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بطاركة المشرق يدعون الى العمل لجعل 2014 عاما للسالم

ــت  ــة أعلن ــرة حضاري ــي ظاه  ف
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
فــي االقليــم عــن اقامــة خــط 
ســاخن للعمــال لكــي يتمكنــوا مــن 
االتصــال بالــوزارة وتقديــم شــكواهم 
ومقترحاتهــم بشــأن ظــروف العمــل 
فــي اإلقليــم والمضايقــات التــي 

ــا. يتعرضــون له
ــرة  ــب وزي ــوس نجي ــت أس وقال
االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
ــن  ــن ع ــي: نعل ــر صحف ــي مؤتم ف
الخــط الســاخن وهــو خــط مجانــي 
برقــم 5500 وعلــى شــبكتي كــورك 
واساســيل للهاتــف النقــال وبإمــكان 
العمــال االتصــال بهــم مــن أي 

ــكان. م
وأشــارت إلــى انــه »تــم تعييــن 
موظفيــن أكفــاء ويتحدثــون اللغــات 
واالنكليزيــة  والعربيــة  الكرديــة 

ــارات  ــع االستفس ــى جمي ــرد عل لل
العمــل البــاغ  مــكان  وتحديــد 
ــى  ــه ال ــية للتوج ــان التفتيش اللج
ــكلة«. ــن المش ــق م ــاك والتحقي هن
»عنــد  بالقــول  وأضافــت 
ــيتم  ــاخن س ــط الس ــال بالخ االتص
الحفــاظ بشــكل ســري علــى اســم 
ــتتوجه  ــه وس ــم هاتف ــل او رق العام
الــى مــكان  التفتيشــية  اللجــان 
العمــل للتحقيــق مــن الحــادث دون 
ــة  ــن الجه ــل ع ــاب العم ــاغ ارب اب
ــي  ــوزارة ك ــاغ ال ــت باب ــي قام الت
اليتعــرض العامــل الــى مضايقــات او 

ــل«. ــن العم ــرد م الط
وقالــت الوزيــرة أيضــا انــه تمــت 
ــة 150 شــكوى العــام الماضــي  إحال
إلــى  المشــاريع  أصحــاب  ضــد 
ــال  ــم العم ــا ضده ــم رفعه المحاك

ــم. ــي اإلقلي ف

اتفقــت كتلتــا التجمــع الكلداني 
الســرياني االشــوري وابنــاء النهرين 
ــم  ــان اقلي ــي برلم ــان ف البرلمانيت
كوردســتان علــى توحيــد خطابهمــا 

ومطالــب واســتحقاقات شــعبنا. 
كشــفت ذلــك »لســورايا« مصــادر 
ــد  ــا عق خاصــة موضحــة ان اجتماع
مقــر  فــي   2014/1/10 الجمعــة 
الحــزب الوطنــي اآلشــوري بيــن 
اتفــاق  عــن  تمخــض  الكتلتيــن 
بينهمــا حــول العديــد مــن القضايــا 
ــاب  ــد الخط ــا توحي ــي مقدمته وف
والمطالــب  والقومــي  السياســي 

ــة، وتوصــل  ــتحقاقات المختلف واالس
االجتمــاع المشــترك الــى اتفــاق 
ــف  ــغال مختل ــول اش ــن ح الجانبي
ــآت  ــا للكف ــع والمناصــب وفق المواق
ــا  ــدم حصره ــعبنا وع ــة لش المختلف

ــاء الكتلتيــن. بأعض
علمــا ان االســتحقاقات تشــمل 
ــع المــدراء  ــوزارات مواق ــى ال ــة ال اضاف
ونــواب  والمستشــارين  العاميــن 

الدرجــات. وبقيــة  المحافظيــن 
يذكــر ان كتلــة الرافديــن تخلفــت 
ــا  عــن حضــور االجتمــاع رغــم دعوته

اليــه. 

لتتكاتف كل الجهود إلنجاح عرس اربيل عاصمة للسياحة

ـــل  ـــا جع ـــراق قانون ـــة الع ـــدرت حكوم أص
»اللغـــة التركمانيـــة واللغـــة الســـريانية 
ـــة  ـــدات اإلداري ـــي الوح ـــميتان ف ـــان رس لغت
ـــا  ـــريان فيه ـــان أو الس ـــكل التركم ـــي يش الت

كثافـــة ســـكانية«.
ــات  ــون اللغـ ــن قانـ ــك ضمـ ــاء ذلـ وجـ
الرســـمية فـــي اإلقليـــم بنـــاء علـــى مـــا 
أقـــره مجلـــس النـــواب العراقـــي وصـــادق 
عليـــه رئيـــس الجمهوريـــة واســـتنادا إلـــى 
أحـــكام البنـــد )أوال( مـــن المـــادة )61( 
ــادة )73( مـــن  ــا( مـــن المـ ــد )ثالثـ والبنـ

ــتور.  الدسـ
ــى  ــوح إلـ ــون بوضـ ــر القانـ ــم يشـ ولـ
ـــاء شـــعبنا  ـــا أبن ـــي يشـــكل فيه المناطـــق الت

كثافـــة ســـكانية.
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بحــث وفــد مــن مكتــب اقليــم 
االعلــى  للمجلــس  كوردســتان 
ومنظمــة  العراقــي  االســامي 
ــبل  ــام س ــة واالع ــورايا للثقاف س
ــا  ــات المشــتركة وبم ــز العاق تعزي
يعــزز مســيرة الثقافــة واالعــام 
والفنــون عبــر تبــادل الخبــرات 

بينهمــا .
جــاء ذلــك خــال زيــارة الوفــد 
ــتقبل  ــث اس ــة حي ــر المنظم لمق
مــن قبــل رئيــس المنظمــة وعــدد 
باحتفــاء  هيئتهــا  اعضــاء  مــن 
ــه  ــر تهاني ــد الزائ ــدم الوف ــر وق كبي
وراس  الميــاد  اعيــاد  بمناســبة 
الســنة المياديــة، مؤكــدا علــى 
اهميــة تطويــر العاقــات والتواصــل 
ــى  ــس االعل ــن المجل ــترك بي المش
والمؤسســات  والمنظمــات 
ــم  ــي االقلي ــة ف ــيحية العامل المس
والعــراق وضــرورة تعميــق العاقات 
المشــتركة  النشــاطات  وتفعيــل 

ــن. ــن الجانبي بي
 كمــا تطــرق الوفــد الــى تأكيد 
ســماحة الســيد عمــار الحكيــم في 
مختلــف المناســبات حــول ضــرورة 
التواصــل مــع االخــوة المســيحيين 
الزيــارات  وتبــادل  ومؤسســاتهم 

معهــم.
وتــم التطــرق خــال اللقــاء 
اصدقــاء  مؤتمــر  نتائــج  الــى 
ــرج  ــي خ ــات الت ــة والتوصي برطل

ــتهدافات  ــد باإلس ــدد الوف ــا ون به
لهــا  ويتعــرض  تعــرض  التــي 
المســيحيون فــي بلداتهــم وقراهــم 
ومناطــق ســكناهم وباألخــص تلــك 
ــر  ــداث التغيي ــتهدف إح ــي تس الت

الديموغرافــي.
ــر كل  ــد الزائ ــم الوف ــذا وض ه
مــن كاروان بابــان مســؤول مكتــب 
اقليــم كوردســتان وعلــي عبــد 
الزهــرة البــدران مســؤول العاقــات.   

اربيـل  ومعهـا  العالـم ودولـه  احتفلـت شـعوب 
عاصمـة اقليـم كردسـتان بإسـتقبال العـام الجديـد 
بمهرجانـات وفعاليـات فنيـة مختلفـة تمازجت فيها 
جماليـة اشـجار الميـاد بوميـض األلعـاب الناريـة 
بزينـة الشـوارع بالصلـوات والدعـوات واالمنيـات بان 
يكـون العـام الـذي اقبـل افضـل مـن العـام الـذي 
رحـل، خصوصـا وان العام الجديد حـل علينا والعالم  
تحديـات  يواجـه  خاصـة  بصـورة  والشـرق  بعامـة 
متداخلـة فـي مقدمتهـا العنـف والتطـرف واالرهاب.
  فـي خضـم ذلك ارتفعـت دعوات رجـال الدين 
االفاضـل بـارادة مشـتركة فـي العمـل مـن اجـل 
السـام، وكانـت رسـائل البطاركة االجاء لمناسـبة 
اعيـاد الميـاد ورأس السـنة تمثـل خيـارا انسـانيا 
رفيعـا فـي االنحيـاز للقيـم الروحيـة النبيلـة التـي 
المسـيح فـي سـيرته  السـيد  جـاء بهـا وجسـدها 
العطـرة وفـي مقدمتهـا المحبـة والسـام والتضحية 
مـن اجـل االخـر وهـذا مـا حفزهـم الطاق رسـالة 
انسـانية للعمـل مـن اجـل جعـل عـام 2014 عامـا 

. م للسا
واجههـا  التـي  التحديـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
العـراق وما يـزال, وفـي مقدمتها العنـف والخافات 
السياسـية بيـد ان المراقبين يشـعرون بالتفاؤل ازاء 
امكانيـة حـل األزمـات السياسـية سـواء فـي العراق 
فيـه  األوسـط، فـي وقـت يحـدو  الشـرق  ام فـي 
شـعبنا العراقـي األمل فـي النهوض بالعـراق الجديد 
وبخاصـة إننـا مقبلـون علـى األنتخابـات البرلمانية, 
التفـاؤل ان  بيـد ان االمـل لوحـده ال يكفـي وال 
لـم يقترنـا بفعـل حقيقـي ومشـترك علـى االرض 
التحديـات وتعزيـز الخطـوات السياسـية  لمواجهـة 

نحـو التوافـق والسـام.
 في خضم ذلك فقد شـهدت السـاحة السياسـية 
لشـعبنا »سـورايا« الكثيـر مـن األزمـات والتحديات 
وموجـات من االبتـزاز واالختطاف والقتـل والتهجير 
والتهميـش وتصاعـد معـدالت الهجـرة بيـن شـبابنا 
المناطـق  فـي  وخاصـة  يـوم  بعـد  يومـا  وعوائلنـا 
كل  ان  بيـد  السـاخنة  الساخنة، وعلى الرغم من  
تلـك الظـروف الصعبـة والتحديـات خطورتهـا فقـد 
واألدبيـة  واالجتماعيـة  الثقافيـة  السـاحة  شـهدت 
لشـعبنا فـي االقليـم تطـورات نوعيـة    تمثلـت 
باقامـة العديـد مـن الفعاليـات واألنشـطة اسـهمت 
الثقافيـة واإلعاميـة وخصوصـا  فـي تطويرالحركـة 
فـي بلدات سـهل نينـوى وعنـكاوا مما يعـزز االمل 
بتواصلهـا باتجـاه تحقيـق أمانـي شـعبنا وتطلعاتـه 
ونيـل كافـة حقوقـه المشـروعة فـي العـراق واقليم 
كردسـتان ومنهـا الحكـم الذاتـي بموجـب المـادة 
واسـتحداث  االقليـم  دسـتور  مسـودة  مـن   )35(

محافظـة لجميـع المكونـات فـي سـهل نينـوى.  
ان مـا نـود التأكيـد عليه ونحن نقـف على بوابة 
العـام الجديـد اهميـة تكاتـف كل الجهـود وتعزيزها 
واطفـاء حرائـق الخافات وتوحيد خطاب )السـورايا( 
مـن اجـل تمهيـد الطريـق امـام السـام الحقيقـي 
, وليكـن شـعارنا جميعـا وشـعار كل المخلصيـن 

لنجعـل مـن عـام 2014 عامـا حقيقيا للسـام.
)سورايا( 

السريانية لغة 
رسمية في العراق 
بمناطق أبناء شعبنا 

بحث سبل تعزيز العالقات المشتركة بين المجلس 
االعلى االسالمي العراقي ومنظمة سورايا

 2014  
لنجعله عاما للسالم

في ظاهرة حضارية
خط ساخن بين عمال اإلقليم ووزارة 

العمل والشؤون اإلجتماعية  

اتفاق حول مطالب واستحقاقات شعبنا 

دعــا بطاركــة المشــرق عبر رســائل 
التهنئــة التــي وجهوهــا بمناســبة عيــد 
المياديــة  الســنة  ورأس  الميــاد 
الجديــدة االنســانية الــى العمــل لجعــل 
ســنة 2014 عامــا للســام تجســيدا 
يســوع  اليــه  دعــا  الــذي  للســام 
ــي ظــل االوضــاع  ــه ف المســيح بوالدت
غيــر المســتقرة التــي يمــر بهــا عــدد 

مــن بلــدان الشــرق االوســط، وطالــب 
البطاركــة الــدول المتنفــذة الــى العمل 
مــن اجــل انهــاء المعانــاة التــي يعيــش 
فيهــا االنســان فــي هــذه الــدول التــي 
تعانــي القتــل والتهجيــر والخطــف 
وانتهــاك كرامــة االنســان مؤكديــن 
علــى ضــرورة تبنــي الحــوار بيــن 

ــراع. ــاء الص ــراف النه ــع االط جمي
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ــن  ــعار )مـ ــت شـ  تحـ
ـــا(  ـــتمر تطورن ـــم يس خالك
ـــة   ـــة الكرم ـــت مجل , احتفل
ـــون  ـــي الســـادس مـــن كان ف
الثانـــي الحالـــي بالذكـــرى 
العاشـــرة لصدورهـــا الـــذي 
ـــه  ـــت نفس ـــي الوق ـــن ف تزام

رئيـــس  توقيـــع  مـــع 
تحريرهـــا الزميـــل توفيـــق 
ســـعيد توفيـــق لكتابـــه 
صـــدر  الـــذي  الجديـــد 
ـــر  ـــا صاب ـــر ي ـــرا ) اصب مؤخ

مـــع الصابريـــن(.
بالمناســـبة  ونظمـــت 

احتفاليـــة خاصـــة فـــي 
يوســـف  مـــار  مركـــز 
بلـــدة  فـــي  الثقافـــي 
ـــي  ـــور روح ـــس بحض كرملي
كان  الفـــت  واجتماعـــي 
فـــي مقدمتـــه  الخـــور 
اســـقف يوســـف شـــمعون 

ــور  ــي والخـ ــا القهوجـ حنـ
ــا  ــوس حنـ ــقف قرياقـ أسـ
بولـــس  واألب  البرطلـــي 
ثابـــت حبيـــب ورؤســـاء 
منظمـــات  وممثلـــي 
المدنـــي  المجتمـــع 
األعيـــان  ومجالـــس 
ــي  ــة فـ ــزاب العاملـ واألحـ

. لمنطقـــة ا
ـــر  ـــه عب ـــة ل ـــي كلم وف
ــاز الخـــور  صاحـــب االمتيـ
أســـقف يوســـف شـــمعون 
وامتنانـــه  عـــن شـــكره 
ــي  ــاهم فـ ــن سـ ــكل مـ لـ
إنجـــاح مســـيرة )الكرمـــة( 
ــرة  ــوام العشـ ــال االعـ خـ
ــا  ــا , منوهـ ــن صدورهـ مـ
ـــا  ـــه خاله ـــا قدمت ـــرز م باب

مـــن نتاجـــات مختلفـــة 
ــاالت  ــتى المجـ ــي شـ وفـ
كتـــاب  بمســـاهمة 
وباحثيـــن  وإعامييـــن 
وشـــعراء مـــن مختلـــف 
فـــي  شـــعبنا,  بلـــدات 
رئيـــس  اعـــرب  حيـــن 
كلمتـــة  فـــي  التحريـــر 
ــور  ــه بالحضـ ــن ترحيبـ عـ
واســـتعرض نبـــذة عـــن 
المجلـــة مثمنـــا الدعـــم 
الـــذي تلقـــاه مـــن قبـــل 
ـــان,  ـــركيس اغاج ـــيد س الس
ـــا عـــن اعتـــزازه بجهـــد  معرب

كل مـــن شـــارك وســـاهم 
ــار  ــة باألخبـ ــد المجلـ برفـ

والمقـــاالت والصـــور.    
ذلـــك  بعـــد  جـــرى 
كتـــاب  توقيـــع  حفـــل 
ــعيد  ــق سـ ــل توفيـ الزميـ
ـــر  ـــا صاب ـــر ي ـــق ) اصب توفي
ــث  ــن ( حيـ ــع الصابريـ مـ
قـــدم لـــه الشـــاعر متـــي 
اســـماعيل فـــي حيـــن 
اســـتعرض الســـيد مـــروان 
ــذة  ــي نبـ ــين الدليمـ ياسـ
عـــن الكتـــاب , معرجـــا 
ــف  ــات المؤلـ ــى نتاجـ علـ
المختلفـــة فـــي الشـــعر 
ــب  ــا بجوانـ واالدب ومنوهـ
مـــن مســـيرته االعاميـــة.
ـــن بيـــن الفعاليـــات  وم
الفنيـــة المختلفـــة قدمـــت 

ـــعبية   ـــس الش ـــة كرملي فرق
ـــي  ـــم ف ـــة وت ـــكات منوع دب
الختـــام توزيـــع شـــهادات 
ـــة. ـــاب المجل ـــة لكت تقديري
يذكـــر ان العـــدد االول 
مـــن المجلـــة كان قـــد 
صـــدر فـــي31/ 12/ 2003  
و تهتـــم بشـــؤون وثقافـــة 
ــي  أبنـــاء شـــعبنا الكلدانـ
اآلشـــوري  الســـرياني 

المســـيحي. وبـــاألدب 
واذ تغتنـــم )ســـورايا( 
ــئ  ــبة لتهنـ ــذه المناسـ هـ
بالذكـــرى  )الكرمـــة( 
لصدورهـــا  العاشـــرة 
ولتبـــارك للزميـــل توفيـــق 
كتابـــه  ســـعيد صـــدور 
الجديـــد فانهـــا تتمنـــى 
ـــا  ـــة تحريره ـــة ولهيئ للمجل
مواصلـــة العطـــاء المبـــدع 
وللزميـــل توفيـــق ســـعيد 
التألـــق  مـــن  المزيـــد 

والنجـــاح.

نشاطات

السريانية لغة رسمية في العراق بمناطق أبناء شعبنا 

استعراض لمسيرة صحفية حافلة وسط 
اجواء احتفالية متألقة

الزميل توفيق سعيد توفيق يوقع كتابه 
الجديد )اصبر يا صابر مع الصابرين(

 وسط حضور روحي وثقافي الفت
)الكرمة( توقد شمعتها العاشرة لتضيئ مسيرة العطاء الطويلة

قانون اللغات الرسمية 
7 كانون الثاني 2014

باسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

بنـــاء علـــى مـــا أقـــره 
مجلـــس النـــواب وصـــادق 
عليـــه رئيـــس الجمهوريـــة 
واســـتنادا إلـــى أحـــكام 
البنـــد )أوال( مـــن المـــادة 
)61( والبنـــد )ثالثـــا( مـــن 
المـــادة )73( مـــن الدســـتور 

صـــدر القانـــون اآلتـــي:

رقم ) ( لسنة 2013
قانون اللغات الرسمية

المادة -1-
الرسمية:  اللغة  )أوال( 
تعتمدها  التي  اللغة  هي 
التعبير  و  التكلم  في  الدولة 
الرسمية  المخاطبات  و 
واألوراق النقدية و الطوابع و 
جميع  في  الرسمية  الوثائق 
في  الدولة  بأمور  يتعلق  ما 
الداخل و الخارج و غير ذلك 

من المجاالت األخرى.
الرسمية  اللغة  )ثانيا( 
التي  اللغة  هي  المحلية: 
الرسمية  استعماالتها  تتقيد 
التي  اإلدارية  بالوحدات 
يشكل المتحدثون بها كثافة 

سكانية.

المادة -2- 
ـــة  ـــة و اللغ ـــة العربي اللغ
الكرديـــة همـــا اللغتـــان 
الرســـميتان فـــي العـــراق.

المادة-3-
الرسمية  الجريدة  تصدر 

باللغتين العربية و الكردية.

المادة -4-
اللغتـــان  تســـتخدم   
ــي  ــة فـ ــة و الكرديـ العربيـ
االجتماعـــات الرســـمية و 
ـــة  ـــواب و رئاس ـــس الن مجل
مجلـــس  و  الجمهوريـــة 
و  االتحـــادي  الـــوزراء 
ــى  ــاء األعلـ مجلـــس القضـ
ــات  ــات و المؤسسـ و الهيئـ
األخـــرى  االتحاديـــة 
الرســـمية  واالجتماعـــات 
فـــي إقليـــم كردســـتان 
رئاســـته و  برلمانـــه و  و 

حكومتـــه.

المادة -5- 
التكلـــم  يكـــون 
التعبيـــر  و  والمخاطبـــة 
فـــي المجـــاالت الرســـمية 
ـــة  ـــلطات االتحادي ـــن الس بي
إقليـــم  وســـلطات 
باللغتيـــن  كردســـتان 

الكرديـــة. و  العربيـــة 

المادة -6- 
و  الوثائـــق  تعتمـــد 
الصـــادرة  المراســـات 
الرســـميتين  باللغتيـــن 
ـــة  ـــلطات االتحادي ـــدى الس ل

اإلقليـــم. ســـلطات  و 

المادة -7- 
يجـــوز فتـــح مـــدارس 
المراحـــل  لجميـــع 

ـــة  ـــة العربي ـــس باللغ للتدري
أو الكرديـــة أو التركمانيـــة 
ــة  ــريانية أو األرمنيـ أو السـ
فـــي  المندائيـــة  أو 
التعليميـــة  المؤسســـات 
ــة  ــأي لغـ ــة أو بـ الحكوميـ
أخـــرى فـــي المؤسســـات 
التعليميـــة الخاصـــة وفقـــا 

التربويـــة. للضوابـــط 

المادة -8- 
اللغتيـــن  تســـتعمل 
العربيـــة و الكرديـــة فيمـــا 

ــي: يأتـ
العملـــة  إصـــدار  أوال: 

النقديـــة.
جـــوازات  ثانيـــا: 
الســـفر و لوحـــات الداللـــة 
لوحـــات  و  المروريـــة 
الداللـــة علـــى الـــوزارات و 
ـــة و  ـــة االتحادي ـــر الدول دوائ

كردســـتان. إقليـــم 
ـــع  ـــدار الطواب ـــا: إص ثالث

الماليـــة و البريديـــة.

المادة -9-
و  التركمانيـــة  اللغـــة 

ــان  ــريانية لغتـ ــة السـ اللغـ
رســـميتان فـــي الوحـــدات 
اإلداريـــة التـــي يشـــكل 
الســـريان  أو  التركمـــان 

ــكانية. ــة سـ ــا كثافـ فيهـ

المادة -10-
أو  إقليـــم  لـــكل 
أيـــة  اتخـــاذ  محافظـــة 
ـــة  ـــرى لغ ـــة أخ ـــة محلي لغ
ـــرت  ـــة إذا أق رســـمية إضافي
ذلـــك  غالبيـــة ســـكانها 

باســـتفتاء عـــام.

المادة -11-
ــا  ــة عليـ ــكل لجنـ تشـ
هـــذا  تنفيـــذ  لمتابعـــة 
ـــس  ـــط بمجل ـــون ترتب القان
ــل  ــها ممثـ ــوزراء يرأسـ الـ
العامـــة  األمانـــة  عـــن 
ـــة  ـــوزراء وعضوي ـــس ال لمجل
حكومـــة  عـــن  ممثـــل 
ـــل  ـــتان وممث ـــم كردس إقلي
مجلـــس  ديـــوان  عـــن 
النـــواب تســـاعدها لجنـــة 
مختصـــة مـــن لغوييـــن 
وممثلـــي  وأكاديمييـــن 

والســـريان  التركمـــان 
ـــة  ـــا إضاف ـــن و له والمندائيي
ـــة  ـــة عراقي ـــة لغ ـــل ألي ممث

ــرى. أخـ

المادة -12-
ـــاب  ـــام و نص ـــدد مه تح
ـــوص  ـــة المنص ـــاد اللجن انعق
المـــادة  فـــي  عليهـــا 
ــون  ــذا القانـ ــن هـ )12( مـ
يصدرهـــا  بتعليمـــات 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء.

المادة -13-:
يهـــدف هـــذا القانـــون 
ضمـــان  أوال:   -  : إلـــى 
احتـــرام الدســـتور و تفعيلـــه 
ـــات  ـــتعمال اللغ ـــم اس بتنظي
الرســـمية فـــي جمهوريـــة 

العـــراق.
ثانيـــا: نشـــر الوعـــي 
ــة التقريـــب  ــوي، بغيـ اللغـ
بيـــن المكونـــات العراقيـــة 
ترســـيخ  و  تعميـــق  و 
اإلنســـانية  المفاهيـــم 

والوطنيـــة.
روح  تحقيـــق  ثالثـــا: 

األم. باللغـــة  االعتـــزاز 
تأميـــن  رابعـــا: 
اللغـــة  بيـــن  المســـاواة 
العربيـــة و الكورديـــة فـــي 
واالمتيـــازات  الحقـــوق 
ـــي  ـــتخدامها ف ـــبة الس بالنس
االتحاديـــة. المؤسســـات 
و  دعـــم  خامســـا: 
ـــة و  ـــن العربي ـــر اللغتي تطوي
الكرديـــة و اللغـــات العراقيـــة 
كالتركمانيـــة  األخـــرى 

و الســـريانية والمندائيـــة 
واألرمنيـــة.

المادة -14-
مواطـــن  لـــكل  أوال: 
ـــم  ـــي تعلي ـــي أو أجنب عراق

ــة األم. ــه بلغـ أبنائـ
ثانيـــا: لـــكل مكـــون 
ـــاء  ـــي إنش ـــق ف ـــي الح عراق
كليـــات أو معاهـــد و مراكـــز 
ـــة  ـــع علمي ـــة أو مجام ثقافي
ــا و  ــر لغتهـ ــدم تطويـ تخـ

ثقافتهـــا و تراثهـــا.

