن.              

شاهدة عيان تستعيد تفاصيل صوريا

مارثا مروكي احدى الناجيات من المذبحة توثق 
بنشيج األلم جوانب من تلك المجزرة 

تقارير
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األغذيـــة  منظمـــات  أعلنـــت 
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 
األول مـــن تشـــرين األول  2013، 
أن شـــخصا مـــن بيـــن كل ثمانيـــة 
ـــي  ـــم يعان ـــاء العال ـــي أنح أشـــخاص ف
مـــن نقـــص مزمـــن فـــي الغـــذاء، 
ــن أن  ــم مـ ــاء العالـ ــذرة زعمـ محـ
ــي  ــل فـ ــق ستفشـ ــض المناطـ بعـ
ـــف  ـــى النص ـــاع إل ـــدد الجي ـــض ع خف
ـــداف  ـــق األه ـــام 2015، وف ـــول ع بحل
ــة  ــة األلفيـ ــا الخطـ ــي حددتهـ التـ
ــدة  ــم المتحـ ــا األمـ ــي وضعتهـ التـ

مطلـــع القـــرن الحالـــي.
ـــذي  ـــت ال ـــي الوق ـــك ف ـــي ذل يأت
توثـــق فيـــه التقاريـــر الدوليـــة 
حقيقـــة تمركـــز أضخـــم الثـــروات 
ـــر،  ـــن البش ـــة م ـــدي قل ـــة بأي العالمي
ـــة  ـــإن قائم ـــال ف ـــبيل المث ـــى س عل
ــة  ــخصيات عربيـ ــر شـ ــى عشـ أغنـ
لعـــام 2013 أكـــدت أن مجمـــوع 
ــعين  ــن وتسـ ــغ اثنيـ ــم يبلـ ثرواتهـ
مليـــارا ومائتـــي مليـــون دوالر، لـــو 
ـــت  ـــم لكان ـــاع العال ـــى جي ـــت عل وزع
ـــا  ـــع )111( دوالرا، فم ـــة كل جائ حص
ـــادروا  ـــم ب ـــاء العال ـــو ان اغني ـــا ل بالن
لتبنـــي حملـــة انســـانية دوليـــة 

للقضـــاء علـــى الجـــوع؟  
ــي  ــل وفـ ــد متصـ ــى صعيـ علـ
أحـــدث تقريـــر بشـــأن األمـــن 
الغذائـــي قالـــت وكاالت األغذيـــة 

التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 
إن 842 مليـــون شـــخص 
الجـــوع  مـــن  عانـــوا 
ــرة  ــال الفتـ ــن خـ المزمـ
 ،2013 إلـــى   2011 مـــن 
أو مـــا يعـــادل 12 فـــي 
ـــكان  ـــدد س ـــن ع ـــة م المئ
العالـــم، بانخفـــاض قـــدره 
عـــن  المئـــة  فـــي   17
ــام 1990  ــن عـ ــرة مـ الفتـ
ـــد  ـــم الجدي - 1992 . والرق
التقديـــر  مـــن  أقـــل 
ـــا  ـــد 868 مليون ـــر عن األخي
ـــن 2010 –  ـــرة م ـــي الفت ف
ـــال  ـــر ق ـــن التقري 2012، لك

ـــي تلبيـــة  إن تحقيـــق تقـــدم ف
ـــة  ـــي األلفي ـــة ف ـــدف التنمي ه
ـــون  ـــذي يعان ـــدد ال ـــض ع لخف
مـــن الجـــوع فـــي العالـــم 
ـــاوت. ـــام 2015 متف ـــول ع بحل

وقالـــت منظمـــة األغذيـــة 
والزراعـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 
)الفـــاو( وبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي 
للتنميـــة  الدولـــي  والصنـــدوق 
الزراعيـــة )ايفـــاد( انـــه مـــن غيـــر 
ــن  ــد مـ ــي العديـ ــح أن تفـ المرجـ
الـــدول بالهـــدف الـــذي تبنـــاه زعمـــاء 
ـــام  ـــدة ع ـــم المتح ـــي األم ـــم ف العال
2000 . وجـــاء فـــي التقريـــر »تلـــك 
ـــاء  ـــا أثن ـــي شـــهدت صراع ـــدول الت ال

ـــى  ـــت عل ـــن تعرض ـــن الماضيي العقدي
األرجـــح النتكاســـات كبيـــرة فـــي 

)جهودهـــا( لخفـــض الجـــوع.«
ووجـــد التقريـــر أن الغالبيـــة 
العظمـــى مـــن األشـــخاص الذيـــن 
 827 أو  الجـــوع  مـــن  يعانـــون 
ــي  ــون فـ ــخص يعيشـ ــون شـ مليـ
دول ناميـــة حيـــث ينتشـــر نقـــص 
ـــة.   ـــي المئ ـــبة 14,3 ف ـــة بنس التغذي

ــة  ــي المنطقـ ــا هـ ــت أفريقيـ مازالـ
ـــوء  ـــن س ـــبة م ـــر نس ـــا أكب ـــي به الت
ـــن  ـــر م ـــي أكث ـــث يعان ـــة، حي التغذي
ــة  ــن كل خمسـ ــن بيـ ــخص مـ شـ
أشـــخاص مـــن نقـــص الغـــذاء، بينمـــا 
معظـــم األشـــخاص الـــذي يعانـــون 
ـــي  ـــون ف ـــة يقطن ـــوء التغذي ـــن س م

جنـــوب آســـيا.

ـــي آن  ـــم ف ـــن المؤســـف والمؤل ـــل م لع
ـــة  ـــة غريب ـــة عجيب ـــهد مفارق ـــد أن نش واح
تتمثـــل فـــي وقائـــع تعاكـــس نظريـــات 
وقوانيـــن وحقائـــق التنميـــة االقتصاديـــة 
ــذه  ــه وليـــس فـــي هـ ــم كلـ ــي العالـ فـ

المنطقـــة وحســـب.
ــه  ــع فيـ ــذي تتسـ ــت الـ ــي الوقـ ففـ
ــم  ــي االقليـ ــة فـ ــدة الحيويـ ــذه البلـ هـ
ـــف،  ـــا تتضاع ـــزداد، وربم ـــا وت ـــوال وعرض ط
كثـــرة  بســـبب  الســـكانية  كثافتهـــا 
ـــراق أم  ـــل الع ـــن داخ ـــواء م ـــن س الوافدي
ـــة،  ـــه بســـبب الظـــروف المعروف ـــن خارج م
ــى  ــور علـ ــذا التطـ ــوازي هـ ــا يـ اال ان مـ
ـــون  ـــكاد يك ـــة ي ـــة االقتصادي ـــد التنمي صعي
ـــا. ـــدوم فع ـــو مع ـــل ه ـــا، ب ـــا تمام معدوم
ــادي  ــع االقتصـ ــس الواقـ ــن يتلمـ ومـ
ـــا  ـــهد حتم ـــكاوا سيش ـــي عن ـــوي ف والتنم
ــي  ــريعا فـ ــا سـ ــرا وتناسـ ــاعا كبيـ اتسـ
النـــوادي والفنـــادق والبـــارات وصالونـــات 
ــار  ــة ومقـ ــال التجاريـ ــل والمحـ التجميـ
الشـــركات والمنظمـــات، دون ان يعثـــر 
ـــا  ـــركة بإمكانه ـــة ش ـــل أو اي ـــى أي معم عل
العاملـــة  االيـــدي  آالف  تســـتوعب  أن 
ــاءات وان تحـــول هـــذه المنطقـــة  والكفـ
وهـــذا المجتمـــع مـــن مجتمـــع اســـتهاكي 
ـــى مجتمـــع منتـــج، فهـــل مـــن المنطـــق  ال
ـــذه  ـــو ه ـــاف أن تخل ـــل االنص ـــة، ب أو العدال
ــة  ــة اقتصاديـ ــة فعاليـ ــن أيـ ــة مـ المدينـ
ــات  ــع اللبنـ ــي وضـ ــهم فـ ــة تسـ انتاجيـ
االساســـية لتنميـــة اقتصاديـــة حقيقيـــة؟
ســـؤال وحســـب نضعـــه امـــام أولـــي 

االمـــر.
)سـورايا(  

ـــه  ـــم أصدرت ـــى مســـتوى العال ـــر اســـتطاع للفســـاد عل ـــر أكب أظه
منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة، أن 73% مـــن المواطنيـــن اليمنييـــن 
ـــك  ـــي بذل ـــش وه ـــة للجي ـــزة التابع ـــي األجه ـــاد ف ـــود فس ـــادوا بوج أف
ـــام  ـــاع الع ـــات القط ـــي مؤسس ـــاد ف ـــب الفس ـــى نس ـــن أعل ـــر م تعتب
ـــن  ـــوة بي ـــبة رش ـــى نس ـــث أعل ـــن ثال ـــجلت اليم ـــا س ـــن. كم باليم
ـــن  ـــث أن 74% م ـــتطاع حي ـــي االس ـــا ف ـــم إدراجه ـــي ت ـــدول الت ال
المســـتهدفين أكـــدوا أنهـــم دفعـــوا رشـــوة خـــال الــــ 12 شـــهرا 
ـــع  ـــن بدف ـــب المواطني ـــي تطال ـــات الت ـــر المؤسس ـــة، وأن أكث الماضي

ـــاء. ـــلطات القض ـــا س ـــرطة تليه ـــز الش ـــي مراك ـــوة ه الرش
ـــل  ـــرطة يمث ـــي الش ـــاد ف ـــأن الفس ـــتطاع ب ـــج االس ـــت نتائ وبين
ـــي  ـــم 62% وف ـــاء 62% والتعلي ـــي القض ـــة 66% وف ـــي الصح 69% وف
ـــي %53  ـــع المدن ـــات المجتم ـــي منظم ـــا ف ـــاص 53% أم ـــاع الخ القط

ـــتطلعين. ـــب آراء المس ـــام 48%حس واإلع
ـــد %45  ـــاد أك ـــة الفس ـــي محارب ـــة ف ـــة اليمني ـــن دور الحكوم وع
ـــتطلعين  ـــن المس ـــد 56% م ـــا أك ـــال، كم ـــر فع ـــدور غي ـــذا ال أن ه
ـــا  ـــة، بينم ـــنة الماضي ـــال الس ـــد زاد خ ـــن ق ـــي اليم ـــاد ف ـــأن الفس ب
ـــر  ـــورة التغيي ـــد ث ـــر بع ـــم يتغي ـــأن مســـتوى الفســـاد ل ـــد 23% ب يعتق

ـــن.  ـــي اليم ف
ـــث  ـــة حي ـــوة القائم ـــدرت الرش ـــي، تص ـــتوى العالم ـــى المس وعل
ـــوة،  ـــع رش ـــام بدف ـــه ق ـــخاص بأن ـــة أش ـــن كل أربع ـــخص م ـــاد ش أف
ـــا  ـــم كم ـــي العال ـــاد ف ـــة للفس ـــر عرض ـــرطة كان األكث ـــاع الش وأن قط

أفـــاد 36% مـــن المســـتطلعين.

للتعـــاون  مســـتعد  االقليـــم 
المنطقـــة  دول  مـــع  االقتصـــادي 
والعالـــم فـــي مجـــاالت االعمـــار 
ــة وليـــس  ــارة كافـ ــياحة والتجـ والسـ
ـــط. ـــة فق ـــة والطاق ـــال الصناع ـــي مج ف
 تمثـــل عمليـــة التنميـــة واحـــدة 
ـــي  ـــة الت ـــام االقتصادي ـــرز المه ـــن أب م
وضعتهـــا حكومـــة االقليـــم فـــي 
ــا  ــعت اليهـ ــا وسـ ــة اهتماماتهـ مقدمـ
ـــتقطاب رؤوس  ـــال اس ـــن خ ـــواء م س
أم  واالقليميـــة  الدوليـــة  االمـــوال 
ـــار  ـــاء واالعم ـــة البن ـــال حمل ـــن خ م
الواســـعة التـــي نهضـــت بهـــا، فضـــا 
عـــن اهتماماتهـــا المميـــزة باســـتثمار 
ــا   ــة وفـــي مقدمتهـ ــوارد الطبيعيـ المـ

النفـــط والغـــاز.
إن هـــذه الجهـــود والفعاليـــات 
المنوعـــة والتـــي ارتكـــزت علـــى 
قوانيـــن وانظمـــة وتعليمـــات حيويـــة 
أدت بالمقابـــل الـــى نتائـــج مرضيـــة 
علـــى أرض الواقـــع تمثلـــت بتوســـع 
كبيـــر فـــي مديـــات التنميـــة وفـــي 
انتعـــاش اقتصـــادي وفـــي مـــردودات 
ــا  ــت ومـ ــا كانـ ــم أنهـ ــة، واألهـ ماليـ
ــركات  ــف الشـ ــزا لمختلـ ــزال حافـ تـ
ــي  ــتثمار فـ ــرى لاسـ ــة الكبـ العالميـ

ــم. االقليـ
ــت  ــد تمخضـ ــام فقـ ــة االرقـ وبلغـ
مجمـــل الفعاليـــات االقتصاديـــة عـــن 
النجـــاح فـــي االرتفـــاع بمســـتوى 
ــى  ــام الـ ــذا العـ ــل هـ ــة لتصـ التنميـ

نســـبة )8%(، كمـــا أكـــد الســـيد 
ــم  ــي رئيـــس االقليـ ــعود البارزانـ مسـ
ـــاف  ـــيد ميروس ـــتقباله للس ـــال اس خ
المنتـــدى  مبعـــوث  دوســـيك 
العالمـــي موضحـــا ان  االقتصـــادي 
ـــو،  ـــي النم ـــريعة ف ـــرة الس ـــذه الوتي ه
واالســـتقرار  األمـــن  إلـــى  تعـــود 
ووجـــود قانـــون متطـــور لاســـتثمار 
ـــة وارادة  ـــادر الطبيعي ـــر المص ـــع توف م
للتنميـــة  طموحـــة  كوردســـتانية 

المســـتدامة. 
مـــن جانبـــه أعـــرب مبعـــوث 
ــن  ــي عـ ــاد العالمـ ــدى االقتصـ المنتـ
ســـعادته بلقـــاء رئيـــس االقليـــم 
مشـــيدا بالتطـــور الحاصـــل فـــي 

االقليـــم، حيـــث قـــال:  ســـمعت 
كثيـــرا عـــن التطـــور الـــذي تشـــهده 
ــه كان  ــا رأيتـ ــن مـ ــتان، ولكـ كردسـ
أكبـــر بكثيـــر مـــن الـــذي ســـمعته، 
معبـــرا عـــن ثقتـــه بقـــدرة االقليـــم    
ــزا فـــي  علـــى أن يلعـــب دورا متميـ
ـــل  ـــي بفض ـــي واالقليم ـــاد العالم اإلقتص
ـــة  االســـتقرار واألمـــن ووجـــود ارادة قوي
للتطـــور والتقـــدم، ووجـــه دعـــوة 
ـــم   للمشـــاركة  ـــس االقلي رســـمية لرئي
مـــع وفـــد اقتصـــادي فـــي المؤتمـــر 
المقبـــل الـــذي ســـيعقد فـــي األردن.
ـــي   ـــس البارزان ـــح الرئي ـــذا، وأوض ه
الوضـــع  مـــن  جوانـــب  لضيفـــه 
كردســـتان  وقـــدرات  االقتصـــادي 

االقتصاديـــة قائـــا: بحســـب التقاريـــر 
التنميـــة  نســـبة  فـــإن  الموثقـــة 
الســـنوية لهـــذا العـــام بلغـــت %8 
ـــو،  ـــي النم ـــريعة ف ـــرة الس ـــذه الوتي وه
تعـــود إلـــى األمـــن واالســـتقرار ووجـــود 
ـــر  ـــع توف ـــتثمار م ـــور لاس ـــون متط قان
ـــتانية  ـــة وإرادة كردس ـــادر الطبيعي المص

ــتدامة. ــة المسـ ــة للتنميـ طموحـ
ـــس  ـــن رئي ـــاء أعل ـــام اللق ـــي خت وف
اقليـــم كردســـتان عـــن اســـتعداد 
االقتصـــادي  للتعـــاون  االقليـــم 
وتطويـــر العاقـــات اإلقتصاديـــة مـــع 
ـــاالت  ـــي مج ـــم ف ـــة والعال دول المنطق
ـــس  ـــارة ولي ـــياحة والتج ـــار والس االعم
ـــة. ـــة والطاق ـــال الصناع ـــي مج ـــط ف فق

 رئيس اقليم كردستان:
نسبة التنمية في اإلقليم بلغت هذا العام  %8

تساؤل مشروع
أين خطط التنمية 

في عنكاوا؟

الجياع يطرقون ابواب الضمير االنساني

-انياب الجوع المزمن تمزق معدات أكثر من %12 
من سكان العالم 

827 مليون انسان يعانون من الجوع وعشر 
شخصيات عربية تمتلك أكثر من )92( مليار دوالر

قطاع الشرطة األكثر فسادا 
في العالم

اإلقتصادية
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* كيـــف تنظـــرون إلـــى الواقـــع 
ـــة؟ ـــراق والمنطق ـــي الع ـــيحي اآلن ف المس
بســـبب  جـــدا  مقلـــق  الواقـــع  ـ 
الصراعـــات الراهنـــة المذهبيـــة واالثنيـــة 
ــي ال  ــة التـ ــارات المتطرفـ ــود التيـ و وجـ
تقبـــل اآلخـــر وتســـعى إلقصائـــه. كمـــا 
ان الواقـــع المســـيحي منقســـم ويشـــعر 
ـــس  ـــيحيون لي ـــش، المس ـــف والتهمي بالضع
ــيا،  ــيا وال سياسـ ــر( ال كنسـ ــم )ظهـ لهـ
ــي  ــداد وفـ ــي بغـ ــته فـ ــا لمسـ ــذا مـ هـ

ــمال. ــة للشـ ــي الراعويـ زيارتـ

 * مـــا أخطـــر التحديـــات التـــي 
تواجهنـــا؟

ـــامات،  ـــرذم واالنقس ـــرة، التش ـــــ الهج
غيـــاب وحـــدة الخطـــاب والموقـــف، 
ـــي  ـــدة الت ـــس الواف ـــة الشـــباب، والكنائ بطال
تقتنـــص شـــبابنا بســـبب كاســـيكية 
تعليمنـــا وأســـلوبنا الخشـــن وجمـــود 

ــنا. طقوسـ

 * ما هي أولوياتكم في العمل؟
ـــــ  وحـــدة الكنيســـة الكلدانيـــة.. نحـــن 
ـــرة،  ـــس مبعث ـــنا كنائ ـــدة ولس كنيســـة واح
ـــدر  ـــا نق ـــن عنده ـــون متحدي ـــا نك وعندم
الشـــقيقة  الكنائـــس  نتحـــد مـــع  أن 

خصوصـــا كنيســـة المشـــرق. 
إبقـــاء  أخـــرى:  أولويـــات  هنـــاك 
المســـيحيين فـــي مدنهـــم وقراهـــم 
ـــد  ـــم.. تجدي ـــم و دوره ـــترجاع حقوقه واس
ــم  ــوس والتعليـ ــية والطقـ ــى الكنسـ البنـ
ـــل الكنســـي  ـــي العم ـــن ف ـــراك المؤمني وإش
ــر  ــي مؤتمـ ــر فـ ــركاء، )أفكـ ــم شـ ألنهـ
ـــاج  ـــي احت ـــامل( لكن ـــي ش ـــي كلدان كنس
إلـــى معاونيـــن مقتدريـــن، هنـــاك فقـــط 

ــع! ــو ال ينفـ ــي وهـ ــن يدعـ مـ
ــئة  ــام بالتنشـ ــا االهتمـ ــك ايضـ  هنالـ
دور  تفعيـــل  والرهبانيـــة،  الكهنوتيـــة 
ــي،  ــل السياسـ ــي العمـ ــيحيين فـ المسـ
ــم دور  ــدة تدعـ ــات جديـ ــق مؤسسـ خلـ

الكنيســـة وثقلهـــا وخدمتهـــا.

ـــا  ـــادرة جدي ـــة المب ـــرون أهمي ـــل ت *ه
ــوار  ــامل لحـ ــروع شـ ــي مشـ ــى تبنـ إلـ
الحضـــارات واألديـــان وقبـــول اآلخـــر؟ 

ــئة  تنشـ ــي  ينبغـ ــة  ثقافـ ــذه  هـ ـــــ 
النـــاس عليهـــا. ال خـــاص مـــن دون 
ـــن  ـــه كأخ ومواط ـــر وقبول ـــراف باآلخ االعت
ـــا  ـــم، خصوص ـــبب العال ـــذا الس ـــريك. له وش
الشـــرقي، بحاجـــة إلـــى تفعيـــل مبـــدأ 
ـــن  ـــن ع ـــل الدي ـــدة وفص ـــة الواح المواطن
السياســـة. فـــي الوطـــن الـــكل شـــركاء 
ـــا  ـــات، ام ـــوق والواجب ـــي الحق ـــاوون ف متس
الديـــن فعاقـــة شـــخصية بينـــي وبيـــن 
مـــن أؤمـــن بـــه! الحريـــة هـــي أقـــدس 

شـــيء!

يجـــب  التـــي  الشـــروط  مـــا   *
ـــة  ـــعبنا  القومي ـــدة ش ـــاه وح ـــا باتج توفره

والدينيـــة؟
ـ قـــدر كاف مـــن الوعـــي واإلرادة، تـــرك 
ـــنا  ـــتقالية كنائس ـــح الشـــخصية واس المصال
وأحزابنـــا عـــن االنتمـــاءات لتنصـــب 
ـــكلة  ـــعبنا. المش ـــة ش ـــى خدم ـــود عل الجه
فـــي الوحـــدة القوميـــة هـــي التســـميات 
ــع  ــا مـ ــى إحداهـ ــاق علـ ــن االتفـ ويمكـ
االحتفـــاظ بالتســـميات القائمـــة، والـــكل 
متفـــق علـــى أننـــا فـــي العمـــق شـــعب 
واحـــد. كنســـيا نحتـــاج فقـــط الـــى 
ـــرار ألن ال  ـــاذ الق ـــي اتخ ـــرأة ف اإلرادة والج

اختافـــات جوهريـــة عقائديـــا.