المادة -15-:
المجمـــع  يكـــون 
و  العراقـــي  العلمـــي 
ـــا  ـــة هم ـــة الكردي األكاديمي
المعتمـــدة  المرجعيـــة 
المصطلحـــات  لتفســـير 
و الكلمـــات فـــي حالـــة 

فيهـــا. االختـــاف 

المادة -16- :
المخالـــف  يعامـــل 
ألحـــكام هـــذا القانـــون 

كمـــا يلـــي:
أوال: تطبـــق العقوبـــات 
ـــه إذا كان  ـــة بحق االنضباطي

ـــا. موظف
غيـــر  ينـــذر  ثانيـــا: 
ـــة  ـــة المخالف ـــف بإزال الموظ
ـــد  ـــا، و عن ـــال )15( يوم خ
ـــة ال  ـــب بغرام ـــه يعاق امتناع
ـــين  ـــن )50( خمس ـــل ع تق
ألـــف دينـــار لـــكل يـــوم 
تخلـــف فيـــه عـــن إزالـــة 

المخالفـــة.

ــرر  ــكل متضـ ــا: لـ ثالثـ
تحريـــك  فـــي  الحـــق 
الدعـــاوى الجزائيـــة عنـــد 
هـــذا  أحـــكام  مخالفـــة 

القانـــون.

المادة -17- 
الـــوزراء  لمجلـــس 
ـــات لتســـهيل  إصـــدار تعليم
هـــذا  أحـــكام  تنفيـــذ 

القانـــون.

المادة -18- 
ــون  ــذا القانـ ــر هـ ينشـ
ــمية  ــدة الرسـ ــي الجريـ فـ
ـــعين  ـــد )90( تس ـــذ بع وينف
ـــره. ـــخ نش ـــن تأري ـــا م يوم

األسباب الموجبة
للمـــادة  تطبيقـــا 
و  الدســـتور  مـــن   )4(
احترامـــا للتنـــوع القومـــي 
و اللغـــوي فـــي العـــراق و 
ــد  ــيخ البعـ ــدا لترسـ تأكيـ
اإلنســـاني لحضاراتـــه فـــي 
عهـــده اإلتحـــاد الجديـــد، 
ــم  ــع تعاليـ ــجاما مـ و انسـ
ــي  ــامي التـ ــن اإلسـ الديـ
احتـــرام  علـــى  تؤكـــد 
اختـــاف اللغـــات، و مـــن 
أجـــل تمكيـــن المكونـــات 
لجمهوريـــة  األساســـية 
ـــر الحـــر  ـــن التعبي ـــراق م الع
ـــا  ـــا و متطلباته عـــن حاجته

بلغاتهـــا األصليـــة.

شرع هذا القانون«.
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متابعة: نشوان جورج

مار  البطريرك  غبطة  قال  فقد 
دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق 
في  والعالم  العراق  في  االشورية 
رسالته »كلنا أمل، بجميعكم ابناء 
االشورية  وامتنا  المقدسة  كنيستنا 
اينما  المسيحيين  اخوتنا  وكل 
العيد  بهذا  تحتفلوا  ان  تعيشون 
المسيح  يسوع  لمياد  المقدس 
بفرح ومسرة وبصحة جيدة: كإخوة 
الواحد  بالجسد  مرتبطين  وأعضاء 
ليسوع المسيح، وان تكونوا بمحبة 
وسام مع بضعكم البعض ألن من 
في  دعيتم  قد  السام  هذا  اجل 
االحزاب  ودعا  المقدسة«  كنيسته 
الى  القومية  والمؤسسات  السياسية 
بعضهم  مع  بايمان  »يعملوا  أن 
واحد.  آشوري  كشعب  البعض 
والغيرة  الكراهية  عن  يبتعدوا  وأن 
تجلب  التي  الهدامة  والجداالت 
على  كبيرة  وانقسامات  خسائر 

نجاحات اي امة.
مار  البطريرك  غبطة  وخاطب 
عيواص  االول  زكا  اغناطيوس 
المشرق  وسائر  انطاكية  بطريرك 
رسالته  عبر  االرثوذكس  للسريان 
المؤمل عقده  الثاني  مؤتمر جنيف 
قريبا قائا »إننا بعين األمل والرجاء 
نتطلع إلى مؤتمر جنيف الثاني، وال 
سورية،  مصير  سيقرر  الذي  نقول 
مصيرها  يقرر  ال  العظيمة  فسورية 
إنما في دمشق  في دولة أوروبية، 
ولكن  التاريخ،  في  المدن  أقدم 
جميع  نناشد  فإننا  بالسام  محبة 
الدول المشاركة في جنيف الثاني، 

للسوريين،  سورية  يتركوا  أن 
كنتم  وإذا  بمستقبلهم،  أعلم  فهم 
الدرجة،  لهذه  سورية  تحبون 
ودعمكم  إمداداتكم  فاقطعوا 
ألنكم  والمسلحين،  لإلرهابيين 
بطش  من  مستقبا  تسلموا  لن 
في  والتكفيريين  اإلرهابيين  هؤالء 
عن  باالفراج  مطالبا  داركم«  عقر 
والراهبات  المخطوفين  المطرانيين 
المختطفات والكهنة وكل االشخاص 
المختطفين حيث خاطب الخاطفين 
قائا »ها هو العيد الثاني يمر علينا 
المطرانين  أخوينا  غياب  ظل  في 
يوحنا  غريغوريوس  مار  الجليلين 
اللذين  يازجي،  وبولس  إبراهيم 
انضمت  وقد  اإلرهاب،  وقعا ضحية 
إليهما أخواتنا راهبات دير القديسة 
أي  ندخر  ولم  معلوال،  في  تقا 
سراحهم،  إطاق  سبيل  في  جهد 
التي  الكبيرة  الجهود  نثمن  وإذ 
في  الطيبة  النيات  أصحاب  يبذلها 
وجميع  المطرانين  حرية  سبيل 
مطالبتنا  نكرر  فإننا  المخطوفين، 
سراح  بإطاق  الخاطفة  الجهة 
المطرانين والكهنة والراهبات، فهم 
بجميع  أسوة  واإلنسانية  لله  خدام 
علماء الدين، ولطالما كانت الكلمة 
شعارهم والمحبة ديدنهم. ولن نوفر 
أية وسيلة ممكنة إلطاق سراحهم 
كنائسهم  إلى  سالمين  وعودتهم 

التي اشتاقت إليهم«. 
ادي  مار  البطريرك  ودعا غبطة 
الشرقية  الكنيسة  بطريرك  الثاني 
رعيته  ابناء  رسالته  في  القديمة 
القويم  وايمانهم  بالكنيسة  التمسك 
يسعنا  »ال  قائا  الحبيب  ووطنهم 

المباركة..  المناسبة  هذه  في 
إلى  وأيدينا  أصوتنا  نرفع  أن  إال 
واالبتهال  للصاة  السماوي..  اآلب 
جميع  ويحفظ  يرعى  أن  لعظمته.. 
القديمة  الشرقية  كنيستنا  أبناء 
المقدسة أينما كانوا سواء في الوطن 
أو في بلدان االغتراب، طالبين من 
المؤمنين األحباء ممن هم في الوطن 
بكنيستهم  تمسكهم  إدامة  المبارك 
الحبيب،  ووطنهم  القويم  وإيمانهم 
وكذلك الحال مع من هم في بلدان 
االغتراب.. مع تعزيز أواصر تواصلهم 
مبتهلين  الوطن،  في  أخوتهم  مع 
ويحفظ  يرعى  أن  أيضا  الله  إلى 
في  المسيح  كنيسة  أبناء  عموم 
العراقي  شعبنا  أبناء  وعموم  العالم، 
عليه  وينعم  مكوناته،  بكل  الحبيب 
من  بالمزيد  الحبيب  وطننا  وعلى 
وعلى  واالستقرار..  والسام  األمن 
المعمورة  وبلدان  شعوب  جميع 
والحياة  والطمأنينة  بالسام  بوافر 

الكريمة«
مار  البطريرك  غبطة  وقال 
يونان  الثالث  يوسف  اغناطيوس 
بطريرك الكرسي الرسولي األنطاكي 
هذه  علينا  العيد  »يطل  للسريان 
غير  أوضاع  ظل  في  ايضا،  السنة 
على  الخوف  يسودها  مستقرة 
عديدة  دوال  نرى  ونحن  المصير، 
في مشرقنا تعاني وتئن تحت وطأة 
الحروب  بل  والنزاعات،  الصراعات 
األهلية المروعة، التي »ما هي إال 
صرح  ما  على  لإلنسانية«،  هزيمة 
مكان  فا  فرنسيس،  البابا  قداسة 
في هذه الباد للفرح ولبهجة العيد 
والطمأنينة، بل يسود األلم والحزن 

الى  متوجها  واضاف  والخوف«. 
الميادية  االيام  هذه  »في  سورية 
ابنائنا  نتوجه بعقولنا وعواطفنا الى 
وبناتنا في سورية الحبيبة الجريحة 
التي يقاسي مواطنوها األمرين في 
حرب  تجسدها  مأساوية  ظروف 
كل  معها  تنعدم  تكاد  ضروس 
في  يتصاعد  كما  الحياة...  مقومات 
ما  وهو  الدين  باسم  العنف  سوريا 
حذرنا منه مرارا قبل حدوثه، األمر 
تقبله  الجبين، وال  له  الذي يندى 

أية اعراف او مواثيق دولية.
مار  البطريرك  غبطة  ووجه 
لويس روفائيل االول ساكو بطريرك 
رسالته  خال  الكلدان  على  بابل 
هذا  انعكاس  مدى  حول  سؤاال 
العيد علينا وعلى عائاتنا وكنيستنا 
عزمنا  سنجدد  »هل  وقال  وبلدنا؟ 
التي  المائكة  بشرى  حمل  على 
كل  يوميا  الكلدان،  نحن  بها  نبدأ 
صلواتنا، من خال محبتنا وخدمتنا 
وشهادتنا اليماننا ولقيمنا في البيت 
والمدرسة والعمل، بحيث نكون رعاة 
وكوكبا  يزورون  ومجوسا  يخبرون 
يقف »فوق حيث كان الصبي«، ندل 
فالمياد كما  الناس اآلخرين.  عليه 

قال البابا فرنسيس هو ماقاة. 
المسلمين  االخوة  ساكو  ودعا 
مشروع  الى  واالنضمام  »للمشاركة 
المياد  بشرى  الن  هذا  السام 
من  معا  لنتعاون  للجميع.  هي 
العنف واالقتتال  ايقاف منطق  اجل 
الحوار  منطق  ولنفعل  واالعتداءات، 
من اجل تحقيق السام واالستقرار 
والحرية والكرامة والعدالة في بلداننا 

التي تنهشها الصراعات«

متابعات

دعــا بطاركــة المشــرق عبــر رســائل التهنئــة التــي 
الســنة الميالديــة  الميــالد ورأس  وجهوهــا بمناســبة عيــد 
الجديــدة االنســانية الــى العمــل لجعــل ســنة 2014 عامــا 
للســالم تجســيدا للســالم الــذي دعــا اليــه يســوع المســيح 
بوالدتــه فــي ظــل االوضــاع غيــر المســتقرة التــي يمــر بهــا 
عــدد مــن بلــدان الشــرق االوســط، وطالــب البطاركــة الــدول 
المتنفــذة الــى العمــل مــن اجــل انهــاء المعانــاة التــي يعيــش 
فيهــا االنســان فــي هــذه الــدول التــي تعانــي القتــل والتهجيــر 
والخطــف وانتهــاك كرامــة االنســان مؤكديــن علــى ضــرورة 

تبنــي الحــوار بيــن جميــع االطــراف النهــاء الصــراع.

لمناسبة اعياد الميالد ورأس السنة
بطاركة المشرق يدعون لجعل عام 2014 عاما للسالم

مناشدات روحية الحالل السالم الذي 
جاء به يسوع المسيح واالفراج عن 
المطرانين والراهبات والكهنة وكل 

االشخاص المختطفين 

كونوا كإخوة مرتبطين بالجسد الواحد 
ليسوع المسيح، وبمحبة وسالم مع 
بضعكم فمن اجل هذا السالم قد 

دعيتم في كنيسته المقدسة 
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جمعيـة  مديـر  وقـال 
فرنسـا«  مفتوحـة  »أبـواب 
خـال  فارتـون،  ميشـال 
مؤتمـر صحافي فـي باريس، 
بقيـت  الشـمالية  كوريـا  إن 
للسـنة الثانيـة عشـرة علـى 
التوالـي البلـد الـذي يواجـه 
أصعـب  المسـيحيون  فيـه 
تلتهـا  األوضـاع،  وأخطـر 
المرتبـة  فـي  الصومـال 
تحكـم  حيـث  الثانيـة 
العشـائر والقبائـل اإلسـامية 
علـى  »تقريبـا  بالمـوت 
الذيـن  المسـيحيين  كل 

. تجدهـم«
إنهـا  الجمعيـة  وقالـت 
بـ«عمليـات  تعنـي  ال 
العنـف  أعمـال  االضطهـاد« 
فقـط، ولكـن أيضـا الضغوط 
التمييـز  وأعمـال  والقيـود 

مـا. بديانـة  المرتبطـة 
البلـدان  بيـن  ومـن 
يخضـع  التـي  األخـرى 
لهـذه  فيهـا  المسـيحيون 
الضغـوط العدائية أفغانسـتان 
والمملكـة  المالديـف  وجـزر 
واليمـن  السـعودية  العربيـة 
وإيـران وليبيـا وأوزبكسـتان 
أخـرى،  جهـة  مـن  وقطـر. 
 50 أصـل  مـن  ففـي«36 
دولـة شـملها اإلحصـاء، فإن 
التطـرف اإلسـامي مسـؤول 
قمـع  عـن  كبيـر  بشـكل 
مـا  حسـب  المسـيحيين«، 

فارتـون. ميشـال  قـال 
والمناطـق األكثـر عرضة 
الحـزام  بلـدان  اليـوم  هـي 
حيـث  اإلفريقـي  السـاحلي 
يعيـش خمس المسـيحيين 
العالـم.  مـع سـبع مسـلمي 

وقـال جوزف فاضل المسـلم 
اعتنـق  الـذي  العراقـي 
 1987 عـام  المسـيحية 
وتعمـد عـام 2000 وصـدرت 
بتهمـة  دمـه  بهـدر  فتـوى 
الـردة وحتـى عائلته حكمت 
عليـه بالمـوت، ويعيش منذ 
فرنسـا  فـي  الحيـن  ذلـك 
وسـط حمايـة، »إننـي حـي 

ميـت«. 
وفـي مجـال االغتياالت، 
»إنهـا سـوريا  فارتـون  قـال 
أهليـة،  حربـا  تشـهد  التـي 
التي تسـجل الرقم القياسـي 
الذيـن  المسـيحيين  لعـدد 
قتلـوا )1213(« لتنتقـل مـن 
عشـرة  الحاديـة  المرتبـة 
فـي  الثالثـة  المرتبـة  الـى 

لتصنيـف. ا
القمـع  عمليـات  وزادت 

أيضا في الـدول التي توصف 
لـم  أنهـا  إذ  بـ«الضعيفـة« 
تعـد قـادرة علـى االضطـاع 
الصومـال  مثـل  بدورهـا 
وسـوريا والعراق وأفغانسـتان 
وحاليـا  واليمـن  وباكسـتان 

الوسـطى. إفريقيـا 

وشـهدت باكستان »أسوأ 
المسـيحيين  علـى  هجـوم 
 »1947 عـام  قيامهـا  منـذ 
مع اعتـداء انتحـاري مزدوج 
عنـد خـروج المصليـن مـن 
القديسـين  جميـع  كنيسـة 
بيشـاور  فـي  الكاثوليكيـة 

حيـث قتـل 89 مؤمنـا فـي 
وفـي  الماضـي.  أيلـول   22
مصـر، »أحصـي 167 حالـة 
االضطهـاد  عمليـات  مـن 
العنيفـة باإلضافـة إلـى أكثر 
إلغـاق  محاولـة   492 مـن 
تابعـة  مبـان  أو  كنائـس 

لها«، حسـب مؤشـر »أبواب 
مفتوحـة«.

التـي  العشـر  والـدول 
المسـيحيون  فيهـا  تعـرض 
للعنـف  غيرهـا  مـن  أكثـر 
إفريقيـا  بالتسلسـل:  هـي 
الوسـطى، سـوريا، باكستان، 
بورمـا،  العـراق،  مصـر، 
نيجيريـا، كولومبيـا، اريتريـا 
والسـودان. وتصـدر »أبـواب 
مفتوحـة فرنسـا«، الجمعيـة 
غير السياسـية البروتستانتية 
عـام  أنشـئت  التـي  أصـا 
منـذ  المؤشـر  هـذا   ،1976
إلـى  اسـتنادا   1997 العـام 
أسـئلة  تتضمـن  اسـتمارات 
محـددة توجـه إلـى ممثليها 
فـي 22 مكتبا فـي 60 دولة. 
وكل معيار تتضمنه األسـئلة 
مـن  محـدد  عـدد  يوازيـه 
النقـاط. وقـد ارتفعـت هـذه 
النقـاط من 2683 إلى 3019 
خـال عـام واحـد مـا يـدل 
علـى تعاظم عمليـات القمع.

ليس غريبا أن تتوج هه 
ولير عروسة للسياحة العربية 
وكثرة  الساحرة  لطبيعتها 
األثرية  السياحية  المرافق 
مدنها  أغلب  في  المنتشرة 
التي تعم باألمن والطمأنينة. 
المباركة  الزفة  هذه  حملت 
بدوائرها  االقليم،  حكومة 
الرقي  مسؤولية  المعنية، 
المهمة  هذه  لمستوى 
سترفع  التي  الجسيمة 
بجميع  المنطقة  شأن  من 

جوانبها. 
لبعض  زياراتي  خال 
طبيعتها  تتميز  التي  الدول 
إنبهرت،  السياحي،  بالجو 
المرفق  هذا  تطور  بسبب  ال 
او  فيها  الهام  اإلقتصادي 
اخرى  فوارق  لعدة  بل  ذاك، 
لدينا  موجود  هو  بما  قياسا 
سياحية  مرافق  من  ومهمل 
هي بطبيعتها البسيطة تكاد 
تضاهي روعة وجمال ما نراه 
يعود  ربما  الدول.  تلك  في 
أو  األمرين  أحد  الى  السبب 
كليهما معا، 1- اإلهمال 2- 
يخرج  ما  وكل  الخبرة.  قلة 
عن هذه الفرضية هو محض 

المحاججة ليس إآل. 
منظومة  السياحة  تعتبر 
متكاملة إلنعاش إقتصاد البلد 
مستلزماتها  توفرت  ما  إذا 
في  موجودة  بمجملها  وتكاد 
وإن  تجاهلناها  لكننا  أرضنا 
فإقامتها  موجودة  تكن  لم 
المجازفة،  باب  تدخل  ال 
وجود   -1 باآلتي..  ونوجزها 
طبيعية  سياحية  مناطق 
 -2  - وغابات  ومياه  آثار   -

متاحف   - منشآت  وجود 
ومرائب  وأسواق  وفنادق 
أماكن  للسيارات- 3- وجود 
للتسلية والترفيه- كازينوهات 
وبارات  سباحة  وأحواض 
ومدينة  حيوانات  وحدائق 
الى  بحاجة  كنا  واذا  ألعاب، 
متميزة  وجهود  مستلزمات 
إلقتصاد  متينة  أسس  لبناء 
فان  المصادر،  متنوع 
تلك  ابرز  احد  هي  السياحة 

التي  والبوابة  المستلزمات 
على  البلد  خالها  من  يطل 

المجتمعات المتطورة. 
هذه  نكمل  كيف 
المنظومة. ؟ البد من دخول 
في  المتطورة  التكنلوجيا 
السياحة واإلقتداء بمن  عالم 
المجال،  هذا  في  سبقونا 

والعمل على:
أكبر  إهتمام  إياء   -1
العريقة  المقدسة  باألماكن 
األديرة  وخاصة  القدم  في 
نتاج  من  به  تتمتع  لما 
الجهد الذاتي للرهبان الذين 
ابدعوا بما صنعوه من دهاليز 
رعاية  الى  بحاجة  وصوامع 
أو  الدولة  قبل  من  سواء 

المنظمات اإلنسانية. 

وإعادة  ترميم    -2
الشخصيات  دور  تأهيل 
وجعلها  المشهورة  والوجهاء 
مقتنيات  لعرض  متاحف 
االضواء  يلقي  وبما  أصحابها 
على دورهم في حقب زمنية 
الى  تحويلها  أو  محددة، 
مطاعم سياحية تقدم للزبائن 
تلك  إبان  تقدمه  كانت  ما 

الحقب. 
والدعاية  لإلعام    -3
المعالم  إبراز  في  مهم  دور 
السياحية وجذب السواح لها 

وكما يلي:
برامج  عرض  أ - 
خاصة  سياحية  تلفزيونية 
في  الثقافية  الملحقيات  في 

الخارج والداخل، 

كراريس  طبع  ب -  
خاصة  جغرافية  وخرائط 

بالسياحة.
دور  وجود  ت -  
والمسرح  للسينما  عرض 
السياحية  المناطق  ضمن 
المهمة،ولتكن متنقلة، إلقامة 
عرض  إو  ترفيهية  حفات 
المنشآت  عن  وثائقية  أفام 

السياحة.
عدد  توفير  ث -  
والمرشدين  األدالء  من 
لمرافقة  السياحيين 
والوفود  المجموعات 
السياحية وخاصة القادمة من 
في  وإدخالهم  البلد  خارج 

دورات سياحية.
دورات  إقامة  ج - 
المرافق  ألصحاب  تثقيفية 
فيها  وللعاملين  السياحية 
مع  التعامل  كيفية  حول 
السائح بشكل عام واإلهتمام 
بنوعية ما يقدم من مأكوالت 

وما يعرض من مقتنيات.. 
 السياحة ليست محصورة 
يلبس  شتاءنا  ألن  صيفا 
معظم  لجبالنا  العرس  ثوب 
األكثر  وهي  السنة  ايام 
مزالج  من  وروعة  جماال 
بشكل  لواستثمرت  أوربا 
نقل  بخطوط  وزودت  جيد 

كهربائية- تليفريك -
عندما  السائح  ينبهر  اآل 
في  السحرية  العين  يرى 

جنديان قضاء سوران، مثا، 
وهي تتفجر بينبوع ماء غزير 
فترة  بعد  ليراها  جدا  وبارد 
الجريان  لتعاود  جفت  وقد 
ثانية.. ؟ ! كم هو رائع كهف 
الذي  األثري  ومغزاه  شاندر 
اإلستيطان  قدم  الى  يرمز 
في كوردستان.. من المؤسف 
بيخال  شاالت  نرى  أن  له 
البسيطة  القديمة  بطبيعتها 
وأروع  أجمل  كانت  فقد 
المتناثرة  األكشاك  هذه  من 
فأفرغت  حولها  عشوائيا 
خريرها،  والحان  سحرها 
األماكن  هذه  تستحق  أآل 
بإنشاء  وذلك  الازمة  الرعاية 
وبقية  وأكشاك عصرية  شقق 
مستلزمات راحة السائح.. أما 
قلعة أربيل فهي من المعالم 
كانت  التي  العالمية  األثرية 
وما  قريب،  وقت  الى  مهملة 
مال  من  لها  مخصص  هو 
أو  االقليم  سواء من حكومة 
من منظمة اليونسكو ال يرقى 

الى مستوى الطموح.. 
بلدا  يزور  ال  السائح  إن 
جملة  المقبولة  رغباته  تصد 
نزعنا  فلو  الممنوعات،  من 
مداركنا،  عن  التخلف  رداء 
كوردستان  ربوع  من  لجعلنا 
العالمية  للسياحة  قبلة 
ومنطلقا لهدف سياسي يعزز 
الساحة  على  االقليم  ثقل 

الدولية.. 

المسيحيون يواجهون في كوريا الشمالية والصومال اصعب االوضاع واخطرها
المؤشر العالمي لالضطهاد 2014 

أعلنــت جمعيــة »أبــواب مفتوحــة فرنســا« أن عمليــات االضطهــاد ضــد 
المســيحيين فــي العالــم زادت فــي العــام الماضــي، وذلــك اســتنادا إلــى »المؤشــر 

العالمــي لالضطهــاد 2014« الــذي تعــده ســنويا.

السياحة منظومة متكاملة إلنعاش إالقتصاد إذا ما توفرت مستلزماتها 
وتــكاد بمجملهــا ان تكــون موجــودة فــي أرضنــا لكننــا تجاهلناهــا وإن لــم 

تكــن موجــودة فإقامتهــا ال تدخــل بــاب المجازفــة 
)2-1(

جالل مرقس عبدوكا

اربيل في عرس السياحة العربية
كيف نصنع من كوردستان بيئة سياحية متألقة ؟ 
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هـذا  ضـوء  وفـي 
)الموضوعــــــي  التعامـل 
النزيـــــــــه( مع المناصب 
الوطنية، بمنظار )االمــــاك 
فـان  الشخصيــــــة( 
السـكرتير الخـاص للمسـؤول 
يتحـول  مـا  غالبـا  المعنـي 
)ان اراد الحفــــــاظ علــى 
الـى سـكرتير  مركـــــــزه( 
المسـؤول  ألسـرة  خـاص 
وعليـه ان يكون حريصا جدا، 
كحرصـه علـى وظيفتـه فـي 
وضع )طلبــــات العائلـــــة 
سـلم  وفـق  الكريمـــــة( 
االولويـات السـتراتيجية التي 
تتقـدم  ان  ويجـب  تتقـدم 
الخاصـة  الطلبـات  كل  علـى 
واال  فـورا  واجابتهـا  بالعمـل 
فانـه يضـع مصيـره الوظيفـي 

الريـح.  مهـب  فـي 
فـان  لذلـك،  ووفقـا 
او  المعنـي،  السـكرتير  علـى 
تأميـن  المعنيـة  السـكرتيرة 
تنقـات افـراد العائلة الكريمة 
مـن البيـت الـى االسـواق او 
المدارس والنوادي والمسـابح 
وصالونـات  الرشـاقة  ومعاهـد 
والزيـارات  التجميـل، 
مسـتلزمات  وتوفيـر  العائليـة 
اليوميـــــــة  )المائـــــدة 
الكريمــــــه(  للعائلــــــه 
مـن  ذلـك  يعنيـه  مـا  بـكل 

او  الـوزارة  سـائقي  توظيـف 
عائلـة  لخدمـة  المؤسسـة 
المسـؤول فضا عن تنسـيب 
عامـات الخدمـات والنظافـة 
بوجـه خـاص لاعتنـاء بـدور 
المسـؤولين علـى الرغـم من 
انهـن يتقاضيـن رواتبهن من 
وليـس مـن هـذه  الحكومـة 

المصونـة.  العوائـل 
ــرز  ــك يب ــم ذل ــي خض ف
الخطــأ الفــادح الــذي ارتكبــه 
ذلــك المديــر العــام ومــا زال 
يرتكبــه الكثيــر مــن الــوزراء 
والمديريــن  والمســؤولين 
العاميــن فــي الــدول النائمــة 
والغائمــه والســاهمة والعائمــه 
ــات  ــيب( عام ــا )بتنس ممث
مــن  والخدمــات  النظافــة 
ــات  ــم للعمــل كخادم دوائره
فــي بيوتهــم، ممــا اتــاح 
ــن  ــاع ع ــن االط ــح له ويتي
ــل  ــى ادق التفاصي ــب عل كث
العائليــة وحتــى  واالســرار 
الحميمــة احيانــا للمســؤولين 
وامزجتهــم  وعوائلهــم 
ومشــاكلهم  وهواياتهــم 

واســباب خافاتهــم. 
للعاقــات  ونظــرا 
الحميمــة بيــن معظــم اولئك 
الخادمــات و بيــن ســكرتيرة 
فــان  المعنــي  المســؤول 
بيــوت اولئــك المســؤولين 

واحيانــا حتــى غــرف نومهــم 
امــام  مفتوحــة  تصبــح 
ســكرتيراتهم، ومــن خالهــن 
الموظفــات  معظــم  امــام 
ــي  ــن، لتمس ــات منه المقرب
بــا  نــوم  وغــرف  بيوتــا 
جــدران، بعــد ان تمــارس 
النميمــة النســائية دورهــا 
ــرز وكاالت  ــن اب ــدة م كواح
االنبــاء الفضائحيــة، باالخــص 
ــات(  في ضوء )االضافــــــــ
ــر  ــص الخب ــى ن ــة عل الوافي
ــر  ــح اكث ــن اجــل ان يصب م
تشــويقا..  واشــد  اثــارة 
تجســيدا لمقولــة )كلما زادت 
قــذارة الخبــر كلمــا ارتفعــت 
ان  يفوتنــي  وال  اهميتــه( 
ــدى  ــى ان اح ــا ال ــير هن اش
احــدى  فــي  الســكرتيرات 
الحكوميــه  المؤسســات 
مؤهاتهــا  ضــوء  وفــي 
ــرة  ــة الســريعة والمثي الخبري
االضافــات  علــى  وقدرتهــا 
اطلــق  فقــد  الفضائحيــة، 
عليهــا زماؤهــا وزمياتهــا 
 ) )رويتــــــــــرز  لقــب 
ــوا يتنــدرون  ــا كان ــرا م وكثي
معرفــة  محاوالتهــم  عنــد 
اوضــاع المديــر العــام بعبــارة 
رويتـــــــرز  )وعنـــــــد 
ــن. )  ــر اليقيـــــ الخبــــ

ــدراء  ــد الم ــكلة أح ومش

العاميــن انــه بــادر بتنســيب 
ــات  ــات الخدم ــدى عام اح
ــي  ــي المؤسســة للعمــل ف ف
بيتــه وكانــت تتمتــع بعاقــة 
ســكرتيرته  مــع  حميمــة 
وبذلــك فــان ادق تفاصيــل 
حياتــه الزوجيــة كانــت تبــث 
ــط  ــر الخ ــا عب ــال حدوثه ح
الفضائحــي الســاخن بيــن 
الخادمة والســكرتيرة لتتحول 
بعــد ذلــك الــى مفــردات فــي 
برنامــج التثقيــف اليومــي في 
ــائية.  ــة النس ــاج النميم منه
ولعــل ميــزة ذلــك المدير 
ــة  ــت لصيق ــي بقي ــام الت الع
غيــر  عشــقه  كانــت  بــه، 
القائــل  للمثــل  المحــدود 
اللــــــــــه  )رحـــــــم 
امـــــرئ عمـــــل عمــــا 
ــله  ــم فش ــه( رغ فاتقنــــــ
فــي  والمتواصــل  الذريــع 
ــي  ــؤوليات الت ــع المس جمي
يــردد  وكان  بــه  انيطــت 
ــه  ــه وندوات ــي لقاءات ــك ف ذل
واجتماعاتــه مــع العامليــن 
كافــة ويؤكــد علــى مضمونــه 
االلتــزام  اهميــة  وعلــى 
يحــاول  كان  وكأنــه  بــه، 
ــى فشــله  ــره التغطيــة عل عب
ــه  ــه وج ــل ان ــه، ب واحباطات
ــات  ــن اللوح ــدد م ــط ع بخ
االنيقــة الجميلــه الكبيــره 

والملفتــه للنظــر تحمــل ذلك 
الــى  حولــه  المثل،)الــذي 
شــعار ثــوري( وقــام بتوزيعها 
المؤسســة،  اقســام  علــى 
ــا.. مســالما..  ــه كان هادئ والن
يمتلــك قــدرة احتــواء االخــر 
ــال فقــد  دون غضــب او انفع
فوجئــت ســكرتيرته الخاصــة 
وفوجــأ موظفــو الســكرتارية.. 
وهــو يدخــل مكتبــه صبــاح 
ــدا،  ــا محت ــوم غاضب ــك الي ذل
او  هوجــاء  عاصفــة  كانــه 
ــد  ــر، وكان االش ــار مدم اعص
ــكرتيرته  ــر س ــه ام ــة ان غراب
بحــدة وغضــب برفــع الافتــة 
وجههــا  ان  ســبق  التــي 
مكتبهــا  فــوق  بتعليقهــا 
والتــي تحمــل مثلــه الشــهير 
ــه  ــم اللـــــ ــر )رحـــ واالثي
امـــــرئ عمـــل عمـــــا 
اال  هــي  وان  فأتقنـــــه( 
ــط  ــى كان الخ ــات حت لحظ
ــكرتيرة  ــل الس ــاخن يص الس
ــن  ــار ع ــة لاستفس بالخادم
العاصفــة  تلــك  اســباب 

العاتيــة الهوجــاء. 
ــا  ــك كم ــبب ذل ــا س ام
تفاصيلــــــــه  نقلــت 
ــة  ــه الخادمــــــــ الدقيقــ
ــد كان  ــه ( فق ) االمينــــــ
لوحــة زاهيــة تحمــل المثــل 
ــر  ــدى المدي ــاه ل ــر اع االثي

ــي  ــا ف ــام ســبق ان علقه الع
بالــذات  الضيــوف  غرفــة 
ــرا  ــا وتعبي ــزازا بمدلوالته اعت
امــام  بهــا  التزامــه  عــن 
ــك  ــأ ذل ــه فوج ــه.. لكن زائري
ــام  ــة الطع ــان وجب ــوم ب الي
التــي اعدتهــا زوجتــه كانــت 
شــديدة الملوحــة ويبــدو ان 
المســكينة اضافــت الملــح 
مرتيــن الــى الطعــام دون ان 
تــدري وهــي تنقــل لوالدتهــا 
اليومــي،  النميمــة  تقريــر 
ــا  ــب ويعاتبه ــدل ان يغض وب
برفــع  هــدوء  بــكل  قــام 
ــه  ــي تحمــل مثل اللوحــة الت
ــوف  ــة الضي ــن غرف ــر م االثي
وعلقهــا فــي المطبــخ لتكــون 
االحتجــاج  صيــغ  احــدى 
زوجتــه  علــى  الحضاريــة 

لعــدم اتقانهــا الطبــخ. 
الزوجــة  ان  ويبــدو 
يكــون  ان  ارادت  الفاضلــة 
ــا  ــا حضاري ــي ايض ــا ه رده
بمفعــول  لكــن  مباشــرا 
وســخونة  اهانــة  اشــد 
ــا  ــرا وربم ــة وتأثي ــغ دق وابل
تجريحــا مقصــودا للكرامــة 
الذكوريــه.. فبــادرت برفــع 
ــخ  ــن المطب ــة م ــك اللوح تل
مثلــه  تحمــل  والتــي 
الشــهير والدقيق ) رحــــــم 
امــــــــرئ  اللــــــــه 
عمـــــــــــــا  عمـــــل 
ــه (.. وعلقتهــا  فاتقنــــــــ
فوق رأســه في )غرفـــــــــة 
ــوم( لتفجــر عنــد  النــــــــ
ــا  ــزاال عاتي ــا زل ــه لي عودت
مــن الغضــب الزوجــي كاد 
ان يصــل بالجانبيــن الــى 
الحــال  ابغــض  شــاطئ 
حيــث اصــر ذلــك الــزوج 
المهــدور الكرامــة وبعنــف 
على ) ان يتقـــــن عملــــه 
الليلـــــــة  تلــك  فــــــي 
بالـــــــذات ( لكــن الزوجــة 

الفاضلــه لــم تمنحــه الفرصــة 
 ( ســرد  فــي  واســتمرت 
السابقـــــــه  خيبـــــــاته 
( ولــم تكتــف بذلــك بــل 
والدتــه  بخبــث  عيرتــه 
وغيرتهــا منهــا ورد عليهــا 
مذكــرا اياهــا ببخــل والدتهــا 
وهكــذا  لســانها  وطــول 
تحولــت المعركــة بينهمــا 
ــى  ــة شــخصيه ال ــن معرك م
اســتمرت  عائليــه  معركــة 
متأخــره  ســاعات  الــى 
تلــك  نقــل  تــم  حيــث 
ــه  ــة الفاصل ــه الزوجي المعرك
بتشــظيات  و  بخصوصيتهــا 
الــى  المثيــرة  تفاصيلهــا 
ــدق  ــرة وص ــكرتيرة االثي الس

ــال:  ــن ق م
 )وعنـــــد الخادمـــــة 
الخبـــــــر اليقيــــــــن(. 
تـرى كم من المسـؤولين 
الفاشـلين والـوزراء الخائبيـن 
والسياسـيين المنافقيـن، في 
هـذه الدولـة النائمه وفي تلك 
ألن  بحاجـه  الغائمـه  الدولـة 
يعلـق الشـعب فوق رؤوسـهم 
ومؤسسـاتهم  دوائرهـم  فـي 
ووزاراتهـم هـذا المثل بعد ان 
اهـدروا امـوال شـعوبهم عبثا 
ودون ان يحققوا شـيئا لعلهم 
يحكمـوا ضمائرهـم ويتعلمـوا 
فعـا كيف يخدمون شـعوبهم 
خـداع  عـن  بعيـدا  بواقعيـة 

الشـعارات )الثوريـة(؟؟

توفيق سعيد توفيق

األوان  آن  لقــد 
مــن  الكثيــر  إليضــاح 
حيــث  العالقــة  األمــور 
الزلنــا  بأننــا  نؤمــن 
الفعــل  علــى  قــادرون 
عــن  وقــادرون  الجيــد 
النطــق بأفــكار جديــدة 

تقيدنــا  ال  تفيدنــا 

هـــل هـــو خبـــر ســـار 
أم هـــي توقعـــات ســـلبية 
غيـــر منطقيـــة.. ؟ هـــل 
ستســـقط عـــن كاهلنـــا 
ـــول  ـــي حل ـــاكلنا.. أم ه مش
أن  تلبـــث  ال  وقتيـــة 
ــا ؟  ــر منهـ ــد ونتذمـ تتعقـ
هـــل حققنـــا جـــزءا مـــن 
األهـــداف والتطلعـــات أم 
لـــم نحقـــق شـــيئا يذكـــر.. ؟ 
ـــا  ـــا فم ـــد حققن ـــا ق وإذا كن
الـــذي حققنـــاه وكيـــف 
ـــا..  ـــا لتحقيقه ـــور أمنياتن نط
ــيئا  ــق شـ ــم نحقـ ؟ وإذا لـ
ـــا  ـــاذا وم ـــا فلم ـــن أهدافن م
ـــا  ـــنفعله لتحقيقه ـــذي س ال
وكيـــف ومتـــى.؟. وهـــل 

وظفنـــا إمكانيـــات شـــعبنا 
فـــي مختلـــف الحقـــول أم 
ـــل  ـــا وه ـــا مطلق ـــم نوظفه ل
أم  مســـتقبا  ســـنوظفها 
هـــي ســـتوظفنا حينمـــا 
ــرون.؟. وهـــل  ــاء اآلخـ يشـ
دفـــع  علـــى  ســـنعمل 
ــام أم  ــى األمـ ــا إلـ عجلتنـ
ــل  ــي الوحـ ــها فـ سنغطسـ
الـــذي ســـيلتصق بأقدامنـــا 
لـــو  حتـــى  وثيابنـــا 
ـــا نصـــف مكســـورة  أخرجناه
صالحـــة.؟.  ونصـــف 
هـــل ســـتزول األخطـــار 
ـــار  ـــل نه ـــا لي ـــة بن المحدق
أم ســـتزداد خطـــورة مـــع 
تقـــادم األيـــام.. ؟ وهـــل 

ــى أن  ــام نتمنـ ــي أحـ هـ
ــع  ــي وقائـ ــق أم هـ تتحقـ
ـــق وإذا  ـــا أن تتحق ـــد له الب
لـــم تتحقـــق اليـــوم وبمـــا 
ــد  ــدا أو بعـ ــتتحقق غـ سـ
ـــام أو  ـــدة أي ـــد ع ـــد أو بع غ
ســـنوات وربمـــا عقـــود.. ؟
 لـــو شـــعرنا بالتعـــب.. 
ــات  ــرح التحديـ ــا وطـ إيانـ
ــا  ــن لئـ ــذا الزمـ ــي هـ فـ
ـــف.  ـــى الخل نعـــاود الســـير إل
ــتعدون  ــن مسـ ــل نحـ وهـ
ــدة  ــة جديـ ــدء بمرحلـ للبـ
إذن علينـــا ضبـــط انفعاالتنـــا 
عـــن  بعيـــدا  وأمورنـــا 
العيـــون للمحافظـــة علـــى 

ــه..  ــا عليـ ــا اؤتمنـ مـ

 لقـــد آن األوان إليضـــاح 
األمـــور  مـــن  الكثيـــر 
نؤمـــن  حيـــث  العالقـــة 
قـــادرون  الزلنـــا  بأننـــا 
الجيـــد  الفعـــل  علـــى 
وقـــادرون عـــن النطـــق 
بأفـــكار جديـــدة تفيدنـــا 
ــا  ــن ربمـ ــا.. ونحـ ال تقيدنـ
ــا  ــان مـ ــزم بـ ــا نجـ مازلنـ
ـــات  ـــن طاق ـــا م ـــر لدين متوف
ـــا  ـــي بأغراضن ـــات تف وإمكاني
ـــزال  ـــا والن ـــا كن ـــر ألنن وأكث
ــا  ــيء دروبنـ ــاعا نضـ مشـ
ودروب مـــن يســـير معنـــا 
فـــي ذات الطريـــق.. الطريـــق 
ــمس  ــث الشـ ــق حيـ الحـ
ـــة دون  ـــل وال عذوب دون ظ

مـــرارة.. نعـــم انـــه االســـتقرار 
ـــث  ـــي حي ـــي الحقيق المبدئ
ــز بهـــا  ــي نعتـ األرض التـ
وتعتـــز بنـــا.. حيـــث انطلقنـــا 
اآلن  ســـننطلق  وحيـــث 
مـــن  المعقـــول  إلـــى 
ـــن  ـــرى م ـــل يات ـــياء فه األش
ـــا كان  ـــل مم ـــن أفض الممك
ـــح  ـــو صحي ـــذا ه ـــل ه ؟ وه
ـــكان  ـــل باالم ـــان ؟؟ وه الزم
ــذ  ــاء ونبـ ــح األخطـ تصحيـ
مايفرقنـــا لنعمـــل علـــى 
ـــاءه  ـــة البن ـــا الحقيقي وحدتن

والمعطـــاءة.. ؟؟؟
ســـيتوجب  وهـــل   
الـــزوان  إخـــراج  علينـــا 
عـــن  بعيـــدا  ودفعـــه 

ــا يتوجـــب  ــا كمـ مقتنياتنـ
ــن  ــا تعفـ ــع مـ ــا قلـ علينـ
ـــف كل  ـــذور وتصني ـــن ج م
ــا  ــب واقعنـ ــياء حسـ االشـ
ــا  ــذا مـ ــه. ؟. وهـ ومعطياتـ
ـــب  ـــن القل ـــس م ـــاه لي نتمن
ـــر  ـــد تفكي ـــا بع ـــط وإنم فق
ــة  ــة منطقيـ ــق ورؤيـ عميـ
ـــة..  ـــا العام ـــاملة ألوضاعن ش
ـــر  ـــث الخي ـــا حي ـــوا بن فهلم
الصـــف  وحـــدة  فـــي 
والكلمـــة وكفـــى لمـــن 
الصـــف  بشـــق  يفتـــي 
وينتهـــز الفـــرص للعـــب 
ونشـــر  الحبـــال  علـــى 

غســـيلنا.. 
  اللهم إني بلغت 

 وعند خادمات المسؤولين.. الخبر اليقين

مال اللـــه فـــرج

مشاكسة.. 

لعــل ذلــك الخطــأ كان االكثــر فداحــة الــذي وقــع فيــه ذلــك المديــر العــام ســيئ الحــظ، لكنــه خطــأ وقــع ومــا يــزال يقــع فيــه 
معظــم الــوزراء والمســؤولين فــي الــدول النائمــة والغائمــة والمســتلقية والمســتجدية والمتســوله والمتوســله الذيــن يــرون فــي المســؤولية 
الحكوميــة التــي بيــن ايديهــم )امـــــالكا شخصيــــــة ( وليســت امانــة وطنيــة و وفقــا لذلــك فانهــم يوظفونهــا، لخدمــة مصالحهــم العائليــة، 

بمنتهــى البســاطة والعفويــة وراحــة البــال رغــم كل مــا يقــال. 
ابائهــم وربمــا  ابائهــم يمارســون مســؤوليات وســلطات  ايــة عالقــة وظيفيــة بدوائــر ووزارات ومؤسســات  الذيــن ليســت لهــم  فاالبنــاء 
يتجاوزونهــا احيانــا، تحــت مظلــة )المسؤوليــــــــة االعتباريــــــــــة( كمــا ان زوجــات بعــض المســؤولين البــد ان يعرفــن ادق تفاصيــل الموازنــات 
العامــة لــوزارات ودوائــر ازواجهــن وابــواب الصــرف ومســتويات رواتــب ومخصصــات الموظفيــن، وعــدد المنتســبين والمنتســبات والمطلقيــن 
والمطلقــات والمتزوجيــن والمتزوجــات والعوانــس والعــزاب واعــداد واعمــار الشــابات والشــباب وبرامــج وجــداول الــدورات والســفرات وااليفــادات 
والعقــود والصفقــات، وربمــا ان بعضهــن يقمــن بــدس )انوفهـــــــن الطويلــــــــــة( حتــى فــي خطــط و ســتراتيجيات وبرامــج دوائــر ازواجهــن باالخص 
وان بعضهــن يمتلكــن حاســة شــم حساســة و بعيــدة المــدى، تنافــس حــواس شــم الثعالــب والصقــور والفئــران، لكنهــا غالبــا مــا تفشــل فــي 
التقــاط )روائـــــح دخـــــان وحرائــــــق ولهيــــــب العالقــــــات غيـــــر الشرعيــــــــة ( الزواجهــن اال بعــد فــوات االوان وبعــد ان تكــون تلــك العالقــات قــد 

اثمــرت اطفــاال غيــر شــرعيين او ربمــا تكــون قــد تحولــت الــى زواج عرفــي 

هل نحن مستعدون للبدء بمرحلة جديدة؟
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لقاءات : يوسف قطة
العـــام  اطالـــة  مـــع 
 2014 عـــام   , الجديـــد 
الدعـــوات  تناثـــرت   ,
ــن  ــة مـ ــات منطلقـ واالمنيـ
ـــيس  ـــر واحاس ـــوب وضمائ قل
ورغـــم   , شـــعبنا  ابنـــاء 
اختافهـــا اال ان معظمهـــا 
بعضهـــا  مـــع  تمازجـــت 
واســـعة  امنيـــة  لترســـم 
تنبـــض بالحيـــاة , تلـــك 
ـــا  ـــرب علين ـــن ال ـــي ان يم ه
وعلـــى وطننـــا بالســـام 
واالمـــن واالمـــان والمحبـــة 

واالســـتقرار.
اول المتحدثيـــن الـــى 
ــقف  ــورايا( كان الخوراسـ )سـ
يوســـف شـــمعون حنـــا, 
راعـــي خورنـــة مـــار ادي 
الرســـول ,حيـــث قـــال : 
اهنـــىء الجميـــع باعيـــاد 
الســـنة  وراس  الميـــاد 
الجديـــدة متمنيـــا للجميـــع 
النعمـــة والصحـــة والعافيـــة 
واالمـــان  الموفقيـــة  ودوام 
الحبيـــب  عراقنـــا  فـــي 
والســـام لجميـــع ربـــوع 
الســـيد  امـــا   , العالـــم 
نعمـــت يوشـــوع الشـــابي 
ــان  ــس اعيـ ــس مجلـ , رئيـ
ــال: اتقـــدم  كرمليـــس : فقـ
ـــكات  ـــي والتبري ـــر التهان باح
للشـــعب المســـيحي كافـــة 
ــاع االرض  ــع بقـ ــي جميـ فـ
خاصـــة  العـــراق  وفـــي 
جمعـــاء  ولانســـانية 
بمناســـبة العـــام الجديـــد 
ـــام  ـــع ع ـــا للجمي 2014 متمني
خيـــر ومحبـــة وســـام وان 
والوئـــام  الســـام  يســـود 
فـــي ربـــوع بلدنـــا الجريـــح 
جميـــع  وبيـــن  العـــراق 
اطيافـــه وان تكـــون لغـــة 
ـــع وكل  ـــة الجمي ـــة لغ المحب

ـــر  ـــف خي ـــع بال ـــام والجمي ع
ــدة  ــة لجريـ ــة خاصـ وتهنئـ
ســـورايا وكادرهـــا ومـــن 
تقـــدم الـــى تقـــدم, وقـــال 
الشـــماس حبيـــب يوســـف 
حنـــا , رئيـــس جمعيـــة 
ـــون  ـــة والفن ـــس للثقاف كرملي
: كل عـــام والجميـــع بالـــف 
وانشـــاءالله  خيـــر  الـــف 
يكـــون هـــذا العـــام مكلـــا 
ـــوالدة  ـــرات ب ـــراح والمس باالف
الـــذي امطـــر  المخلـــص 
وســـامه  نعمـــه  علينـــا 
ــذه  ــزول هـ ــى ان تـ ونتمنـ
ـــوع  ـــن رب ـــوداء م ـــة الس الغم
ـــع  ـــن جمي ـــراق وم ـــا الع بلدن
البلـــدان, امـــا الشـــماس 
ثائـــر خضـــر بهنـــام ,عضـــو 
للحركـــة  كالـــح  فـــرع 
االشـــورية  الديمقراطيـــة 

ـــام  ـــي بالع ـــال: امنيات ـــد ق فق
الجديـــد الســـام والوئـــام 
والمحبـــة بيـــن الجميـــع 

الحبيـــب  عراقنـــا  وفـــي 
واالســـتقرار فـــي جميـــع 
ــون  ــم وان يكـ ــدان العالـ بلـ
العـــام الجديـــد عـــام خيـــر 
ــع  ــة للجميـ ــة ومحبـ وبركـ
وكل عـــام والجميـــع بالـــف 
الـــف خيـــر, وقـــال الســـيد 
ســـعيد  توفيـــق  ريـــاض 
, رئيـــس نـــادي برطلـــي 
ــعيدة  ــنة سـ ــي : سـ الرياضـ
ـــون  ـــاءالله تك ـــع وانش للجمي
باالفـــراح  مكللـــة  ســـنة 
واالنجـــازات لجميـــع ابنـــاء 
ــام  ــم السـ ــعبنا وان يعـ شـ
ـــراق  ـــا الع ـــي بلدن ـــام ف والوئ
ارجـــاء  جميـــع  وفـــي 
ـــم  ـــام وانت ـــورة وكل ع المعم
ـــة  ـــة نافل ـــا االعامي ـــر ام بخي
ــرة  ــا , مديـ ــس قطـ جرجيـ
لابـــد  كرملـــش  موقـــع 

فقالـــت: تمنياتـــي للجميـــع 
بالعـــام الجديـــد بالصحـــة 
ــدم  ــد والتقـ ــر المديـ والعمـ

والمحبـــة والســـام للعـــراق 
ـــم وان  ـــدان العال ـــع بل ولجمي
ـــذه الغمـــة الســـوداء  ـــزول ه ت

مـــن ربـــوع بلدنـــا العـــراق 
وان يعـــود االمـــان لجميـــع 
ـــد  ـــيد خال ـــال الس ـــه, وق مدن

ايـــوب,  المســـيح  عبـــد 
ـــة  ـــر مجل ـــة تحري ـــو هيئ عض
ــام  ــبة العـ ــة : بمناسـ الكرمـ