* هـــل باتـــت الكنســـية تشـــكو الترهـــل 
و التباعـــد بينهـــا وبيـــن المؤمنيـــن؟

ـ نعم...التركـــة ثقيلـــة والعقلية الشـــرقية 
منغلقـــة وأحاديـــة والـــكل يريـــد أن يكـــون 
ـــى  ـــن ال ـــا يفتقـــر رجـــل الدي زعيمـــا، عندم
ـــة يفـــرض ســـلطته  الفكـــر والعطـــاء والمحب
لنيـــل بعـــض الكرامـــة!!.. األســـلوب فـــي 
ـــن  ـــي وخش ـــن فوق ـــع المؤمني ـــل م التعام
وهـــذا ال يتماشـــى مـــع روحانيـــة االنجيـــل 
ـــة و  ـــي خدم ـــب ه ـــم الكنيســـة.. الرت وتعلي

ـــدد.!! ـــت وتتج ـــا كان ـــة، أي ـــت منزل ليس

ــن  ــوه مـ ــا الحظتمـ ــرز مـ ــا أبـ * مـ
مســـيرة  فـــي  وســـلبيات  مخالفـــات 

الكنيســـة؟
ــي  ــر فـ ــة والتبعثـ ــاب المركزيـ ـ غيـ
علـــى  واالنغـــاق  الجمـــود  اإلدارة، 
الماضـــي بحجـــة الحفـــاظ علـــى التـــراث 
ـــئة  ـــف التنش ـــل، ضع ـــر للكس ـــذا تبري وه
المزاجيـــات  والرهبانيـــة،  الكهنوتيـــة 
والشـــخصنة فـــي العاقـــة وهـــذا ايضـــا 
ــي  ــرقية، صديقـ ــة الشـ ــط بالعقليـ مرتبـ
ـــال  ـــل! الق ـــع الجم ـــو بل ـــى ل ـــه حت احمي
ــراءات  ــاعات واالفتـ ــث االشـ ــل وبـ والقيـ
مـــن دون اعتمـــاد الدقـــة والحقيقـــة 

ــة! والعدالـ
*كيـــف يمكـــن إعـــادة التاحـــم 
ـــن  ـــن المؤمني ـــا بي ـــا ومادي ـــوي روحي العض

ــة؟ والكنيسـ
التنشـــئة، تنشـــئة  ـــــ مـــن خـــال 
القلـــب واســـتعادة الثقـــة والصدقيـــة، إشـــراك 
ــرارات  ــى القـ ــم علـ ــن واطاعهـ المؤمنيـ
ـــول  ـــر المعق ـــن غي ـــي فم ـــع الكنس والوض
ــة  ــور خاصـ ــذه األمـ ــون هـ ــدا أن تكـ أبـ
ـــوع  ـــذا ن ـــاني(، ه ـــوال دريش ـــاء )ش بالرؤس
مـــن االقطـــاع! الكنيســـة للـــكل ومـــن 
ـــد  ـــع التأكي ـــكل دور، م ـــكل، ولل ـــل ال اج

ــا! ــرام األدوار وعـــدم ذوبانهـ علـــى احتـ

ـــة   ـــم شـــعار ) الوحـــدة – االصال * رفعت
ــتلزمات  ــروط ومسـ ــا شـ ــدد( مـ – التجـ

تنفيـــذه؟
ـــــ شـــرحت شـــعاري فـــي مقـــاالت 

منشـــورة علـــى الموقـــع البطريركـــي 
وذكـــرت آليـــات تفعيـــل الشـــعار وهـــو 
ـــي إلنهـــاض  ـــن الحال ـــق للزم خارطـــة الطري
الكنيســـة الكلدانيـــة. هنـــاك مـــن يتفـــق 
ــى  ــس علـ ــن ليـ ــات ولكـ ــى الكلمـ علـ
ــدد المتحمـــس  ــاك المتجـ ــات وهنـ اآلليـ
ـــادة  ـــد إع ـــذي يري ـــب ال ـــي المتعص والرجع
ـــاك  ـــان. هن ـــل الطوف ـــا قب ـــى م ـــور إل األم
المجمـــع  للتجديـــد أوضحهـــا  نظـــم 
ــاك  ــوات، وهنـ ــي والبابـ ــي الثانـ الفاتيكانـ
ـــا  ـــب أخذه ـــرة يج ـــتجدات كثي ـــا مس أيض
ــدد  ــن التجـ ــد مـ ــار. البـ ــر االعتبـ بنظـ
ـــن  ـــع الحاضـــر، إذ م ـــن للتواصـــل م والتأوي
ـــي،  ـــى الماض ـــاق عل ـــن االنغ ـــر الممك غي
ـــه  ـــيته ولغت ـــه وحساس ـــان ثقافت ـــكل زم ل

ــه! وعبقريتـ

*هـــل لمســـتم اهتمامـــا ورغبـــة 
الحكومـــة   قبـــل  مـــن  حقيقيتيـــن 
ــى  ــاظ علـ ــزاب  بالحفـ ــان واالحـ والبرلمـ
المكـــون المســـيحي كونـــه أحـــد المكونـــات 
ـــا  ـــي روحي ـــي النســـيج الوطن ـــية  ف األساس

وحضاريـــا واجتماعيـــا؟
ـ كل مـــن التقيتـــه مـــدح المســـيحيين 
وإخاصهـــم ومســـالمتهم.. هنـــاك إرادة 
صادقـــة فـــي المســـاعدة، لكـــن الـــكام 
ـــكيل  ـــى تش ـــاج إل ـــي. نحت ـــده ال يكف وح
لجنـــة مشـــتركة للمتابعـــة وتحقيـــق 
الســـتعادة  المســـيحيين  مطاليـــب 

ــم. ــم ودورهـ حقوقهـ

 *كيـــف باإلمـــكان وقـــف هجـــرة 
ـــيحي  ـــباب المس ـــة، والش ـــحيين عام المس

بشـــكل خـــاص؟
ـــــ نحتـــاج  إلـــى حملـــة تعبويـــة 
ــروج  ــة والخـ ــاء والهويـ ــة باالنتمـ للتوعيـ
مـــن عقليـــة االتـــكال والكســـل والحـــل 
ـــة  ـــة عقراوي ـــم مـــن 35 عائل الســـهل.. لنتعل
ـــتروا  ـــرروا أن يش ـــف ق ـــل كي ـــن الموص م
ـــوا لهـــم  ـــرب دهـــوك( ويبن ـــا ق ـــة )رومث قري
بيوتـــا فيهـــا وبســـاتين لئـــا يتشـــرذموا 

» الواقع مقلق 
جدا بسبب الصراعات 

الراهنة المذهبية 

واالثنية ووجود التيارات 

المتطرفة التي ال تـقبل ا 

آلخر وتسعى إلقصائه «

غبطة البطريرك لويس ساكو لـ )ســـورايا( :

من أولوياتنا إبقاء المسيحيين في مدنهم وقراهم واسترجاع حقوقهم و دورهم 
ــار لويـــس روفائيـــل األول  يعتبـــر غبطـــة البطريـــرك مـ
ـــي  ـــس ف ـــن لي ـــن البارزي ـــام الروحيي ـــن األع ـــدا م ـــاكو واح س
العـــراق حســـب، إنمـــا علـــى الصعـــد اإلقليميـــة والعربيـــة 
ـــه  ـــض ب ـــذي نه ـــر ال ـــاني الكبي ـــدور اإلنس ـــر ال ـــة عب والدولي
ـــوار  ـــة الح ـــر ثقاف ـــعيه لنش ـــن س ـــروف ضم ـــب الظ ـــي أصع ف
ــي  ــيح فـ ــيد المسـ ــالة السـ ــيد رسـ ــر، وتجسـ ــول اآلخـ وقبـ
ـــارب  ـــودة والتق ـــاء جســـور الم ـــرة والتســـامح وبن ـــة والمغف المحب
ـــى  ـــز عل ـــو الحائ ـــارات وه ـــوار الحض ـــر ح ـــان عب ـــن األدي بي
شـــهادة الماجســـتير فـــي الفقـــه اإلســـامي إلـــى جانـــب 
شـــهادتي دكتـــوراه، األولـــى فـــي الهـــوت آبـــاء الكنيســـة 

األوائـــل والثانيـــة فـــي تاريـــخ العـــراق القديـــم  
فضا عن مؤلفاته المختلفة.

ـــذي  ـــر ال ـــي الكبي ـــدور الوطن ـــغاالته و ال ـــم انش ـــي خض  ف
ـــيدا  ـــي، تجس ـــي والكنس ـــب دوره الروح ـــى جان ـــه ال ـــض ب ينه
ـــدم،  ـــف ال ـــف نزي ـــة ووق ـــز الوحـــدة الوطني ـــي تعزي ـــالته ف لرس
ـــق  ـــوار معم ـــورايا( بح ـــا )س ـــى صحيفتن ـــل عل ـــم يبخ ـــه ل إال ان
ـــم  ـــد أه ـــه أح ـــا مع ـــون حوارن ـــت( ليك ـــر االنترن ـــامل )عب وش
ـــي  ـــذا والت ـــا االول ه ـــات عددن ـــيء صفح ـــي تض ـــق الت الوثائ

ـــا. ـــا دائم ـــار اعتزازن ـــتبقى مث س

حــوار : رئـيس التـحرير

» أخطر التحديات التي تواجهنا: الهجرة، التشرذم، االنقسامات، غياب 
وحدة الخطاب والموقف، بطالة الشباب والكنائس الوافدة التي تقتنص 

شبابنا بسبب كالسيكية تعليمنا واسلوبنا الخشن وجمود طقوسنا «

حوارات
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ــد  ــد. اعتقـ ــى االبـ ــر إلـ ــي المهجـ فـ
أننـــا نحتـــاج إلـــى لجنـــة مختصـــة 
ومعالجتهـــا  االســـباب  لتشـــخيص 

ــا. ومتابعتهـ

ـــاب  ـــد الخط ـــة توحي ـــا أهمي  * م
المســـيحي ولـــو علـــى الصعيـــد 

ــل؟ ــى األقـ ــي علـ اإلعامـ
ــام  واالنقسـ ــوة  قـ ــدة   الوحـ ـــــ 
ضعـــف، المســـيحيون بحاجـــة الـــى 
للتشـــخيص  اللوبـــي  مـــن  نـــوع 
والمعالجـــة ليتمكنـــوا مـــن التحالـــف 
ـــب  ـــم ويطال ـــل دوره ـــن يفعـ ـــع م م

بحقوقهـــم.

للحريـــات  تقييمكـــم  *مـــا   
الدينيـــة  فـــي العـــراق وفـــي اقليـــم  

كردســـتان؟
ــة،  محالـ ال  ــة  آتيـ ــة  الحريـ ــــــ 
ــر.  ــت ال أكثـ ــألة وقـ ــألة مسـ والمسـ
أمـــام وســـائل التواصـــل االجتماعـــي 
العالـــم صـــار صغيـــرا والقناعـــات 
ـــل أن  ـــاد يقب ـــا ع ـــرت واإلنســـان م تغي
ـــد أن  ـــل يري ـــى، ب ـــا أعم ـــون تابع يك
ـــه ويقتنـــع  يختـــار بنفســـه مـــا ينفع
بـــه.. الحريـــات فـــي العـــراق وفـــي 

االقليـــم نســـبية..

ــي  ــات التـ ــرز التحديـ ــا أبـ * مـ
تواجهكـــم؟

ــــــ العيـــن بصيـــرة واليـــد قصيـــرة. 
ــن  ــن مقتدريـ ــى معاونيـ ــة إلـ بحاجـ
ــاك مـــن  ــن. هنـ صادقيـــن ومنفتحيـ
يفكـــر انـــه بمجـــرد حصولـــه علـــى 
ــة  ــب كل المعرفـ ــا اكتسـ ــيامة مـ سـ
ــو  ــر هـ ــدي االكبـ ــة!.. التحـ والكرامـ
ـــدة  ـــدة بعي ـــة واح ـــون كنيس ـــف نك كي
ــوبيات..  ــوبيات والمنسـ ــن المحسـ عـ
ـــي  ـــي بطريركيت ـــدا ف ـــز ج ـــوف أرك س
علـــى المصـــاف األســـقفي، علـــى 
الكفـــاءة وعلـــى أن يكـــون اإلنســـان 
ــب  ــكان المناسـ ــي المـ ــب فـ المناسـ
ـــق!  ـــا اتف ـــواغر كيفم ـــد الش ـــس لس ولي
ــة  ــو الكنيسـ ــم قياديـ ــاقفة هـ . األسـ
لـــذا يجـــب أن يتحلـــوا بصفـــات 
ـــا  ـــة يتطلبه ـــانية رفيع ـــة وإنس كهنوتي
القانـــون الكنســـي، وكذلـــك تنشـــئة 
ــات  ــن تكتـ ــدا عـ ــروس بعيـ االكليـ
ـــى  ـــد عل ـــل. أؤك ـــل العم ـــة تعرق ضيق

النوعيـــة وليـــس العـــدد!

يـــد  مـــد  يمكنكـــم  *كيـــف 
المتعففـــة  للعائـــات  المســـاعدة 
وللنازحيـــن والمهجريـــن مـــن أبنـــاء 

شـــعبنا؟
ــاعد  نسـ ــة  البطريركيـ ــي  فـ ـــــ   
الجميـــع علـــى قـــدر المســـتطاع. 
ـــر إن  ـــاعدة اكب ـــام بمس ـــكان القي باالم
ـــكل  ـــية بش ـــا الكنس ـــتثمرت أوقافن اس
ــيات  ــاعدت األبرشـ ــح، وإن سـ صحيـ
الفقيـــرة،  األبرشـــيات  الغنيـــة 

األثريـــاء المســـيحيون أيضـــا عليهـــم 
واجـــب ضميـــري فـــي مســـاعدة 
ـــم  ـــي مناطقه ـــتثمار ف ـــم واالس إخوته

التاريخيـــة.

ـــم  ـــرون مـــن المهـــم تنظي *هـــل ت
للحفـــاظ علـــى  عالميـــة  حملـــة 
المكـــون المســـيحي فـــي المنطقـــة؟
لبقـــاء  تشـــجيع  هنـــاك  ــــــ 
ـــا  ـــة خصوص ـــي المنطق ـــيحيين ف المس
والكنيســـة  البابـــا  قبـــل  مـــن 
ــة  ــر بحاجـ ــن األمـ ــة لكـ الكاثوليكيـ
ســـليمة  طريـــق  خارطـــة  إلـــى 
وواقعيـــة. تغييـــر السياســـة الغربيـــة 
تجـــاه البـــاد اإلســـامية وعـــدم 
ــاتير  ــر دسـ ــرة، تغييـ ــجيع الهجـ تشـ
هـــذه البلـــدان وتغييـــر الخطـــاب 
ــرية  ــوة البشـ ــو األخـ ــامي نحـ اإلسـ
والمواطنة..كذلـــك علـــى المســـيحيين 
أن يغيـــروا نظرتهـــم إلـــى االســـام 

والمســـلمين!

* مـــا طبيعـــة عاقـــة الكنيســـة 
ــن  ــف يمكـ ــعبنا؟ وكيـ ــزاب شـ باحـ
ــر  ــا للتعبيـ ــم بينهمـ ــز التاحـ تعزيـ
ــون  ــات  المكـ ــال وطموحـ ــن آمـ عـ

المســـيحي؟
 ـ االحـــزاب تســـعى لجـــر الكنيســـة 
ـــف  ـــعر بالضع ـــا تش ـــا ألنه ـــى جانبه إل
وهـــذا حصـــل فـــي الســـابق ولكـــن 
ــن ال  ــل اآلن.. نحـ ــن يحصـ ــذا لـ هـ
نســـيس الديـــن وال نقبـــل بتدييـــن 
السياســـة، ولكـــن لدينـــا موقـــف 
ـــن  ـــف. م ـــذا مختل ـــة وه ـــن السياس م
ـــية  ـــا السياس ـــه أحزابن ـــن توجي الممك

ــا!! ــا وخطابهـ ــد موقفهـ لتوحيـ

ـــائم  ـــل أم متش ـــت متفائ ـــل أن  *ه
ـــة؟  ـــة  الحالي ـــرازات المرحل ـــن إف م

 ـ ال تقـــدم يذكـــر.. العقليـــات 

ـــرك  ـــق يح ـــى فري ـــة ال ـــي هي!بحاج ه
الميـــاه الراكـــدة!

* كيف تنظر إلى المستقبل؟
 ـ مجهـــول، و مفاجآتـــه غيـــر 
المســـيحيين  نحـــن  متوقعـــة. 
والكنيســـة علينـــا فـــي كل األحـــوال 

أن نكـــون عامـــات رجـــاء.

ـــى  ـــا إل ـــودون توجيهه ـــة ت * كلم
ـــعبنا؟ ش

ـ الوحـــدة والتاحـــم والعمـــل 
علـــى تعزيـــز العيـــش المشـــترك.

 * هـــل مـــن كلمـــة أخيـــرة 
؟   لصحيفتنـــا

ـــل  ـــي نق ـــاح ف ـــا النج ـــى له ـ أتمن
ـــاءة.       ـــة والبن ـــة الطيب الكلم

» ال خالص من دون االعتراف باآلخر وقبوله كأخ ومواطن 
وشريك. لهذا السبب العالم، خصوصا الشرقي، بحاجة إلى تفعيل 

مبدأ المواطنة الواحدة وفصل الدين عن السياسة  «

غبطة البطريرك
في سطور

- ولد في زاخو عام 1948.
- أكمل دراسته االبتدائية في الموصل.

ــا الحبيـــب فـــي  ــار يوحنـ - دخـــل معهـــد مـ
ــام 1963. ــل عـ الموصـ

ـــا فـــي أبرشـــية الموصـــل الكلدانيـــة  - ســـيم كاهن
بتأريـــخ 1 أيـــار 1974.

- حصـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه فـــي علـــم 
آبـــاء الكنيســـة فـــي رومـــا عـــام 1983، وشـــهادة 
ــنة 1984،  ــامي سـ ــه اإلسـ ــي الفقـ ــتير فـ الماجسـ
ـــي  ـــوراه ف ـــهادة الدكت ـــى ش ـــا عل ـــل الحق ـــا حص كم
ـــي  ـــة الســـوربون ف ـــن جامع ـــم م ـــراق القدي ـــخ الع تاري

باريـــس ســـنة 1986.
ـــل  ـــي الموص ـــة ف ـــة أم المعون ـــي كنيس ـــدم ف -خ

ـــا. ـــدة 11 عام م
ـــي  ـــي البطريرك ـــد الكهنوت ـــرا للمعه ـــن مدي -عي
ـــي  ـــرة 1997- 2001، وكان أســـتاذا ف ـــداد للفت ـــي بغ ف

ـــة. ـــل الحبري ـــة باب كلي
ـــي  ـــة ف ـــوك الكلداني ـــية كرك ـــقفا ألبرش ـــيم أس -س
ـــس  ـــار المجل ـــو مستش ـــي 2003. وه ـــرين الثان 14 تش

ـــان. ـــن األدي ـــوار بي ـــوي للح الباب
- انتخـــب بطريـــركا علـــى الكنيســـة الكلدانيـــة 
فـــي ســـينودس الكنيســـة المنعقـــد برومـــا خلفـــا 
ـــي  ـــي ف ـــث دل ـــل الثال ـــتقيل عمانوئي ـــرك المس للبطري

1 شـــباط 2013. 
ـــي  ـــرة ف ـــاالت وأبحـــاث كثي ـــه إصـــدارات ومق - ل
ـــن المحاضـــرات  ـــة، فضـــا ع ـــة وعالمي مجـــات محلي
ــة  ــف األنديـ ــي مختلـ ــا فـ ــي القاهـ ــدة التـ العديـ
ـــي  ـــة ف ـــدورات الاهوتي ـــي ال ـــة وف ـــة والثقافي الديني

ـــن.  ـــا لزم ـــي أداره ـــل الت الموص
ـــرات  ـــل والمؤتم ـــن المحاف ـــدد م ـــي ع -اشـــترك ف
ـــي  ـــريانية ف ـــة الس ـــي الهيئ ـــوا ف ـــة، وكان عض الدولي
المجمـــع العلمـــي العراقـــي، وعضـــوا فـــي هيئـــة تحريـــر 
ـــا  ـــن« و«نجـــم المشـــرق«. كم ـــن النهري ـــي »بي مجلت
درس فـــي كليـــة الاهـــوت بالمعـــادي– القاهـــرة 
ـــرو  ـــة ب ـــي مؤسس ـــو ف ـــا عض ـــو أيض ـــنة 1988. وه س

ـــا. ـــا النمس ـــرق ومقره ـــل الش ـــن أج ـــي م – أورينت
ـــاع  ـــام الدف ـــا وس ـــمة منه ـــدة أوس ـــى ع ـــاز عل -ح
ــس  ــام »باكـ ــا، ووسـ ــن إيطاليـ ــان مـ ــن اإليمـ عـ
كريســـتي« الدوليـــة ووســـام القديـــس إســـطيفان 

للدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان مـــن ألمانيـــا. 
-يتكلـــم غبطتـــه اللغـــات العربيـــة، اآلراميـــة، 

ــة. ــة واأللمانيـ ــية، االنكليزيـ ــة، الفرنسـ االيطاليـ

» المشكلة في الوحدة القومية هي التسميات ويمكن االتفاق على احداها مع االحتفاظ بالتسميات 
القائمة، والكل متفق اننا في العمق شعب واحد. كنسيا نحتاج فقط الى االرادة والجرأة في اتخاذ القرار 

ألن ال اختالفات جوهرية عقائديا «

» الواقع المسيحي منقسم ويشعر بالضعف والتهميش و 
المسيحيون ليس لهم ظهر، ال كنسيا وال سياسيا، و هذا ما لمسته 

في بغداد وفي زيارتي الراعوية للشمال «

حوارات
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سخونة دعائية  
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـخونة 
ـــهدها  ـــي ش ـــة الت ـــات الدعائي الحم
ســـواء  الكردســـتاني  الشـــارع 
بيـــن الكتـــل السياســـية ام بيـــن 
ـــرز  ـــي اف ـــهم والت ـــحين أنفس المرش
بعضهـــا عـــن مخالفـــات رصدتهـــا 
ـــتقلة  ـــا المس ـــة العلي ـــع الهيئ بالطب
ــات  ــو منظمـ ــات ومراقبـ لانتخابـ
المجتمـــع المدنـــي، كتمزيـــق 
ــا  ــحين هنـ ــور المرشـ ــض صـ بعـ
ـــم  ـــة طمـــس معال ـــاك أو محاول وهن
ـــد  ـــات، بي ـــعارات والافت ـــض الش بع
ـــيرتها  ـــت مس ـــات واصل أن االنتخاب
بنجـــاح وثقـــة وإرادة حقيقيـــة 
وفـــق ارفـــع قيـــم حريـــة االختيـــار، 
وكانـــت تجربـــة ممارســـة التصويـــت 
ـــات  ـــي ســـبقت االنتخاب الخـــاص الت
ـــاهد  ـــر ش ـــة خي ـــة العام الجماهيري
ــن  ــة مـ ــواء االيجابيـ ــى االجـ علـ
ــن  ــتتباب االمـ ــى اسـ ــة وعلـ جهـ
ـــة  ـــى حري ـــم عل ـــتقرار وااله واالس

االختيـــار.