الجديـــد اهنـــى الجميـــع 
ــا  ــون عامـ ــى ان يكـ واتمنـ
ـــازات  ـــراح واالنج ـــا باالف حاف
وان يعـــم الســـام واالمـــان 
الحبيـــب  عراقنـــا  فـــي 
االنتخابـــات  تكـــون  وان 
البرلمانيـــة المقبلـــة بـــادرة 
خيـــر لتصافـــى النفـــوس 
العـــراق  والســـتعادة 
عـــام  وكل  الســـتقراره 
الـــف  بالـــف  والجميـــع 
فهمـــي  الســـيد  خيـــر, 
ـــر  ـــن س ـــا , امي ـــاس حنون الي
مجلـــس اعيـــان كرمليـــس 
قـــال   اتقـــدم باســـمى 
ـــكات  ـــى التبري ـــي وازك التهان
بالعـــام الجديـــد امليـــن ان 
ـــة  ـــر ومحب ـــام خي ـــون ع يك
للجميـــع وان يعـــم الســـام 
ـــح  ـــا الجري ـــي بلدن ـــام ف والوئ

وفـــي  العظيـــم  العـــراق 
العالـــم  ارجـــاء  جميـــع 
ـــع  ـــدم للجمي ـــة والتق والصح
وكل عـــام وانتـــم بالـــف 
ــة  ــت االنسـ ــف خير,وقالـ الـ
يوســـف,  خالـــد  ديانـــا 
المـــراة  لجنـــة  مســـؤولة 
ـــباب  ـــة وش ـــز طلب ـــي مرك ف
كرملـــش : امنياتـــي بالعـــام 
ينعـــم  ان   2014 الجديـــد 
الجميـــع بالصحـــة والعافيـــة 
والعمـــر المديـــد وان ينعـــم 
ــام  ــان والسـ ــراق باالمـ العـ
بيـــن جميـــع  والمحبـــة 
ــا  ــون عامـ ــه وان يكـ اطيافـ
ـــراح  ـــازات واالف ـــا باالنج حاف
ـــت الســـيدة مهـــا عبـــد  , وقال
ـــام  ـــار القهوجـــي : كل ع الجب
ـــر  ـــف خي ـــف ال ـــع بال والجمي
ـــم  ـــى ان ينع ـــي االول وامنيت
ــام  ــان والسـ ــراق باالمـ العـ
والوئـــام وان تنتهـــي هـــذه 
ــرب  ــف الحـ ــاة ونزيـ الماسـ
ــة  ــة المحبـ ــون لغـ وان تكـ
ـــيد  ـــا الس ـــع, ام ـــة الجمي لغ
ـــا ,  ـــف ايلي ـــد اللطي رودي عب
ـــي  ـــعبية ف ـــة الش ـــو الفرق عض
ــام  ــال : بالعـ ــس فقـ كرمليـ
اهنـــى جميـــع  الجديـــد 
ــع  ــة وجميـ ــل واالحبـ االهـ
ــراق  ــي العـ ــيحين فـ المسـ
والعالـــم وكل الشـــعوب واالمم 
ـــاد  ـــيح مي ـــاد المس الن مي
المحبـــة والتســـامح وكل عـــام 
ـــر  ـــف خي ـــف ال ـــع بال والجمي
ـــم  ـــدم لجريدتك ـــى التق واتمن
, وقـــال االعامـــي جبـــران 
الطونـــي, مراســـل قنـــاة 
ـــوى  ـــهل نين ـــي س ـــتار ف عش
العـــام  فرصـــة  انتهـــز   :
باحـــر  واتقـــدم  الجديـــد 
ــا   ــانية كلهـ ــي لانسـ التهانـ
ــام  ــم السـ ــا ان يعـ متمنيـ
ـــن  ـــراق وبي ـــي الع ـــان ف واالم

جميـــع اطيافـــه وكل عـــام 
ـــر,  ـــف خي ـــف ال ـــع بال والجمي
ـــق  ـــي صدي ـــاعر رام ـــا الش أم
ـــع  ـــي لجمي ـــمعون : امنيات ش
االهـــل واالحبـــة واخوانـــي 
ــيحي  ــعبنا المسـ ــاء شـ وابنـ
والعالـــم  العـــراق  فـــي 
بـــدوام الصحـــة والعافيـــة 
ــدم  ــد والتقـ ــر المديـ والعمـ
ــي  ــام فـ ــة والسـ والموفقيـ
العـــراق والعالـــم وكل عـــام 
ـــيد  ـــال الس ـــر, وق ـــم بخي وانت
ـــف:   ـــراد, موظ ـــؤاد م ـــازن ف م
ــى  ــي العلـ ــه فـ ــد للـ المجـ
الســـام  االرض  وعلـــى 
والرجـــاء الصالـــح لبنـــي 
البشـــر ومـــن هنـــا اتقـــدم 
للجميـــع باحـــر التهانـــي 
ان  واتمنـــى  والتبريـــكات 
ـــام  ـــد ع ـــام الجدي ـــون الع يك
ـــامح  ـــة والتس ـــر والمحب الخي
فـــي  واالمـــان  والســـام 
العـــراق وســـوريا ومصـــر 
وجميـــع ارجـــاء المعمـــورة, 
عدنـــان  الكابتـــن  امـــا 
ــة  ــادي برطلـ ــعد,عضو نـ سـ
ــام  ــال: كل عـ الرياضـــي فقـ
خيـــر  بالـــف  والجميـــع 
وانشـــاءالله تكـــون ســـنة 
مباركـــة للجميـــع ومكللـــة 
ـــال الكابتـــن  بالنجاحـــات , وق
 , ســـليمان  يوســـف  رواد 
مســـؤول لجنـــة الرياضـــة 
مركـــز  فـــي  والشـــباب 
طلبـــة وشـــباب كرملـــش : 
ـــة  ـــام المبارك ـــذه االي ـــي ه ف
والســـعيدة والعـــام الجديـــد 
ــي  ــع بالتهانـ ــدم للجميـ اتقـ
ـــا ان  ـــارة متمني ـــة الح القلبي
ـــا  ـــد عام ـــام الجدي ـــون الع يك
مليئـــا باالفـــراح والمســـرات 
واالنجـــازات والســـام فـــي 
ـــة  ـــم عام ـــدان العال ـــع بل جمي

ــة. ــراق خاصـ ــي العـ وفـ

االمان والسالم للعراق الجريح وامال باالستقرار والمحبة
ابناء شعبنا ينثرون امنياتهم حول عام 2014

 تمنيات بسنة سعيدة للجميع وان يكلل الرب عام 2014 باالفراح واالنجازات 
لجميع ابناء شعبنا وان يعم السالم والوئام بلدنا وجميع ارجاء المعمورة

نتمنى ان يكون هذا العام مكلال باالفراح والمسرات بوالدة المخلص الذي امطر علينا 
نعمه وسالمه وان تزول هذه الغمة السوداء من ربوع بلدنا العراق ومن جميع البلدان 

مثلما كان ميالد المسيح ميالدا للمحبة والتسامح نأمل ان 
نعمل جميعا ليكون العام الجديد عاما للمحبة والتسامح
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تراث وإضاءات روحية

هــذه  بيــن  مــن  و 
اإلضــاءات يبــرز الحضــور 
الروحــي للراهبــة األخــت 
إيمانويــل ولــدت فــي 16 
ــي  ــي 1908 ف ــرين الثان تش
بروكســل ببلجيــكا )وتعــرف 
أيضــا باســم األخــت مانويــا 
مانوئيــا(  أو  إيمانويــل  أو 
كاثوليكيــة  راهبــة  هــي 
ــية  ــد فرنس ــة المول بلجيكي
الجنســية، وقــد أعطيــت 
عــام  المصريــة  الجنســية 
ــت  ــا. وهب ــا له 1991 تكريم
حياتهــا لمحاربــة الفقــر فــي 
وكانــت  الفقيــرة  البلــدان 
تســمى بــاألم تريــزا الثانيــة.
ــن  ــم مادلي ــدت باس ول
ســينكوين فــي بروكســل 

صناعــة  تمتهــن  ــي وأم لعائلــة  ــس ألب فرنس الماب

ــا  ــاهدت والده ــة. ش بلجيكي
فــي ســن  يغــرق وهــي 
فــي  تخرجــت  السادســة. 
جامعــة الســوربون وحصلــت 
علــى شــهادة فــي الفلســفة، 
بــدأت   1929 عــام  فــي 
ــة وأصبحــت  ــا الديني حياته
عــام 1930  وفــي  راهبــة. 
كمعلمــة  لفتــرة  عملــت 
بمدرســة نوتــردام ديســيون 
ــا  ــة تركي ــطنبول عاصم بإس
حتــى  عاشــت  حيــث 
ســتينات القــرن الماضــي 
الفتــرة  هــذه  وتضمنــت 
لألســكندرية  رحيلهــا 

وتونــس لعــدة ســنوات.
درســت  بعدهــا 
بتونــس  والفلســفة  األدب 
والقاهــرة  وإســطنبول 
واألســكندرية، لكنهــا وبعــد 
جامعــي  أحــوال  رأت  أن 
القاهــرة  فــي  القمامــة 
وتحديــدا فــي عــام 1971 

معهــم  العيــش  قــررت 
مــن  الفقــراء  لمســاعدة 
ــا  ــى 1993. وعندم 1971 حت
عــادت إلــى فرنســا، وجــدت 
نفســها محــط أنظــار االعام 
هنــاك. إلــى جانــب أعمالهــا 
عرفــت  فقــد  الخيريــة 
بأفــكار غيــر تقليديــة مثــل 
حبــوب  اســتعمال  دعــم 
والســماح  الحمــل  منــع 
ــزواج.  ــك بال ــة الكاثولي للكهن
فرنســا  فــي  اشــتهرت 
حــوارات  فــي  وشــاركت 
اختيارهــا  تــم  تلفازيــة. 
ــخصيات  ــن الش ــدة م كواح
ــا  ــي فرنس ــهرة ف ــر ش األكث
ــاألم  ــا ب ــم مقارنته ــد ت وق
تريــزا بالرغــم مــن أنهــا 
المقارنــة  هــذه  وصفــت 
بالســخيفة. وفــي عــام 2003 
الفرنســي  التليفزيــون  ذاع 
ــم الوثائقي )بالفرنســية:  الفيل
 Soeur Emmanuelle: An

أو   )Exceptional Woman
ــيدة  ــل: س ــت إيمانوي »األخ

غيــر عاديــة«.
نشاطها في مصر

ســبعينيات  بدايــة 
بــدأت  الماضــي  القــرن 
التنمويــة  مشــروعاتها 
ــي  ــدا ف ــر وتحدي ــي مص ف
تعــرف  بمنطقــة  القاهــرة 
بـــحي الزباليــن. وفــى ســن 
الـــ85 بنــاء علــى أمــر مــن 
يســتفيد  لكــي  رهبنتهــا 
ــي  ــا ف ــان مــن خبرته الرهب

فــي  الخيريــة  األعمــال 
تركــت  الناميــة،  الــدول 
ــا  ــى فرنس ــادت إل مصــر وع
ــر  ــي دي ــتقرت ف ــث اس حي

الجنــوب. فــي 
توفيــت فــي 20 تشــرين 
كاليــان.  فــي   2008 األول 
ألســباب  نومهــا  أثنــاء 
ــز  ــر يناه ــن عم ــة ع طبيعي
ــا،  ــعين عام ــعة والتس التاس
ــن  ــابيع م ــة أس ــل أربع قب
المئــة  ببلوغهــا  احتفالهــا 

ــام. ع

)مريــم  كنيســة  تقــع 
ســاحة  فــي   ( العــذراء 
شــارع  قبالــة  الميــدان 
الرشــيد، ويعتقــد انهــا أقــدم 
ــداد  ــي بغ ــت ف ــة بني كنيس
اذ  الحديــث  العصــر  فــي 
شــيدت عــام 1640م مــن 
ــة  ــى قطع ــن عل ــل األرم قب
األرض الممنوحــة لهــم مــن 
العثمانــي  الســلطان  قبــل 
ويقــول  الرابــع،  مــراد 
ــود  ــخ وج ــون ان تاري مطلع
األرمــن فــي العــراق بصــورة 
عامــة يعــود إلــى أجيــال 
ــا  ــدم ولربم ــي الق ــة ف موغل
ــي  ــك االرمن ــد المل ــى عه إل
دكــران الكبيــر الــذي أســس 
إمبراطوريتــه بيــن عامــي)55 

الميــاد. قبــل   )95 –
الباحــث  ويوضــح 
التاريخــي نعمــان يوســف 
انــه: فــي عــام 1638 عندمــا 
حاصــر الســلطان مــراد الرابع 
ــد الحصــار  ــال أم ــداد وط بغ
جمــع أركان حربــه للتشــاور 
باألمــر وقــد كان مــن ضمــن 

المدفعــي  القائــد  أركانــه 
ــان(  ــورك نزريت ــي )كي االرمن
الــذي اقتــرح علــى الســلطان 
ــا  ــع فيه ــة يصن ــه فرص منح
ــات خاصــة  ــا ذا مواصف مدفع
الســتخدامه فــي الهجــوم، 
ــا أراد، وبفضــل  ــه م ــكان ل ف
المدفــع الجديــد تمكــن جند 
الســلطان مــن دخــول بغــداد 
ــهر  ــن ش ــوم )25 م ــي الي ف
ــون األول ســنة 1638م(،  كان
القائــد  لجهــود  وتثمينــا 
طلــب  نزريتــان(  )كيــورك 
إليــه الســلطان أن يختــار 
ــاء  ــم المفضــل لق هــو التكري
عملــه، ونتيجــة مشــاورته 
ــداد  ــي بغ ــن ف ــة األرم لطائف
عــن حاجتهــم، فقــد تــم 
ــة  ــب قطع ــى طل ــاق عل االتف
ــا  ــاء الكنســية عليه ارض لبن
وقطعــة أرض أخــرى فــي 
المعظــم  بــاب  أطــراف 
ــى  ــا لموت ــتعمالها مدفن الس
هــذه الطائفــة، وهكــذا اصــدر 
بمنــح  فرمانــا  الســلطان 
وكذلــك  األرض  قطعتــي 

الســماح لألرمــن بالســكن 
بغــداد.  فــي  واالســتقرار 
اســم  لتحريــف  ونتيجــة 
القائــد )كيــورك نزريتــان(، 
ــرف بـــ«  ــع يع ــح الموق أصب
االســم  نــزر« وهــو  كــوز 
المنطقــة  تــزال  ال  الــذي 

ــه. ــتهر ب تش
وعلــى مر االيــام اصبحت 
كنيســة مريــم العــذراء هــذه، 
مــزارا علــى مــدار الســنة 
ــف البغداديين، وكانت  لمختل
والتقــرب  للدعــاء  نافــذة 
حتــى مــن قبــل االخــوة 
ــي  ــول راع ــلمين، ويق المس
كنيســة األرمــن األرثوذكــس 
األب ميســروب كابرئيليــان 
إن هــذه الكنيســة تزحــم 
ــارة  ــزوار فــي مواســم الزي بال
ــد  ــم عي ــي موس ــة ف وخاص
وفيهــا  العــذراء،  ســيدتنا 
بــأداء  يعنــى  مقيــم  راع 
فــي  الدينيــة  الطقــوس 
األعيــاد والمناســبات. ويلفــت 
أن  إلــى  كابرئيليــان  األب 
ــتهم  ــيدوا كنيس ــن ش األرم

ــذه  ــداة ه ــى األرض المه عل
وكرســوها باســم القديســة 
أنــا  العذراء)مريــم  مريــم 
ومعنــاه األم مريــم( وقــد تــم 

ذلــك فــي عــام 1640 م.
هنــاك كــوة فــي الزاويــة 
ــدار  ــى ج ــي أقص ــة ف الكائن
ــوي  ــرقي تحت ــة الش الكنيس
ــا  ــة فيه ــة رخامي ــى علب عل
ــن  ــرة أربعي ــن ذخي ــزء م ج
ابــان  استشــهدوا  قديســا 
ــي  ــع ف ــي وق ــاد دين اضطه
حاليــا(  )ســيواز  سباســتيا 
االنتشــار  أوائــل  فــي 
المســيحي، مشــيرا الــى انــه 
مــن المعتقــد أن )كيــورك 
ــب  ــذي جل ــو ال ــان( ه نزريت
ذخيــرة القديســين هــذه من 
بلــدة سباســتيا، باعتبــاره من 
ــار، ووضعهــا  ــك الدي ــاء تل أبن
داخــل الكــوة المذكــورة مــع 
سلســلة مربوطــة بالقــوس 
التــي  المعدنيــة  والشــبكة 
ــي  ــوة، وف ــة الك ــد فوه تس
مثلــث  المطــران  عهــد 
الرحمــات اســوغيك غازاريــان 
عــام 1970 رممــت الكنيســة 
ــد  ــر األســس وج ــد حف وعن
الصنــدوق الحجــري وهــو 
مزيــن  زوايــا  ثمانــي  ذو 
ــة،  ــارف جميل ــوش وزخ بنق
ــه  ــور علي ــاؤه فمحف ــا غط أم
وباألحــرف االرمنيــة كتابــات 
يشــير الســطر األخيــر منهــا 
إلــى عــام 1639 مياديــة، 
وهــذا دليــل آخــر قاطــع 
بــأن بدايــة تشــييد الكنيســة 
التاريــخ،  هــذا  فــي  كان 
وتحتــوي هــذه العلبــة علــى 

األربعيــن شــهيدا  ذخيــرة 
التــي  القديســين  مــن 
نزريتــان(  )كيــورك  كان 
ــتيا  ــن سباس ــا م ــد جلبه ق
ــدار  ــوة الج ــي ك ــت ف ووضع

الشــرقي للكنيســة.
ويذكــر األب ميســروب 
كابرئيليــان مــن المعــروف 
أن كنيســة مريــم العــذراء 
الكنيســة  كانــت  هــذه 
ــي بغــداد حيــث  ــدة ف الوحي
ــف  ــل والطوائ ــم يكــن للمل ل
فيهــا،  كنائــس  األخــرى 
أن  الطبيعــي  مــن  فــكان 
أبوابهــا  الكنيســة  تفتــح 
ــتضيفهم  ــل وتس ــة المل لكاف
وتقــدم لهــم كل اإلمكانيــات 
للقيام بشــعائرهم وطقوســهم 
الدينيــة الخاصــة بهــم، األمــر 
الــذي ســوغ لبعــض الطوائف 
أن تتجــرأ وتســمح لنفســها 
حقيقــة  علــى  بالتجــاوز 
عائديــة الكنيســة بادعائهــا 
إليهــا  الكنيســة  عائديــة 

ولوضــع  مضيفــا،  أصــا، 
حــد لمثــل هــذه التجــاوزات 
ــة  ــت طائف ــاءات تقدم واالدع
األرمــن بواســطة بطريــرك 
اســطنبول،  فــي  األرمــن 
ــي  ــاب العال ــى الب ــب إل بطل
حيــث حظــي بالعنايــة التامة 
لــدى الســلطان محمــد خان 
أولــى  الــذي  مصطفــى 
وافيــة  دراســة  الموضــوع 
إصــدار  عــن  أســفرت 
مرســومه الهمايونــي المــؤرخ 
 )  1058 صفــر   26( فــي 
المقابــل ليــوم 16 شــباط 
فيــه  يوعــز  الــذي   1648
ــك  ــداد وكذل ــى قاضــي بغ إل
ــوا  ــأن يمنع ــداد ب ــب بغ نائ
ــى  ــرض أو تجــاوز عل كل تع
عائديــة هــذه الكنيســة مــن 
باعتبــار  أيــة ملــة،  قبــل 
أصــا  تعــود  الكنيســة 
لألرمــن، ويوعــز الســلطان 
مصطفــى  خــان  محمــد 
أخيــرا بإبقــاء هــذا المرســوم 

طائفــة  لــدى  الهمايونــي 
ــة  ــل ثم ــا حص ــن، كم األرم
تجــاوز آخــر فــي حوالــي 
ســنة 1800 م، صــدر بصــدده 
المحكمــة  مــن  حكــم 
الشــرعية فــي بغــداد بتاريــخ 
ــد  ــر 1215 هـــ( يؤك )3 صف
الكنيســة  ملكيــة  عائديــة 

إلــى ملــة األرمــن.
معتقدات وطقوس

وتمــارس بعــض التقاليد 
بالفولكلــور  المتصلــة 
كوضــع  هنــاك  الشــعبي 
سلســلة حديــد فيهــا قفــل 
الشــخص  رقبــة  حــول 
ويقــوم  عينيــه  ويغمــض 
بالدعــاء ســرا، فــإذا فتحــت 
تلقائيــا، فمعنــى هــذا أن 
ــتجيب وأن  ــد اس ــاءه ق دع
ــزوار  ــه ســتتحقق، ول أحام
عميــق  إيمــان  الكنيســة 
ــن  ــلة م ــذه السلس ــا له بم
ــوم  ــة الهم ــى إزال ــدرة عل ق

والمشــاكل.

صفحة مشرقة من المسيرة االيمانية
 الراهبة ايمانويل التي عاشت اكثر من عشرين عاما مع جامعي القمامة

وبالتضحيــات  وااليمانيــة  الروحيــة  باالضــاءات  المســيحي  التاريــخ  يزخــر 
الكبيــرة مــن اجــل خدمــة االنســانية عبــر التجســيد العملــي لوصايــا وســيرة 

يســوع المســيح المعطــرة بالمحبــة والتضحيــة مــن اجــل االخريــن.

كنيسة مريم العذراء.. من اقدم الكنائس البغدادية شيدت في القرن السابع عشر
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 رائدات اديبات من شعبنا.. الصحفية مـــــريــم نــرمـــة روفائيل

العديــد  يتفــق  ربمــا 
واالدبــاء  الكتــاب  مــن 
علــى ان هنــاك شــحة فــي 
ــرياني  ــوي الس ــاج النس النت
قياســا الــى االدب الــذي 
ــة  ــرون وخاص ــه اآلخ يكتب
اذا تابعنــا هــذه الظاهــرة 
والشــابات  الشــباب  بيــن 
الســرياني  ادبنــا  فــي 
العــراق،  فــي  المعاصــر 
فــي  اختافــات  وهنــاك 
اســتخدام المصطلــح فهنــاك 
ادب نســوي او ادب نســائي 
وهنــاك ادب انثــوي وادب 
المــرأة، ويدعــو هــذا االدب 
الــى االهتمــام بتصــورات 
المــرأة ورؤاهــا فــي جوانــب 
الحيــاة كافــة ومعطيــات مــا 
بعــد الحداثــة، ويتبنــى هــذا 
االدب المطالبــة بالحقــوق 

النســائية. 
فقــد عانــت المــرأة فــي 
ولعقــود  الســرياني  ادبنــا 
طويلــة مــن العســف والعزلة 
ممــا  الحيــاة  وضغوطــات 
ــو  ــا نح ــال دون انطاقه ح
ــة  ــة الكتابي ــاة والتجرب الحي
وان تخــوض غمــار الجنــس 
األدبــي، ولــم تمنــح الفرصة 
لممارســة حقهــا ودورهــا 
الثقافــي،  المشــهد  فــي 
الدولــة  تأســيس  ومنــذ 
العراقيــة ســاهمت المــرأة 
كثيــرة  نشــاطات  فــي 
النشــاطات  مجــال  فــي 
والثقافيــة  االجتماعيــة 
النســوية  النــوادي  وفــي 
اال  الخيريــة،  والجمعيــات 
كان  االدبــي  انتاجهــا  ان 

ذلــك  ورغــم  شــحيحا 
ــوية  ــام نس ــرزت اق ــد ب فق
معاصــرة اثبتــت جدارتهــا 
وعمــق  منجزهــا  واصالــة 
معايشــة  فــي  تجربتهــا 
بدورهــا  والوعــي  الواقــع 
ــل  ــة، ب ــاة الثقافي ــي الحي ف
كان للبعــض مــن هــؤالء 
الريــادة  فــي  مســاهمات 
ســابقة  فتــرات  خــال 
خاصــة فــي مجــال التعليــم 
ــال األدب  ــي مج ــس ف ولي
وانشــغالها فــي اعــداد جيــل 
واحــداث  الفتيــات  مــن 
ــي  ــي حياتهــن ف انقــاب ف
واالبــداع  الكتابــة  مجــال 
مــع  ليتزامــن  والتواصــل 
نســوية  حــركات  عطــاء 
مريــم  فكانــت  اخــرى، 
ــوي  ــدار نس ــة واول اص نرم
اال  الصحافــة  تاريــخ  فــي 
وهــي مجلــة ليلــى النســوية 
مــن  العشــرينيات  منــذ 
ومضــت  الماضــي  القــرن 
خــارج  تأثيرهــا  فــي 
ــاه  ــة باالتج ــا متمثل حدوده
النســوي الليبرالــي واالتجــاه 
ــا  ــت فكتوري ــاري وكان اليس
فتــح اللــه االولــى فــي هــذا 
اسســت  عندمــا  المجــال 
اوائــل  فــي  بغــداد  فــي 
الجمعيــة  االربعينيــات 
دور  لهــا  وكان  النســوية، 
المشــهد  ترســيخ  فــي 
واالجتماعــي  الثقافــي 
ــة  ــا االبداعي ــاء تجربته واغن
بمــا  وجودهــا  واثبــات 
ــك  ــات تل ــب وطموح يتناس
يــأت  لــم  اذ  المرحلــة، 

التأســيس بقصــد التجنيــس 
فاالبــداع يفــرض وجــوده 
ــا  ــى، كم ــل وطغ ــا ح اينم
ســاهمت المــرأة عبــر ادبنــا 
نشــاطات  فــي  النســائي 
ــة  ــي مفصح ــهد الثقاف المش
ــم  ــي تنظي ــا ف ــن قدرته ع
المحاضــرات  او  النــدوات 
والمؤتمــرات وفــي مختلــف 
فــي  وكذلــك  المجــاالت 
مجــال النشــر والطبــع ممــا 
اســهم فــي تطــور المشــهد 

الثقافــي.
بعــض  اشــار  وقــد 
ــداع المــرأة  ــى اب ــاب ال الكت
ــم  ــر ومنه ــعري المعاص الش

عطااللــه  بهنــام  الدكتــور 
الــذي اشــار فــي مجــال 
الشــعر النســوي الــى اســماء 
فيفيــان  مثــل  مبدعــة 
ميخائيــل،  دنيــا  صليــوا، 
ــى الزار،  ــم، نه ــار الحكي كن
ــوا،  ــيفو، دالل صلي ــاء س انه
واســماء اخــرى فــي مجــال 
والفــن  القصيــرة  القصــة 
ــا  ــم كل م ــكيلي، ورغ التش
ــان  ــع ف ــو واق ــا ه ــل وم قي
مــا  المســاهمات  تلــك 
ــا  ــوازي م ــة ال ت ــت قليل زال
كتبــه اآلخــرون فــي األدب 

هــذا  ومــازال  الســرياني، 
يســاهم  النســوي  النتــاج 
فــي نشــاطات اخــرى ايضــا 
وفــي مناســبات تهــم المرأة 
ــوم المــرأة العالمــي  مثــل ي
العالمــي  الطفــل  ويــوم 
العالمــي  المســرح  ويــوم 

مســاهمات  جانــب  الــى 
فــي امســيات الشــعر التــي 
تقيمهــا الجمعيــات الثقافيــة 
المجتمــع  ومنظمــات 
مــع  المســيحية  المدنــي 
ــز  ــرى للمراك ــاطات اخ نش
االدبــاء  واتحــاد  الثقافيــة 
ــاك  ــاب الســريان، وهن والكت
عديــدة  فنيــة  معــارض 
اقامتهــا المــرأة الســريانية 
ــي  ــرة ف ــاطات كثي ــي نش ف
وفــي  الحواضرالمســيحية 

الثقافيــة.  المؤسســات 

ــم  ــاة قائ ــون الحي ان قان
والتطــور  التجــدد  علــى 
وهــذا  الحيــاة،  وحركيــة 
يتطلــب ابــراز وفــرز تجــارب 
واحتضانهــا  شــابة  ادبيــة 
باســتمرار ودعــم عطائهــا 
ــيس  ــل التأس ــال مراح خ
االولــى، ويمكــن القــول بأنه 
مــازال هنــاك معترضــات 
امــام  وهواجــس  وهمــوم 
منهــا  النســوي  النتــاج 
اجتماعيــة ومنهــا ثقافيــة 
ومنهــا سياســية ودينيــة 
يصــار  ان  ويجــب  ايضــا 
مجلــس  تأســيس  الــى 
كل  مــن  مكــون  ثقافــي 

فيــه  يســاهم  االطيــاف 
المثقفيــن  مــن  نخبــة 
ــم االدب  ــال تكري ــي مج ف
النســوي الســرياني واحتــواء 
االديبــات والكاتبــات مــن 
ــة  ــات الثقافي ــل المؤسس قب
لتعزيــز نشــاطه واعمالــه. 
كمــا ان هناك مناســبات 
تفعــل فعلهــا فــي المشــهد 
ــا  ــوي اال انن ــي النس الثقاف
ــم نجــد لحــد اآلن حفــل  ل
ــاب ادب نســوي  ــع كت توقي
الفعــل  عناصــر  يحمــل 
وجــود  رغــم  والوجــود 

قصائــد كثيــرة نشــرت فــي 
المجــات الثقافيــة منحــت 
ــائية  ــة النس ــا الكاتب خاله
الحريــة  مــن  مســاحة 
ــت  ــداع وفتح ــور واالب للظه
ــي  ــواب المشــاركة ف ــا اب له
والمهرجانــات  المحافــل 
واظهــار نتاجهــا الفكــري 
علــى  الضــوء  وتســليط 
مســاهمات  او  افكارهــا، 
الدراســات  مجــال  فــي 
ــم  ــة رغ ــات النقدي والجلس
وجــود فيــض واســع ووفيــر 
العلمــي  المجــال  فــي 
والتكنولوجــي مــن ابداعــات 
البعــض  ومــازال  المــرأة، 
ــة  ــرأة مهمش ــول ان الم يق
الثقافــي  النشــاط  فــي 
وممارســة نشــاطاتها االدبية 
مازالــت محــدودة حيــث ما 
ــي  ــال يطغ ــزال ادب الرج ي
ــا  ــى م ــه واتســاعه عل بوفرت
ــن  ــرأة فضــا ع ــه الم تكتب
ــن  ــا م ــه احيان ــا توتجه م
االنتقــادات التــي تــؤدي بها 
ــل. ــاط والخج ــى االحب ال

هنــاك  فــان  لذلــك 
مقتــرح بــان تقيــم نتاجــات 
المــرأة األدبيــة فــي حضــور 
ــن  ــام م ــي ع ــي ثقاف احتفال
قبــل احــدى المؤسســات 
ــى  ــار ال ــي يص ــة لك الثقافي
دراســية  حلقــة  قيــام 
النســوي  بالنتــاج  خاصــة 
فــي ادبنــا الســرياني، حيــث 
مــا زال هــذا النتــاج تطويــه 
بــوك  الفيــس  صفحــات 

والمواقــع االخــرى. 

ــم  ــة مري ــدت الصحفي ول
نرمــة رفائيــل يوســف رومايــا 
فــي بغــداد بتاريــخ 3 نيســان 
المدرســة  ودخلــت   1890
االبتدائيــة وانهتهــا بتفــوق 
وقــد  ســنة   12 وعمرهــا 
المقــاالت  تكتــب  اخــذت 
االجتماعيــة فــي الصحــف 
العالميــة  الحــرب  بعــد 
االولــى ومارســت التعليــم 
ــوزي  ــور كل ــت بمنص وتزوج
الموظــف فــي دائــرة الكمارك 
والمكــوس وعمرهــا 23 ســنة 
ــت  ــدا وكان ــب ول ــم تنج ول
والدتهــا قبــل زواجهــا تريــد 
منهــا ان تتعلــم الخياطــة 
تطمــح  وكانــت  والتطريــز 
راهبــة  قبلهــا  تكــون  ان 
وتقــرأ  متدينــة  وكانــت 
ــة  ــة والتاريخي ــب الديني الكت
واالنجيــل وقــد اهــدت كتبها 
ــد  ــى معه ــتها ال ــي درس الت
وبــدأت  كهنوتــي  دينــي 
-دار  مجلــة  فــي  الكتابــة 
الســام- عــام 1921 وعملــت 

المصبــاح  جريــدة  فــي 
)فتــاة  جريــدة  واصــدرت 
العــرب( عــام 1937 التــي 
قدمتهــا خدمــة للمجتمــع 
النســائي وقــد اصــدرت مــن 
عــددا  الجريــدة 25  هــذه 
وكان  اشــهر  ســتة  فــي 
عــددا  منهــا  االول  العــدد 
ممتــازا بـــ 16 صفحــة وبقيــة 
صفحــات  بثمــان  االعــداد 
الجريــدة  طابــع  وكان 
ــاح  ــرض االص ــا لغ اجتماعي
واالرشــاد للمــرأة العراقيــة 
طالبــت  امــرأة  اول  فهــي 
العراقيــة  المــرأة  بحقــوق 
علــى  تحــرص  وكانــت 
ــل  ــن اج ــات م ــاد الفتي انتق
اصاحهــن وكتبــت مقــاال 
ــد(  ــرة االح ــة )نش ــي مجل ف
الربيــع-  حلــم  عنوانــه- 
ــدت  كان بـــ 11 صفحــة انتق
الراهبــات  مدرســة  فيــه 
االزيــاء  طالباتهــا  الرتــداء 
مذكــرات  ولهــا  العصريــة 
مخطوطــة جاهــزة للطبــع 

ــن كل  ــي مجلدي ــت ف وكان
ــة،  ــي )250( صفح ــد ف مجل
مذكراتهــا  يتضمــن  االول 
العائليــة والسياســية واالدبيــة 
ــن  ــا بالصحافيي ــي رأيه والثان

العراقييــن وكانــت تســكن 
الشــرقية  الكــرادة  منطقــة 
ــا وزارة  ــد كرمته ــداد، وق ببغ
الثقافــة واالعــام العراقيــة 
مــن  كونهــا   1969 ســنة 

ــائية  ــة النس ــدات الصحاف رائ
ــال  ــاء االحتف ــي اثن ــك ف وذل
ــام  ــة ع ــرور مائ ــبة م بمناس
العراقيــة  الصحافــة  علــى 

وصــدور جريــدة الــزوراء.
كانــت مريــم نرمــة فــي 
مقدمــة الداعيــات الــى نهضة 
المــرأة العراقيــة وتعلمهــا، 
وقــد كتبــت ســنة 1924 
مقــاال فــي مجلــة )المصباح( 
بعنوان-العيشــة  البغداديــة 
الــى  قســمتها  الزوجيــة- 
ــقية-  ــة وش ــمين - هني قس
ــة  ــة الهني ــت ان العيش وقال
ترتكــز علــى الحــب والطاعــة 
والعفــة والصفــات المحمــودة 
ــت  ــنة وقال ــاق الحس واالخ
ان ســعادة الــزواج تكــون 
ــن  ــاد الزوجي ــة واتح بالمحب
بقلــب واحــد ونفــس واحــدة 
ــة  ــاق الراقي ــب االخ وصاح
معلمــا  يكــون  ان  يجــب 
نشــيطا  ومديــرا  حاذقــا 
ويجتهــد  يجــد  لزوجتــه 

العالــة زوجتــه واوالده.

تكــون  ان  وارتــأت 
ذكيــة  تلميــذة  الزوجــة 
فطنــة تســمع نصائــح زوجها 
وتقــوم  اوامــره  وتنفــذ 
منزلهــا  اعمــال  بجميــع 
وتربــي اوالدهــا خيــر تربيــة 
ــون  ــاد لتك ــارس االقتص وتم
زوجــة صالحــة وامــا فاضلــة.
الشــقاء  ووصفــت 
ــن  ــه م ــا ياقي ــي وم الزوج
القســوة والشراســة والعجرفــة 
التــي  العوائــل  والســيما 
ــا  ــزواج طمع ــى ال ــت عل قام
بالمهــور العاليــة او شــغفا 
بالجمــال الزائــل والمحبــة 
تبخــل  ولــم  الفاســدة، 
ــر  ــة االم ــي نهاي ــة ف الكتاب
الــزواج  فــي  بنصائحهــا 
وتكويــن االســرة الصالحــة 
االخــاق  علــى  القائمــة 

والفضيلــة. والحــب 
نرمــة  مريــم  توفيــت 
ــي 15/ آب/ 1972  ــداد ف ببغ
واســم نرمــة مفــردة فارســية 

ــة(. ــي )لطيف تعن

ادب وثقافة

إضاءة علی األدب النسوي السرياني

آه.. لــــو تـــــدري
أنـــت... يا أنـــــت
يا أجمـــــل..... 

ما فـــي حياتــــــــي
وما فـــي عمـــــري
كيــــف........ 

تفجـــر شــــــــوقي
وانتــحر صبــــري
وأنا على البعـــــــد
أرنــــو اليــــــــــك
ونزيـــف دمعــــي

كســـيل يجــــــري
 ...............

انتصــــــف الليــل
و العام الجديــــــد
بموكبـــــه هـــــل
وذاب الجميــــــع
باعاصير العنـاق
وبجحيم القبــــل
أمــــا أنــــا... 

فاغرقني النشيج
وأحرقنــــي.... 
دمـــــع المقــــل
آه.. وآه.. وآه

كم تمنيت حينها
لحظــة عنــــاق
أغرقــــك فيهــا
بالدمع واالهات
والقبـــــل..... 

صليـــت الجلك
بصمـــت..... 
وتوسلت الـرب
أن يحميــــــــك
وان يديمك لي
قلبـــا وفيــــــا
اســــــتوعبني
رغـم اوجاعـه
ومــالذا وامــل
يا اغلى انسان
علـــى قلبـــــي
ويا اروع رجل

تداعيــــات
لحظة والدة العام 

نوري بطرس
ليســـا بسام مشيكان 

اهمية تأسيس مجلس ثقافي يسهم فيه نخبة من 
المثقفين في مجال تكريم االدب النسوي السرياني 

واحتواء االديبات والكاتبات من قبل المؤسسات الثقافية 
لتعزيز نشاطه واعماله 

كتبت في جريدة دار السالم وعملت 
في جريدة المصباح واصدرت صحيفة 
فتاة العرب وكانت اول امرأة طالبت 

بحقوق المرأة العراقية
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جامعية  دراسة  توصلت   
واألدباء  الكتاب  أن  إلى 
السريانية،  باللغة  الناطقيـن 
والشمامسة  اآلباء  وخاصة 
مجال  في  اشتغلوا  الذين 
وضعـوا  من  هم  المسرح، 
للفنون  األساس  الحجـر 
في  ليـس  المسرحية، 
في  بـل  وحسب،  الموصـل 
انطلـق  ومنها  عامة،  العراق 
اوال،  السرياني  المسـرح 

والمسرح العراقـي ثانيا.
للباحث  دراسة  وقالت 
في  المقيم  ميخا  ساوا  موفق 
جزءا  كانت  والتي  استراليا 
الماجستير  متطلبات  من 
وتاريخه  المسرحي  الفن  في 
العالمية  المعرفة  جامعة  في 
المسرحي  النشاط  بدايـة  إن 
السرياني  الكـلـدانـي  للشعب 
العراق  في  آالشوري 
في  اشـتـغـلـوا  والـذيــن 
فـي  المسرحيـة  الفنـون 
هذا  في  وريـادتهم  العـراق 
المجال كانت منذ عام 1880. 
الدراسة  عنوان  وكان 

بالسريانيـة  »الناطـقــون 
فــــي  السريانـي  والمسرح 
 1880 عام  مـن  العـــراق 

والى عام 2000«.
إشارة  أي  ساوا  ويرفض 
لوجود مسرح قبل ذلك إلنها 
ال تستند على مراجع تاريخية 
التأكد  يتم  لم  تخمينات  بل 

منها بشكل علمي.
النصوص  ان  ساوا  ويجد 
مكتوبة  أساسا  هي  الدينية 
لبعض  دينية  قصص  بشكل 
الدين  ورجال  القديسين 
المبسطة  الصور  بلغة  وكتبت 
يعني  لألطفال خصيصا وهذا 
مؤلفيها  النصوص  لهذه  أن 
مصدرا  يعدون  الذين  وهم 
إلى  صياغة  ألية  أساسيا 

الجنس اآلخر من األدب.

وتظهر الدراسة إن القداس 
ذاتـه  بحـد  هـو  اإللهــي 
متوافـرة  مسرحي  عـرض 
الدرامية  العناصر  أغلب  فيـه 
نسبيا،  لشروطها  ومستوفية 
وإن المسرح الديني بشكـليه 
والمدرسـي  الطقسـي، 
الخطابـة  مـن  يخلـو  ال 
لـذا  الدينيــة  والموعظـة 
العرضية  النصوص  جنحت 

للتبسيط والمباشرة.
إن  الدراسة  وتقول 
للكنيسة  بالنسبـة  المسرح 
أفكارهـا  أليصال  وسيلـة 
هـو  ممـا  أكثر  الدينيـة 
والفنية،  الجمالية  للمتعـة 
لم  االجتماعـي  المسرح  وإن 
الصلبة  األرضيـة  له  تتوفــر 
ألكمـال  الخصبـة  والتربة 
لم  كما  وأبعـاده،  أركانـه 

يستطع، المسرح االجتماعي، 
الديني  الرداء  من  التخلص 
لمتانة  العروض  لكل  المازم 
الحبل السـري الـذي يربطهـم 
ولكون  ببعـض  بعـضهـم 
لم  والعـرضي  األدبـي  النص 
يستوفيـا شروطهمـا الدرامية.
دراسـة  الباحث  وقدم 
النشاط  حـول  شاملـة 
المسرحـي للناطقيـن باللغـة 
الـعـراق  فـي  السريانية 
عام  والى   1880 عام  منذ 
فإن  ذلك  إلـى  إضافة   2000
فقـط  يقتـصر  لم  البحـث 
يكتبـون  الذيــن  علـى 
وإنما  السريانيــة  باللغــة 
األدبـاء  كل  أيضا  يشمل 
باللغة  الناطقـين  والكتـاب 
جسدوا  الذين  السـريانـية 
بغير  هـموما  بكـتـاباتهم 
بعـض  كتب  فقد  لغتهـم. 
باللغــة  الناطقـيـن  األدباء 
باللغـة  مسرحيات  السريانية 
بروح  ولكن  مثا،  العربية 
أخرى  وبعبارة  )الـسرينة(، 
فإن المنجز األدبي المكتوب 

أبدعه  الذي  والمعروض 
سيبقى  السـرياني  األديـب 
شرعيا  وأبا  سريانيا  أثرا 
أو  مكتوبا  كونـه  رغـم  لـه 
منتجا بلغـة غيـر لغتـه، وال 
كـون  إلـى  السبب  يعـود 
المبــدع سريانيـا، وإنما إلى 
روح   - عليه  الطاغية  الروح 
آشوريـة  سريانية  كلدانيـة 
الباحث  دعـا  ما  وهـــذا   -
إلى اعتبار نتاجاتهـم ضمـن 
األدب والـفـــن السرياني. 

إن  الباحث  ويقول 
الـدينيـة  الـطقـوس 
العراق  في  للمسيحيين 
االخـص  وعلـى  تحديدا 

العـراق،  بشمال  قراهم  في 
شبـه  بطريقـة  تمارس 
الطقس  فمادة  تمثيليـة، 
او  افراد  قبل  من  تـرتـل 
بـ  يدعى  ما  وهو  جماعات، 
االنفة  القرى  بلغة  )كودي 
حوار  شكل  وعلى  الذكر( 
وعلى  ومساء  صباحا  مغنى 
مدار السنة، فهي بذلك اقرب 
الى ما نسميـه باالوبـريتـات.
هذه  ممارسة  وان  هذا 
على  تقتـصر  ال  الطقـوس 
مجـرد االداء، بل ان الحركة 
تصاحب  ما  غالبا  التمثيلية 
الفـرائض  جانب  فإلى  ذلك، 
هناك  اليومية،  الطقسية 
مناسبات عديدة تتـم فيهـا 
بشكل  الطقـوس  ممارسة 
تمثيـلي مؤثـر يـحـوي كـل 
مقـومـات المسرحية، ونذكر 
هنا ان بقايا من الممارسات 
في  الدينيــة  الطقسيـة 
معـابـد بابـل ونينـوى لمـا 
طقـوس  فـي  حيـة  تـزل 
المسحيين في العراق، وفـي 

اسالـيـب ادائهـا.

كدت  حتى  أحببتها 
أدري  ولست   ..! بها  أجن 
ويجنون!  الناس  يحب  لماذا 
لماذا؟ أليس عجيبا أال يحلو 
في عين المحب إال حبيبه، 
وال تشتعل في جوانحه رغبة 
إال فيه ؟ وأن ال يخطر على 
البال إال اسمه !.. أجل، اسم 
واحد في هذا الوجود يساوره 
با انقطاع متدفقا كالنبع من 
الشفتين..  إلى  النفس  أغوار 
اللسان فا يمل  اسم يردده 
في  كالدعاء  به  ويهمس 

الصاة كل لحظة !
أسردها  قصتي  هذه 
أنا  قصتي  أجل  عليكم.. 
وحدي، وإن كان الحب قصة 
واحدة ال تتغير في كل زمان 
هذه  فحب..  لقاء  ومكان.. 
كاملة  سنة  قضيت  قصتي.. 
وينعشني  حنانها  يامسني 
تدليلها.. سنة كاملة قضيتها 
عبير  أستاف  ذراعيها،  بين 
حتى  بها  وألتصق  ثيابها 
من  جزءا  منا  كل  يصبح 

حبيبه !

ثم … ماتت!
ماتت،  كيف  أدري  ال   
وقد  مساء  ذات  عادت  فقد 
بللها المطر ثم اعتراها سعال 
شديد ألزمها الفراش اسبوعا 
بذاكر  اآلن  كاما.ولست 
األطباء  أن  سوى  حدث  ما 
وانصرفوا،وأن  وكتبوا  حضروا 

استحضرت  العقاقير 
يداها  وكانت  واستعملت.. 
الحرارة  وكانت  ساخنتين 
تشع من جبهتها، أما عيناها 
ظال  تحت  تلمعان  فكانتا 
غاب  ثم   ! واألسى  الوجوم 
عن ذاكرتي كل شيء.. كل 

شيء... لقد انتهت !
بعد  شيئا  أذكر  ولم 
يقول  الكاهن  رأيت  ذلك. 
أنه  فشعرت  لي)خليلتك( 
فطردته  الكلمة  بهذه  أهانها 
بعده  وجاء  بيتي،  من 
عزاني  الحاشية  رقيق  كاهن 
وتحدث لي عنها.. ثم شيعت 
ودفنت..  الموتى  مدينة  إلى 
في  هي  هي..  دفنت..  أجل 
البقاء  أطق  ولم  الحفرة  تلك 
المنزل  إلى  فأسرعت  هناك 
اليوم  وفي  التعب  من  الهثا 

التالي رحلت عن باريس!
باريس  إلى  أمس  عدت 
وما أبصرت حجرتي، حجرتنا 
وفراشنا وأثاثنا كل ما يبقى 
بعد  اإلنسان  حياة  من 
الحزن  كتم  حتى  الموت.. 
فكدت  قلبي  ومزق  أنفاسي 

أقذف بنفسي من النافذة.. 
البقاء  فا طاقة لي على 
في مكان كان يضم نفسين 
متحابتين،وال قدرة لي على 
تحتفظ  جدران  بين  الحياة 
بألوف من ذكرياتها وأنفاسها!
واحدة  لحظة  وفي 
إلى  واتجهت  قبعتي  حملت 

المكان  ذلك  من  هربا  الباب 
فإذا بمرآة في حجم اإلنسان 
المرآة  هذه  في  تعترضني.. 
ترى صورتها  كانت حبيبتي 
هذه  أقبل  دعني  الفاتنة.. 
إنها  أسفاه  وا  ولكن  المرآة.. 
من  يالها  كالموت..  باردة 
حزينة  مرآة  إنها   ! ذكرى 
أسعد  ما  مزعجة..  مؤلمة 
أن  يستطيع  الذي  العاشق 
ويدفن  الذكريات  ينسى 

الماضي!
إلى  اندفعت  الحال  وفي 
حيث ال أدري و إلى حيث 
المقبرة..  في  إنني  أريد..  ال 
أمام قبرها المتواضع.. نظرت 
المرمر  إليه.. فإذا شاهد من 
يعلوه وقد نقشت عليه ثاث 
أحبت،   ( غير  ال  كلمات 

وأحبت، وماتت(!
تبلى  وهنا  رقدت  هنا 
عظامها.. ما أفظع الحياة! لقد 
وركعت  بدموعي  القبر  بللت 
إلى جواره حتى جن الليل، 
القبور..  بين  أتجول  فأخذت 
هائما  األموات  مدينة  في 
أصغرها  ما  وجهي..  على 
األحياء!  بمدينة  قيست  إذا 
الموتى  عدد  أكثر  ما  ولكن 

إذا قيس بعدد األحياء.
لم يكن ثمة أحد سواي 
كثيفة  شجرة  تحت  فقبعت 
ثم  بجذعها  متعلقا  األغصان 
بتؤدة  المكان  أجوب  أخذت 
وقع  يسمع  ال  حتى  وهدوء 

ضللت  ولكني  أحد  قدمي 
العودة  أستطع  ولم  السبيل 
أتعثر  وكنت  قبرها..  إلى 
باألحجار واألشجار وتصطدم 
وركبتاي  وقدماي  يداي 
ويصطدم  الرخام  بلوحات 
بالقبور..  وصدري  رأسي 

فتملكني  حالكا  الظام  كان 
الجهد  مني  ونال  الخوف.. 
القبور  أحد  على  فجلست 
أني  بيد  المكان  تمأل  التي 
انها  ماذا؟  شيئا..  سمعت 
مجرد  لعلها  أم  ضوضاء، 
رأسي  في  تدوي  أصوات 

المضطرب؟
وفجأة شعرت كأن لوحة 
جالسا  كنت  التي  الرخام 
عليها تتحرك تحتي.. فوثبت 
من مكاني وانتقلت إلى القبر 
الذي  بالحجر  فإذا  المجاور 
يتحرك..  عليه  جالسا  كنت 
كان  الميت..  ظهر  يرتفع.. 
رأيته  لقد  عاريا..  هيكا 
الحالك..  الظام  رغم  بوضوح 
القبر  فوق  الشاهد  وعلى 

هنا   ( العبارة  هذه  كتبت 
مات  أولفيان..  جاك  يرقد 
من  والخمسين  الحادية  في 
ألسرته  محبا  وكان  عمره 
الخلق..  كريم  نبيا  عطوفا 
حمى  في  ومات  عاش  وقد 
الميت  أخذ  ونعمته(..  ربه 

ما  في  بمحجرته  يحملق 
ثم  قبره  على  األحياء  كتبه 
الصوان  من  قطعة  تناول 
في  وشرع  الكتابة..  وأزال 
في  أخرى  عبارة  نقش 
مكانها برأس العظمة الباقية 
يفرغ  كاد  وما  اصبعه  من 
أمام  حروفها  ظهرت  حتى 
هذه  كالنار،فقرأت  عيني 
جاك  يستريح  العبارة)هنا 
في  الحياة  فارق  أولفيان.. 
من  والخمسين  الحادية 
بموت  عجل  أن  بعد  عمره 
زوجته  وعذب  ليرثه  والده 
وخدع  أطفاله  على  وقسا 
جيرانه ونهب كل ما استطاع 

نهبه ومات تعيسا(.. 
كالحجر  صامتا  وقف  ثم 

وتلفت  كتب..  ما  يتأمل 
قد  كلها  القبور  فإذا  حولي 
أصحابها  منها  فتحت وخرج 
ويثبتون  األكاذيب  يمحون 
بين  أن  لي  فتبين  الحقائق 
هؤالء الموتى لصوصا وقطاع 
وخبثاء  ومجرمين  طرق 
أهليهم  ولكن  ومنافقين.. 
خلعوا عليهم صفات المائكة 
أبا  كان  هذا  ان  أقرأ  فكنت 
زوجة  كانت  وهذه  رحيما 
طاهرة  عذراء  وتلك  وفية 
أجل  االنسانية  خدم  وهذا 
جميعا  الموتى  استيقظ  لقد 
وأخذوا يكتبون في آن واحد 
الحقائق  الرخام  ألواح  على 
يجهلها  كان  التي  المرة 

الجميع أو يتجاهلونها!
شيئا  تذكرت  وهنا 
نعم  للريح..  ساقي  فأطلقت 
حبيبتي  أيضا..  هي  لعلها 
عبارة  كتبت  الموتى  كسائر 
جديدة على قبرها.. وطفقت 
أعدو وسط األكفان والهياكل 
وجدتها..  حتى  العظيمة، 
أما  وجهها..  وهذا  هاهي 
أحبت   ( األولى  العبارة 
وأحبت وماتت ( فقد مسحت 
التالية  العبارة  وقرأت مكانها 

)خرجت وخانت وماتت (
)خرجت ذات ليلة ممطرة 
وخانت حبيبها فأصيبت ببرد 

شديد وماتت(.. !