التصويت الخاص
الســـابعة  الســـاعة  فـــي    
ـــس المصـــادف  ـــوم الخمي ـــاح ي صب
فتحـــت   2013  / أيلـــول   /19
االنتخابيـــة،  المراكـــز  ابـــواب 
التصويـــت  عمليـــة  وجـــرت 
ــرطة-  ــبي )الشـ ــاص لمنتسـ الخـ
البيشـــمركة- واألجهـــزة االمنيـــة 
األخـــرى( فـــي ) 99 ( مركـــزا  
المحافظـــات  علـــى  موزعـــا  
ــاركة ) 153,739 (  ــاث بمشـ الثـ
الـــف ناخـــب، منهـــم ) 56,833 
وجـــرى  الســـليمانية،  فـــي   )
تمديـــد عمليـــة االقتـــراع لمـــدة 
ســـاعة واحـــدة لفســـح المجـــال 
ـــت  ـــة التصوي ـــي عملي للمشـــاركة ف
حيـــث جـــرى اغـــاق كافـــة 
المراكـــز فـــي الســـاعة السادســـة 

ــة ــدل الخامسـ ــاء بـ مسـ
ـــة  ـــق الجمعي ـــد فري ـــد رص  وق
العراقيـــة لحقـــوق االنســـان فـــي 
ــة  ــدة االمريكيـ ــات المتحـ الواليـ
فـــي  تجوالـــه  خـــال  مـــن 
ــاالت  ــن الحـ ــددا مـ ــز عـ المراكـ

الســـلبية كان منهـــا :
- القوائـــم المعلقـــة إلســـماء 
ـــى  ـــت عل ـــي التصوي ـــاركين ف المش
ـــقط  ـــات س ـــز االنتخاب ـــط مراك حائ
اغلبهـــا قبـــل انتهـــاء موعـــد 

التصويـــت. 
طويـــل  طابـــور  وجـــود   -
للناخبيـــن غيـــر منظـــم، كان 
ــي  ــن فـ ــه العامليـ ــب تنبيـ يجـ
ــك  ــى تلـ ــيطرة علـ ــز للسـ المركـ

الحالـــة.
بعـــض  الزدحـــام قـــرب   -
محطـــات التصويـــت، ممـــا ولـــد 

اربـــاكا للموظفيـــن.
- حـــدوث إربـــاك وتأخيـــر 
ـــاز  ـــة لجه ـــاكل الفني ـــة المش نتيج
ـــت  ـــد تم ـــي.. وق ـــم االلكترون الخت
معالجتـــه مـــن قبـــل العامليـــن.

وســـائل  وجـــود  عـــدم   -
التبريـــد المناســـبة فـــي الغـــرف 
ـــيما  ـــات، الس ـــة لانتخاب المخصص

ــات. ــهدت ازدحامـ ــي شـ التـ
ــدد  ــادة عـ ــب زيـ - كان يجـ
المحطـــات فـــي المركـــز الـــذي 
ـــن  ـــرة م ـــداد كبي ـــا اع ـــد فيه يوج

الناخبيـــن.

االنتخابات العامة
  امـــا علـــى صعيـــد االنتخابـــات 
ـــة العامـــة والتـــي شـــارك  الجماهيري
فيهـــا ممثلـــو شـــعبنا بزخـــم 
كبيريـــن  وتعبـــوي  اعامـــي 
ــات  ــال الحمـ ــن خـ ــواء مـ سـ
الدعائيـــة أم مـــن خـــال النـــدوات 
الجماهيريـــة المكثفـــىة، فقـــد 
ـــر  ـــع النظي ـــاال منقط ـــهدت اقب ش
بتعليمـــات  كبيـــرا  والتزامـــا 
المفوضيـــة العليـــا وبالمعاييـــر 
عـــدد  كان  حيـــث  الدوليـــة، 
ــاركة   ــم المشـ الذيـــن يحـــق لهـ
ـــة  ـــن وثمانمائ )2,803,000(  مليوني
ــم : ــخص منهـ ــة أالف شـ وثاثـ
 ) 1,190,000( ناخـــب فـــي 
محافظـــة الســـليمانية، و )991,000(
ـــل، و)  ـــة أربي ـــي محافظ ـــب ف ناخ
ـــة  ـــي محافظ ـــب ف 622,000 (  ناخ
دهـــوك، جـــرى توزيعهـــم علـــى  
ــة  ــز و )6711( محطـ )1401( مركـ
الثـــاث  المحافظـــات  فـــي 
بمعـــدل )2672( محطـــة موزعـــة 
ـــة  ـــز محافظ ـــي مرك ـــى )501( ف عل
الســـليمانية و )2238( محطـــة 
موزعـــة موزعـــة علـــى )469( 
مركـــز فـــي محافظـــة اربيـــل و 
)1354( محطـــة موزعـــة علـــى  
)248( مركـــزا فـــي محافظـــة 
دهـــوك و)372( محطـــة موزعـــة 
لاقتـــراع  مركـــزا   )99( علـــى 
الخـــاص بالقـــوى االمنيـــة فـــي 

ـــب  ـــى جان ـــاث، ال المحافظـــات الث
ـــى )57(  ـــة عل ـــة موزع )65( محط
المشـــروط  مركـــزا للتصويـــت 
الخـــاص بالســـجناء والمرضـــى 
و)10(  المستشـــفيات  فـــي 
محطـــات للعجـــزة واإلعامييـــن.
هـــذه  فـــي  تنافـــس 
حزبـــا    )  27  ( االنتخابـــات 
شـــخصيات   )4( و  سياســـيا  
مســـتقلة ليصبـــح العـــدد )31( 
ـــحا  ـــاركة )1129( مرش ـــا.. بمش كيان
منهـــم )  )366ســـيدة للحصـــول 
علـــى  )111( مقعـــدا إلعضـــاء 
مقعـــدا   )11( منهـــا  البرلمـــان 
مخصصـــا للمكونـــات الدينيـــة 
ـــام )  ـــق نظ ـــرى وف ـــة األخ والعرقي
الكوتـــا ( والتـــي تنافـــس عليهـــا 

. مرشـــحا   )44(

مؤتمر صحفي
عمليـــة  انتهـــت  ان  مـــا   
بـــادرت  حتـــى  التصويـــت 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة 
ــر   ــد مؤتمـ ــى عقـ ــات الـ لانتخابـ
صحفـــي بحضـــور اكثـــر 35 فضائيـــة 
ــب  ــى جانـ ــة الـ ــة اعاميـ وهيئـ
ممثـــل االمـــم المتحـــدة فـــي 
العـــراق، وعـــدد مـــن المراقبيـــن 
ـــان  ـــت ب ـــن اعلن ـــن والمحلي الدوليي
نســـبة االنتخـــاب كانـــت فـــي 
ـــت  ـــم )73,9%( ..وكان ـــوم اإلقلي عم

ــي: ــت كاآلتـ ــبة التصويـ نسـ
 - فـــي محافظـــة دهـــوك 

 )%76,4 (
اربيـــل  محافظـــة  فـــي   -

)%7 1 , 7 (
- فـــي محافظـــة الســـليمانية 

)%73(

بهـــذا ســـوف يكـــون القاســـم 
االنتخابـــي لـــكل مقعـــد فـــي 
ــز  ــول الفائـ ــو حصـ ــان هـ البرلمـ

علـــى  )19,600(صـــوت.

ردود االفعال
التـــي  المتحـــدة  االمـــم   
ـــن  ـــات ع ـــل االنتخاب ـــت تفاصي راقب
ــا  ــال انتهائهـ ــارعت حـ ــب سـ كثـ
باالعـــان عـــن ترحيبهـــا بالســـير 
ــات  ــلمي لانتخابـ ــلس والسـ السـ
علـــى لســـان نائـــب الممثـــل 
ــم  ــام لألمـ ــن العـ ــاص لألميـ الخـ
ـــي  ـــراق جيورج ـــي الع ـــدة ف المتح

ــتن.  بوسـ
ــان  ــتن فـــي بيـ ــال  بوسـ وقـ
مواطنـــي  أهنـــئ  أن  أود  لـــه 
علـــى  كردســـتان  إقليـــم 
فـــي  واســـهامهم  مشـــاركتهم 
العمليـــة الديمقراطيـــة« معربـــا 
ـــاص  ـــو خ ـــى نح ـــعادتي عل ـــن س ع
للناخبيـــن  الكبيـــر  باإلقبـــال 
لعمليـــة  الســـلمي  والطابـــع 
التـــي خلـــت مـــن  اإلقتـــراع 

العنـــف. أعمـــال 
واضـــاف البيـــان ان  بوســـتن 
ـــا  ـــة العلي ـــة المفوضي ـــاد بمهني »أش
ـــي إجـــراء  ـــات ف المســـتقلة لإلنتخاب
ـــها  ـــي لمس ـــات والت ـــذه اإلنتخاب ه
ـــز  ـــن مراك ـــدد م ـــه لع ـــال زيارت خ
ـــاد  ـــا أش ـــل. كم ـــي إربي ـــراع ف اإلقت
ــا  ــة العليـ ــة األمنيـ ــل اللجنـ بعمـ
ـــروف  ـــر الظ ـــي توفي ـــات ف لإلنتخاب

اآلمنـــة لعمليـــة التصويـــت«.
ونقـــل البيـــان عـــن بوســـتن 
ـــي  ـــراع الت ـــة اإلقت ـــه » إن عملي قول
ـــوم  ـــم الي ـــو منظ ـــى نح ـــرت عل ج
تدعـــو إلـــى التفـــاؤل بشـــأن 

إنتخابـــات مجالـــس المحافظـــات 
ـــي 21  ـــا ف ـــرر إجراؤه ـــة المق المقبل

تشـــرين الثانـــي القـــادم.   
 مـــن جانبهـــا اشـــادت بعثـــة  
بالتنظيـــم   العربيـــة  الجامعـــة 
وحســـن  الجيديـــن  واإلعـــداد 
ســـير االجـــراءات وتوافـــر المـــواد 
ـــم   ـــات إقلي ـــي إنتخاب ـــتية ف اللوجس
كردســـتان وقـــال رئيـــس بعثـــة 
الجامعـــة عـــاء الزهيـــري خـــال 
ــع  ــترك مـ ــي مشـ ــر صحفـ مؤتمـ
االنتخابـــات  مفوضيـــة  رئيـــس 
ـــى ))إن  ـــت مصطف ـــراق سربس بالع
تواجـــدا  ســـجلت  االنتخابـــات 
وممثلـــي  للمراقبيـــن  مكثفـــا 
الكيانـــات وإن المخالفـــات لـــم 
ــة((  ــير  العمليـ ــى سـ ــر علـ تؤثـ
ــا  ــا ابـــدت كل مـــن بريطانيـ كمـ
ــات.   ــا باالنتخابـ ــا اعجابهمـ وفرنسـ
أمهلـــت  جانبهـــا  مـــن 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة 
ــة  ــحين إلزالـ ــات المرشـ لانتخابـ
خـــال  االنتخابيـــة  دعايتهـــم 
30 يومـــا .  وأوضحـــت عضـــو 
ـــم  ـــال انه ـــان كم ـــة كلش المفوضي
تلقـــوا شـــكاوى مـــن محافظتـــي 
الســـليمانية ودهـــوك ، مضيفـــة 
ــلم  ــم نتسـ ــى اآلن لـ ــن حتـ لكـ
ــت  ــا كا نـ ــر وانمـ ــكاوى حمـ شـ
قيـــد  وهـــي  وخضـــر  صفـــر 

التحقيـــق((

 وجهات نظر
ـــة  ـــت الجمعي ـــا ثبت ـــن جانبه م
العراقيـــة لحقـــوق االنســـان فـــي 
الواليـــات المتحـــدة االمريكيـــة 
بعـــض  فـــي  نظرهـــا  وجهـــة 
ـــتها  ـــي لمس ـــة الت ـــات العادي الخروق

فـــي  معالجتهـــا  اجـــل  مـــن 
االنتخابـــات المقبلـــة وكان منهـــا
ـــن  ـــماء المواطني ـــة اس - معالج
قبـــل عمليـــة االقتـــراع مـــن خـــال 
تحديـــث ســـجات الناخبيـــن، 
وتحديـــد المراكـــز التـــي تســـمح 
ـــت. ـــي التصوي ـــاركة ف ـــم بالمش له
- ايجـــاد طريقـــة مقبولـــة 
وجيـــدة لتثبيـــت قوائـــم اســـماء 
المراكـــز  امـــام  الناخبيـــن 
ـــة  ـــن الطريق ـــل م ـــة، افض االنتخابي
هـــذه  فـــي  وجـــدت  التـــي 

االنتخابـــات.
المراكـــز  بعـــض  فـــي   -
ـــدارس  ـــا م ـــي اغلبه ـــة وه االنتخابي
تحتـــاج الـــى ترميـــم وصبـــغ، 

ورحـــات جديـــدة.
ـــارزة  - عـــدم وجـــود عامـــات ب
للمراكـــز المخصصـــة لاقتـــراع، 
فكانـــت هنـــاك صعوبـــة علـــى 
المراقبيـــن الدولييـــن للوصـــول 
ــيما وان  ــهولة .. ال سـ ــا بسـ اليهـ
ــوارع  ــل شـ ــت داخـ ــا كانـ اغلبهـ

فرعيـــة.
مركـــز  وجـــود  ضـــرورة   -
اســـئلة  علـــى  للـــرد  خـــاص 
عـــن  وتبليغهـــم  المراقبيـــن، 
التـــي  الصحفيـــة  المؤتمـــرات 
ـــور  ـــة ام ـــة، او اي ـــا المفوضي تنظمه

فنيـــة آخـــرى.
- حســـم موضـــوع النازحيـــن 
اإلقليـــم  فـــي  المتواجديـــن 
االنتخابـــات  لمشـــاركتهم فـــي 

المقبلـــة.
ــارت  ــر اشـ ــب اخـ ــن جانـ مـ
نســـبة   (( ان  الـــى  التقاريـــر 
التصويـــت الخـــاص بلغـــت )%93(  
ونســـبة التصويـــت العـــام كانـــت  
)73,9%( ،بحضـــور ) 399 ( مراقـــب 
دولـــي مـــن جهـــات دوليـــة 
وإقليميـــة وعربيـــة  و) 5676 ( 
مراقـــب محلـــي مـــن منظمـــات 
ــي  و) 11,386 (  ــع المدنـ المجتمـ
مراقـــب مـــن وكاء الكيانـــات و) 
ـــة و  ـــة اعامي ـــة وموسس 56 ( وكال
) 114 ( مراقـــب اعامـــي ومشـــاركة 

) 570 ( اعامـــي«.
التقاريـــر))ان  واكـــدت 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة 
لانتخابـــات نجحـــت بشـــكل ملفـــت 
ــراءات  ــام االجـ ــي اتمـ ــر فـ للنظـ
فـــي  لانتخابـــات  اللوجســـتية 
اإلقليـــم، وكانـــت حياديـــة ..كمـــا 
كان الحـــرص واالنضبـــاط والتعـــاون 
واضـــح علـــى كافـــة العامليـــن فيهـــا 
ــهيات التـــي  مـــن خـــال التسـ
قدموهـــا الـــى المراقبيـــن الدولييـــن 
ـــات المتنافســـة  والمحلييـــن، والكيان

والمواطنيـــن((.
 بقـــي ان تعـــرف عزيـــزي 
الممارســـة  هـــذه  ان  القـــارئ 

طيـــة    لديمقرا ا
جـــرت تحـــت انظارثمانيـــة 
ـــن  ـــد م ـــن وواح ـــا ومائتي ـــر الف عش
ــرب   ــن  والعـ ــن الدولييـ المراقبيـ

واإلقليمييـــن  والمحلييـــن  . 
ـــعبا  ـــم ش ـــروك لإلقلي ـــف مب  ال
ـــذا االنجـــاز الحضـــاري  ـــة به وحكوم

ـــد. ـــي الفري الديمقراط

انتخابات إقليم كردستان
اإلرادة الديمقراطية الكردستانية التي انتزعت االشادة الدولية 

بالرغــم مــن كل الظــروف الصعبــة والمعقــدة والتحديــات المختلفــة التــي يشــهدها العــراق والمنطقــة، إال ان إقليــم كردســتان 
اســتطاع ان ينتــزع بجــدارة إعجــاب االســرة الدوليــة وإشــادتها وهــو ينجــح فــي تنظيــم واحــدة مــن افضــل التجــارب االنتخابيــة فــي 

تاريخــه مســتندا فــي ذلــك الــى القيــم الديمقراطيــة والــى المعاييــر الدوليــة.
 تحــول يــوم الســبت المصــادف الحــادي والعشــرين مــن ايلــول الماضــي الــى عالمــة فارقــة ومتميــزة فــي مســيرة اإلقليــم باتجــاه بنــاء 
المســتقبل، والعالــم يرقــب عــن كثــب وباهتمــام كبيــر تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة لبرلمــان اإلقليــم والتــي نقلــت دقائقهــا مباشــرة 
عدســات عشــرات الفضائيــات والمندوبيــن الرســميين واإلعالمييــن وممثلــوا منظمــات المجتمــع المدنــي الذيــن جــاؤوا مــن مختلــف 

دول العالــم ليكونــوا شــهودا علــى تلــك الممارســة الحضاريــة.
متابعة )سورايا(

متابعات
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ـــوم  ـــل الي ـــة اربي ـــت مدين اصبح
ـــا  ـــم لم ـــى العال ـــة عل ـــذة مفتوح ناف
تشـــهده مـــن تقـــدم وتطـــور فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، الســـيما فـــي 
ميـــدان الطـــب التجميلـــي، وللتعـــرف 
ـــدان  ـــذا المي ـــن ه ـــب م ـــى جوان عل
ــام  ــتقطب اهتمـ ــذ يسـ ــذي أخـ الـ
الرجـــال والنســـاء معـــا، كانـــت 
لنـــا وقفـــة مـــع الدكتـــور مهـــدي 
ـــة  ـــاري الجراح ـــود استش ـــد عب حمي
ـــؤال: ـــاه بالس ـــث بادرن ـــة حي التجميلي

ـــل؟  ـــات التجمي ـــا هـــي عملي * م
ـــا؟ ـــاذا يلجـــأ االنســـان اليه ولم

- التجميـــل عالـــم قائـــم منـــذ 
القـــدم، وكان موجـــودا منـــذ أيـــام 
ـــا  ـــاول دائم ـــان يح ـــة, واإلنس الفراعن
ــل  ــكل األجمـ ــى الشـ ــول الـ الوصـ
ـــث  ـــب الحدي ـــي الط ـــرت ف ـــد ظه وق
ـــي  ـــات الت ـــن الجراح ـــواع م ـــدة أن ع
ـــا  ـــل، بعضه ـــرض التجمي ـــري بغ تج
وبعضهـــا  ضروريـــة،  ألســـباب 
ـــا:  ـــل ومنه ـــاب التجم ـــن ب ـــر م اآلخ
ـــارة  ـــي عب ـــة، وه ـــة الترقيعي الجراح
ــكان  ــن مـ ــة مـ ــذ قطعـ ــن أخـ عـ
ــي  ــا فـ ــم لوضعهـ ــن الجسـ ــا مـ مـ
ــل  ــة تجميـ ــر، وجراحـ ــكان آخـ مـ
بالجســـم،  مـــا  عضـــو  وتقويـــم 
ـــال،  ـــن الجم ـــد م ـــن المزي ـــا ع بحث
باإلضافـــة إلـــى الجراحـــة التـــي 
ــو  ــم عضـ ــاح وتقويـ ــري إلصـ تجـ
ـــاءة  ـــر كف ـــح أكث ـــم ليصب ـــا بالجس م
وفاعليـــة فـــي عملـــه. ومـــن بيـــن 
ـــال  ـــي مج ـــتخدمة ف ـــاليب المس األس
جراحـــة  التجميليـــة  الجراحـــات 
ـــرى  ـــرط وأخ ـــا المش ـــتخدم فيه يس
ـــي  ـــرط وه ـــا المش ـــتخدم فيه ال يس
ـــا  ـــتخدم فيه ـــرة يس ـــات صغي جراح
ـــرى  ـــة وأخ ـــواد الكيماوي ـــاء الم األطب
يســـتخدم فيهـــا الليـــزر, وأخـــرى 
االمتصـــاص  أجهـــزة  باســـتخدام 
الشـــفة(,  تصغيـــر  )كجراحـــة 
ـــل  ـــات التجمي ـــا جراح ـــك أيض وهنال
التـــي تجـــري للجلـــد, باســـتخدام 
مـــادة البوتكـــس، إلـــى جانـــب 
ــك  ــل تلـ ــة مثـ ــات الدقيقـ الجراحـ
ـــح  ـــر مام ـــي تغيي ـــل عل ـــي تعم الت
ــة أو  ــر أنوثـ ــح أكثـ ــه ليصبـ الوجـ
ـــام  ـــة االبتس ـــر طريق ـــورة، أو تغيي ذك
أو الضحكـــة لتصبـــح أكثـــر جمـــاال 

ــراقا.  وإشـ
ــة  ــات التجميليـ ــد الجراحـ فوائـ
حجـــم  تغييـــر  منهـــا  كثيـــرة 
ـــا  ـــاقة م ـــر رش ـــح أكث ـــم ليصب الجس
ــل  ــكا أجمـ ــض شـ ــح المريـ يمنـ
ـــذا الشـــكل  ـــنا، وبه ـــر س ـــدو أصغ ويب
أكثـــر  ثقـــة  ينـــال  المتناســـق 

ــه. بنفسـ

*مـــا هـــي الجراحـــات األكثـــر 
إجـــراء؟

- األوســـع انتشـــارا عمليـــات 
تجميـــل االنـــف وإخفـــاء الحـــروق 
التـــي يتعـــرض لهـــا المريـــض 
وخصوصـــا تلـــك التـــي تحـــدث 
ـــب  ـــى جان ـــه، إل ـــة الوج ـــي منطق ف
إزالـــة التجاعيـــد العميقـــة مـــن 
الوجـــه وخصوصـــا لـــدى النســـاء و 
ـــة  ـــة وإزال ـــار الجـــروح الدائم ـــة آث إزال
التشـــوهات الناتجـــة عـــن حـــوادث 

ــن  ــن أماكـ ــقوط مـ ــرور والسـ المـ
مرتفعـــة مـــا ينتـــج عنـــه تهشـــم 
لعظـــام الوجـــه, وكذلـــك إزالـــة 
اآلثـــار الناتجـــة عـــن األمـــراض أو 
ــة كل  ــرة و إزالـ ــات الخطيـ االلتهابـ
أنـــواع األورام بمـــا فيهـــا األورام 

الســـرطانية.

ـــد  ـــات الش ـــود بعملي ـــا المقص *م
ـــا؟ ـــا أنواعه وم

ـــدر,  ـــد الص ـــات ش ـــاك عملي -هن
واألفخـــاذ, شـــد  البطـــن  شـــد 
ــن  ــن والكفيـ ــد اليديـ ــه, شـ الوجـ

هـــذه  تجـــرى  الجفـــن.  وشـــد 
ـــات  ـــن التره ـــص م ـــات للتخل العملي
ــن أو  ــم الزمـ ــدث بحكـ ــي تحـ التـ
ـــى  ـــم عل ـــي الجس ـــر ف ـــة التغي نتيج
ــذي  ــخص الـ ــال الشـ ــبيل المثـ سـ
ــد  ــمنة وفقـ ــن السـ ــي مـ كان يعانـ
كثيـــرا مـــن وزنـــه ســـيرافق ذلـــك 
ترهـــات فـــي الرقبـــة، الوجـــه، 
الصـــدر والبطـــن لـــذا يلجـــأ الـــى 

ــات.  ــذه العمليـ هـ
ــة  ــه و إزالـ ــد الوجـ ــة شـ عمليـ
أكثـــر  مـــن  تعـــد  التجاعيـــد 
شـــهرة،  التجميليـــة  العمليـــات 
ـــى  ـــر عل ـــة تقتص ـــي البداي ـــت ف وكان
ـــات.  ـــل الغني ـــينما واألرام ـــوم الس نج
فضـــا عـــن أنهـــا كانـــت فـــي 
ـــد  ـــد جل ـــة تش ـــة بدائي ـــابق عملي الس
ــا  ــدو فيهـ ــة كان يبـ ــه لدرجـ الوجـ
الشـــخص بعـــد العمليـــة وكأنـــه 
ـــا اآلن  يضـــع قناعـــا علـــى وجهـــه، أم
ومـــع تطـــور الجراحـــة التجميليـــة 
ـــه  ـــد الوج ـــة ش ـــت عملي ـــد أصبح فق
ـــول  ـــيلة للحص ـــد وس ـــة التجاعي وإزال

علـــى وجـــه أكثـــر نضـــارة وأكثـــر 
ـــادة  ـــال إع ـــن خ ـــك م ـــة، وذل جاذبي
ــى  ــة إلـ ــه المترهلـ ــات الوجـ عضـ
ـــد  ـــتئصال الجل ـــي واس ـــا األصل وضعه
المترهـــل الزائـــد. وتتكـــون عمليـــة 
ـــات  ـــاث عملي ـــن ث ـــه م ـــد الوج ش
تجـــرى فـــي نفـــس الوقـــت فـــي 
معظـــم األحيـــان وهـــي شـــد الجبيـــن 
ورفـــع الحاجبيـــن، شـــد الوجـــه و 
شـــد الرقبـــة وعـــادة يتـــم إجـــراء 
ـــي  ـــة ف ـــه والرقب ـــد الوج ـــي ش عمليت
نفـــس الوقـــت، أمـــا عمليـــة شـــد 
ـــن  ـــن فيمك ـــع الحاجبي ـــن ورف الجبي
إجراؤهـــا بشـــكل مســـتقل، حيـــث 
ـــة  ـــب حال ـــك حس ـــراح ذل ـــرر الج يق
ـــرة  ـــنوات األخي ـــي الس ـــخص. وف الش
إجـــراء  طلبـــات  تقتصـــر  لـــم 
عمليـــات شـــد الوجـــه وإزالـــة 
ـــل  ـــط ب ـــاء فق ـــى النس ـــد عل التجاعي
تعـــدت ذلـــك إلـــى الرجـــال ايضـــا 
ـــي  ـــري ف ـــة تج ـــذه العملي ـــت ه وكان
ـــن  ـــد ع ـــد الجل ـــة ش ـــابق بطريق الس
طريـــق غـــرز خلفيـــة مـــا يجعـــل 
ــكل  ــة وبشـ ــة واضحـ ــار العمليـ آثـ
ماحظتـــه  يمكـــن  اصطناعـــي 
ــدد  ــا يتمـ ــرعان مـ ــهولة، وسـ بسـ
الجلـــد ويترهـــل مـــرة أخـــرى 
وتعـــود التجاعيـــد كمـــا كانـــت 

فـــي الســـابق. ولكـــن مـــع تقـــدم 
ـــات  ـــم آلي ـــة وفه ـــة التجميلي الجراح
التشـــريح العضلـــي للوجـــه، أصبـــح 
ــة  ــون بعمليـ ــون اآلن يقومـ الجراحـ
ـــد  ـــق ش ـــن طري ـــد ع ـــة التجاعي إزال
الطبقـــات العميقـــة تحـــت الجلـــد 
ـــطحي  ـــد الس ـــد الجل ـــن ش ـــدال م ب
ـــة  ـــه والرقب ـــد الوج ـــك لجل ـــم ذل ويت
ــت  ــا تحـ ــت إمـ ــس الوقـ ــي نفـ فـ
تحـــت  أو  الموضعـــي  التخديـــر 
التخديـــر العـــام وذلـــك بوضـــع 
الشـــق الجراحـــي خلـــف خـــط 
ـــم  ـــن ث ـــى األذني ـــوق وأعل ـــعر ف الش
يمتـــد حـــول األذنيـــن وخلفهمـــا، 
ـــراء  ـــى إج ـــراح إل ـــاج الج ـــا احت وربم
ـــن  ـــر تحـــت الذق شـــق جراحـــي صغي
ـــوم  ـــم يق ـــة، ث ـــات الرقب ـــد عض لش
ــات  ــع العضـ ــد ورفـ ــراح بشـ الجـ
المترهلـــة وشـــد األنســـجة الضامـــة 
فـــي الطبقـــات العميقـــة تحـــت 
الجلـــد وأحيانـــا يقـــوم الجـــراح 
ـــت(  ـــدة و)كح ـــون الزائ ـــفط الده بش
ـــك.  ـــي الف ـــارزة ف ـــام الب ـــض العظ بع

ثـــم يقـــوم بخياطـــة الجلـــد بغيـــر 
ـــرح  ـــام الج ـــن التئ ـــى يضم ـــد حت ش
ــا  ــارزة، وربمـ ــة بـ ــور ندبـ دون ظهـ
تطلـــب األمـــر اســـتعمال غيـــار 
ـــرة  ـــرة قصي ـــد لفت ـــى الجل ـــط عل ضاغ
ــه  ــد الوجـ ــة شـ ــتغرق عمليـ وتسـ
والرقبـــة إلزالـــة التجاعيـــد حوالـــي 
ــم  ــا. وتتـ ــاعات تقريبـ ــاث السـ ثـ
معظـــم عمليـــات إزالـــة التجاعيـــد 
وشـــد الوجـــه والرقبـــة تحـــت 
ــاول  ــع تنـ ــي مـ ــر الموضعـ التخديـ
ـــب  ـــا تتطل ـــات، وأحيان ـــض المهدئ بع
ــب  ــام حسـ ــر العـ ــة التخديـ العمليـ
ـــر.  ـــب التخدي ـــراح وطبي ـــر الج تقدي
أمـــا آالم العمليـــة  فهـــي خفيفـــة 

ـــم  ـــكنات األل ـــاول مس ـــب تن و تتطل
لعـــدة أيـــام.     

 
الجراحـــات  مضـــار  *مـــا 

؟ لتجميليـــة ا
-أبرزهـــا حصـــول مضاعفـــات 
نتيجـــة التخديـــر وعـــدم قـــدرة 
الكثيـــر مـــن مختصـــي التجميـــل 
ــروخ  ــدوب والشـ ــاء النـ ــى إخفـ علـ
ـــة  ـــة التجميلي ـــن الجراح ـــة ع الناتج
الـــى جانـــب فشـــل الكثيـــر مـــن 
ــف  ــف النزيـ ــي وقـ ــن فـ المختصيـ
الدمـــوي الناتـــج عـــن العمليـــة 
ــض  ــاء المريـ ــة إخفـ ــك نتيجـ وذلـ
ــتعماله لبعـــض  ــن الطبيـــب اسـ عـ
ـــات  ـــبرين او الهورمون ـــة كاالس االدوي
ـــتخدام  ـــن اس ـــف ع ـــب التوق ـــذا يج ل
االدويـــة قبـــل موعـــد العمليـــة، 
األورام  بعـــض  ظهـــور  كذلـــك 
ــة  ــن العمليـ ــة عـ ــة الناتجـ الدمويـ
ــي  ــك فـ ــال وتهتـ ــور إختـ أو ظهـ
الجهـــاز العصبـــي، وخصوصـــا فـــي 
المنطقـــة التـــي أجريـــت فيهـــا 

ـــدان  ـــي فق ـــا يتســـبب ف ـــة مم العملي
اإلحســـاس بتلـــك المنطقـــة و يجعـــل 
ـــك  ـــى تحري ـــادر عل ـــر ق ـــض غي المري
عضـــات تلـــك المنطقـــة، فضـــا عـــن 
حصـــول تغييـــر فـــي لـــون الجلـــد 
ـــا  ـــت فيه ـــي أجري ـــة الت ـــي المنطق ف
ــراء  ــا لـــدى إجـ ــة وخصوصـ العمليـ
ـــر  ـــدر بتصغي ـــل الص ـــات تجمي جراح

ــه. ــر حجمـ أو تكبيـ

*مـــاذا عـــن تجميـــل الجفـــن 
ــس؟ ــن البوتوكـ وحقـ

تجميـــل  عمليـــة  -تعتبـــر   
ـــراءات  ـــدى اإلج ـــوي إح ـــن العل الجف
الشـــائعة  التجميليـــة  الجراحيـــة 
ـــذه  ـــي ه ـــدة ف ـــون الزائ ـــة الده إلزال
ـــل حـــول  ـــد المتره ـــة أو الجل المنطق
ـــدم  ـــن التق ـــج ع ـــذي ينت ـــن ال الجف
بالعمـــر، يتـــم ذلـــك بحقـــن مـــادة 
ــن  ــون مـ ــس تتكـ ــى البوتوكـ تدعـ
ـــا  ـــن بكتيري ـــتخلصة م ـــات مس منتج
ـــا  ـــي تفرزه ـــادة الت ـــي الم ـــة- ه معين
ـــل  ـــى تحل ـــل عل ـــي تعم ـــا الت البكتري
المـــادة  وتؤثـــر هـــذه  اللحـــم- 
ـــة  ـــاب، والكمي ـــات األعص ـــى نبض عل
التـــي يتـــم حقنهـــا تعمـــل علـــى 
ـــببة  ـــات المس ـــلل العض ـــاء وش إرخ
ــد  ــود للجلـ ــث تعـ ــد، حيـ للتجاعيـ
ـــد  ـــك التجاعي ـــي بذل ـــه وتختف نعومت
بســـبب انقبـــاض تلـــك العضـــات. 
حقـــن  اســـتخدام  يتـــم  كمـــا 
ـــرق  ـــن التع ـــص م ـــس للتخل البوتوك
منطقـــة  فـــي  وخاصـــة  الزائـــد 
اإلبطيـــن حيـــث ثبـــت أن حقـــن 
مـــادة البوتوكـــس بشـــكل متكـــرر 
علـــى فتـــرات مـــن 4 إلـــى 6 
ـــد  ـــرق الزائ ـــق التع ـــي مناط ـــهر ف أش
ـــي  ـــة ف ـــج معقول ـــى - نتائ ـــؤدي إل ي
ــرق  ــكلة التعـ ــن مشـ ــص مـ التخلـ
ــذه  ــا أن هـ ــد أيضـ ــد، ويعتقـ الزائـ
ــى  ــا علـ ــن تطبيقهـ ــة ممكـ العمليـ
الذيـــن يشـــكون مـــن التعـــرق 
الكفيـــن  منطقـــة  فـــي  الزائـــد 

ــا. ــة أيضـ والجبهـ

زرع  عمليـــات  عـــن  *مـــاذا 
الشـــعر؟

الذيـــن  األشـــخاص  -يلجـــأ 
ـــة  ـــى جراح ـــع إل ـــن الصل ـــون م يعان
ـــتنفدوا  ـــد أن يس ـــادة بع ـــل ع التجمي
جميـــع الحلـــول األخـــرى مـــن 
ــعبي  ــب شـ ــة أو طـ ــة حديثـ أدويـ
ــوت  ــعر والزيـ ــتحضرات الشـ أو مسـ
المختلفـــة. ويمكـــن أن تســـاعد 
ــادة  ــى إعـ ــل علـ ــة التجميـ جراحـ
ــول  ــكل مقبـ ــعر بشـ ــكيل الشـ تشـ
والســـيدات(  )للرجـــال  ومـــرض 
ــة  ــددة لزراعـ ــرق متعـ ــر طـ وتتوفـ
ــا  ــعر أهمهـ ــكيل الشـ ــادة تشـ وإعـ
ـــل  ـــه نق ـــي بطريق ـــعر الطبيع زرع الش

ــة  ــن المنطقـ ــعر مـ ــات الشـ بصيـ
ـــن  ـــن الجانبي ـــرأس أو م ـــة لل الخلفي
حيـــث يتـــم اســـتئصال الشـــعر 
ـــه  ـــادة زراعت ـــم إع ـــا ث ـــه منه اوترحيل
فـــي المقدمـــة وأعلـــى الـــرأس 
ومـــن العوامـــل األخـــرى المهمـــة 
وإعـــادة تشـــكيل  زراعـــة  فـــي 
ـــة  ـــه ودرج ـــعر ولون ـــوع الش ـــعر ن الش
نضارتـــه ومـــدى نعومتـــه، كمـــا 
يمكـــن زراعـــة الشـــعر بطريقـــة 
ــدة الـــرأس  ــزء مـــن جلـ نقـــل جـ
ـــتغرق  ـــة. و تس ـــة العملي ـــى منطق إل
زراعـــة الشـــعر ثـــاث إلـــى أربـــع 
ـــد  ـــو بع ـــعر بالنم ـــدأ الش ـــاعات ويب س

عـــدة أشـــهر.  
زراعـــة  عمليـــات  معظـــم   
التخديـــر  تحـــت  تتـــم  الشـــعر 
ـــوم و  ـــتعمال من ـــع اس ـــي م الموضع
يتـــم إجراؤهـــا فـــي المستشـــفيات 
وتعتبـــر مـــن جراحـــات اليـــوم 
ـــقوط  ـــا س ـــن  مضاعفاته ـــد, وم الواح
ـــم  ـــة ث ـــي البداي ـــزروع ف ـــعر الم الش
يبـــدأ بعضـــه بالنمـــو تدريجيـــا 

ــا.   ــهر تقريبـ ــة أشـ ــال ثاثـ خـ

*ماذا عن زرع الشعرالصناعي؟
ـــرس  ـــات بغ ـــذه العملي ـــم ه  -تت
ـــه  ـــف أنواع ـــي بمختل ـــعر الصناع الش
مـــن حيـــث اللـــون ونـــوع الشـــعر 
ولكـــن االطـــوال ثابتـــة ومتوســـط 
الطـــول حوالـــي 12 ســـم للشـــعرة، 
ـــاص  ـــاز خ ـــطة جه ـــه بواس ـــم زرع يت
ويمكـــن   زراعـــة أي كميـــة مـــن 
الشـــعر فـــي الجلســـة الواحـــدة 
ــول  ــة للوصـ ــرار الزراعـ ــادة تكـ وإعـ
للكثافـــة المطلوبـــة حســـب رغبـــة 

المريـــض، ويكـــون
فقـــط،  موضعيـــا  التخديـــر   
مـــع مهـــدئ بســـيط إذا لـــزم 
ـــدى  ـــة ال تتع ـــار الجانبي ـــر واآلث االم
ــرعان  ــيطة سـ ــآالم بسـ ــعور بـ الشـ
مـــا تـــزول مـــع امكانيـــة حـــدوث 
تســـاقط  بنســـبة 10% فـــي الســـنة 
األولـــى ثـــم تبـــدأ فـــي التناقـــص 
حتـــي تصـــل الـــي 3 أو 4% فقـــط 
ـــة  ـــادة الزراع ـــح باع ـــا ينص ولتعويضه
ـــة  ـــن ممارس ـــيطة، يمك ـــات بس بكمي
الحيـــاة الطبيعيـــة تمامـــا بعـــد 
ـــعر  ـــة الش ـــن زراع ـــة م ـــق قليل دقائ
ـــل  ـــب أال يغس ـــذي يج ـــي ال الصناع
اال بعـــد مـــرور ثاثـــة ايـــام مـــن 

زراعتـــه.

*ما فوائد الليزر؟
ــو  ــرة فهـ ــد كثيـ ــزر فوائـ -لليـ
ـــه،  ـــارة الوج ـــادة نظ ـــي إع ـــد ف مفي
ـــي  ـــود ف ـــغ الموج ـــة التصبـ ـــي إزال ف
ـــة الشـــعر  الجســـم كالكلـــف, فـــي إزال
ـــق  ـــي مناط ـــه ف ـــوب في ـــر المرغ غي
ـــف  ـــي تخفي ـــم, ف ـــن الجس ـــة م معين
ـــي  ـــل الجراح ـــة العم ـــات نتيج التندب
وفـــي إزالـــة آثـــار حـــب الشـــباب 
انـــواع  لدينـــا جميـــع  وتتوفـــر 
ـــف  ـــازة وتختل ـــج ممت ـــزر والنتائ اللي
ــن  ــة، لكـ ــات حســـب الحالـ الجلسـ
ـــة  ـــود رقاب ـــدم وج ـــي ع ـــكلة ف المش
ـــات  ـــد صالون ـــا نج ـــط، فأحيان وضواب
ــزر دون  ــتخدم الليـ ــل تسـ التجميـ
ـــة  ـــرة الكافي ـــم الخب ـــون لديه أن تك
ـــز  ـــذا مراك ـــذا يجـــب أن تكـــون هك ل
تحـــت اشـــراف طبـــي واالشـــخاص 
ـــال  ـــذا المج ـــي ه ـــون ف ـــن يعمل الذي
يجـــب ان تكـــون لديهـــم كفـــاءة.