ترجمة: باسل جمعة

 .........................
أنــــت.. يا أنـــــت
يا أحلــــــى وأروع
ما أهـــداه لــــــــي
القـــــدر.......... 
يا ومضـة الفـــرح

فــــــي حياتـــــــي
ويا بهجة العمــــر
يا طائـــرا ضائعــا
في زحام الغربــة
وأحزانهـــــا..... 
أمــــا آن......... 
للطائـــر الحزيــن
أن يســـــــتقر؟ ؟
ســــأنتطرك.... 
كـــــل ليلـــــــــة

طــــــوال العمـــــــر
على شرفة القمــــر
وســــأدع الصبــــر
مـــــــن صبــــــري
يتعلـــــم الصبــــــر
وسأحملك في قلبي
أمـــال وعشــــــقا
ولهفــــــة تتفجـــر
وســــأرى وجهــك
الحبيب وابتسامتك
في طلــع األزهـار
وفي صخب الحياة
وفي نــدى الربيــع
فوق اوراق الشجر
ســأنتظرك...... 
مع طلوع الشمس
وغروبهــــا...... 
وفي لهيب تمـــوز
وتحــت زخـــات
المطــــر......... 

وســـأحملك أبــدا
لصــق قلبـــــــي
قـــدرا يحمينـــي
فرحـــا يسلينــي
وحزنــا يبكينــي
وحبـــا مشــتعال
يدفئنــــــي..... 
في ليالي الصقيع 
والســــهر........ 
أنت... يا أنــت
مهمــا طــال بك
الضياع والسفر
ومهمـا اغرقتك
األحــــزان.... 
وعذبك القــــدر
تذكـــــر....... 
بأنني ســــأبقى
بكل أشـــــواقي
وبكل لهفتـــــي
بانتظـــارك..... 
طــــوال العمــر

ســــأنتظرك 
علـــى 
شرفـــة 
القمـــــر

فیروز شمعون - بغداد

الباحث موفق ساوا:
المسرح السرياني كان أساس النهضة المسرحية بالعراق

قصة قصيرة من االدب العالمي 

الموتــى ال يكذبـــون للكاتب الفرنسي جي في دي موباسان   
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هـــل أنـــت قلقلـــة بشـــان 
ــك ؟...  ــوم زفافـ ــي يـ ــك فـ إطالتـ
ـــات  ـــن الوصف ـــر م ـــك الكثي ـــل لدي ه
وتحتاريـــن أيهـــا ســـتختارين... 
مراكـــز  إلـــى  الذهـــاب  هـــل 
التجميـــل بـــات أمـــرا مزعجـــا 
بالنســـبة لـــك؟.... اليـــك بعـــض 
ـــا  ـــن تحضيره ـــي يمك ـــات الت الوصف
ـــي  ـــل ف ـــدي أجم ـــزل لتب ـــي المن ف

ــك: ــوم زفافـ يـ
ـ اســـحقي كميـــة مـــن أوراق 
وعـــاء  فـــي  الطازجـــة  الـــورد 
ــدار  ــا مقـ ــي إليهـ ــادي، وأضيفـ عـ
ـــي  ـــاء. تابع ـــن الم ـــام م ـــة طع ملعق
ــح  ــى تصبـ ــحق حتـ ــة السـ عمليـ
ـــل  ـــن قب ـــبيهة بالعجي ـــات ش المكون
ـــك  ـــى وجه ـــج عل ـــي المزي أن تضع
ـــدة  ـــاع لم ـــكل قن ـــى ش ـــك عل وعنق
تتـــراوح بيـــن 15 و20 دقيقـــة. 
الوجـــه  اغســـلي  ذلـــك،  بعـــد 

ـــن دون  ـــرة م ـــاه الفات ـــق بالمي والعن
ـــا  ـــم جففيهم ـــون، ث ـــتخدام الصاب اس
بلطـــف بواســـطة منشـــفة ناعمـــة، 
وســـتلحظين الفـــرق فـــورا؛ ألن 
البشـــرة ســـتظهر ناعمـــة وملســـاء 

ومـــوردة. 
ــن  مـ ــص  للتخلـ ــة  خلطـ ـــــ 
ــان  ــدار فنجـ ــي مقـ ــور: ضعـ البثـ
ــق(  ــذرة )الدقيـ ــن الـ ــن طحيـ مـ

ـــي  ـــم أضيف ـــادي، ث ـــاء ع ـــل وع داخ
ـــي  ـــاء واخلط ـــن الم ـــل م ـــه القلي إلي
ــى  ــي علـ ــدا لتحصلـ ــج جيـ المزيـ
ـــك،  ـــرف أصابع ـــة. وبط ـــة طري عجين
ضعـــي العجينـــة علـــى الوجـــه 
والرقبـــة بأســـلوب التدليـــك الدائـــري، 
ـــم  ـــاعة ث ـــع س ـــدة رب ـــا لم واتركيه
ــة  ــطة قطنـ ــرة بواسـ ــي البشـ نظفـ

تـــم غمســـها بالميـــاه العاديـــة.

ســيدتي هــذه خطــوات فــي 
متنــاول كل زوجــة القيــام بهــا

 1- كلمــات الحــب البســيطة 
الصادقــة، المتبادلــة بيــن الزوجيــن، 
الخلــل  مــن  العاقــة  تحمــي 

واالنهيــار.
ــة  ــة الحميم ــي العاق  2- اجعل

ــد ــداء جس ــت ن ــداء روح، وليس ن
 3-اعرفــي أن انقطــاع الحــب 
والترابــط العاطفــي بيــن الزوجيــن، 
يضاعــف مــن حجــم المشــاكل، 

البــاب  ويفتــح 
اآلخريــن لتدخــل 

4-كونــي أنيســة 
وحدتــه، مــن تحمــل 
ومتاعبــه،  همومــه 
منــك  غضــب  وإن 
فاصمتــي، وال تطعنيــه فــي مواطــن 

ــه ضعف
 5-علــى الزوجــة - والــزوج- أن 
ــعاد  ــا، إلس ــا، ووقته ــذل جهده تب
زوجهــا، بالســلوك الطيــب والكلمــات 
ــن  ــد م ــل تزي ــح كالتواب ــي تصب الت

عمــق العاقــة.
 6-إمــألي قلبــك بالحــب -أيتهــا 
ــي  ــة ف ــك قوي ــا يجعل ــة- مم الزوج
مواجهــة وتحــدي الذبــول والمــرض 

والمــوت قبــل األوان

نســاء  كل  لزوجــك  7-كونــي 
والصديقــة،  الحبيبــة،  العالــم، 
والكاتمــة لســره، تملكيــن قلبــه 

وعقلــه
لــه  وأظهــري  8-امتدحيــه 
بعقلــه،  واإلعجــاب  االهتمــام 
النــاس،  مــع  تعاملــه  وأســلوب 
وأنصتــي إليــه، واســتمتعي بحديثــه
ــرك،  ــن مظه ــا م ــري دائم 9-غي
بــك،  نظــره  وتمتعــي  لتشــغليه 
وبحبــك، وتصبحيــن فــي نظــره 

ملكــة جمــال العالــم
 10-انظــري – دائمــا - إلــى 
عيوبــه،  قبــل  زوجــك  محاســن 
ــك،  ــك، وحنان ــلوكه برقت ــي س وعدل
وأنوثتــك وعقلــك، وال تنســي داللــك

البخـــل مـــن أســـوأ الصفـــات 
تكـــون  أن  يمكـــن  التـــى 
فـــى الـــزوج، والتـــى يصعـــب 
التعامـــل معهـــا. ذكـــرت دراســـة 
أن البخـــل قـــد يرجـــع إلـــى 
ـــا  ـــان. كم ـــاس باألم ـــاد اإلحس افتق
ـــا  ـــاك نوع ـــة أن هن ـــرت الدراس أظه
ـــل  ـــد الرج ـــر عن ـــل يظه ـــن البخ م
عندمـــا تخـــرج زوجتـــه للعمـــل 
ـــاق. ـــى اإلنف ـــي إل ـــر ه ـــى تضط حت
النصائـــح  بعـــض  وهـــذه 
ــل: ــزوج البخيـ ــع الـ ــل مـ للتعامـ
ـــبب  ـــي س ـــي أن تتفهم 1. حاول

ـــه. ـــى مع ـــه وتتعامل بخل
بمـــدى  يشـــعر  دعيـــه   .2
ســـعادتك أنـــت وأبنـــاءك عندمـــا 
يشـــترى لكـــم احتياجاتكـــم. 

ــك  ــا أنـ ــه دائمـ ــدي لـ 3. أكـ
تقدريـــن تعبـــه وإنفاقـــه عليكـــم.
أو  منـــه  تشـــتكى  وال   .4
تعايريـــه أو تســـخرى منـــه، بـــل 
ــى  ــه وتحدثـ ــى كرمـ ــى علـ أثنـ
ـــى  ـــاس، حت ـــام الن ـــه أم ـــن عطائ ع
ـــذه  ـــى ه ـــاظ عل ـــى الحف يســـعى إل

ــورة. الصـ
ال   .5

تصفيـــه 
ـــا  بالبخـــل عندم
ثيـــن  تتحد
ــن  ــه، ولكـ معـ
ص  لحـــر با
الزائـــد مثـــا
أكـــدى   .6

مـــن  لقلقـــه  تقديـــرك  لـــه 
المســـتقبل واتفاقـــك معـــه فـــى 
أهميـــة االدخـــار مـــن أجـــل 
المســـتقبل ولكـــن مـــع ضـــرورة 
الازمـــة  االحتياجـــات  توفيـــر 

. للمعيشـــة
غيـــر  بشـــكل  تحدثـــى   .7
ــة  ــات مختلفـ ــى أوقـ ــر وفـ مباشـ
ـــه  ـــف أن ـــل، وكي ـــار البخ ـــن مض ع
ـــا. ـــا واجتماعي ـــة مكروهـــة ديني صف
واآلخـــر  الحيـــن  بيـــن   .8
ـــه  ـــخص تعرفان ـــرم ش ـــى ك امتدح
ويحترمـــه زوجـــك ومـــن نفـــس 
مســـتواه المـــادى، وســـعادة زوجتـــه 
ـــن  ـــم، ولك ـــه له ـــا يقدم وأوالده بم

ــى  ــك فـ ــون ذلـ ــى أال يكـ وانتبهـ
شـــكل مقارنـــة بيـــن زوجـــك 

ــل. ــذا الرجـ ــن هـ وبيـ
زوجـــك  مـــع  حـــددى   .9
األهـــداف المشـــتركة التـــى قـــد 
تتطلـــب مـــاال كثيـــرا مثـــل 
والـــوالدة،  الحمـــل  فتـــرات 
شـــراء  المـــدارس،   ومصاريـــف 
ســـيارة جديـــدة، االنتقـــال إلـــى 

منـــزل آخـــر.. الـــخ.
ــذى  ــك أن تأخـ ــن حقـ 10. مـ
وأبنـــاءك  أنـــت  يكفيـــك  مـــا 
احتياجاتكـــم  حـــدود  فـــى 
وبمـــا يتماشـــى مـــع مســـتواكم 

االجتماعـــى.

مسـؤوليات  تتسـبب  قـد 
الحيـاة فـي خنـق الرومانسـية 
وجـرف الزوجيـن بعيـدا عـن 
عالـم الحـب الـذي جمعهمـا. 
ولكـن لـكل مرحلـة جمالهـا، 
أنـك  يعنـي  رغـم أن هـذا ال 
ذلـك  اسـتعادة  تسـتطعين  ال 
البريـق وشـرارة الحـب كلمـا 
ويمكنـك  بفقدانـه،  شـعرت 
ضمـان االسـتمرار فـي المحبة 
خـال  مـن  الزوجيـن  بيـن 

متابعـة مـا يلـي:

مفقـودات  اسـتعيدي   •
أن  أريـدك  حسـنا  الماضـي: 
تجلسـي اآلن وتكتبـي أفضـل 
مـا كان فـي عاقتكمـا قبـل 
تحبانهـا،  أماكـن  الـزواج. 
أغـان  تمارسـانها،  نشـاطات 
كل  سـعيدين.  تجمعكمـا 
شـيء كان يجعلكما تبتسـمان 
وتشـعران بالقـرب واالنسـجام. 
واآلن اكتبي كم مرة مارسـتما 
هـذه األمـور معـا بعـد الـزواج. 
وكيـف يمكنـك إعـادة إحيـاء 
العـادات  هـذه 
بينكما. الجميلـة 
• ال تسمحي 
أن  للروتيـن 
 : يقتلكمـا
هـو  الروتيـن 
الملـل،  شـقيق 
والحـل هـو حالة 
التحـدي  مـن 
لمسـتمر  ا
وعـدم  للروتيـن 
لـه  االستسـام 

تكسـريه  أن  البـد  يـوم.  كل 
والخـروج  والرقـص  بالسـفر، 
أشـياء  بفعـل  والمغامـرات، 
إطالتـك. بتجديـد  جديـدة 
• الحيـاة الجنسـية وقـود 
الـزواج: إذا كان هنـاك محـرك 
للحيـاة الزوجيـة فـإن وقـوده 
األمـر  الجنسـية.  العاقـة  هـو 
يحتـاج منك أن تثقفي نفسـك، 
وأن  شـريكك  تعطـي  وان 
خاقـة  تكونـي  وأن  تمنحـي 

ومبـادرة.
باألفـكار  تسـتهيني  ال   •
الرومانسـية: مهمـا كان العمـر 
أو المسـافة العاطفيـة بينكمـا 
نتيجـة خافـات أو غيـر ذلـك 
فـا تتركـي أي شـيء يجعلك 
تكفيـن عـن أن تكونـي المرأة 
التـي  الرومانسـية  الحانيـة 
كلماتـك  اسـتخدمي  أحبهـا. 
مـن  عرفـك  التـي  القديمـة 
التـي  المـرأة  كونـي  خالهـا. 
أحبهـا وال تتركيهـا تضيع منه 
فينسـى أنـه تـزوج مـن أحب.

ــي  ــعور طبيعـ ــرة شـ الغيـ
بيـــن الزوجيـــن إذا كانـــت 
ــة،  ــدود المعقولـ ــن الحـ ضمـ
ـــض  ـــة ببع ـــعر الزوج ـــد تش فق
القلـــق وعـــدم األمـــان، وتظهـــر 
نوعـــا مـــن الغيـــرة الحميـــدة 
ـــة،  ـــر مؤذي ـــة وغي ـــي مطلوب وه
ـــن  ـــرة ع ـــن إذا زادت الغي ولك
ـــك  ـــى ش ـــت إل ـــا، وانقلب حده
ـــل  ـــد تحي ـــة، فق ـــاور الزوج يس
إلـــى  الزوجيـــة  العاقـــة 
جحيـــم، وتعطـــي الدافـــع 
بأعمـــال  للقيـــام  للزوجـــة 

تنـــدم عليهـــا الحقـــا.
إحـــدى  وبحســـب 
ــإن  ــة، فـ ــات الحديثـ الدراسـ
الغيـــرة تصبـــح عنصـــرا مـــن 
عناصـــر تنشـــيط العاقـــة 
اســـتطاعت  إذا  الزوجيـــة 
المـــرأة الســـماح للجرعـــة 
المناســـبة بالظهـــور، ولكـــن إذا 
ـــدة  ـــة زائ ـــأن الجرع ـــعرت ب ش
عـــن الحـــد فينبغـــي عليهـــا 
أن تـــدرك ذلـــك، وتعمـــل 
علـــى تهدئـــة األمـــور، وفـــي 
ـــح  مـــا يأتـــي عـــدد مـــن النصائ
ـــى  ـــة عل ـــاعد الزوج ـــي تس الت
ـــرة، أو  ـــعور بالغي ـــم بالش التحك
ــا: ــل وأهمهـ ــة بالتدخـ الرغبـ

أوال- فكري جيدا قبل التعبير عن 
غيرتك

ـــي للموضـــوع بشـــكل  تطرق
غيـــر مباشـــر، وال تلجئـــي 
ـــى  ـــف عل ـــوم العني ـــى الهج إل
ــا أن  ــك أيضـ ــك، يمكنـ زوجـ
ـــاوز  ـــد تج ـــه ق ـــه إن ـــي ل تقول

ـــن  ـــرف معي ـــي تص ـــدوده ف ح
أدى إلـــى شـــعورك بالغيـــرة.

ثانيا- استمعي إلى شروحاته
ال  زوجـــات  هنـــاك 
أمـــام  المجـــال  يفســـحن 
أزواجهـــن لتقديـــم الشـــروحات 
ـــرات حـــول تصرفاتهـــم،  والتبري
ـــعر  ـــة تش ـــت الزوج ـــي جعل الت
ـــاعر  ـــج مش ـــا يؤج ـــرة. م بالغي
الـــزوج،  لـــدى  الغضـــب 
ـــى رد فعـــل عنيـــف  ـــؤدي إل وي

مـــن قبلـــه.
ثالثا- حافظي على الهدوء

فعالـــة  وهـــي طريقـــة 
لعـــدم تطـــور أي موقـــف، 
ــي  ــي أن تمارسـ ــا ينبغـ وهنـ
التـــي  التماريـــن،  بعـــض 
تســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى 
ـــذه  ـــن ه ـــة، وم ـــاب هادئ أعص
ــل. ــا والتأمـ ــن اليوغـ التماريـ

رابعا- اخرجي مع 
صديقاتك عندما تشعرين 

بأن نوبة غيرة آتية
ـــأن  ـــد ب ـــرك أح ـــإذا أخب ف
ـــي  ـــاع، أو ف ـــي اجتم زوجـــك ف
موقـــف، أو بيئـــة فيهـــا الكثيـــر 

ـــن  ـــات فم ـــاء األخري ـــن النس م
األفضـــل االتصـــال بصديقـــة، 
ــك  ــع صديقاتـ ــروج مـ أو الخـ
ـــوة  ـــن القه ـــان م ـــاول فنج لتن
قبـــل وصـــول زوجـــك إلـــى 

ـــزل. المن
خامسا- اسمحي له بأن يمارس 

نشاطا اجتماعيا
وذلـــك بـــأن تتجنبـــي 
ـــي  ـــا ف ـــورا حبيس ـــه عصف جعل
ــك  ــة زوجـ ــك. فممارسـ قفصـ
أنـــت  اجتماعـــي  لنشـــاط 
ــاعدك  ــه يسـ ــم بـ ــى علـ علـ
بالغيـــرة  التحكـــم  علـــى 

بشـــكل فعـــال.
سادسا- مارسي نشاطات جديدة

ــرك  ــغل تفكيـ ــذا يشـ فهـ
ويجنبـــك الوقـــوع ضحيـــة 
ــكل  ــه بشـ ــرة، وماحقتـ للغيـ

مســـتمر.
سابعا- حاولي رفع مستوى الثقة 

بنفسك
ــة  ــك إمكانيـ ــذا يمنحـ هـ
ــكل  ــك بشـ ــم بتصرفاتـ التحكـ

ــل. أفضـ

المرأة والمجتمع

كيف تتخلصين من الغيرة من اجل اطاللة متألقة في يوم زفافك
الشديدة؟

من اجل حياة اكثر سعادة

لضمان استمرارية الحب بينكماالتعامل مع الزوج البخيل
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التعـرف  مـن  البـد   -1
بالكتـب  القـراءة  عـن طريـق 
النـت علـى  أو دخـول عالـم 
المراهقـة،  مرحلـة  طبيعـة 
وكيفيـة التعامـل معهـا حتـى 
مشـاكل. دون  بسـام  تمـر 

يحتـاج  المراهـق   -2

إلشـباع حاجاتـه المعنوية من 
لذاتـه  وتقديـر  ورعايـة  حـب 
االهتمـام  مـن  أكثـر  ورأيـه 
مـن  الماديـة  باحتياجاتـه 
ومصـروف،  ومشـرب  مـأكل 
للفضفضـة  ابنـك  تدفـع  فـا 
مـع آخريـن، واخـذ المعلومـة 

منهـم. الخاطئـة 
جلـوس  أن  اعـرف   -3
االبن مـع األصدقـاء والحديث 
الطويـل معهم، أو السـهر أمام 
الفضائيات، وتشـجيعك للنجاح 
الدراسـي ليس كل شـيء في 
حيـاة المراهـق، بـل هـو جزء 

مـن النجاحـات التـي يطلبهـا 
االبـن ويسـعى إليها.

والمحـاورة  بالنقـاش   -4
ومشـاركة االبـن فـي التعليـق 
علـى األحـداث؛ أسـرية كانت 
سياسـية  أو  اجتماعيـة  أو 
تضيـف لـه الكثيـر؛ تسـتطيع 
أن تجعـل ابنـك يتقبل نفسـه 
ويحتـرم ذاتـه ويحبهـا ويحب 
اآلخريـن ويحترمهـم بدرجـة 

ومعقولـة. كبيـرة 
ومـده  الحـب  أعطـه   -5
قلبـه  فـي  وادخـل  باألمـان، 
بـأن  الفـروق؛  ثقافـة  وعقلـه 
وقدراتـه،  فـرد ظروفـه  لـكل 
واحـدا،  لسـنا شـخصا  وكلنـا 
ولكل إنسـان بصمتـه الخاصة.
6- حدثـه عن الفروق بين 
الواحـد،  البيـت  فـي  اإلخـوة 
وانطلـق بعدهـا للحديـث عـن 
األصحـاب واختافاتهـم بهدف 
االقتـداء  أو  تقليدهـم  عـدم 

بهـم فـي كل قـول وعمـل.
السـابقة  الخطـوات   -7
سـتقربك منـه وتجعلـه يفتـح 
قلبـه لـك، والخطـوة األخيـرة 
معـه كصديـق  التعامـل  هـي 
ورفيـق حقيقـي وليـس كأب 
علـى  تعـرف  هيـا:  فقـط، 
ومـاذا  يحـب  مـاذا  هواياتـه، 
أصحابـه  هـم  مـن  يكـره؟، 
فـي  وحـاول  المقربـون؟ 
حديثـك معـه بـث روح األلفة 
الـذي  زادك  واجعلهـا  والـود، 
عاقتـك  عـن  بهـا  تدافـع 

بابنـك.  الجميلـة 

 - أوال التأكـــد مـــن 
أن الـــدورة منتظمـــة وال 
ـــر  ـــت غي ـــاكل، وإن كان مش
ـــي  ـــك أن تعالج ـــك؛ فعلي ذل
الموضـــوع، وكونـــي دائمـــا 
كاملـــة  درايـــة  علـــى 
ـــك الشـــهرية،  ـــد دورت بمواعي
فهـــذا األمـــر مهـــم جـــدا 
عمـــر  تحديـــد  فـــي 
الجنيـــن وموعـــد الـــوالدة، 

ليكـــون مـــرآة لطبيبـــك 
تخبـــره بـــأن الهورمونـــات 
والوظائـــف الفســـيولوجية 
بوقـــت  يتعلـــق  فيمـــا 
واإلخصـــاب  التبويـــض 

ومرتبـــة. منتظمـــة 
- عنـــد اختيـــار طبيبـــك؛ 
ــه  ــن أن تخبريـ ــد مـ ال بـ
ـــل،  ـــك بالحم ـــرارك ورغبت بق
ــب  ــدوره كطبيـ ــه بـ وعليـ

ـــاملة  ـــل ش ـــوم بتحالي أن يق
وكاملـــة ليعلـــم حالتـــك 
الصحيـــة، إن كنـــت تعانيـــن 
ــارض صامـــت  ــن أي عـ مـ
ـــر  ـــك، أو فق ـــن دون علم م
بالـــدم، أو خلـــل بوظائـــف 
الكلـــى، أو الكبـــد، أو أي 
ـــات أو  ـــي الفيتامين ـــص ف نق
ـــة. ـــدة الدرقي ـــات الغ هورمون
هـــذه  إهمـــال   -
ــا  ــاج وقتـ ــل يحتـ التحاليـ
لتعويـــض النقـــص، قـــد 
ـــي كان  ـــرة الت ـــدى الفت يتع
طفلـــك بأمـــس الحاجـــة 
فيهـــا ألن يكـــون جســـمك 
ـــد  ـــذي ق ـــر ال ـــليما، األم س
ـــوه. ـــي نم ـــل ف ـــؤدي لخل ي
- علـــى الطبيـــب أن 
يبـــدأ بإعطائـــك حمـــض 
الفوليـــك، المهـــم جـــدا 
فـــي القاعـــدة الثاثيـــة 

ـــأ  ـــزوج ويلج ـــر ال ـــا يضط ـــرا م كثي
ــي  ــه فـ ــى زوجتـ ــذب علـ ــى الكـ إلـ
ـــي  ـــة، فيخف ـــوره الخاص ـــن أم ـــر م كثي
ـــه  ـــارة أحــــــد أصدقائ عليهـــا مثـــا زي
أو أماكـــن جلوســـه معهـــم وقـــد 
يخفـــي عليهـــا أعمالـــه الخاصـــة أو 

انفاقـــه علـــى أهلـــه... الـــخ.
ـــا  ـــرة يلجـــأ إليه ـــور كثي ـــاك أم وهن
ـــه.  ـــى زوجت ـــا عل ـــذب فيه ـــزوج للك ال
ـــا  ـــه هن ـــرح نفس ـــذي يط ـــؤال ال والس
هـــو: ألـــم تســـأل الزوجـــة نفســـها 
ذات يـــوم لمـــاذا يكـــذب عليهـــا 

زوجهـــا كثيـــرا؟!!
ــر  ــن تجبـ ــي مـ ــة هـ  إن الزوجـ
وذلـــك  الكـــذب  علـــى  زوجهـــا 
ـــة  ـــر للمرون ـــاف والمفتق ـــلوبها الج بأس
فـــي معرفـــة أخبـــاره وتحركاتـــه 
وأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه إظهـــار 
غيرتهـــا الشـــديدة عليـــه بشـــكل 
ــدة  ــكوكها الزائـ ــج وشـ ــر ومزعـ منفـ
ـــون  ـــا تك ـــا م ـــي غالب ـــا والت ـــن حده ع

ــخ! ــا... إلـ ــر محلهـ ــي غيـ فـ
وإن أكثـــر مـــا ينفـــر الرجـــل 
ويضايقـــه مـــن زوجتـــه هـــو النكـــد 
بأخاقـــه.  والتشـــكيك  والعصبيـــة 
وبإمـــكان المـــرأة أن تعـــرف كل شـــيء 

عـــن زوجها 
مـــا  عند
تتـــودد إليه 
ب  عـــذ بأ
لكلمـــات  ا
ــارات  والعبـ
لجميلـــة  ا
وإشـــعاره 
ف  لخـــو با

عليـــه 
مـــا  عند
ـــول  ـــرة تط ـــزل لفت ـــن المن ـــب ع يغي
أو تقصـــر وأنهـــا ترغـــب معرفـــة 
وجهـــة خروجـــه حتـــى تطمئـــن 
عليـــه وليـــس مـــن بـــاب مراقبتـــه 
ـــرأة أن  ـــى الم ـــا أن عل ـــه. كم ومتابعت
تهاتفـــه مـــن فتـــرة ألخـــرى ولكـــن 
ــى ال  ــدة حتـ ــرات متباعـ ــى فتـ علـ
تزعجـــه وتقلقـــه وحتـــى تشـــعره 
بأنهـــا فـــي شـــوق إليـــه، كمـــا أن 
ـــاء  ـــقاوة األبن ـــره بش ـــا أن ال تخب عليه
وازعاجهـــم لهـــا وأنهـــا منتظـــرة 
لعودتـــه لتأديبهـــم واألهـــم مـــن 
ـــزل  ـــادرة المن ـــد مغ ـــا يري ـــك عندم ذل
ـــاب  ـــى ب ـــه إل ـــوم بإيصال ـــا أن تق عليه
ــارات  ــردد عبـ ــانها يـ ــزل ولسـ المنـ
جميلـــة كـ)مـــع الســـامة( و)تـــروح 
ـــك  ـــر ألن ـــع بالســـامة( و)ال تتأخ وترج
ـــك. وأن  ـــر ذل ـــى غي ـــني(.. إل حتوحش
تجعـــل مـــن بيتهـــا ســـكنا لـــه وال 
ـــا  ـــا عنده ـــا فم ـــع لغيره ـــه يتطل تجعل
عنـــد غيرهـــا واألمـــر يحتـــاج إلـــى 
ــه  ــد عودتـ ــال، وعنـ ــعة بـ ذكاء وسـ
تســـتقبله بابتســـامة الفرحـــة، وأن 
تهيـــىء لـــه كل أســـباب الراحـــة 
ــن  ــا( ولـ ــيكون )صادقـ ــا سـ وعندهـ
ـــد. ـــى األب ـــذب( إل ـــى )الك ـــاج إل يحت

الكثير  جربت  هل  ونقية....  صافية  ببشرة  تحلمين  هل 
إليك  ؟...  فائدة  دون  البشرة  لتبييض  المستحضرات  من 
التي  السابقة  الوصفات  عن  يغنيك  الذي  الطبيعي  الحل 
يعتبر  حيث  الطبيعي؛  الليمون  قناع  إنه  استخدمتيها... 
في  كبيرا  دورا  تلعب  التي  الطبيعية  الوسائل  من  الليمون 
تبييض البشرة، لما يحتويه من عناصر تسهم في إزالة خايا 
الجلد السوداء والذي يسهم في إكساب البشرة لونا فاتحا.... 
لعمل قناع الليمون الطبيعي نحتاج إلى المكونات التالية:
2 ملعقة عصير ليمون، 4 ماعق طحين أبيض، 3 ماعق 

حليب طازج، ملعقة صغيرة عسل، ملعقة كبيرة ماء. 
أما طريقة عمل القناع: 

- اخلطي الطحين، عصير الليمون، الحليب، والعسل مع 
الماء. - امزجي الخليط جيدا وضعيه على البشرة لمدة 15 
دقيقة. اغسلي وجهك بعدها بالماء البارد وستاحظين الفرق 

مع االستمرار في استعمال الوصفة.
فيفضل  حساسة  بشرتك  كانت  إذا  االنتباه  عليك  لكن 
تتأثر  ما  عادة  البشرة  ألن  الليمون  كمية  من  التقليل 

بالحمضيات.

المرأة والمجتمع

كيف تهيئين جسمك لحمل سهل 
الحمــل هــو مــن أجمــل التجــارب الحياتيــة التــي تمــر بهــا الســيدة، لــذا عليهــا العنايــة 
التامــة فــي كل مــرة تحمــل فيهــا لتكــون تجربــة جميلــة وناجحــة بــكل المقاييــس 
الدكتــور محمــد أحمــد إدريس،المختــص بطــب وجراحــة النســاء والتوليــد والعقــم واألورام 
بمستشــفى الــوالدة بجــدة، يحدثنــا عــن كيفيــة تهيئــة جســم المــرأة ألن تكــون حامــال 

ــة وناجحــة. وهــي تعيــش تجربــة جميل

افضل الطرق لكسب صداقة االبن المراهقلماذا يكذب الرجل؟!

الرفــض والعتــاب والتوبيــخ والنقــد لــكل صغيــرة وكبيــرة تصــدر مــن االب ضــد االبــن هــو 
حــال أغلــب اآلبــاء مــع أبنائهــم المراهقيــن، ورد الفعــل الطبيعــي يتمثــل فــي حالــة مــن التمــرد 
والرفــض والعنــاد ومحاولــة لفــت االنتبــاه تصيــب األبنــاء، واألهــم هــو: اللجــوء إلــى أفــراد الشــلة 
والفضفضــة معهــم، واتخاذهــم بمثابــة األخ والصديــق الناصــح الواعــي الملــم باألمــر... أكثــر 

منــه علــى األقــل.
هنــا تنصــح الدكتــورة فاطمــة الشــناوي، أســتاذة الطــب النفســي، واستشــارية العالقــات الزوجيــة 

بمجموعــة مــن الخطــوات علــى األب مراعاتهــا لكســب صداقــه االبــن المراهــق

ومهما طال الخصام بيننا والفراق
سيبقى أبدا يشدنا االشتياق

للحظة من ذلك العناق
وللهب من ذلك االحتراق

خصام ولهفة 

قناع الليمون لتبييض البشرة
قبـــل  أشـــهر  »ثاثـــة 
ــهر  ــة األشـ ــل، وثاثـ الحمـ
األولـــى فـــي الحمـــل«، 
حيـــث أثبتـــت الدراســـات 
أهميتـــه فـــي تقليـــل نســـبة 
والتشـــوهات  اإلصابـــات 
بالجهـــاز العصبـــي للطفـــل 

ــه. ــاء تكوينـ أثنـ
علـــى  المحافظـــة   -
ــوزن  ــي، فالـ ــوزن المثالـ الـ
الزائـــد معيـــق للحمـــل 
مـــن  فكثيـــر  الصحـــي، 
ـــى أن  ـــارت إل ـــات أش الدراس
ـــد  ـــوزن الزائ ـــيدة ذات ال الس
لضغـــط  عرضـــة  أكثـــر 
ـــكري  ـــل وس ـــمم الحم »تس

الحمـــل«.
لمـــن  تنصتـــي  ال   -
حامـــل  أنـــت  يقـــول: 
ــة  ــن الراحـ ــك مـ ــد لـ البـ
بالعكـــس  تتحركـــي،  وال 
ــة  ــن الحركـ ــك مـ ــد لـ البـ
لتصبـــح  والرياضـــة؛ 
لينـــة  مرنـــة  عضاتـــك 
البطـــن  لتمـــدد  قابلـــة 
ــن دون  ــك مـ ــة طفلـ لراحـ
ـــدد  ـــات التم ـــر عام أن تظه
ــرة  ــاء فتـ ــققات أثنـ والتشـ

ــك  ــهل عليـ ــل، ويسـ الحمـ
ـــوالدة. ـــد ال ـــن بع ـــد البط ش
- إن كنـــت مدخنـــة 
مدخنيـــن؛  بصحبـــة  أو 
ــي عـــن التدخيـــن  فأقلعـ
ـــل  ـــهر قب ـــرة 3 أو 6 أش لفت
الحمـــل؛ لكـــي تجـــدي 
ـــس  ـــي المنعك ـــر اإليجاب األث
علـــى طفلـــك أكثـــر منـــه 
ــت  ــت وأنـ ــك أقلعـ ــو أنـ لـ
ــي  ــم تكونـ ــل، وإن لـ حامـ
ــن  ــدي عـ ــة؛ فابتعـ مدخنـ

المدخنيـــن.
- التهيئـــة النفســـية لـــك، 
بـــأن تعلمـــي أنـــك ســـتكونين 
مســـتعدة  وأنـــك  أمـــا، 
إن  واحتضانـــه،  لتربيتـــه 
الشـــعور باالرتبـــاط مـــع 
ـــل  ـــى قب ـــل، حت ـــك الطف ذل
وصولـــه، ينشـــئ رابطـــا قويـــا 
ــا،  ــن األم وطفلهـ ــدا بيـ جـ
ــب  ــعر الطبيـ ــا يشـ وعندمـ
مـــن خـــال اهتمـــام الســـيدة 
نفســـها مـــن خـــال حديثهـــا 
ــه؛  ــبق بـ ــا المسـ وارتباطهـ
ـــأن  ـــا ب ـــرا مهم ـــه مؤش يعطي
ـــزة؛ ألن  ـــيدة جاه ـــذه الس ه

تكـــون أمـــا مثاليـــة.
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ليـــزي فيازكـــوي 
مـــن  واحـــدة  هـــي 
ثاثـــة أشـــخاص علـــى 
األرض ولـــدوا بمـــرض 
نادر-يحـــول  جينـــي 
ـــا.  ـــي وزنه ـــادة ف دون زي
ـــط  ـــا ق ـــل وزنه ـــم يص ول
إلـــى أكثـــر مـــن 28 
ــى  ــة إلـ ــو. باإلضافـ كيلـ
ذلـــك، ولـــدت فيازكـــوي 
وهـــي فاقـــدة للبصـــر فـــي 
عينهـــا اليمنـــى. قبـــل أن 
ـــة دراســـتها  ـــدأت مرحل ب
ـــة وجـــدت مقطـــع  الثانوي

فيديـــو علـــى موقـــع 
ـــها  ـــن نفس ـــوب ع ـــو تي ي
عنوانـــه« أقبـــح امـــرأة 
ـــف،  ـــم«. لألس ـــي العال ف
مشـــاهدة  تمـــت 
الفيديـــو مـــن قبـــل 4 
ـــى  ـــخص عل ـــن ش مايي

ــع. الموقـ
ــا أن  ــاول والديهـ حـ
يزيـــا مقطـــع الفيديـــو 
ولكـــن الشـــخص الـــذي 
إنـــه  صـــرح  وضعـــه 
لـــن يزيلـــه أبـــدا، ولـــم 

ــه. ــن نفسـ ــرف عـ يعـ

ـــي  ـــن أن تعان ـــدال م ب
مـــن الغضـــب، وفقـــدان 
واالكتئـــاب،  الرجـــاء 
ــر.  ــا آخـ ــذت موقفـ أخـ
ــم  ــت بتعليـ ــا قامـ بعدمـ
بعـــض الطـــاب عـــن 
مرضهـــا النـــادر، قامـــت 
قضيـــة  بتحـــدي 
ــة«  ــر والمضايقـ »التنميـ
ــدت  ــه وأعـ ــا لوجـ وجهـ
برنامجـــا حواريـــا حـــول 

الموضـــوع.
لذلـــك،  نتيجـــة 
فيازكـــوي  ظهـــرت 
ــة  ــج تلفازيـ ــى برامـ علـ
ــذي  ــر الـ ــددة األمـ متعـ
ــدر  ــا أن تصـ ــمح لهـ سـ
ومـــن  كتـــب  ثاثـــة 
ضمنهـــا »كـــن جميـــا، 

كـــن نفســـك«.
لقـــد رباهـــا والديهـــا 
ـــة  ـــة كاثوليكي ـــي كنيس ف
ــان.  ــا يعمـ ــث كانـ حيـ
ــوي  ــرار فيازكـ ــاء قـ جـ
بـــأن تخـــدم يســـوع 
قبـــل أن تتخـــرج مـــن 

الثانويـــة. لقـــد أدركـــت 
بيســـوع  إيمانهـــا  أن 
تحتمـــل  أن  ســـاعدها 
ــن  ــة مـ ــيء بدايـ أي شـ
اآلخريـــن  اســـتهزاء 
ــا  ــاء بضعفهـ ــا وانتهـ لهـ

الجســـدي.
قالـــت: »إن صاتـــي 
وحديثـــي مـــع اللـــه 
ــرة  ــة الصخـ ــا بمثابـ كانـ
ـــا وال  ـــتند عليه ـــي أس الت
ــا  ــال كل مـ ــيما خـ سـ

مـــررت بـــه.«
هـــذا العـــام قـــررت أن 
ـــا  ـــا وطاقته ـــرس وقته تك
ـــكان  ـــفر ألي م ـــي الس ف
ــة  ــارك بقصـ ــى تشـ حتـ

ـــا: ـــا وإيمانه مثابرته
عندمـــا  »حتـــى 
ــن  ــور لـ ــدو أن األمـ يبـ
تتحســـن فـــي أحلـــك 
ـــك  ـــات، إذا كان لدي األوق
اإليمـــان وإذا اســـتمريت 
نفســـك،  دفـــع  فـــي 
ـــن أن  ـــن م ـــوف تتمك س

تنجـــز أي شـــيء.«

عالـــم  كشـــف 
بريطانـــي  نفســـي 
ان حـــركات القـــدم 
ــم  ــدي أهـ ــد إحـ تعـ
ــر  ــرات للتعبيـ المؤشـ
ـــرأة  ـــت الم ـــا إذا كان م
ـــا  ـــل جذاب ـــد الرج تج

ال. أم  جنســـيا 

وأشـــار األســـتاذ 
ـــد  ـــي عمي ـــف بيت جي
العلـــوم  كليـــة 
فـــي  النفســـية 
جامعـــة مانشســـتر، 
ـــر  ـــد عب ـــه وج ـــى أن إل
للكيفيـــة  مراقبتـــه 
التـــي يحـــرك بهـــا 
األشـــخاص أقدامهـــم 
يملـــن  النســـاء  أن 
تحريـــك  إلـــى 
بعيـــدا  أقدامهـــن 

أجســـامهن  عـــن 
يتحدثـــن  عندمـــا 
ـــه  ـــخص يجدن ـــى ش إل

ـــة  ـــن الناحي ـــا م جذاب
. لجنســـية ا

بيتـــي  وأضـــاف 
أن شـــبك الســـاقين 
أو إبقاءهمـــا تحـــت 
الجســـم يؤشـــر إلـــى 
عـــدم وجـــود انجـــذاب 
ـــرأة  ـــد الم ـــي عن جنس
الشـــخص  تجـــاه 

ــا. ــذي أمامهـ الـ

بيتـــي  وأكـــد 
لـــم  الرجـــال  أن 
ـــذاب  ـــروا أي انج يظه
عبـــر  جنســـي 
القدميـــن،  حركـــة 
أن  الحـــظ  وإنمـــا 
يحـــرك  الرجـــل 
ـــا  ـــر عندم ـــاقيه أكث س
يكـــون متوتـــرا فـــي 
ـــراة  ـــي الم ـــن تبق حي
ســـاقيها ثابتـــة فـــي 
مثـــل هـــذه الحالـــة. 

الزواج االول : أمرأه 
تزوجت برج ايفل

ســـيدة  وقعـــت 
ـــكا 37 ســـنه  تدعـــى ايري
ـــكو  ـــان فرانسيس ـــن س م
وهـــي جنديـــه فـــي 
ايفـــل  بـــرج  حـــب 
وقامـــت بالـــزواج منـــه 
ــت  ــال قامـ ــي احتفـ فـ

ــا ــع اصدقاؤهـ ــه مـ بـ

الزواج الثاني : قام رجل 
بالزواج من نفسه

لـــي  ليـــو  قـــام 
ــره  ــن وعمـ ــن الصيـ مـ
39 ســـنه مـــن الـــزواج 

أمـــام  نفســـه  مـــن 
ـــو  ـــن 1000 مدع ـــر م أكث
وقـــام بوضـــع صـــوره 
ـــه  ـــه صورت ـــه علي كرتوني
وهـــو البـــس المابـــس 

الصينيـــه التقليديـــه

الزواج الثالث : أمرأه 
تزوجت من حائط برلين

أمــرأه  أحبــت 
ســويديه اســمها ايجــا 
ــر  ــن العم ــغ م ــا تبل ريت
ــن  ــط برلي ــنه حائ 54 س
اســم  اصــا  الــذي 
برلينوعندمــا  عائلتهــا 
قامــت  الحائــط  هــدوا 

مــن  قطــع  بتجميــع 
ــا  ــه عنده ــط وضع الحائ
ــا  ــض رفض ــت وترف بالبي
هــذا  بطــاق  قاطعــا 
مــن  والــزواج  الحــاط 

انســان

الزواج الرابع : زواج رجل 
من شخصيه في لعبة 

نانتيندو
قـــام رجـــل مـــن 
ــال  ــمه سـ ــان اسـ اليابـ
900بالوقـــوع فـــي حـــب 
ـــه  ـــي شـــخصية كارتوني ف
ـــن  ـــو م ـــة فيدي ـــن لعب م
العـــاب نانتيندوواســـم 

الشـــخصيه  هـــذه 
نينـــي واقـــام بأحتفـــال 
حقيقـــي للـــزواج منهـــا

الزواج الخامس: زواج 
رجل من مخدته

وقـــع رجـــل كـــوري 
ـــي  ـــوع ف ـــن بالوق ـــي جي ل
حـــب مخدتـــه الكبيـــره 
عليهـــا  رســـم  التـــي 
ـــك  ـــرأه والمضح ـــه أم وجه
فـــي االمـــر ان مخدتـــه 
يابانيـــة الجنســـيه وقـــد 
البـــس مخدتـــه فســـتان 
ـــى  ـــا عل ـــزوج به ـــاف وت زف

ــن العلـ

- زلزال سيتشوان و جفاف 
بحيرة تشاد - زلزال »يونان- 

فيضانات »بوينس آريس 
مفر  ال  الطبيعية  الكوارث   
هو  األكبر  والمتضرر  منها، 
تسببت  وقد  الفقيرة،  الشعوب 
مايين  في  العام  هذا  كوارث 
الخسائر في الممتلكات واألرواح 
ومشرد،  ومصاب  جريح  بين  ما 
والفيضانات  للزالزل  وكان 
هذه  في  العليا  الكلمة  والجفاف 

الكوارث.
 1 - زلزال »سيتشوان«

إقليــم  ضــرب  زلــزال 
الصيــن  غــرب  »سيشــوان« 
ــت  ــل 2013 وبلغ ــوم 20 أبري ي
قوتــه 6,6 درجــة ريختــر علــى 
فــي  كيلومتــرا   12,3 عمــق 
ــا  ــى م ــر عل ــن األرض، أث باط
يقــرب مــن 2 مليــون شــخص.

2 - جفاف بحيرة »تشاد«
تعانــي المنطقــة الغربيــة 
مــن »تشــاد« مــن نقــص فادح 
فــي الغــذاء بســبب جفــاف 
البحيــرة، وأكثــر الضحايــا مــن 
وتشــير  والنســاء،  األطفــال 
اإلحصائيــات إال أن واحــدا مــن 
كل 5 أطفــال يموتــون فــي 
»تشــاد« بســبب تلــك األحــوال، 
وقــد بلغــت حصيلــة مــن أثــر 
ــون و600  ــاف ملي ــم الجف عليه

ــخص. ــف ش أل
 3 - إعصار »قوانجدونج«

هذا  من  مارس  شهر  في 
»أوساغي«  إعصار  ضرب  العام 
»قوانجدونج« في شمال  مدينة 
في  دمار  عن  أسفر  الصين، 
الجزء الشرقي من »قوانجدونج« 
وانقطاع  األشجار  سقوط  مع 
وناتج  والكهرباء  المياه  إمدادات 
من  يقرب  ما  منه  المتضررين 

مليون و400 ألف شخص.
4 - إعصار »باتواكالي«

»ايــا«  إعصــار  ضــرب 

»باتواكالــي«  منطقــة 
ببنجاديــش والــذي وصلــت 
ــم  ــى 90 كل ــه إل ــرعة رياح س
فــي الســاعة، حيــث يقطــن 
مخلفــا  األشــخاص  ماييــن 
ــرد  ــا وش ــن 150 قتي ــر م أكث
ــا يقــرب مــن مليــون و 300  م

شــخص. ألــف 
جزيــرة  فيضانــات   -  5  

نــاو« »ميندا
فــي الفلبيــن وبالتحديــد 
ــاو«، اجتاحــت  ــرة »ميندان جزي
عــن  الناجمــة  الفيضانــات 
ــا  ــي راح ضحيته ــار والت األمط
ــخصا  ــن 790 ش ــرب م ــا يق م
ــر  ــريد أكث ــي تش ــببت ف وتس

ــة. ــف عائل ــن 500 أل م
 

6 - زلزال »يونان«
ــرب  ــارس ض ــهر م ــي ش ف
زلــزال بقــوة 5,8 علــى مقيــاس 
»يونــان«  إقليــم  ريختــر 
بجنــوب غربــي الصيــن مســببا 
مقتــل 20 شــخصا وتشــريد مــا 
يقــرب مــن 428 ألفــا آخريــن.
 7 - فيضانات »بوينس آريس« 

في عاصمة األرجنتين 
غزيــرة  أمطــار  هطلــت 
ــة  ــات هائل ــي فيضان تســببت ف
ــخصا  ــل 58 ش ــى مقت أدت إل
وإجــاء مــا يقــرب مــن نصــف 
»الباتــا«،  منطقــة  ســكان 
ــن  ــة المتضرري ــت حصيل ووصل

ــخص. ــف ش ــى 350 أل إل
8 - جفاف في »ناميبيا«

واجهــت ناميبيــا فــي شــهر 
مايــو الماضــي أســوأ موجــة 
جفــاف منــذ 30 عامــا، الجفــاف 
يرتكــز بشــكل كبيــر علــى 
النســاء واألطفــال بجــوار ســوء 
ــرب  ــا يق ــي م ــة، ويعان التغذي
ــة  ــخص قل ــف ش ــن 300 أل م
الطعــام والمــاء، أي مــا يقــرب 

ــكان. ــن الس ــن 29 % م م
9 - فيضانات »هوبي« و« 

قوانجدونج«
فيضانــات  ضربــت 
»هوبــي«  مقاطعــة  كبيــرة 
ــي  ــة ف ــج« الصيني و«قوانجدون
ــل  ــي، ووص ــو الماض ــهر ماي ش
عــدد القتلــى إلــى 40 شــخصا، 
بينمــا تضــرر أكثــر مــا يقــرب 
مــن 300 ألــف شــخص، وذلــك 
بخــاف إعصــار أوســاغي الــذي 
حــدث فــي مــارس بنفــس 

البلــدة.
10 - فيضانات »قانسو« 
و«سيتشوان، و«شين«

فــي جنــوب غــرب الصيــن 
وفــي أول هــذا العــام، اجتاحت 
فيضانــات شاســعة مقاطعــات 
و«سيتشــوان«  »قانســو« 
وراءهــا  مخلفــة  و«شــين« 
مئــات الضحايــا وأضــرار لـ 280 

ــخص. ــف ش أل

منوعات

االنسانة التي قهرت اصعب التحديات 
أقبح امرأة في العالم تؤكد أن الله يرى جمالها الحقيقي 

أسوأ عشرة كوارث لعام 2013

اغرب 5 حاالت زواج فى العالم

حركة القدم.. دليل على االنجذاب الجنسي



15 العدد السادس - األحد 12 كانون الثاني 2014

الشــباب  وزيــر  اكــد 
والرياضــة جاســم محمــد، 
ان الــوزارة تنــأى بنفســها 
عــن كل االجــراءات الخاصــة 
باعــادة انتخابــات الكرة،وانهــا 
فــي  طرفــا  تكــون  لــن 
ــات ال تعتمــد قوانيــن  انتخاب

الدولــة العراقيــة.
واضـــاف فـــي بيـــان 
للـــوزارة انهـــا تســـتغرب 
ـــن  ـــوه م ـــس الوج ـــودة نف ع
ــيح  ــة الترشـ ــال عمليـ خـ
الكثيـــر  يتخللهـــا  التـــي 
مـــن الشـــكوك بعـــد ابعـــاد 
ـــرى  ـــة وباخ ـــاءات بطريق الكف
واصرارهـــم علـــى اجـــراء 
ــة  ــق الئحـ ــات وفـ االنتخابـ
يدخـــل  مـــن  تحـــدد 
ــي  ــة، فـ ــة االنتخابيـ العمليـ
ـــن تســـتبعد الشـــخصيات  حي

التـــي قدمـــت الكثيـــر للكـــرة 
العراقيـــة«.