عمليات التجميل للجنسين
السعي الكتساب مواصفات جمالية وإعادة ترميم ما أفسده الدهر

تحقيق :سالي جودت

الدكتور مهدي حميد عبود

الجراحة الترقيعية والشد والنفخ والتصغير والتكبير ورفع االجفان 
اصبحت من العمليات العادية

تحقيقات
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https://docs.google.com/forms/d/1Npdwl8kBfZ8hF-

IELHKoUsSPxVhtMxty0VVCKJsVp3E/formResponse
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   لمحة عن تاریخ عنكاوة

ماضیھا وحاضرھا
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تزخـــر تللســـقف، كباقـــي 
بلـــدات ابنـــاء شـــعبنا، بالكثيـــر 
مـــن االســـماء الامعـــة فـــي 
فهنـــاك  شـــتى،  مجـــاالت 
ـــون  ـــة والمهندس ـــاقفة والكهن االس
ــات  ــاتذة الجامعـ ــاء وأسـ واالطبـ
ـــا  ـــواهم .. ه ـــن وس ـــار الفناني وكب
ـــة  ـــام موهب ـــف أم ـــوم نق ـــن الي نح
فـــذة وأســـم فنـــي كبيـــر اعـــا 
شـــأنه وذاع صيتـــه اال وهـــو 
الفنـــان الســـينمائي والتلفزيونـــي 

ــو. ــب عربـ ــرحي نجيـ والمسـ
روفائيـــل  )نجيـــب  ولـــد  
ـــقف  ـــة تللس ـــي قري ـــس( ف كوركي
ـــو(  ـــة )عرب ـــن عائل ـــام 1941 ، م ع
ـــي  ـــة الت ـــات العريق ـــدى العائ إح
ـــاء  ـــرى ابن ـــي ق ـــا ف ـــر ابناؤه ينتش
وتللســـقف  كألقـــوش  شـــعبنا 
ــف  ــي كنـ ــرع فـ ــف. ترعـ وتلكيـ
عائلـــة مثقفـــة، إذ كان والـــده 
ــس  ــل كوركيـ ــوم روفائيـ المرحـ
عربـــو يعمـــل موظفـــا حكوميـــا 
ـــي  ـــن ف ـــس ماحظي ـــة رئي بدرج
ــي  ــة فـ ــور الوطنيـ ــركة التمـ شـ

ــرة .  البصـ

الوالـــد،  عمـــل  وبحكـــم 
انتقلـــت العائلـــة مـــن تللســـقف 
الـــى البصـــرة.  درس فـــي مدارســـها 
وقـــاده حبـــه للفـــن لانتســـاب 
ـــة  ـــون الجميل ـــة الفن ـــى اكاديمي ال
ليـــدرس   1960  /1959 عـــام 
ــه  ــينما بدورتـ ــم السـ ــي قسـ فـ
األولـــى، تخـــرج مـــن اكاديميـــة 
ـــداد  ـــة بغ ـــة جامع ـــون الجميل الفن
عـــام 1963 /1964، وكان مـــن 
ــادل داؤد  ــون:) عـ ــه الفنانـ زمائـ
ـــي ، راســـم  ـــاء البيات ـــلمان وضي س
ــاء  ــي ضيـ ــل علـ ــي، امـ الجميلـ
ـــان،  ـــور اوه ـــاروق كريك ـــن، ف الدي
وســـام فـــرج اللـــه الـــوردي، 
قحطـــان  رســـام،  عمانوئيـــل 
ـــوح  ـــف وم ـــو يوس ـــي، رومي القيس
يوســـف الجنابـــي(، هـــذا فضـــا 
ـــى  ـــرا عل ـــا ماه ـــه عازف ـــن كون ع

آلـــة الكمـــان. 

أعمال نجيب عربو
يزخـــر تاريـــخ نجيـــب عربـــو 
باألعمـــال الفنيـــة فـــي شـــتى 
كتابـــة  فمـــن  االختصاصـــات، 
ـــل  ـــى التمثي ـــام ال ـــيناريو لألف الس
والمسلســـات  االفـــام  فـــي 
والتمثيليـــات، ومـــن االخـــراج 
االخـــراج  الـــى  التلفزيونـــي 

المســـرحي و الســـينمائي، فضـــا 
ــان.   ــديد بالكمـ ــه الشـ عـــن تعلقـ
عمـــل عربـــو مـــع كبـــار 
الســـينمائيين  المخرجيـــن 
والمســـرحيين  والتلفزيونييـــن 
المخـــرج  امثـــال  العراقييـــن 
ــوم  ــروف المرحـ ــينمائي المعـ السـ
ـــي، المخـــرج الســـينمائي  ـــر عل جعف

ـــرج  ـــول، المخ ـــم ح ـــر قاس الكبي
حســـن  الكبيـــر  التلفزيونـــي 
ـــل  ـــل خلي ـــان الراح ـــني، الفن حس
ـــن  ـــام. م ـــل رس ـــوقي وعمانوئي ش
األفـــام العراقيــــــــة التـــي عمـــل 
فيهـــا الفنـــان نجيـــب روفائيـــل 
عربـــو، فيلـــم )المنعطـــــــــف( 
ـــو  ـــام 1975 وه ـــرض ع ـــذي ع ال
ـــب  ـــب )غائ معـــد عـــن قصـــة الكات
ـــة  ـــوان خمس ـــان( بعن ـــة فرم طعم
أصـــوات وكتـــب لـــه الســـيناريو  
ــا  ــو( فيمـ ــان )نجيـــب عربـ الفنـ
ــاعر  ــه  الشـــ ــوار لـ ــب الحـ كتـ
وجســـد  الصائـــغ(   )صـــادق 
ــف  ــون يوســــ ــه  الفنانـ بطولتـ
التميمـــي   وطعمـــة  العانـــي  
وســـمر محمـــد  وســـامي عبـــد 
الفنـــان   وإخرجـــه  الحميـــد  
جعفـــر علـــي. كمـــا كان الفنـــان 
ــي  ــرج فـ ــاعدا للمخـ ــو مسـ عربـ
فلـــم )ســـنوات العمـــر( ولـــه 
ــوم  ــع المرحـ ــرى مـ ــال اخـ اعمـ
ـــرح  ـــة مس ـــي فرق ـــي ف ـــر عل جعف

اليـــوم.
ـــاء  ـــر صف ـــان الكبي ـــول الفن يق
ــه: )عرفـــت نجيـــب  البياتـــي عنـ
ـــن  ـــه الف ـــن خـــال تدريس ـــو م عرب
ــد  ــينما  بمعهـ ــم السـ ــي قسـ فـ

الفنـــون الجميلـــة و كان يمتلـــك   
الخبـــرة العمليـــة واالكاديميـــة(.

ــي  ــا فـ ــو مخرجـ ــل عربـ عمـ
التلفزيـــون التربـــوي و مدرســـا 
لمـــادة الســـيناريو فـــي فـــرع 
ــام 2008 كان  ــي عـ ــينما وفـ السـ
محاضـــرا فـــي كليـــة الفنـــون 

لـــه  كانـــت  كمـــا  الجميلـــة 
مشـــاركة مميـــزة فـــي فيلـــم 
الحـــارس الـــذي أخرجـــه خليـــل 

شـــوقي.
ــع  ــو مـ ــب عربـ ــس نجيـ أسـ
الراحـــل جعفـــر علـــي و نـــور 
ــرح  ــة مسـ ــارس  فرقـ ــن فـ الديـ
ـــع  ـــي الراب ـــزت ف ـــي اجي ـــوم والت الي
مـــن آب عـــام 1969 واختيـــر 
الســـينمائي  المخـــرج  حينهـــا 
ـــا. ـــا له ـــي رئيس ـــر عل ـــر جعف الكبي
 عـــام 1963 أدى عربـــو دور 
ــن  ــرحية ثمـ ــي مسـ ــكاردو فـ ريـ
ـــة  ـــن عمالق ـــدد م ـــع ع ـــة  م الحري
الفـــن مـــن بينهـــم )روميـــو يوســـف، 
ـــل  ـــاهين، عمانوئي ـــي ش ـــادق عل ص
ـــت  ـــي( وكان ـــم الجميل ـــام وراس رس
ــامي  ــوم سـ ــراج المرحـ ــن اخـ مـ
ـــة  ـــة الحري ـــت قضي ـــراج و تناول الس

عبـــر العصـــور.
وحيـــن أصـــدرت مؤسســـة 
ـــينمائية  ـــا الس ـــوم مجلته ـــام الي أف
)الســـينما اليـــوم( تســـلم نجيـــب 
ـــرعان  ـــا وس ـــة تحريره ـــو رئاس عرب
مـــا أغلقـــت بعـــد انقـــاب 17 

ــام  1968. ــوز عـ تمـ
القديـــر  الفنـــان   .. أخيـــرا 
ــد  ــو يرقـ ــل عربـ ــب روفائيـ نجيـ
منـــذ ســـنتين تقريبـــا علـــى 
ـــده  ـــي دارة وال ـــرض، ف ـــراش الم ف
المرحـــوم روفائيـــل كوركيـــس 
ـــم  ـــي أل ـــو فـــي تللســـقف .. يعان عرب
وغـــدر الزمـــان ..خـــال زيارتـــي 
لـــه.. عاتبنـــي بمحبـــة تمازجهـــا 
ـــت  ـــي كن ـــم أنن ـــن عل ـــرارة حي الم
أحـــد طابـــه فـــي اكاديميـــة 
ـــاذا  ـــة متســـائا: )لم ـــون الجميل الفن
لـــم يزرنـــي أحـــد مـــن زمائـــي 
ــؤال  ــن؟( سـ ــة الفنانيـ ــي نقابـ فـ
ــه  ــدوري أحيلـ ــا بـ ــي، وأنـ آلمنـ
ـــم  ـــن انت ـــك أي ـــة الفنانين ـــى نقاب ال
ــوز أن  ــل يجـ ــادة؟ هـ ــا السـ ايهـ
يكـــون حـــال المثقـــف العراقـــي 
ـــة  ـــوز والفاق ـــي الع ـــو يعان هكـــذا وه
ـــنوات  ـــى س ـــا أفن ـــان بعدم والحرم

حياتـــه فـــي خدمـــة وطنـــه؟

هــل ســنكون شــهودا علــى أكبــر اكتشــاف 
فــي  تاريخنــا المســيحي العريــق؟ هــذا 
ــار  ــاء آث ــه علم ــب علي ــد يجي ــاؤل ق التس
ــى  ــوا إل ــك أن يتوصل ــى وش ــون عل بريطاني
نقطــة تحــول فــي توثيــق تاريــخ المســيحية 
ــة  ــن صح ــون م ــم اآلن يتحقق ــر، فه المبك
حوالــي ســبعين مخطوطــة عثــر عليهــا 
ــاد  ــرن األول للمي ــى الق ــود إل ــرا تع مؤخ
وتتضمــن بحســب اعتقــاد العلمــاء معلومــات 
أصليــة عــن األيــام األخيــرة مــن حيــاة 

ــيح.  ــوع المس يس
ــل اكــدت أن هــذا  ــي مي ــاء  دايل ــة انب وكال
ــن  ــم بي ــاف األه ــون االكتش ــن أن يك يمك
اآلثــار المســيحية بعــد اكتشــاف مخطوطــات 

ــت ســنة 1947. ــرب البحــر المي ــران ق قم
ــفت  ــد اكتش ــات ق ــذه المخطوط ــت ه وكان
قبــل خمــس ســنوات فــي كهــف بعيــد فــي 
الجــزء الشــرقي مــن األردن حيــث يحتمــل 
ــا  ــكنوا فيه ــد س ــيحيون ق ــون المس أن يك
ــنة  ــي س ــليم الثان ــكل أورش ــار هي ــد دم بع

70م. 
مخطوطــة  كل  صفحــات  خيطــت  وقــد 
بســلك رفيــع وهــي بحجــم بطاقــة االئتمــان، 
ويوجــد علــى المخطوطــات عــدد مــن الصــور 
ــى  ــه عل ــيح وصلب ــق بالمس ــوص تتعل ونص

هل سنكون شهودا على أكبر اكتشاف في التاريخ المسيحي؟

الفنان نجيب روفائيل عربو.. احد فرسان الزمن العراقي الجميل في السينما  والتلفزيون والمسرحأعالم شعبنا

 من على فراش المرض يطلق صرخة عتاب مضمخة باأللم: أين زمالئي وأين نقابة الفنانين؟

اعالم شعبنا

الفنان نجيب عربو في شيخوخته، التقطت الصورة بتاريخ 2013/6/6

ــه. ــب وقيامت الصلي
 كمــا ان بعــض المخطوطــات مختومــة بختــم 
ــه  ــول بأن ــات تق ــات وتكهن ــار تعليق ــا أث مم
يمكــن أن يضــم هــذا الختــم الكتــاب الســري 
)المختــوم بســبعة خواتــم(  المذكــور فــي 

ــي. ــا الاهوت ــس يوحن ــا القدي رؤي
كثيــرا مــا يصطــدم علــم اآلثــار الكتابــي 
أي  الكشــافة  يطبــق  ولذلــك  بالتزويــر 
ــق،  ــي التحق ــرق ف ــدث الط ــفون أح المكتش
ــتحيل  ــن المس ــه م ــراء إن وبحســب رأي الخب
أن تكــون هــذه المخطوطــات مــزورة أي »أنــه 

ــا .« ــم تخميره ــد ت ق
ــاب  ــاء الكت ــه درس علم ــت ذات ــي الوق   وف
المقــدس تلــك المخطوطــات وأقــروا بأصالتهــا 
ومنشــئها المســيحي المبكــر. لقــد دهــش 
الدكتــور فيليــب دايفيــس تمامــا و هــو دارس 
ــيفيلد  ــة ش ــي جامع ــم ف ــد القدي ــارز للعه ب
ــكل  ــرز ش ــورات تب ــكل مص ــه لش ــد رؤيت عن
لنــا  ويوضــح  القديمــة.  أورشــليم  مدينــة 
دايفيس:)يوجــد صليــب مرســوم فــي مقدمــة 

المخطوطــة وأمــا مــن الخلــف فموجــود ذلــك 
المــكان الــذي مــن المحتمــل أن يكــون 
ــن  ــارة ع ــو عب ــيح) وه ــر المس ــر )أي قب القب
ــه مخــرج  و رســمت الجــدران  بنــاء صغيــر ل
ــك علــى صفحــات أخــرى مــن  الحصينــة كذل
ــن  ــر متأكدي ــك نق ــن بذل ــات. ونح المخطوط
ــة  ــق بمدين ــوم تتعل ــك الرس ــأن تل ــا ب تقريب

ــليم(. اورش
وقــد أعلــن الدكتــور دايفيــد ألكينغتــون 
المختــص فــي األديــان القديمــة ورئيــس 
فريــق الكشــافة البريطانــي أمــام وكالــة األنبــاء 
ــر  ــو )أكب ــر ه ــذا األث ــأن ه ــل( ب ــي مي )دايل
ــب  ــيحي( وبحس ــخ المس ــي التاري ــاف ف اكتش
ــس  ــع النف ــعور يقط ــه لش ــم إن ــاد العال اعتق
تمامــا أن يكــون بيــن يديــك شــيء كان بيــن 

ــل. ــيحية األوائ ــي المس ــدي قديس ي
ومــن المتوقــع أن تثبــت االكتشــافات القادمــة 
ــذا  ــة ه ــات هوي ــة للمخطوط ــة الكامل والترجم
األثــر التاريخــي الــذي  يوثــق حقبــة مــن أهم 

الحقــب التاريخيــة فــي المســيرة االنســانية.

عمل عربو مع كبار الفانين العراقيين امثال جعفر علي 
وقاسم حول و حسن حسني و خليل شوقي وعمانوئيل رسام

تعــود  مخطوطــة  ســبعين  دراســة 
إلــى القــرن األول للميــالد تتضمــن 
حســب اعتقــاد العلمــاء معلومــات 
مــن  األخيــرة  األيــام  عــن  أصليــة 

حيــاة يســوع المســيح. 

من األفالم العراقيـــــة التي عمل فيها فيلم )المنعطــــــف( 
الذي عرض عام 1975 وهو معد عن قصة الكاتب 

الكبير )غائب طعمة فرمان( وسيناريو) نجيب عربو( 
وكتب حواره الشــاعر ) صادق الصائغ (     

تقرير/ عصام شابا فلفل
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يرتكبهـــا  أخطـــاء  خمســـة 
ـــاكل  ـــبب المش ـــا وتس ـــون حديث المتزوج
ــه  ــه الزوجيـ ــل العاطفـ ــه وتعرقـ الزوجيـ

بيـــن الزوجيـــن

الخطـــأ األول: عـــدم التعامـــل مـــع 
الديـــون

ـــة  ـــور المالي ـــن األم ـــر م ـــاك الكثي هن
يجـــب  لذلـــك  بالـــزواج،  المرتبطـــة 
ـــة.  ـــذ البداي ـــة من ـــا بحكم ـــل معه التعام
ـــازع  ـــوع يتن ـــر موض ـــو أول وأخ ـــال ه الم
ــن أن  ــذي يمكـ ــريكان، والـ ــه الشـ عليـ
يـــؤدي إلـــى الطـــاق المبكـــر.  الحـــل 

المقتـــرح:
 . صـــارح الشـــريك بمبلـــغ الديـــون 
المترتبـــة عليكمـــا، وكذلـــك بالمـــال 
ـــوع  ـــا موض ـــا، أج ـــه حالي ـــذي تملكان ال
ـــة  ـــن الحرك ـــا م ـــى تتمكن ـــال حت األطف
بحريـــة دون قيـــود ماديـــة   ثـــم ابـــدأ 
بالتخطيـــط للمســـتقبل، اقتصـــدا فـــي 

اإلنفـــاق واســـتثمرا األمـــوال  .

ـــة  ـــة العاق ـــدم ممارس ـــي: ع ـــأ الثان الخط
ـــة الزوجي

ــى  ــم علـ ــروع قائـ ــزواج مشـ ألن الـ

ـــة، فيجـــب  ـــة الزوجي ـــي الهاق الشـــراكة ف
أن يكـــون ذلـــك. محـــورا أساســـيا للـــزواج. 
ولكـــن 60% مـــن المتزوجيـــن حديثـــا 
ـــي   ـــر ف ـــن للتفكي ـــن ومرهقي ـــوا متعبي كان

ـــة. ـــم الزوجي ـــة حقوقه ممارس

الحل المقترح:
ـــة  ـــي رحل ـــا ف ـــاب مع ـــاوال الذه    ح

ـــي. ـــادئ ورومانس ـــكان ه ـــى م إل
ــودة،  ــب والمـ ــى الحـ ــا علـ  حافظـ
ــاح  ــي الصبـ ــل فـ ــق التقبيـ ــن طريـ عـ
والمســـاء واذا شـــعرت بـــأن هنـــاك 
ـــن  ـــا بصراحـــة ع ـــة، فتحدث مشـــكلة حقيق

الموضـــوع .

الخطـــأ الثالـــث: االنطـــاق ولكـــن فـــي 
الطريـــق المعاكـــس

 ، يبـــدأ العديـــد مـــن المتزوجـــون 
حديثـــا ســـواء الرجـــال أو النســـاء،   
ـــدان  ـــرعة، وفق ـــد بس ـــوزن الزائ ـــب ال بكس
تكمـــن  وهنـــا  بالـــذات،  االهتمـــام 
ـــر  ـــرف األخ ـــدأ الط ـــث يب ـــكلة حي المش
ـــى  ـــس عل ـــريك  لي ـــي إن الش ـــك ف بالش

مـــا يـــرام.

الحل المقترح:
 يكســـب %50 
ـــوزن  ـــن األزواج ال م
ـــهر  ـــال ش ـــد خ الزائ
بينمـــا  العســـل 
يكســـب الخمســـون 
اآلخـــرون  بالمائـــة 
ــودة  ــد العـ ــوزن بعـ الـ
مـــن شـــهر العســـل. 
قبـــول  عـــن  توقفـــا 
أو  الوالئـــم،  دعـــوات 
توقفـــا عـــن تنـــاول كل 
ــي  ــا فـ ــدم لكمـ ــا يقـ مـ

هـــذه الوالئـــم.

الخطـــأ الرابـــع: األقـــارب 
عقـــارب

ـــن األزواج الجـــدد  ـــد م ـــرض العدي يتع
ـــبب  ـــدد، بس ـــارب الج ـــع األق ـــاكل م لمش
ســـوء تفاهـــم، أو ترســـبات ســـابقة، 
ـــدم  ـــاكل وع ـــذه المش ـــادي ه ـــم تف والمه

ـــة. ـــح قب ـــأن تصب ـــة ب ـــماح للحب الس

الحل المقترح:
ـــدة  ـــك الجدي ـــدود لعاقات ـــع ح    ض
ـــأن  ـــد ب ـــمح ألح ـــا ال تس ـــارب. مث باألق

ـــه. ـــه أو هديت ـــك زيارت ـــرض علي يف

الخطأ الخامس: النقاشات الحادة
حديثـــا  المتزوجـــون  يصـــاب   
وأهلهـــم بهـــوس إنجـــاب األطفـــال اآلن 

وليـــس غـــدا، كأن األطفـــال مختبئـــون 
ــراش.  ــت الفـ تحـ

 الحل المقترح:
ــا  ــاب لكمـ ــرار اإلنجـ ــا قـ     اجعـ
ـــا  ـــتيقظ صباح ـــن سيس ـــا م ـــط. أنتم فق
إلطعـــام وتغيـــر الطفـــل، وأنتمـــا مـــن 
ســـيتحمل نفقتـــه مـــن الـــوالدة حتـــى 

الجامعـــة.