ــن  ــوزارة ل ــن »ان ال وبي
تكــون طرفــا فــي هكــذا لعبة 
ــز  ــا القف ــراد منه ــة ي انتخابي
ــة  ــة الديمقراطي ــى العملي عل
التــي اسســت لبنــاء العــراق 
ــلوبا  ــدت اس ــد واعتم الجدي
الفتــا  وعمــا«،  ونهجــا 
ــي  ــل ف ــا يحص ــى »ان م ال
المشــهد الكــروي الحالــي 
ــاعر  ــى مش ــاوزا عل ــد تج يع
التــي  الكرويــة  االســرة 
ــى التغييــر وانقــاذ  تســعى ال

الكــرة العراقيــة«.
ــت ان ذات  ــح »ثب واوض
ــت  ــن حكم ــخاص الذي االش
بعــدم  كاس(   ( محكمــة 
شــرعيتهم جــراء تاعبهــم 
 ،2011 حزيــران  بانتخابــات 

ــة ليتصــدروا  ــادوا ثاني ــد ع ق
المشــهد الكــروي مــن خال 
تشــكيلهم للجنــة مشــرفة 
وايضــا  انتخاباتهــم  علــى 
ترشــحيهم لمناصــب الهيئــة 
االنتخابــات  فــي  االداريــة 

الجديــدة«.
وشـــدد علـــى وجـــوب 
ــاد  ــات اتحـ ــراء انتخابـ »اجـ
قانـــون  وفـــق  الكـــرة 
16 النافـــذ شـــانه شـــان 
الرياضيـــة  االتحـــادات 
هـــذا  اعتمـــدت  التـــي 
فـــي  اساســـا  القانـــون 
ــن  ــة، مـ ــا المقبلـ انتخابتهـ
خـــال تأكيـــدات مجلـــس 
ــاد  ــة باعتمـ ــورى الدولـ شـ
القانـــون المذكـــور مرجعـــا 
القامـــة االنتخابـــات حتـــى 
ــة  ــة القانونيـ ــذ الصبغـ تاخـ

مصـــدر  وكان  والشـــرعية 
مطلـــع قـــد افـــاد بـــأن 
ــة  ــورى الدولـ ــس شـ مجلـ
ـــة إلدارة  ـــة مؤقت ـــكل هيئ ش
ـــدم،  ـــرة الق ـــاد ك ـــل اتح عم
معتبـــرا أن اإلجـــراءات التـــي 
ــأن  ــاد بشـ اتخذهـــا االتحـ
االنتخابـــات »باطلـــة وغيـــر 
شـــرعية«.وقال المصـــدر إن 
»مجلـــس شـــورى الدولـــة 
بـــت بقضيـــة انتخابـــات 
ووجـــه  الكـــرة  اتحـــاد 
بتشـــكيل هيئـــة مؤقتـــة 
ــرة  ــاد كـ ــل اتحـ إلدارة عمـ
القـــدم«، الفتـــا إلـــى أن 
»ذلـــك ال يعـــد تدخـــا 
عمـــل  فـــي  حكوميـــا 
الدوليـــة«. المؤسســـات 
واعتبـــر المصـــدر الـــذي 
ـــن  ـــف ع ـــدم الكش ـــب ع طل

»اإلجـــراءات  أن  اســـمه، 
التـــي اتخذهـــا االتحـــاد 
االنتخابـــات  بخصـــوص 
باطلـــة وغيـــر شـــرعية«، 
ــب  ــى أن »اغلـ ــيرا إلـ مشـ
أعضـــاء االتحـــاد متهميـــن 
إداري  فســـاد  بقضايـــا 
عـــددا  أن  ومالي«.يذكـــر 
ـــة  ـــة العام ـــاء الهيئ ـــن أعض م
التحـــاد الكـــرة اعترضـــوا 
علـــى انتخابـــات اتحـــاد 
الكـــرة التـــي جـــرت فـــي 
ـــران  ـــهر حزي ـــن ش الــــ18 م
ــوا  ــام 2011، ورفعـ مـــن العـ
شـــكوى لمحكمـــة الـــكأس 
فيهـــا  ثبتـــوا  الدوليـــة 
عـــددا مـــن الخـــروق فـــي 
ـــب  ـــة حس ـــة االنتخابي العملي
ـــا  ـــدرت بعده ـــم، أص تعبيره
محكمـــة الـــكاس الدوليـــة 

ـــرة  ـــاد الك ـــل اتح ـــرارا بح ق
وإلغـــاء انتخاباتـــه.

البرازيليـــة  الحكومـــة  حـــذرت 
السويســـري جوزيـــف باتـــر رئيـــس 
ـــا(  ـــدم )فيف ـــرة الق ـــي لك ـــاد الدول االتح
بأنهـــا ســـترد علـــى أي انتقـــادات 
ــل  ــتعدادات البرازيـ ــى اسـ ــه إلـ توجـ
ـــم 2014  ـــة كأس العال ـــتضافة بطول الس

ــل. بالبرازيـ
ـــر  ـــب وزي ـــن جان ـــر م وجـــاء التحذي
الرياضـــة البرازيلـــي ألـــدو ريبيلـــو أثنـــاء 
ــا  ــكاوى التـــي أوضحهـ ــارة للشـ اإلشـ
ـــة  ـــرتها صحيف ـــة نش ـــي مقابل ـــر ف بات
ـــد  ـــث أك ـــرية حي ـــر« السويس »24 أوي
باتـــر أن التأخيـــرات فـــي البرازيـــل 
هـــي األســـوأ فـــي بطـــوالت العالـــم 

ـــا. ـــة الفيف ـــى رئاس ـــذ أن تول من
وأكـــد ريبيلـــو، فـــي تصريحـــات 
فـــي  البرازيليـــة  الصحـــف  إلـــى 
العاصمـــة برازيليـــا، أن اســـتعدادات 

ــير  ــة تسـ ــتضافة البطولـ ــاده السـ بـ
»طبقـــا ألفضـــل التوقعـــات«.

أي  علـــى  »ســـنرد  وقـــال 
ــط  ــس فقـ ــادة وليـ ــات مضـ تصريحـ

الفيفـــا«. رئيـــس  علـــى 

ذكـــر تقريـــر إخبـــاري 
أن  األربعـــاء  اليـــوم 
ـــس  ـــز، رئي ـــو بيري فلورنتين

مدريـــد  ريـــال  نـــادي 
اإلســـباني، عـــرض علـــى 
مهاجـــم الفريـــق الســـابق 

راؤول جونزاليـــس العـــودة 
إلـــى الملكـــي مجـــددا 
اعتبـــارا مـــن الموســـم 

المقبـــل.
صحيفـــة  وأشـــارت 
ـــال( اإلســـبانية  )الكونفيدنثي

رئيــس  نائــب  وصــف 
ــق  ــد الخال اتحــاد الكــرة عب
ــة  ــح لرئاس ــعود والمرش مس
االنتخابــات  فــي  االتحــاد 

ــل  ــن المؤم ــي م الت
ــي  ــام ف ــا ان تق له
بغــداد  العاصمــة 
فــي 18 مــن الشــهر 
الجــاري، الجمعــة، 
قــرار تســمية حكيم 
لاشــراف  شــاكر 
المنتخــب  علــى 
بأنــه  االولمبــي 
ارتجالــي«. »قــرار 

واضـــاف مســـعود 
إن« قـــرار تســـمية 
ــاكر  ــم شـ ــدرب حكيـ المـ
ــب  ــى تدريـ ــراف علـ لإلشـ
االولمبـــي  المنتخـــب 
ــدا  ــف بعـ ــي ويضيـ ارتجالـ

ــدا للتخبـــط بدليـــل  جديـ
ـــاد  ـــاء االتح ـــع اعض ـــي م انن
محمـــد جـــواد الصائـــغ 
ــوزاد  ــمخي ونـ ــادر شـ وقـ
قـــادر وابراهيـــم قاســـم 
ــم  ــا علـ ــن لدينـ ــم يكـ لـ
بموضـــوع تســـمية حكيـــم 
قبـــل  مـــن  اال  شـــاكر، 

وســـائل االعـــام«.
ان »رئيـــس  واوضـــح 
االتحـــاد ناجـــح حمـــود 
ــات  ــده بتعليمـ ــم وحـ يعلـ
ــه  ــيوي وانـ ــاد االسـ االتحـ
ـــز  ـــه ال يجي ـــا ان ـــم ايض يعل
يملـــك  ال  مـــدرب  الي 
 A التدريبيـــة  الشـــهادة 

ان يقـــود المنتخـــب فـــي 
 22 دون  آســـيا  بطولـــة 
عامـــا، لكنـــه اصـــر علـــى 
ــادي مطنـــش  ــمية هـ تسـ

ــيا«. ــرب آسـ ــي غـ فـ
انـــه  الـــى  واشـــار 
ــرض ان  ــن المفتـ »كان مـ
يتولـــى حكيـــم مهمـــة 
تدريـــب االولمبـــي فـــي 
ـــم  ـــه يعل ـــيا كون ـــرب آس غ
الاعبيـــن  بمســـتويات 
وقـــادر علـــى قيادتهـــم 
الـــى نتائـــج افضـــل، ثـــم 
ـــع  ـــه م ـــوار عمل ـــل مش يكم
ـــة دون 22  المنتخـــب ببطول

ــا. عامـ

الرياضة

وزير الشباب:
لن نكون طرفا بانتخابات اتحاد الكرة ومجلس شورى الدولة يشكل هيئة مؤقتة إلدارة عمل اتحاد كرة القدم

عبد الخالق مسعود:
تسمية حكيم شاكر مشرفا على االولمبي »قرار ارتجالي«

رئيس ريال مدريد يعرض على راؤول العودة مجددا للملكي

ــع  ــدث مـ ــز تحـ ــى أن بيريـ إلـ
ــري  ــد القطـ ــب السـ راؤول، العـ
ـــال  ـــى الري ـــه إل ـــن عودت ـــا، ع حالي
مجـــددا لكـــي ينضـــم إلـــى 
ـــد  ـــال مدري ـــي لري ـــاز الرياض الجه

ــل. ــم المقبـ ــي الموسـ فـ
تـــم هـــذا العـــرض خـــال 
الزيـــارة التـــي أجراهـــا ريـــال 
مدريـــد مؤخـــرا إلـــى قطـــر لخـــوض 
ـــام باريـــس ســـان  ـــة أم ـــاراة ودي مب
جيرمـــان، وهنـــاك قـــام راؤول 
بزيـــارة بعثـــة الملكـــي فـــي الفنـــدق 
ـــز. ـــة بيري ـــا برفق ـــادر بعده ـــم غ ث
أول  إن  الصحيفـــة  وتقـــول 
راؤول  بيـــن  حـــدث  تقـــارب 
ـــة  ـــي بطول ـــال كان ف ـــس الري ورئي
كأس البرنابيـــو الوديـــة التـــي 
ــي  ــق الملكـ ــا الفريـ ــارك فيهـ شـ
ــي  ــري، والتـ ــد القطـ ــام السـ أمـ
ــم  ــل تكريـ ــة حفـ ــت بمثابـ كانـ

ـــل  ـــذي رح ـــرم ال ـــب المخض لاع
ــام 2010. ــال عـ ــن الريـ عـ

وتضيـــف الصحيفـــة أن راؤول 
ـــب لموســـم  ـــتمرار كاع ـــزم االس يعت
ــا  ــيدرس مـ ــا سـ ــي وبعدهـ إضافـ
ـــا إذا  ـــتقبل وم ـــي المس ـــه ف ـــوم ب يق
ـــب أم  ـــال التدري ـــيخوض مج كان س
ـــت  ـــي الوق ـــت ف ـــا أوضح ال، ولكنه
المخضـــرم  الاعـــب  أن  نفســـه 
ـــد  ـــال مدري ـــرض ري ـــي ع ـــر ف يفك
وســـيبحث األمـــر مـــع أســـرته 
ـــي  ـــا ف ـــا جوهري ـــر رأيه ـــي يعتب الت

ــره. مصيـ
ـــروف أن راؤول )36  ـــن المع وم
ـــد  ـــال مدري ـــن ري ـــا(، رحـــل ع عام
فـــي يوليـــو مـــن عـــام 2010 
لينضـــم إلـــى شـــالكة األلمانـــي، 
الـــذي رحـــل عنـــه فـــي 28 
ــى  ــام 2012 إلـ ــن عـ ــل مـ أبريـ

ــري.«. ــد القطـ السـ
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ــية  ــخصيات سياسـ ــور شـ بحضـ
واعضـــاء  وإعاميـــة  وثقافيـــة 
ــاء  ــن ابنـ ــتان مـ ــان كوردسـ برلمـ
ــال  ــب كمـ ــن النائـ ــعبنا كل مـ شـ
ـــي،  ـــرود المقدس ـــور س ـــدا والدكت يل
ــم  ــي اقليـ ــري فـ ــل المصـ والقنصـ
ــر  ــازي صابـ ــتان والدكتورغـ كوردسـ
ـــر  ـــواء خض ـــم والل ـــة االقلي ـــن رئاس م
ـــيوعيين  ـــار الش ـــة االنص ـــس رابط رئي
ـــي  ـــام الشـــؤون المســـيحية ف ومديرع
ـــة  ـــر ناحي ـــر ومدي ـــد البي ـــم خال االقلي
ــب  ــب ونقيـ ــال حبيـ ــكاوا جـ عنـ
صحفيـــي كوردســـتان وعـــدد مـــن 
الشـــخصيات العاملـــة فـــي االقليـــم 
ومنظمـــات  االحـــزاب  وممثلـــي 
المجتمـــع المدنـــي وشـــخصيات 
ــي  ــي وإعاميـ ــن مثقفـ ــود مـ ووفـ
الســـرياني  الكلدانـــي  شـــعبنا 
اآلشـــوري مـــن مختلـــف مناطـــق 
ـــر،  ـــري كبي ـــعبنا وبحضـــور جماهي ش
تـــم يـــوم الخميـــس 19 كانـــون االول 
2013 االفتتـــاح الرســـمي لمنظمـــة 
واإلعـــام  للثقافـــة  »ســـورايا« 
اعمـــال  بـــدء  عـــن  واالعـــان 

الكونفرانـــس االول للمنظمـــة.
االفتتـــاح  برنامـــج  وتضمـــن 
الـــذي اقيـــم علـــى قاعـــة مدرســـة 
ــكاوا،  ــي عنـ ــة فـ ــرداغ االهليـ مارقـ
ـــى ارواح  ـــت عل ـــة صم ـــوف دقيق الوق
ابنـــاء شـــعبنا »ســـورايا« وشـــهداء 
نـــوزاد  القـــى  بعدهـــا  العـــراق، 
بولـــص الحكيـــم كلمـــة بأســـم 
منظمـــة ســـورايا عبـــر فيهـــا عـــن 
ســـعادته وشـــكره للحضـــور ولـــكل 
مـــن ســـاهم فـــي ارســـاء االســـس 
المنظمـــة  الصحيحـــة لتأســـيس 
ــة  ــا لخدمـ ــا عاليـ ــا صرحـ بأعتبارهـ
ابنـــاء شـــعبنا فـــي المجـــاالت 
الثقافيـــة واإلعاميـــة، كمـــا شـــرح 
نبـــذة عـــن تأســـيس المنظمـــة 
ـــمية  ـــازة الرس ـــى األج ـــا عل وحصوله

غيـــر  المنظمـــات  دائـــرة  مـــن 
ـــتان،  ـــم كوردس ـــي اقلي ـــة ف الحكومي
ـــعى  ـــة ستس ـــى ان المنظم ـــد عل واك
ــا  ــا وبرنامجـ ــال اهدافهـ ــن خـ مـ
ــات  ــي وتطلعـ ــق امانـ ــى تحقيـ الـ
ـــم  ـــاء به ـــا واالرتق ـــا وإعاميين مثقفين
والحفـــاظ علـــى موروثنـــا الثقافـــي 
ــعبنا. ــي لشـ ــاري والتأريخـ والحضـ

االعامـــي  الزميـــل  والقـــى 
ـــود  ـــم وف ـــة بأس ـــعيد كلم ـــق س توفي
ســـهل نينـــوى المشـــاركة فـــي 
ـــقف/  ـــن القوش/تللس ـــس م الكونفران

ــدا/ ــف /باقوفة/بغديـ ــا/ تلكيـ باطنايـ
برطلة/كرمليس/بعشـــيقةوبحزاني/ 
ــل  ــى عمـ ــا الـ ــار فيهـ ــو اشـ زاخـ
ــة.  ــذه المنطقـ ــي هـ ــة فـ المنظمـ
صحفيـــي  نقيـــب  القـــى  كمـــا 
ـــة  ـــن كلم ـــه امي ـــتان ازاد حم كوردس
ــرورة  ــى ضـ ــد علـ ــبة واكـ بالمناسـ
تطويـــر الصحافـــة الســـريانية مـــن 
ــى  ــورايا واثنـ ــة سـ ــال منظمـ خـ
علـــى دور المنظمـــة فـــي العمـــل 
الصحفـــي واالعامـــي، كمـــا القـــى 
ـــي  ـــا البرطل ـــوس حن ـــوري قرياق الخ
ـــاء  ـــن ابن كلمـــة للســـام والوحـــدة بي
شـــعبنا الموحـــد، والقـــى نهـــاد 
القاضـــي رئيـــس هيئـــة الدفـــاع 
ــف  ــات والطوائـ ــاع الديانـ ــن اتبـ عـ
العراقيـــة كلمـــة اشـــار فيهـــا الـــى 

ـــش  ـــز التعاي ـــي تعزي ـــة ف دور المنظم
ــي. ــامح الدينـ والتسـ

شـــعراء  حناجـــر  وصدحـــت 
شـــعبنا بقصائـــد تغنـــت بهـــذه 
روح  عـــن  وعبـــرت  المناســـبة 
شـــعبنا  ابنـــاء  بيـــن  الوحـــدة 
ـــة  ـــرق الفلكلوري ـــورايا«، وكان للف »س
برنامـــج  فـــي  دورا  الشـــعبية 
االفتتـــاح حيـــث قدمـــت فرقـــة 
القـــوش وفرقـــة قرقـــوش للفنـــون 
ــن  ــرت عـ ــكات عبـ ــات ودبـ رقصـ
تأريـــخ واصالـــة فنـــون وفلكـــور 
ــت  ــور ونالـ ــت الحضـ ــعبنا أمتعـ شـ

استحســـانهم مـــن خـــال العـــرض 
الفلكلوريـــة  والمابـــس  المقـــدم 

المميـــزة لمناطـــق شـــعبنا.
وفـــي مســـاء نفـــس اليـــوم 
علـــى  فنيـــة  امســـية  اقيمـــت 
شـــرف مثقفـــي وإعاميـــي شـــعبنا 
القادميـــن مـــن بلـــدات ســـهل 
ـــدق كاســـي  ـــة فن ـــى قاع ـــوى عل نين
ــف  ــدع يوسـ ــان المبـ ــا الفنـ احياهـ
عزيـــز، حيـــث امتـــع الحضـــور 
ــعبنا  ــي شـ ــز ألغانـ ــه المميـ بأدائـ
ــن  ــدد مـ ــاركة عـ ــة، ومشـ التراثيـ
ـــي  ـــعبنا ف ـــاء ش ـــن ابن ـــن م الموهوبي

ــرد. ــزف المنفـ ــاء والعـ الغنـ
ــة  ــي الجمعـ ــوم الثانـ ــي اليـ وفـ
وعلـــى   2013 االول  كانـــون   20
فـــي  كاســـي  فنـــدق  قاعـــة 

عنـــكاوا عقـــد الكونفرانـــس االول 
ــن  ــر مـ ــور اكثـ ــة وبحضـ للمنظمـ
مختلـــف  مـــن  منـــدوب   170
بلـــدات شـــعبنا »ســـورايا« حيـــث 
تـــم قـــراءة ومناقشـــة برنامـــج 
ـــا  ـــة تحقيقه ـــة وآلي ـــداف المنظم واه
ـــن  ـــر م ـــرح الكثي ـــى ط ـــة ال باألضاف
ـــج  ـــر برنام ـــات واآلراء لتطوي المقترح
ـــرار  ـــم اق ـــام ت ـــي الخت ـــة. وف المنظم
ـــرار  ـــة واق ـــج الســـنوي للمنظم البرنام
ـــى  ـــدل عل ـــذي ي ـــة ال ـــعار المنظم ش
ــمياته  ــة تسـ ــعبنا بكافـ ــدة شـ وحـ
وتمـــت الموافقـــة علـــى البرنامـــج، 
ـــتقبا  ـــة مس ـــرات للمنظم ـــح مق وفت
فـــي مناطـــق مختلفـــة وخصوصـــا 
ـــراق  ـــوى وداخـــل الع ـــي ســـهل نين ف
ــة  ــدت ورقـ ــا اعتمـ ــه. كمـ وخارجـ
عمـــل للمنظمـــة للعـــام القـــادم 
ــات  ــن الفعاليـ ــد مـ ــة العديـ بإقامـ
ـــي  ـــاالت الثقاف ـــي المج ـــة ف المختلف
وإقامـــة  واإلعاميـــة  والفنيـــة 
للمنظمـــة  الســـنوي  المهرجـــان 

ــات.  ــذه الفعاليـ ــف هـ بمختلـ
ان  الـــى  باالشـــارة  وجديـــر 
ــي  ــة مثقفـ ــن لكافـ ــة تعلـ المنظمـ
االنضمـــام  شـــعبنا  وإعاميـــي 
ـــتمارات  ـــق االس ـــن طري ـــة ع للمنظم
التـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا 
مـــن مندوبـــي المنظمـــة فـــي 
كافـــة مناطـــق تواجـــد ابنـــاء شـــعبنا، 
ـــة  ـــام للمنظم ـــر الع ـــواب المق وان اب
ـــم  ـــارع هري ـــكاوا/ ش ـــي عن ـــن ف الكائ
/ بجانـــب مدرســـة مارقـــرداغ االهليـــة 
مفتوحـــة الســـتقبال طروحاتكـــم 

ــم. وآرائكـ
مثقفـــي  لـــكل  تحيـــة 
وإعاميـــي شـــعبنا والـــى المزيـــد 
مـــن االنجـــازات لتطويـــر الحركـــة 
لشـــعب  واإلعاميـــة  الثقافيـــة 

»ســـورايا«.
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المقر العام

 األهداف والمهام

 أوال/ االهداف 
 1 - نشــر وترســيخ القيــم الوطنيــة واألنســانية 
ــن  ــدة بي ــة والوح ــوة والمحب ــر األخ ــن أواص وتمتي
أبنــاء شــعبنا )الكلدانــي الســرياني اآلشــوري( ســورايا 

ــدة. ــة واح ــد وقومي ــعب واح ــه ش كون
ــة  ــى عرقل ــل عل ــي تعم ــات الت ــل العقب  2 - تذلي
التطــور فــي مجــال الثقافــة والفنــون واالعــام، 
وتهيئــة األجــواء المائمــة لحريــة التعبيــر عــن 

ــرأي. ال
المثقفيــن  بيــن  التعــاون  أواصــر  تعزيــز   -  3  
ــا  ــن نظيراته ــة، وبي ــن جه ــن )ســورايا ( م واألعاميي
ــة  ــن جه ــه م ــراق وخارج ــي الع ــات ف ــن المنظم م

ــرى. أخ
 4 - العمــل علــى نشــرتراث وثقافــة وتأريــخ شــعبنا 

وأبــراز دوره الحضــاري واألنســاني.
5 - األرتقــاء بمســتوى مثقفينــا واعاميينــا وكتابنــا 

فــي المجــاالت الثقافيــة واإلعاميــة.
6 - العمــل علــى تطويــر اللغــة الســريانية فــي 
مختلــف المياديــن والتشــجيع علــى الكتابــة والنشــر 

بهــا.
ــم  ــة ودع ــر والترجم ــف والنش ــجيع التألي 7 - تش

ــال. ــذا المج ــي ه ــباب ف الش
8 نشر ثقافة التعايش السلمي والقبول باآلخر.

ثانيا/ وسائل تحقيق أهداف المنظمة
1 - نشــر وطبــع وترجمــة النتاجــات األبداعيــة 

ألعضــاء المنظمــة.
2 - أصدار جريدة ومجلة خاصة بالمنظمة. 

والنــدوات  والمهرجانــات  المواســم  أقامــة   -  3
والمعــارض الثقافيــة والفنيــة واإلعاميــة المختلفــة.
مــع  واإلعامــي  الثقافــي  التبــادل  تطويــر   -  4
اإلعاميــة  والمنظمــات  والجمعيــات  األتحــادات 
الوطــن.  وخــارج  داخــل  واألنســانية  والثقافيــة 

والمهرجانــات  المؤتمــرات  فــي  المشــاركة   -  5
واإلعاميــة داخــل وخــارج  الثقافيــة  والنــدوات 

الوطــن.
ــابة  ــة الش ــة والثقافي ــب اإلعامي ــة المواه 6 - رعاي
وتشــجيعها ودعمهــا بمــا يتناســب وأهــداف المنظمة.
7 - تشــكيل لجــان دائميــة ومؤقتــة لتحقيــق 

أهــداف المنظمــة، وحســب الحاجــة لذلــك.
8 - تأهيــل الكــوادر اإلعاميــة مــن خــال تأســيس 
والمســموعة  المرئيــة  اإلعاميــة  المؤسســات 
ــه. ــه وتأريخ ــف بثقافت ــعبنا، والتعري ــروءة لش والمق
ــريع  ــة بتش ــة والمطالب ــوق الفكري ــة الحق 9 - حماي
ــون  ــرار قان ــى غ ــك )عل ــل ذل ــي تكف ــن الت القواني
ــور  ــب التط ــا يواك ــف ( وبم ــوق المؤل ــة حق حماي

الفكــري والتكنولوجــي.

وسط حضور رسمي وجماهيري كبير إفتتاح مقر منظمة سورايا للثقافة واإلعالم في عنكاوا 

أهداف وبرنامج
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