اظهـــرت دراســـة أميركيـــة حديثـــة، قـــام 
بهـــا باحثـــون فـــي جامعـــة واشـــنطن 
للطـــب، أن تنـــاول زبـــدة الفـــول 
الســـوداني قبـــل وخـــال ســـن المراهقـــة 
ــاث  ــة اإلنـ ــر إصابـ ــن خطـ ــل مـ يقلـ
ـــع  ـــد. وتاب ـــد الرش ـــدي عن ـــرطان الث بس
الباحثـــون فـــي جامعـــة واشـــنطن 
ـــن 9 آالف  ـــد ع ـــا يزي ـــة م ـــب حال للط
الــــ15  ـــى  الــــ9 حت ـــن  ـــذ س من ـــرأة  ام

ــنوات. خـــال اربـــع سـ
ـــى  ـــز عل ـــام كولديت ـــد الباحـــث غراه وأك
ـــدة  ـــاول زب ـــدت أن تن ـــتهم وج أن دراس
الفـــول الســـوداني 3 مـــرات فـــي األســـبوع 
يقلـــل مـــن خطـــر اإلصابـــة بســـرطان 
المئـــة،  فـــي  بنســـبة 39  الثـــدي 
ـــا  ـــا أم ـــد أن هـــذا يعطين ـــا »أعتق مضيف
كبيـــرا بوجـــود اســـتراتيجيات يمكـــن 
ـــن  ـــة م ـــى الوقاي ـــاعدة عل ـــا للمس اتباعه
ســـرطان الثـــدي«. وتبيـــن خـــال 
الدراســـة أن التنـــاول اليومـــي لزبـــدة 
ـــوداني،  ـــول الس ـــوداني، وللف ـــول الس الف
والمكســـرات، والـــذرة يرتبـــط بالتخفيـــف 
ـــدي  ـــراض الث ـــة بأم ـــر اإلصاب ـــن خط م

ـــة. ـــي المئ ـــبة 68 ف ـــدة بنس الحمي
الفحص الذاتي

ـــورة »  ـــد الدكت ـــر تؤك ـــب اخ ـــن جان م
هنـــاء عبـــد المنعـــم« أســـتاذ طـــب 

النســـاء والتوليـــد بجامعـــة األزهـــر قائلـــة 
ـــى  ـــرأة عل ـــود الم ـــة ان تتع ـــى اهمي عل
ـــل  ـــن اج ـــدي م الفحـــص الشـــخصي للث
التشـــخيص المبكـــر لســـرطان الثـــدي 
ـــاة  ـــود الفت ـــم أن تتع ـــن المه ـــة : م قائل
علـــى فحـــص ثدييهـــا وخاصـــة بعـــد 
ـــود  ـــدورة الشـــهرية للتع ـــن ال ـــاء م االنته
ـــرار  ـــم وبالتك ـــن ث ـــا، وم ـــى طبيعتهم عل
تســـتطيع ماحظـــة أى تغيـــر يطـــرأ 
ــظ أو  ــد تاحـ ــا عنـ ــهما، وهنـ ملمسـ

ـــادة  ـــم تكـــن معت تلمـــس أى شـــىء ل
ـــا  ـــى الســـابق فيجـــب حينه ـــه ف علي
مراجعـــة الطبيـــب للتأكـــد مـــن 
ـــر  ـــراء تصوي ـــن إج ـــص وم الفح

ـــل. ـــدى الظلي الث
ـــى أن أفضـــل  ـــاء إل أشـــارت هن
وقـــت لفحـــص الثـــدى هـــو 
ـــدورة  ـــن ال ـــاء م ـــد االنته بع
ــون  ــث يكـ ــهرية، حيـ الشـ

قـــد خـــف تأثيـــر الهرمونـــات 
ـــت  ـــك إن قام ـــن، لذل ـــى الثديي عل

المريضـــة بفحـــص ثدييهـــا قبـــل 
ــون  ــرة فيكـ ــدورة مباشـ ــد الـ موعـ

ــدا بعـــض  ــرا وجامـ ــهما متحجـ ملمسـ
الشـــىء ممـــا يصعـــب معـــه التمييـــز 
ـــة  ـــه وأى كتل ـــدى نفس ـــيج الث ـــن نس بي

أخـــرى.

خوفـــا  الفتيـــات  تواجـــه 
شـــديدا مـــن ظهـــور 
ـــم  ـــوداء، رغ ـــرؤوس الس ال
ـــن  ـــر م ـــتخدامهن الكثي اس
التجميـــل  مســـتحضرات 
الـــرؤوس،  إلخفـــاء هـــذه 
ـــور  ـــا ألم ـــاة أحيان ـــأ الفت وتلج
تعتقـــد أنهـــا مـــن بديهيـــات 
أن  إال  بالبشـــرة،  العنايـــة 
ـــاك  ـــذا، وهن ـــي ه ـــة تجاف الحقيق
ــتخدام  ــو اسـ ــررا وهـ ــأ مكـ خطـ
ـــرة،  ـــف البش ـــب لتنظي ـــن الرائ اللب

ــام  ــاق المسـ ــوم بإغـ ــه يقـ ألنـ
ــا  ــرة ممـ ــون البشـ ــادة دهـ وزيـ
يلغـــى أي محاولـــة لتنظيـــف 

ــرة. البشـ
الـــرؤوس الســـوداء تبـــرز عـــادة 
بســـبب فـــرط الغـــدد الدهنيـــة 
ـــع  ـــون تتوس ـــراز الده ـــبب إف وبس
المســـامات، ويتجمـــع الدهـــن 
ويصبـــح  المســـامات،  فـــي 
ســـمكيا، وبـــم أن رأس المســـامات 
للهـــواء،  ومعرضـــة  مفتوحـــة 
ـــا  ـــح لونه ـــون ويصب ـــد الده تتأكس

ــكل رؤوس  ــا تتشـ ــود، ومنهـ أسـ
ــوداء. ــرة سـ صغيـ

أن  البـــد  خطـــوات  وهنـــاك 
ـــرؤوس  ـــن ال ـــص م ـــا للتخل نتبعه
الســـوداء منهـــا القيـــام بغســـيل 
الوجـــه علـــى األقـــل ثـــاث 
بالصابـــون  يـــوم  كل  مـــرات 
ـــار  ـــام بخ ـــج واســـتخدام حم المعال
ــبوع  ــرات، كل أسـ ــه 5 مـ للوجـ
ـــار  ـــد البخ ـــق، وبع ـــدة 10 دقائ لم
نقـــوم بغســـل الوجـــه بالمـــاء 
البـــارد إلغـــاق المســـامات مـــع 

ـــف  ـــم لتنظي ـــاء معق ـــتخدام م اس
ــد. الجلـ

وهنـــاك ماســـك طبيعـــي لعـــاج 
ـــن  ـــاء ع ـــوداء والبيض ـــرؤوس الس ال
طريـــق خلـــط ملعقـــة صغيـــرة مـــن 
العســـل مـــع نصـــف ملعقـــة صغيـــرة 
مـــن مســـحوق األرز ونضعـــه علـــى 
الوجـــه مـــع التدليـــك، ويمكـــن 
ـــب  ـــن الرائ ـــن أو اللب ـــط الطحي خل
بالكركـــم مـــع تركـــه لمـــدة 
ــاء  ــه بالمـ ــم ننظفـ ــق ثـ 10 دقائـ

البـــارد.

انتبهوا ايها المتزوجون!

المرأة والمجتمع

خمسة أخطاء تشعل حرائق المشاكل الزوجية

ــاي  ــك الشـ ــة لماسـ األدوات المطلوبـ
األخضـــر:- • كيـــس شـــاي أخضـــر 
• 3 أو 4 ماعـــق طحيـــن األرز أو 
طحيـــن الشـــوفان الناعـــم • مـــوزة 
ــة  ــو مهروسـ ــرة مانجـ ــف ثمـ أو نصـ
لترطيـــب وتفتيـــح البشـــرة طريقـــة 
الشـــاي األخضـــر  عمـــل ماســـك 
ــاي  ــرة 1- يوضـــع كيـــس الشـ للبشـ
األخضـــر فـــي كميـــة مـــن المـــاء المغلـــي 
علـــى النـــار لمـــدة دقيقتيـــن، ثـــم يرفـــع 
ـــرد.  ـــاء ليب ـــرك الم ـــار ويت ـــى الن ـــن عل م
2- يخلـــط طحيـــن األرز أو الشـــوفان 
الناعـــم مـــع ثـــاث ماعـــق كبيـــرة مـــن 
ـــى  ـــل عل ـــى أن تحص ـــر، إل ـــاي األخض ـــاء الش ـــه. م ـــى الوج ـــرده عل ـــن ف ـــس يمك ـــط متجان أن يتشـــكل الخليـــط جيـــدا. 3- ويمكـــن إضافـــة المزيـــد مـــن المـــاء إلـــى خلي
ـــة  ـــوز المهروس ـــرة الم ـــاف ثم تض
ــب  ــة حسـ ــو المهروسـ أو المانجـ
الرغبـــة؛ فالمـــوز مرطـــب جيـــد 
للبشـــرة، كمـــا أن المانجـــو مفيـــدة لتنظيـــف 
ـــكل البشـــرة والتخلـــص مـــن الخايـــا الميتـــة. 4-  ـــزج بش ـــى يمت ـــدا حت ـــط جي ـــب الخلي ـــدة يقل ـــرك لم ـــة، ويت ـــة وجاف ـــرة نظيف ـــى بش ـــر عل ـــاي األخض ـــك الش ـــرد ماس ـــل. 5- يف ـــل.ربـــع ســـاعة. 6- يغســـل الوجـــه بالمـــاء البـــارد، مـــع فـــرك البشـــرة للتخلـــص مـــن كام ـــرة المفض ـــب البش ـــن مرط ـــبة م ـــة مناس ـــرة بكمي ـــب البش ـــة. 7- ترط ـــا الميت الخاي
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قفـــــز الشــــــــــوق

بلهفـــــة .......

مـــــــن بيـــــــــــــن 

احداقـــــي ......

والقــــــى .......

بجمــرات اللهـــــب 

فــــوق احتراقـــــي 

وهمــس باذنـــــــي

مشــــفقا .......

كل محطات االنتظار

اغلقــت ابوابــــــها

فيا أيها المتعلـــــق 

بأذيال الســـــــراب 

لــــم انـــت باق ؟؟؟ 

ــاج  ــو نتـ ــر هـ ــر المتحجـ إن الفكـ
ــاع الـــذي تـــا مرحلـــة  ــر االقطـ عصـ
العبوديـــة البشـــرية فـــي التأريـــخ 
األنســـاني، وشـــكل البنـــاء الفوقـــي 
ـــه  ـــت ل ـــي دان ـــوع الت ـــاد الجم ـــذي ق ال
عبـــر خضوعهـــا لمـــا فرضـــه عليهـــا مـــن 
ــاع  ــاع المقـــدس واإلنصيـ ضـــرورة إتبـ

لـــه عبـــر الترغيـــب أوالترهيـــب.
ـــة  ـــي المحيط ـــة واألراض ـــت القلع كان
ـــا(  ـــمى بــــ )الاتيفوندي ـــا يس ـــا فيم به
ملـــكا لإلقطاعـــي، وقـــد عـــرف عـــن 
المالـــك أنـــه يوجـــه أوالده الـــى مجـــاالت 
الســـيطرة الثاثـــة علـــى الشـــعب، 
ـــل  ـــاد، فيجع ـــة واالقتص ـــة، الدول الكنيس
ـــدا  ـــي قائ ـــا والثان ـــه قس ـــد أبنائ ـــن أح م
عســـكريا واآلخـــر يبقـــى الـــى جانـــب 
ـــزارع  ـــاك والم ـــى األم ـــرف عل ـــه يش أبي
ليكـــون الســـيد المقبـــل حتـــى ال 
تخـــرج الملكيـــة الـــى شـــخص أو 
ـــل  ـــيم للعم ـــذا التقس ـــرى. ه ـــة أخ عائل
ــة  ــر تابعـ ــة الفكـ ــن حركـ ــل مـ جعـ
ــه  ــورة اللـ ــو صـ ــد وهـ ــة الواحـ لخدمـ
ــم  ــا كبيركـ ــى األرض )أنـ ــه علـ ومثالـ

ــي(. فعظمونـ
ـــة  ـــاع القديم ـــت الق ـــذا حافظ وهك
علـــى وجودهـــا المحـــدد وصانـــت 
نفســـها مـــن التكاثـــر عبـــر األمـــراض 
واألوبئـــة التـــي كانـــت تنســـب الـــى 
تلـــك  وتدعـــم  األلهـــي،  الغضـــب 
ـــة  ـــة والنقلي ـــانيد العقلي ـــير باألس التفاس
ــن  ــن الذيـ ــال الديـ ــل رجـ ــن قبـ مـ
ــادي  ــير مـ ــون أي تفسـ ــوا يحرمـ كانـ
ـــدد  ـــص ع ـــي تقل ـــاملة والت ـــل الش للعل

ــن . ــكان كل حيـ السـ
ولمـــا بـــدأ التملمـــل للخـــروج 
مـــن تحـــت طائلـــة الحكـــم الدينـــي، 
ـــاء  ـــك العلم ـــراق أولئ ـــة بإح ـــام الكهن ق

األفـــذاذ الذيـــن فســـروا األشـــياء تفســـيرا 
ــم  ــن أيديهـ ــلم مـ ــم يسـ ــا ولـ ماديـ
حتـــى مكتشـــف الـــدورة الدمويـــة 
)ســـرفيتوس( الـــذي أكتشـــفها قبـــل 
)وليـــام هارفـــي(، لكنـــه أحـــرق فـــي 
ـــن  ـــان( الكاه ـــد )كالف ـــى ي ـــرا عل سويس
ـــرادف  ـــة والم ـــن الكاثوليكي ـــق ع المنش
ـــب  ـــي المذه ـــي ف ـــر األلمان ـــن لوث لمارت
ــرض  ــذي كان يفتـ ــتانتي، والـ البروتسـ
ـــر،  ـــر الح ـــة الفك ـــر حرك ـــه أن يناص في
ولكنـــه ســـوء حـــظ العلـــم والعلمـــاء 

علـــى مـــر الزمـــان .
القديـــم  النظـــام  ذلـــك  لكـــن 
الـــذي تـــم نســـفه علـــى يـــد الثـــورة 
الصناعيـــة، وهـــي ثـــورة علميـــة فـــي 
ـــة  ـــا حـــركات ثوري ـــدت منه أساســـها تول
إنســـانية وعماليـــة نتجـــت عنهـــا قـــرارات 
متطرفـــة أحيانـــا. فثـــورة )كرومويـــل( 
ـــت  ـــي )1642( أوقف ـــا حوال ـــي بريطاني ف
ـــدة خمســـة  ـــاد م ـــد المي ـــال بعي األحتف
ــية  ــورة الفرنسـ ــا. والثـ ــرين عامـ وعشـ
ـــس  ـــه لخم ـــت الشـــيء نفس )1789( فعل
ســـنوات، وأنـــا أورد هـــذه األمثلـــة ال 
ــى  ــل علـ ــن ألدلـ ــا لكـ ــي أقرهـ لكونـ
جـــرأة العقـــل األوربـــي فـــي مواجهـــة 
ـــل  ـــه أي العق ـــى أن ـــم، حت ـــام القدي النظ
الفرنســـيين بعـــد  أصبـــح معبـــود 
ــى  ــاال علـ ــه تمثـ ــوا لـ ــورة وصنعـ الثـ
هيئـــة أمـــرأة أتخـــذوا ربـــة للعقـــل.

ـــان  ـــي اإلنس ـــر بق ـــرق الفقي ـــي الش ف
ـــا  ـــع له ـــب يصن ـــوى الغي ـــام ق عاجـــزا أم
األصنـــام واآللهـــة فـــإذا جـــاع أكلهـــا، 
ـــا  ـــع إلهه ـــة م ـــة قضاع ـــت قبيل ـــا فعل كم
ـــا  ـــر فلم ـــن التم ـــا م ـــذي كان مصنوع ال
ـــا  ـــراح عمله ـــه ف ـــة أكلت ـــت القبيل جاع

ـــا(. ـــة إلهه ـــت قضاع ـــل )أكل ـــا فقي مث
)الكمـــون(  لنظريـــة  وطبقـــا 

بهـــا  جـــاء  كمـــا  األنثروبولوجيـــة، 
ـــان  ـــل مورج ـــون قب ـــون المختص الباحث
الذهبـــي  الفصـــل  فـــي  وفريـــزر 
فـــإن العجـــز الفكـــري لـــدى ســـكان 
ـــزوا  ـــد أن غ ـــم بع ـــل معه ـــراء إنتق الصح
ـــزو  ـــزوح والغ ـــات الن ـــر موج ـــدن عب الم
ــى أرض  ــراء الـ ــن الصحـ ــة مـ المعروفـ
ــا  ــي ومنهـ ــراق الجنوبـ ــواد ـ العـ السـ
الـــى ســـوريا والـــى أعالـــي النهريـــن 

ــا. ــى تركيـ ــوال الـ ــراق وصـ ــي العـ فـ
ــزال  ــا يـ ــرقي مـ ــاننا الشـ إن إنسـ
ـــور  ـــن التط ـــل م ـــم الهائ ـــذا الك ـــم ه رغ
ــا ـ  ــزا ـ قدريـ ــاق عاجـ ــي الخـ العلمـ
مستســـلما للغيـــب ال يفتـــش حتـــى 
فـــي دينـــه عبـــر البوابـــات والنوافـــذ 
المشـــرقة وهـــي كثيـــرة، لمـــاذا ال 
نقـــرأ كتبنـــا، حتـــى الدينيـــة منهـــا، 
بعقـــول منفتحـــة تأخـــذ األمـــور عـــن 
ــوادث  ــي لحـ ــل العلمـ ــق التحليـ طريـ
ــم  ــا ثـ ــوال كاتبيهـ ــك الكتـــب وأقـ تلـ
ــق روح  ــا يطابـ ــاء بمـ ــتنتاج البنـ اإلسـ
ــظ ال أن  ــه اآلنـ ــذي نعيشـ ــر الـ العصـ
تكـــون عقولنـــا وأرواحنـــا مكبلـــة 
ـــاء  ـــي فض ـــة ف ـــي أو هائم ـــود الماض بقي
ـــه،  ـــاف ل ـــي وال ضف ـــر مرئ ـــتقبل غي مس

ــر  ــذا القـــول للمفكـ وأن نســـتوعب هـ
ــز  ــم والحائـ ــي العظيـ ــي العربـ والروائـ
ـــب  ـــو )نجي ـــل اال وه ـــزة نوب ـــى جائ عل
ـــه  ـــي روايت ـــول ف ـــث يق ـــوظ( حي محف

)أفـــراح القبـــة(:
»الماضـــي ســـراب والمســـتقبل 
ـــت فيهـــا«  ـــك الســـاعة التـــي أن غيـــب ول
ـــوا  ـــرادا حاول ـــول أن أف ـــة أق وللحقيق
قواهـــم وصارعـــت معهـــم  وبـــكل 
احـــزاب فـــي تلـــك المعركـــة تاركيـــن 
ـــب  ـــرة تطل ـــا كثي ـــهداء وكتب ـــارا وش آث
ـــق  ـــا أنبث ـــا م ـــا، ومنه ـــن يكشـــف عنه م
ـــن  ـــدءا م ـــه ب ـــن نفس ـــال الدي ـــن خ م
ـــه  ـــي كتاب ـــي ف ـــد الغزال ـــو حام ـــام أب اإلم
)إحيـــاء علـــوم الديـــن( قبـــل مـــا يقـــارب 
ــت  ــه )تهافـ ــم كتابـ ــام، ثـ ــف عـ األلـ
ـــن  ـــاس ألب ـــذي كان األس ـــفة( ال الفاس
ـــف  ـــذي أل ـــي األندلســـي ال رشـــد القرطب
)تهافـــت التهافـــت( ردا علـــى األمـــام 
ـــدل  ـــة للج ـــا أول مدرس ـــي مفتتح الغزال

)الدياتلتيـــك( فـــي العصـــر الحديـــث.
األمـــم الحيـــة تعيـــش وتبقـــى 
ـــا  ـــي تأريخن ـــا، وف ـــال متنوريه ـــن خ م
ــا أكثـــر مـــن مثـــال  الســـرياني لدينـ
ــا(  علـــى ذلـــك، فثـــورة )اوردو كاجينـ
ـــع  ـــام بتوزي ـــذي ق ـــام ال ـــل 4 آالف ع قب
ـــاء الشـــعب  ـــد وجعـــل ألبن ـــروات المعاب ث
حصصـــا ســـنوية مـــن غـــات األرض، 
ــم  ــي العالـ ــورات فـ ــى الثـ ــي أولـ هـ

وتحتـــاج الـــى مـــن يكشـــف عنهـــا.
ــن  ــن العاكفيـ ــي الباحثيـ ــا فـ ولنـ
علـــى تراثنـــا الســـرياني أســـوة بـــأن 
ــى  ــدا الـ ــا مرشـ ــا دليـ ــفوا لنـ يكشـ
حيـــاة عصريـــة مرفهـــة ال أن تقتصـــر  
ـــرار  ـــران مجنحـــة وج ـــى ثي البحـــوث عل
ـــة  ـــي قوقع ـــة ف ـــارة قابع ـــرة وحض متكس

ماتـــزال هـــي مهـــد الحضـــارات.
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ـــن  ـــا م ـــم ردح ـــان القدي ـــاش اإلنس ع
ـــات  ـــابها لحيوان ـــاة مش ـــط حي ـــن نم الزم
ــون  ــه قانـ ــي إتباعـ ــس فـ ــراري، ليـ البـ
ــي  ــزه هـ ــون غرائـ ــي كـ ــاب وال فـ الغـ
ـــن  ـــاره للقواني ـــه أو الفتق ـــدة لتصرفات القائ
ـــوم  ـــم الي ـــره عال ـــا يعتب ـــك مم ـــر ذل وغي
)المتحضـــر( بعيـــدا عـــن اإلنســـانية 
وحضارتهـــا. بـــل فـــي اعتمـــاده نمطـــا 
ـــار  ـــوب والثم ـــه الحب ـــا أساس ـــا نباتي غذائي
ــة  ــوم النيئـ ــا اللحـ ــاب وأحيانـ و األعشـ
ـــافه  ـــذا كان إكتش ـــي، ل ـــخ أو ش دون طب
ـــة  ـــطورة اليوناني ـــول األس ـــي تق ـــار الت الن
أن اإللـــه بروميثيـــوس أهداهـــا للبشـــر، 
خطـــوة عظيمـــة نحـــو المدنيـــة و بنـــاء 

الحضـــارة.
ـــم  ـــنتها اللح ـــى ألس ـــوى عل ـــا ش بعدم
و اللبـــن و الفخـــار، واســـتضاء و ردع 
االعـــداء، ســـيما بعدمـــا خبـــر غضبهـــا 
المريـــع جعـــل االنســـان النـــار موضـــع 
التقديـــر والتعظيـــم و ربمـــا كانـــت 
أول مقـــدس فـــي حياتـــه، فيمـــا بعـــد 
ــا عـــن  ــر وضوحـ ــورة أكثـ تكرســـت صـ
تقديـــس النـــار لـــدى ديانـــات أخـــرى 
رمـــزا  تعدهـــا  التـــي  كالزراداشـــتية 
ـــا  ـــد، وله ـــه الواح ـــي لإلل ـــور النوران للحض
ـــات الســـماوية  ـــدى الديان ـــة أخـــرى ل رمزي
ــاع الشـــر  ــا ســـيؤول مصيـــر صنـ فإليهـ
ليكونـــوا وقودهـــا وحطـــب جمراتهـــا 

ــة.  ــوم القيامـ ــتعرة يـ المسـ
نقـــرأ فـــي التاريـــخ عـــن اســـتخدام 
النـــار إلرســـال رســـائل معينـــة ونقـــل 

األخبـــار الســـعيدة منهـــا والحزينـــة، 
إذ كانـــت القـــاع تتـــوزع علـــى طـــرق 
ـــى  ـــا إل ـــار عبره ـــل األخب ـــل وتنتق القواف
ـــاد  ـــى إيق ـــا يتوال ـــدة عندم ـــاع البعي األصق
النـــار مـــن قلعـــة إلـــى أخـــرى كمـــا 
ـــة  ـــا اكتشـــفت الملكـــة هيان حصـــل عندم
ـــا  ـــا ايض ـــدس. ومنه ـــب المق ـــبة الصلي خش
ـــي  ـــفرة الت ـــان المش ـــائل الدخ ـــارت رس ط
ــار  ــر، ومـــن النـ ــود الحمـ ــلها الهنـ يرسـ
ينبعـــث الدخـــان األبيـــض مـــع اختيـــار 
ـــى  ـــدل عل ـــود ي ـــا األس ـــد فيم ـــا جدي باب
العكـــس. الضائعـــون والتائهـــون فـــي 
ـــة  ـــائلهم الناري ـــم رس ـــة له ـــق النائي المناط
أيضـــا عندمـــا تســـقط طائراتهـــم أو 
ـــا  ـــار جلب ـــدون الن ـــم فيوق ـــرق بواخره تغ

ـــة و  ـــي الحيوي ـــباب يعن ألن الش
التجـــدد واألمـــل المتفجـــر رغبـــة 
فـــي اإلمســـاك بالمســـتقبل، ههـــم 
ــاء  ــن مينـ ــم مـ ــرون بصوتهـ يبحـ
عنـــكاوا نحـــو الشـــواطئ البعيـــدة 
ـــتقبل  ـــس المس ـــم تضاري ـــي ترس الت
ــوت  ــدة )صـ ــم الواعـ ــر مجلتهـ عبـ
الشـــباب( التـــي يمســـك دفـــة 
ــاز  ــب االمتيـ ــا صاحـ ــادة فيهـ القيـ
ـــرأس  ـــامايا( وي ـــعيد ش ـــل )س الزمي
ـــاعدة  ـــو( بمس ـــل رم ـــا )فاض تحريره
الذيـــن  الشـــباب  مـــن  نخبـــة 
الجالـــة  صاحبـــة  اســـتهوتهم 

ــا. ــى مملكتهـ ــم الـ وجذبتهـ
ـــم  ـــن مجلته ـــر م ـــدد األخي  الع
ــرا،  ــدر مؤخـ ــذي صـ ــهرية الـ الشـ
القضايـــا  مـــن  العديـــد  ضـــم 

واالجتماعيـــة،  الشـــبابية 
االفتتاحيـــة  مـــن  بـــدءا 
ـــطورها  ـــن س ـــر بي ـــي أبح الت
صاحـــب االمتيـــاز تحـــت 
عنـــوان )أيضـــا مـــع الشـــباب( 
مـــرورا باللقـــاء الشـــبابي 
ـــكاوا، و  ـــه عن ـــذي احتضنت ال
ـــات  ـــي يومي ـــل ف ـــة التأم وقف
امـــرأة عراقيـــة لنضـــال عاشـــا، 
ــدرات  ــة قـ ــاء بتنميـ وانتهـ
اتخـــاذ  علـــى  الشـــباب 

ــف. ــي يوسـ ــرار ألبـ القـ
ومـــا بيـــن هـــذا الكـــم 
الكبيـــر مـــن المواضيـــع 
ــد  ــي تجسـ ــة التـ المتداخلـ
الشـــبابية  الحيويـــة 
وإصرارهـــا الـــذي ال يليـــن، 
ــات  ــن الماحظـ ــد مـ ــرز العديـ تبـ
ــتخدام  ــا اسـ ــي مقدمتهـ ــل فـ لعـ
نفـــس )الميجـــرات( الثاثيـــة فـــي 
تصميـــم الصفحـــات إلـــى جانـــب 
االختافـــات فـــي حجـــم الحـــرف 
ـــاب  ـــع غي ـــت( م ـــتخدم )الفون المس
أســـماء كتـــاب بعـــض المواضيـــع 
ــوع  ــي موضـ ــر فـ ــو األمـ ــا هـ كمـ
)والـــداي فـــي صومعتـــي( فضـــا 
ـــدد  ـــس للع ـــوع الرئي ـــن أن الموض ع
ـــا  ـــاء خالي ـــبابي، ج ـــاء الش ـــو اللق وه
مـــن الصـــور فـــي الوقـــت الـــذي 
اشـــتمل فيـــه علـــى لقـــاءات مـــع 

ــاركين. ــن المشـ ــدد مـ عـ
ــباب(  ــوت الشـ ــا لـ)صـ تحياتنـ
ـــوت  ـــذا الص ـــون ه ـــا أن يك وتمنياتن

أكثـــر نضجـــا واشـــد تأثيـــرا.

ــن  ــر مـ ــدد األخيـ ــاف العـ ــدر غـ تصـ
مجلـــة )أور( عنوانـــان رئيســـان همـــا: 
ـــع (،  ـــب الجمي ـــا مطل ـــان هم ـــام واألم )الس
و )القـــوش تتـــألأل فـــي مســـيرة الشـــموع 

مـــن اجـــل الســـام فـــي الوطـــن(.
ــة  ــدد المجلـ ــل عـ ــه، حفـ ــن دفتيـ بيـ
ــة  ــوش لجمعيـ ــرع القـ ــا فـ ــي يصدرهـ التـ
ـــع  ـــن المواضي ـــد م ـــة بالعدي ـــة الكلداني الثقاف
المنوعـــة كانـــت فـــي مقدمتهـــا افتتاحيـــة 
ـــس  ـــال جرجي ـــل جم ـــر الزمي ـــس التحري رئي
الســـو التـــي حملـــت عنـــوان )حـــدود 
المعرفـــة(، ومـــن المواضيـــع األخـــرى: 
التعايـــش الســـلمي بيـــن األديـــان لرافلـــة 
يوســـف، قصـــة قصيـــرة بعنـــوان خارطـــة 
العـــراق لجميـــل يلـــدا حيـــدو، لقـــاء مـــع 
ــر  ــدي مديـ ــن جنـ ــان حسـ ــيد ريسـ السـ
ــب،  ــا حبيـ ــه ايفـ ــف، أجرتـ ــة تلكيـ تربيـ
ـــودا  ـــو ق ـــع عب ـــية لبدي ـــرب النفس ـــخ الح تاري
ـــا  ـــر وغيره ـــار أمي ـــخ لعم ـــن التاري ـــيء م وش

الكثيـــر.
ـــوع،  ـــي المن ـــد اإلعام ـــذا الجه ـــم ه  ورغ
ـــك الكثيـــر مـــن الماحظـــات  بيـــد أن هنال
الكفيلـــة، فـــي حـــال أخذهـــا بنظـــر 
ـــل  ـــو األفض ـــة نح ـــاء بالمجل ـــار، باالرتق االعتب
ولعـــل المفاجـــأة تتمثـــل فـــي غيـــاب 
الموضـــوع الرئيـــس الـــذي نشـــرت صـــوره 
علـــى الغـــاف وهـــو مســـيرة  شـــابات 

وشـــباب القـــوش مـــن اجـــل الســـام.
ـــم  ـــدد، ول ـــي صفحـــات الع ـــا ف ـــد بحثن فق
نعثـــر فيهـــا علـــى أي خبـــر أو تعليـــق أو 

ـــة  ـــة صحفي ـــة متابع ـــر أو أي ـــق أو تقري تحقي
توضـــح متـــى وأيـــن اقيمـــت مســـيرة 
ــاذا  ــا؟ ومـ ــن نظمهـ ــذه؟ ومـ ــموع هـ الشـ
ـــاف  ـــورة الغ ـــتثناء ص ـــا؟ باس ـــت أهدافه كان
ـــاف  ـــى الغ ـــن عل ـــن أخريي ـــة وصورتي الرئيس
ـــوق أبســـط  ـــة ف ـــز المجل ـــك تقف ـــي! وبذل الثان

أولويـــات التقاليـــد المهنيـــة الصحفيـــة.
ـــن  ـــد م ـــة بالعدي ـــت المجل ـــى ذلك..حفل إل
األخطـــاء النحويـــة واللغويـــة بـــدءاً مـــن 
ـــروراً  ـــا م ـــى غافه ـــة عل ـــن الرئيس العناوي
بافتتاحيـــة رئيـــس التحريـــر وانتهـــاءً 
ــر  ــو مؤشـ ــورة، وهـ ــواد المنشـ ــة المـ ببقيـ
علـــى ضـــرورة مراجعـــة المجلـــة لغويـــاً 

قبـــل طباعتهـــا.

 لو ألعب .. لو احرق الملعب

جورجينا بهنام

حين يبحر الشباب
شباب القوش نحو مرافئ األمل

يوقدون قلوبهم  شموعا للسالم

لانتبـــاه واســـتدعاء لفـــرق النجـــاة.
لكـــن رســـائل النـــار تطـــورت عبـــر 
ـــة  ـــديد اللهج ـــا ش ـــات بعضه ـــان وب األزم
ـــق  ـــع حري ـــا اندل ـــى، فعندم ـــد المرم وبعي
لنـــدن الهائـــل عـــام 1666 وأتـــى علـــى 
جـــزء كبيـــر منهـــا فهـــم البعـــض أنـــه 
ليـــس إال رســـالة مـــن الســـماء وعقابـــا 
فـــي  المنغمســـين  ألهلهـــا  إلهيـــا 
ـــاس  ـــه الن ـــا ظن ـــم، وم ـــهواتهم وملذاته ش
ـــاد  ـــر الب ـــوس طه ـــر النف ـــالة لتطهي رس

مـــن الطاعـــون )ورب ضـــارة نافعـــة(.
 وقبلـــه أحـــرق نيـــرون رومـــا و 
وقـــف مأخـــوذا بالمنظـــر يعـــزف علـــى 
ـــار هـــذه  ـــت رســـالة الن ـــة الطـــرب، فكان آل
المـــرة إلـــى كل الطغـــاة أن ســـقوطهم 
اســـتبداده  الن  محالـــة،  ال  قـــادم 
ـــة  ـــروب الداخلي ـــاس والح ـــه واإلف وبذخ
أســـبابا  كلهـــا  كانـــت  والخارجيـــة 
ـــه  ـــه علي ـــاب حلفائ ـــورة وانق ـــد الث لتصاع

ــرا. ــى منتحـ ــى قضـ ــقوطه حتـ وسـ
عبـــر  الحرائـــق  أشـــهر  مـــن 
ــكو  ــان فرانسيسـ ــق سـ ــخ حريـ التاريـ
وحريـــق طوكيـــو وحريـــق القاهـــرة 
ـــت  ـــي 1952/1/26 وأكل ـــع ف ـــذي اندل ال
ــير  ــر يسـ ــددا غيـ ــران عـ ــه النيـ خالـ
ـــينمات  ـــادق والس ـــات والفن ـــن المح م
ـــم  ـــرية ورغ ـــائر البش ـــن الخس ـــا ع فض
ــا زال  ــنوات مـ ــذه السـ ــرور كل هـ مـ
ـــد  المصـــادر  ـــع تأكي ـــوال م ـــل مجه الفاع
علـــى أن الحـــادث كان مدبـــرا وأن 
ـــال  ـــتوى ع ـــى مس ـــذه كان عل ـــن نف م
مـــن التدريـــب والمهـــارة، وســـواء كان 
ـــلطات  ـــل أم س ـــو الفاع ـــاروق ه ـــك ف المل
جماعـــة  أم  البريطانـــي  االحتـــال 
ـــق  ـــد كان الحري االخـــوان المســـلمين فق
مـــن مقدمـــات إســـقاط الملكيـــة، 

وقيـــام الثـــورة المصريـــة وحمـــل هـــو 
اآلخـــر رســـالة مشـــفرة ربمـــا لـــو 
فهمهـــا الملـــك لتجنـــب االطاحـــة بـــه 
صبيحـــة 7/23 مـــن ذات العـــام فيمـــا 
ـــار  ـــب مس ـــي قل ـــا ف ـــن فهمه ـــح م نج
األحـــداث لصالحـــه. عندمـــا تكـــرر 
الســـيناريو ذاتـــه قبـــل مـــدة يســـيرة 
مـــع إحـــراق جامـــع رابعـــة العدويـــة 
و كثيـــر مـــن المنشـــآت والممتلـــكات 
ــزاب  ــرات االحـ ــة والعامـــة ومقـ الخاصـ
ـــه  ـــوت الل ـــى بي ـــرطة، حت ـــام الش وأقس
لـــم تســـلم إذ طالـــت الســـنة اللهـــب 
أكثـــر مـــن أربعيـــن كنيســـة، بعـــض 
ـــة  ـــى جماع ـــارت ال ـــام أش ـــع االته أصاب
عهـــد فيهـــا إتبـــاع سياســـة األرض 
المحترقـــة، وربمـــا أرادت أن توجـــه 
ـــو  ـــا )ل ـــالة مفاده ـــه رس ـــعب وجيش للش
ألعب...لـــو أحـــرق الملعـــب(، لكـــن 

ــاد. ــا بالمرصـ ــش كان لهـ الجيـ
عندمـــا كـــررت النـــار فعلتهـــا فـــي 
حرائـــق آبـــار النفـــط بالكويـــت، كان 
الفاعـــل معلومـــا ورســـالته واضحـــة، 
رغـــم تكلفتهـــا الباهظـــة التـــي دفعهـــا 
ـــم وأرواح  ـــروات باده ـــن ث ـــون م العراقي
ـــرة  ـــق كثي ـــن حرائ ـــوا، لك ـــبابهم ومازال ش
مؤسســـات  فـــي  وتندلـــع  اندلعـــت 
ــتهدف  ــة وتسـ ــة االهميـ ــة بالغـ حكوميـ
ـــل  ـــا والفاع ـــا بذاته ـــا وغرف ـــق بعينه طواب
التمـــاس  مـــازال مجهـــوال، وإن كان 
ـــال  ـــم األول واإلهم ـــو المته ـــي ه الكهربائ
ـــول  ـــة تط ـــا والقائم ـــاب ثالث ـــا واإلره ثاني
ـــن  ـــو مـــن رســـائل، م ـــق ال تخل مـــع حرائ
أرســـلها؟ لمـــن؟ مـــن يفـــك شـــفرتها؟ 
وهـــل ســـتكون باهظـــة التكلفـــة أم 
بخســـة؟ وفـــي كل االحـــوال أال يدفـــع 

الشـــعب فاتورتهـــا؟

أدب و ثقافة
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شـــهدت مدينـــة أربيـــل، قبـــل ايـــام حفـــل 
ــنة  ــتان لسـ ــال كوردسـ ــار ملكـــة جمـ إختيـ
ـــن  ـــاة م ـــه 12 فت ـــت علي ـــذي تنافس 2013، ال

مختلـــف أنحـــاء كوردســـتان .
ــل  ــي الحفـ ــم فـ ــة التحكيـ ــت لجنـ و ضمـ
الـــذي نظمتـــه وزارة الثقافـــة بالتعـــاون مـــع 
ـــن  ـــددا م ـــي ’ ع ـــاج الفن ـــون لانت ـــركة بابل ش
الفنانيـــن الكـــورد واللبنانييـــن والعالمييـــن، 
كمـــا وشـــهد الحفـــل تقديـــم العديـــد مـــن 
العـــروض الغنائيـــة التـــي شـــارك فيهـــا كل 
مـــن الفنـــان اللبنانـــي عاصـــي الحانـــي 
وعـــدد مـــن الفنانيـــن الكـــورد مـــن بينهـــم 

المطربـــة دشـــني مـــراد.

وفـــازت بالمســـابقة  المتســـابقة( فينـــك محمـــد 
ـــة  ـــا كملك ـــم تتويجه ـــث ت ـــم، حي ـــد الكري عب
ــتان  ــال كوردسـ ــرش جمـ ــى عـ ــع علـ لتتربـ

لســـنة 2013.
ــليمانية  ــد 1988 السـ ــن مواليـ ــة مـ  والملكـ
ووهـــي مقيمـــة فـــي سويســـرا، وتجيـــد اللغـــات 
الفرنســـية واإلســـبانية واألنكليزيـــة باإلضافـــة 
ـــتطاعت  ـــد إس ـــة األم، وق ـــة الكوردي ـــى اللغ إل
ـــا  ـــم بحصوله ـــة التحكي ـــزع اعجـــاب لجن ان تنت
علـــى اعلـــى النقـــاط ’ حيـــث حصـــدت 87  

ـــة. ـــوع 100 نقط ـــن مجم ـــة م نقط
هـــذا وقـــد اشـــاد عـــدد مـــن المدعوييـــن 
بالتنظيـــم الرائـــع والراقـــي للحفـــل الكبيـــر 

ـــذي  ال
اقيـــم بمقـــر شـــركة 

ــون. بابلـ

نسمة
من الشــــعر الشـــــــعبي
  وينـك ... كلشـي بيـــه يصيــح مشتــاگ

خيـالــي وصفنتـي ..ودمعـات العيــــون
شـميت ريحــة ثيابـــك اركضت عالبـــاب
اتمنى اشوف  خيـــالــــــك ويـه اليمـــرون

ماجــيت ..وأني اتــاني صـار لـي سـنيــن
اكيـد بشــوفتك ... راح اگلــب الكـــون

تعـال حتى لو تجرحني بجرحـك ارتاح
جرحك يختــلف عــن كل اليجــرحـــون

كردستان تنتخب ملكتها 

ــه مضــغ  ــع مواطني ــي ســنغافورة من ــون ف 1-   صــدر قان
ــروع  ــا مش ــي يتطلبه ــة الت ــف العالي ــرا للتكالي ــة نظ العلك
ــى  ــة إل ــة العلكــة، إضاف ــات إلزال تنظيــف الشــوارع والطرق
أنهــا تســببت فــي تعطــل بعــض أبــواب المتــرو اإللكترونية.
2-   فــي الدنمــارك صــدر قانــون يمنــع إطفــاء المصابيــح 
ــة  ــة مالي ــدد غرام ــارا، وح ــا ونه ــيارة لي ــة للس االمامي
ــول  ــون مفع ــذا القان ــون، إال أن له ــذا القان ــن له للمخالفي
واضــح فــي البــاد فقــد قلــت معــدالت الحــوادث بشــكل 

ملحــوظ.
3-   الطالــب الــذي يغــش فــي اإلمتحانــات عقوبتــه 

الســجن فــي بنغــادش!!
ــي  ــون يحم ــة قان ــو األميريكي ــة أوهاي 4-   أصــدرت والي
الطيــور مــن تلوينهــا وعرضهــا، ســواء فــرد أو هيئــة 

ــية. مؤسس
ــد  ــون فــي الصيــن يمنــع إنجــاب أكثــر مــن ول 5-   قان
واحــد لألســرة الواحدة،وذلــك بســبب عــدد الســكان 
ــد  ــى أح ــوأم يعط ــال والدة ت ــي ح ــة ف المتزايد،وبالنتيج

التوائــم ألحــد دور التبنــي.
6-   فــي البندقيــة صــدر قانــون يمنــع المتنزهيــن مــن 
إطعــام الحمــام وذلــك بهــدف تقليــل عددهــم، ويغــرم كل 

مخالــف بقيمــة ماليــة ضخمــة.
7-   فــي ألمانيــا ممنــوع أن تسافربســيارتك قبــل فحصهــا 
ــع  ــى ال تدف ــريع حت ــق الس ــي الطري ــف ف ــي ال تتوق لك

غرامــة ضخمــة!!
ــة  ــلونة وإال الغرام ــوارع برش ــي ش ــوع البصــق ف 8-   ممن

ــارك!! بانتظ
9-   مــن القوانيــن القديمــة فــي بريطانيــا ممنــوع تنــاول 
ــم  ــا بإعتقاده ــك ألنه ــمس وذل ــي كريس ــم ف ــر اللح فطائ

ــى الســكر واالنحــال. ــع إل تدف
10-  ممنــوع الكعــب العالــي أثنــاء زيــارة المناطــق األثريــة 

فــي اليونــان تجنبــا مــن تلــف اآلثــار!

فينك محمد عبد الكريم تتربع على عرش 
الجمال لعام 2013
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أقــر إيكــر كاســياس، حــارس 
ــد والمنتخــب  ــال مدري مرمــى ري
بأنــه  القــدم  لكــرة  اإلســباني 
ــوف  ــن صف ــل ع ــي الرحي ــر ف فك
ــاب  ــد أن غ ــي بع ــادي الملك الن
عــن المشــاركة لمــدة ثمانيــة 
ــك  ــن تل ــدل ع ــه ع ــهر، إال أن أش
ــي  ــزال ف ــوي االعت ــرة، وين الفك

صفــوف الميرينجــي.
وقــال كاســياس عقــب الفــوز 
علــى كوبنهاجــن 4-0 فــي الجولــة 
المجموعــات  دور  مــن  الثانيــة 
أوروبــا  أبطــال  دوري  لبطولــة 
ــا تظــل كل هــذا  األربعــاء »عندم
الوقــت دون مشــاركة، قــد تفكــر 
فــي الرحيــل عــن الريــال، ال 

ــي  ــك، ولكنن ــكار ذل ــي إن يمكنن
اآلن أنــوي االســتمرار«.

)كارلــو  »المــدرب  وتابــع 
ــي  ــب ف ــود أن ألع ــيلوتي( ي أنش

ي  ر و د

ــا، ويجــب اســتغال  أبطــال أوروب
ــة  ــدة ثماني ــب لم ــم ألع ــك. ل ذل
أشــهر. أنــوي االســتمرار هنــا، 

ء  نهــا إ و

هنــا«. مســيرتي 
وأكــد كاســياس أن »ريــال مدريد 
فــوق الاعبيــن. قــد تخــرج بعــض 
التعليقــات، ولكــن األهــم هــو 
درع النــادي، ويمكننــا أن نلتقــي 
جميعــا فــي ســيبليس«، الســاحة 
التــي يحتفــل فيهــا ريــال مدريــد 

بالفــوز بألقابــه.
وأوضــح »ســنفوز جميعــا بتناوبي 
فــي حراســة المرمــى مــع دييجــو 
ــا.  ــرا إيجابي ــا أراه أم ــز(، أن )لوبي
ــن  ــد م ــي والب ــا التراخ ال يمكنن
كأساســي.  للعــب  المنافســة 
وللجماهيــر الحــق فــي إبــداء 
ــاند  ــا أن تس ــن عليه ــا، لك آرائه

ــوا. ــا كان ــون أي ــن يلعب م

 

أكاد  ســيدات  فريــق  تــوج 
 ، الطائــرة،  الكــرة  عنــكاوا 
ــرة  ــك للم ــراق  وذل ــا للع بط

الثالثــة فــي تاريخــه.
وأقيمــت بطولــة العــراق لكــرة 
ــة  ــيدات – أندي ــرة للس الطائ

ــة  ــي مدين ــازة ف ممت
بمشــاركة  شــقاوة 
)17( فريقــا يمثلــون 
العــراق؛  محافظــات 
وهــم )أكاد عنــكاوا/ 
قــره قــوش )بخديــدا(/ 
ــارةزوور/  ــيروانى ش س
خــاك/ شــقاوة/ طــق 
ــوى/  ــوالف ن ــق/ س ط
فتــاة بغــداد/ دروازة/ 
ــاة النجــف/  ــة/ فت راني
بغــداد/  برايةتــى/ 
قــرداغ/  وحــدة/ 
بيشــمركة( األرمــن/ 

وفــازت فتيــات أكاد 
ــة  ــات النهائي ــكاوا بالمباري عن
قرقــوش  فتيــات  علــى 
اشــواط  ثاثــة  بنتيجــة 

حفلــت  حيــث  لشــوطين 
المبــاراة بالقــوة واالثــارة نظــرا 
ــن  ــان م ــه الفريق ــا يمتلك لم
يمثلــن  مقتــدرات  العبــات 
اغلبهــن المنتخبــات الوطنيــة 
ــى عــدد  ــة ال العراقيــة باالضاف
االيرانيــات  الاعبــات  مــن 
ــيء  ــورايا تهن ــات .س المحترف
علــى  عنــكاوا  اكاد  فتيــات 
الفــوز الكبيــر الــذي جــاء 
نتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي 
بذلهــا الفريــق خــال البطولــة 
ــادي  ــا ادارة الن ــيء ايض وتهن
المتواصــل  عملهــا  علــى 
للتحقيــق اكبــر عــدد مــن 
ــازة  ــج الممت البطــوالت والنتائ
علــى مســتوى العــراق واقليــم 

كوردســتان.

الوطنــي  المنتخــب  يعــاود 
ــه  ــدم تدريبات ــرة الق ــي لك العراق
ــي  ــاء ف ــوم الثاث ــداد الي ــي بغ ف
المرحلــة الثانيــة مــن اعــداده 
ــي  ــاراة الســعودية المقــررة ف لمب
15 اكتوبــر ضمــن تصفيــات امــم 

اســيا 2015 .
وكان الفريــق قــد انهــى معســكرا 
اســتمر  تركيــا  فــي  تدريبيــا 
خالــه  خــاض  ايــام  عشــرة 
مبــاراة تجريبيــة واحــدة مــع 
ــق اســكودار التركــي انتهــت  فري

بالتعــادل الســلبي .
ــر  ــس المدي ــال باســل كوركي وق
تدريبــات  للفريــق الن  االداري 
ــي  ــودة العب ــاء ستشــهد ع الثاث
الــى  االولمبــي  المنتخــب 
الفريــق بعــد ان أرتبطــوا فــي 
بالمشــاركة  الماضيــة  المــدة 
ــدورة التضامــن االســامي فــي  ب
الفريــق  ان  قائــا  اندونيســيا 
ــل ان  ــام قب ــة اي ســيتدرب لثاث
يغــادر الجمعــة الــى العاصمــة 
الجــراء  بيــروت  اللبنانيــة 

ــى مــع  مباراتيــن وديتييــن االول
اليمــن فــي الســادس من الشــهر 
الحالــي والثانيــة مــع لبنــان فــي 
ــه  ــى ان يتوج ــه عل ــن من الثام
عمــان  الــى  بعدهــا  الفريــق 
الســعودية  لمواجهــة  تحضيــرا 

ــات  ــوالت التصفي ــث ج ــي ثال ف
ــراق  ــك الع ــي يمل ــيوية الت االس
ــوزه  ــن ف ــاط م ــاث نق ــا ث فيه
ــدف واحــد  ــى اندونيســيا  به عل
ــام  وخســارته بالنتيجــة ذاتهــا ام

الصيــن .

المديــر  ان  كوركيــس  وبيــن 
الفنــي للفريــق حكيــم شــاكر 
ســيختزل عــدد الاعبيــن خــال 
ــة بانتظــار التحــاق  ــام المقبل االي
ــاء  ــل لق ــن قب ــه المحترفي نجوم

ــودي. ــن ال اليم

أكتملــت االســتعدادات فــي مدينــة اربيــل العراقيــة إلحتضان منافســات 
ــدم  ــرة الق ــيا لك ــباب اس ــة ش ــات بطول ــي تصفي ــة ف ــة الثالث المجموع
أبتــداء مــن الثامــن مــن اكتوبــر الحالــي فــي ملعــب فرانســوا حريــري  
ــي  ــش وباكســتان الت ــت وبنغادي ــراق والكوي ــات الع بمشــاركة منتخب
مــن المؤمــل أكتمــال وصولهــا مســاء الســبت بعــد ان كانــت الكويــت 
ــرفين  ــر المش ــول أخ ــع وص ــا يتوق ــس كم ــوال الخمي ــرق وص اول الف
ــزي المنســق  ــن رم ــن ربي ــل. واعل والحــكام االســيويين االحــد المقب
االعامــي للتصفيــات ان حقــوق النقــل التلفزيونــي قــد فــازت بهــا قنــاة 
رياضيــة عراقيــة جديــدة تبــث مــن اقليــم كوردســتان العــراق اســمها 
) وار( بينمــا ســيكون حضــور المشــجعين مجانــا الــى المباريــات التــي 
تنطلــق يــوم الثاثــاء المقبــل بلقــاء الكويــت وباكســتان فــي الســاعة 
ــراق  ــاراة الع ــا مب ــراق تليه ــت الع ــاء بتوقي ــر الثاث ــن ظه ــدة م الواح
وبنغاديــش فــي الســاعة الخامســة مســاء. وتجــرى الخميــس مباراتــا 
الجولــة الثانيــة بمبــاراة العــراق مــع باكســتان فــي الواحــدة ظهــرا تليها 
مبــاراة الكويــت وبنغاديــش فــي الخامســة مســاء وتختتــم التصفيــات 
ــي الواحــدة  ــش وباكســتان ف ــي بنغادي ــل بمبارات ــوم الســبت المقب ي
ــي الخامســة مســاء. ويتأهــل متصــدر  ــت ف ــع الكوي ــراق م ظهــرا والع
المجموعــة الــى نهائيــات بطولــة اســيا التــي ســتقام فــي مانيمــار كمــا 
يصاحبهــم افضــل خمســة منتخبــات تحصــل علــى المركــز الثانــي فــي 

المجموعــات االســيوية.

كرمليس تحتضن تدريبات مركز رياضة 
السماء للطيران اإلنحداري

أحتضــن ســفح تــل بربــارة األثــري الواقــع غربــي بلــدة كرمليس 
ــران اإلنحــداري والتــي  ، تدريبــات مركــز رياضــة الســماء للطي

تعــد الثانيــة مــن نوعهــا التــي يقيمهــا المركــز فــي المنطقــة.
فــي الفتــرة القادمــة وشــارك فيهــا ســبعة متدربيــن وتاتــي هــذه 

التدريبــات تحضيــرا لبطولــة ســتقام فــي تركيــا. 
وكان المركــز ذاتــه قــد أقــام دورة تدريبيــة مماثلــة مطلــع العــام 
الحالــي لمجموعتيــن إحداهمــا تدربــت فــي كرمليــس واألخــرى 
فــي ديــر مــار متــي على جبــل األلفــاف شــمال مدينــة الموصل. 
ــس  ــي كرملي ــارة الموجــود ف ــل القديســة برب ــار ت ــي اختي ويات
لكونــه المــكان األنســب لهــذه الرياضــة  بســبب االرتفــاع العالــي 
ــن  ــد م ــل العدي ــا يجع ــذا م ــة وه ــبة للمنطق ــي بالنس المثال
ــة الرياضيــة فــي المحافظــة تتجــه اليــه وتقيــم دوراتهــا  األندي
بالطيــران اإلنحــداري عليــه .جديــر بالذكــر ان رياضــة الطيــران 
ــوم رواجــا  ــي الي ــى وتاق ــى العراق ــا ال ــت قريب االنحــداري دخل

ــن الجنســين. ــن الشــباب وم ــرا بي كبي

فريق طائرة أكاد عنكاوا النسوي بطال للعراق للمرة الثالثة

الرياضة

المنتخب العراقي لكرة القدم
يدخل مرحلة اإلعداد األخيرة إستعدادا لمواجهة السعودية

كاسياس: غيرت قراري وسأعتزل في صفوف الميرينجي

أربيل تكمل استعداداتها 
لتصفيات شباب آسيا
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العدد االول - األحد 6 تشرين االول 2013

بقلم/ بسام عبد االحد

تقدمــه  جميــل  الوبريــت  مقدمــة  هــي 
مجموعــة مــن المطربيــن الشــباب باللغتيــن 
ــر  ــال هولي ــى بجم ــة يتغن ــة والكوردي العربي
ــم  وبقيــة مــدن اقليــم كوردســتان العــراق ل
ــا لعمــودي  اجــد اجمــل منهــا لتكــون عنوان
االول مــع جريــدة ســورايا. عمــودي  ســيكون 
عــن حبيبتــي هوليــر التــي طالتهــا يــد الغدر 
ــداث  ــي . اح ــد الماض ــوم االح ــاب ي واالره
ــي  ــرب بحكــم عمل ــن ق ــا ع عشــت تفاصيله
ــعر بحــزن  ــي اش ــي وجعلتن ــي فهزتن االعام
شــديد، الن مدينتــي اقــوى مــن اعــداء 
الخــوف  زرع  ارادوا  والحيــاة   االنســانية 
واالرهــاب بيــن أناســها الطيبيــن الذيــن 
تمتــد جذورهــم الــى مهــد البشــرية واصــول 

الحضــارات.
فهوليــر هــي القلعــة العظيمــة وهــي خانقــاه 
وســيطاقان وطيــراوة وحــي عــرب، هــي 
والســام، هــي  التآخــي  عنــكاوا مدينــة 
ــم  ــفين العظي ــموخ س ــامخة ش ــقاوة الش ش
تحتضــن الكــورد والعــرب والمســيحيين، 
ــي  ــد، ه ــك الخال ــي ب ــي عل ــال كل ــي ش ه
كويــة بثقافتهــا وعلمــه،ا هــي بيخــال الســاحر 

ــة. ــال الطبيع وجم
ــة  ــة الجماع ــي ســاتكلم بصف ــا الن ــذرا هن وع
ــم  ــام ان مخططاتك ــش الظ ــول لخفافي لنق
ــن  ــا ول ــة ال ترهبن ــم الجبان الشــريرة وافعالك
توقــف مســيرة تقدمنــا وســيبقى االمــن 
واالســتقرار يغلــف اجــواء هوليــر وكوردســتان 
وبوحدتنــا وتعايشــنا االخــوي ســننتصر علــى 
تحــاول  التــي  الدنيئــة  مخططاتكــم  كل 
ان تعرقــل عجلــة الحيــاة وتــزرع الرعــب 
ــى  ــودوا عل ــن تع ــا الذي ــوس اطفالن ــي نف ف
ــوع  االمــن واالمــان والعيــش الرغيــد فــي رب
ــرار  ــهداءنا االب ــه ش ــم الل ــتاننا . رح كوردس
الذيــن ضحــوا بارواحهــم مــن اجلنــا جميعــا 
واســكنهم فســيح جناتــه ودعواتنــا الــى 
ــا  ــى جرحان ــن عل ــل ان يم ــز وج ــاري ع الب
ــا  ــر عروس ــتبقى هولي ــفاء . . وس ــة الش بنعم

ــتقرار.. ــن واالس ــل بالخيرواالم ترف

زار البروفيســور افــرام عيســى 
للثقافــة  ســورايا  منظمــة 
برئيــس  والتقــى  واالعــام 
تحريــر  وهيئــة  المنظمــة 
نوقشــت  ســورايا،  جريــدة 
خــال اللقــاء العديــد مــن 
ــة  ــا الهام ــع و القضاي المواضي
التــي تخــدم مســيرة شــعبنا.
هــذا وأجــرت جريــدة ســورايا 
حــوار خاصــا مــع البروفيســور 
ــدد  ــي الع ــر ف ــى سينش عيس

القــادم .
  علــى صعيــد آخــر اســتضاف 
والكتــاب  االدبــاء  اتحــاد 
الســريان البروفيســور عيســى 
بعنــوان  محاضــرة  فــي 
أهميتهــا   .. )نصيبيــن 
والتاريخيــة  الحضاريــة 
والثقافيــة( علــى قاعــة المركــز 
االكاديمــي حضرهــا عــدد من 
نــواب شــعبنا فــي برلمــان 

ووزراء  كوردســتان  اقليــم 
ونــواب ســابقون ورؤســاء عدد 
التربويــة  المؤسســات  مــن 
واالجتماعيــة  والثقافيــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
واالحــزاب الوطنيــة وجمــع 
وجمهــور  االعامييــن  مــن 

غفيــر مــن المثقفيــن.
    تطرق البروفيســور عيســى 
الحضاريــة  المكانــة   الــى 
والتجاريــة  والتاريخيــة 
كونهــا  نصيبيــن  لمدينــة 
ــات  ــن محط ــارزة م ــة ب محط
باالضافــة  الحريــر  طريــق 
ــي  ــة الت ــا الديني ــى مكانته ال
باكتشــاف كنيســة  تعــززت 
تعلــو معبــدا ربمــا تكــون 
ــة   ــي المنطق ــدم كنيســة ف أق
فضــا عــن اكتشــافات أخــرى 
مماثلــة عثــر عليهــا  اآلثاريون 
المتخصصــون   والمنقبــون 

مدفونــة تحــت البنــاء الحالــي 
ذلــم  بعــد  للمدينة..أفســح 
مداخــات  أمــام  المجــال 
ــي  ــور الت ــارات الحض واستفس
أكــدت بمجملهــا علــى اهميــة 
العلميــة  نصيبيــن  مدينــة 

وتيمنــا بذلــك فقــد اطلــق 
اول  علــى  نصيبيــن  اســم 
ــدرس  ــوك ت ــي ده ــة ف مدرس
الســريانية  باللغــة  موادهــا 
ــكيل  ــراح بتش ــر اقت ــا اثي كم
متعــدد  اكاديمــي  فريــق 

الــى  للســفر  االختصاصــات 
وتوثيــق  نصيبيــن  مدينــة 
الدينيــة  وكنوزهــا  آثارهــا 
علــى  والعمــل  والثقافيــة  
عنــكاوا  مدينتــي  توأمــة 

ونصيبيــن.

ــريانية/  ــون الس ــة والفن ــة الثقاف ــت مديري افتتح
التراثيــة  الفوتوغرافيــة  للصــور  دهــوك معرضــا 
ــا  ــث آاله ــار اي ــة م ــة كنيس ــى قاع ــة عل القديم
بحضــور   ،2013/9/29 األحــد  صبــاح  بدهــوك 
ــا  ــث آاله ــي كنيســة ماراي ــو راع األب يوســف ياق

أنيقــة وغــاف متميــز، صــدر  بطبعــة 
كتــاب  ســوالقا  بويــا  صبــاح  للكاتــب 
جديــد بعنــوان »االتيكيــت ودوره األســاس 
االجتماعيــة«،  والعاقــات  العمــل  فــي 
جــاء الكتــاب فــي )132( صحيفــة مــن 
القطــع المتوســط تنــاول فيــه المؤلــف 
ــي  ــه ونشــأته ف ــت وضرورت موضــوع االتكي
المجتمعــات العالميــة ومــدى انســجامه مــع 
تقاليــد مجتمعنــا فضــا عــن بعــض قواعــده 
المهمــة الواجــب مراعاتهــا، ثــم قســم 
ــى خمســة  ــت ال ــات االتكي ــف تطبيق المؤل
محــاور تناولــت )ضبــط الســلوك الشــخصي، 
التعامــل مــع اآلخريــن، التصــرف فــي 
المناســبات، التصــرف فــي االماكــن العامــة 
وفــي العمــل(، النــه يــرى أن )قلــة قليلــة 

هــم الذيــن يعرفــون أن كلمــة »االتيكيــت« 
تكويــن  فــي  األمثــل  الســلوك  تعنــي 

ويدركــون  الراقــي  االنســان  شــخصية 
ــة  ــة وكيفي ــات االجتماعي ــي العاق دوره ف

ــه  التعامــل مــع اآلخريــن(، مــع يقينــه )ان
مــن الصعوبــة بمــكان تطبيــق جميــع 
ــن  ــاب، ولك ــذا الكت ــا ه ــي ثناي ــا ورد ف م
التوجــد ســعادة مــن دون تعــب، وال نجــاح 
دون جهــد، وجنــي حــب النــاس محفــوف 
ــف أن  ــد والمثق ــى المجته ــب وعل بالمصاع
ــذ  ــف األخ ــد ويضاع ــا يري ــه م ــذ من يأخ
ويجعــل  لاســتزادة  فــي  رغــب  كلمــا 
ــم  ــد أن يعل ــل، والب ــى مراح ــق عل التطبي
ــان  ــة االس ــه ومحب ــة الل ــع أن محب الجمي
بابــان يفتحــان معــا، ومعــا ينغلقــان، وهــذه 

ــرى(. ــعادة أخ ــا س ــعادة التضاهيه س
 طبــع الكتــاب فــي لبنــان مــن قبــل 
والنشــر،  للتوزيــع  المطبوعــات  شــركة 
التصميــم الفنــي واالخــراج لمنــى منصــور، 
المراجعــة اللغوية:مريــم بــري واالشــراف 

ــش.  ــميرة دروي ــي: س الفن

كتاب »االعياد 
الدينية في العراق 

جسور للسالم«
ــل  ــام وح ــات الس ــز دراس ــن مرك ــدر ع ص
ــاد  ــاب بعنوان«االعي ــي دهــوك كت ــات ف النزاع
ــي العــراق جســور للســام«، جــاء  ــة ف الديني
الكتــاب بالحجــم المتوســط فــي )91( صفحــة 
ــي،  ــر دومل ــي خض ــي والصحف ــده اإلعام أع
والمناســبات  باألعيــاد  التعريــف  بغــرض 
الدينيــة لمختلــف االطيــاف فــي العــراق 
ــا  ــرة فيم ــابه الكثي ــه التش ــي أوج والبحــث ف
ــة  ــز و تقوي ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــا والت بينه
الروابــط االجتماعيــة واالواصــر بيــن المكونــات 
ــة. ــام والمحب ــورا للس ــد جس ــة وتم العراقي

قاعة مار ايث آالها بدهوك 
تحتضن معرضا للصور التراثية

لعبة 
االموات

حديثــا  صــدرت 
دمشــق  دار  عــن 
فــي ســوريا الطبعــة 
االولــى لمســرحية 
»لعبــة األمــوات«، 
جهــد  وهــي 

ــدور  ــو. ت ــز ياك ــزي هرم ــا و رم ــم إين ــاعرين: كري ــيها الش ــترك لمؤلفـ مش
ــع شــخصيات  ــي يتمحــور حــول أرب ــي ســياق درام أحــداث المســرحية ف
رئيســة: نرســاي، نمــرود، المجنــون و أيــوب. جــاءت فــي فصــل واحــد ذي 

مشــهدين. 
الكتــاب مــن القطــع الصغيــر عــدد صفحاتــه )43( صحيفــة، الغــاف الــذي 

جــاء معبــرا وموحيــا ابدعتــه أنامــل الفنــان الرائــد ســامي اللــو.

هولير تجنن هولير .. مثلها 
جنة متصير

نصيبين و أهميتها التاريخية في محاضرة للبروفيسورأفرام عيسى 

»اإلتيكيت«
اصدارات

واألســتاذ أفــرام بهــرو رئيــس جمعيــة مارايــث 
آالهــا وعــدد مــن ممثلــي األحــزاب و منظمــات 
المجتمــع المدنــي وجمهــور مــن محبــي التــراث.
تضمــن المعــرض عــددا كبيــرا مــن الصــور 
ــة  ــا الحبيب ــا وقران ــة لمدنن ــة التراثي الفوتوغرافي
ــة  ــرى لشــخصيات تاريخي ــور أخ ــن ص فضــا ع
بــارزة مــن أبنــاء شــعبنا ولكنائــس وأديــرة 
أثريــة توزعــت علــى زوايــا القاعــة وحــازت علــى 
ــه  ــادت ب ــذي ع ــر ال ــور الحاض ــاب الجمه إعج
ــن تقديرهــم لجهــود  ــوراء، مبدي ــى ال الذاكــرة إل
منتســبي مديريــة دهــوك فــي إنجــاح المعــرض 
ــة هــذا  ــى أصال ــذي يشــكل دليــا ســاطعا عل ال

ــق.  ــعب العري الش


