
الرابطــة  رئيــس  أكــد 
ان  افــرام  حبيــب  الســريانية 
ــا  ــا صرح ــى دائم ــي تبق بكرك
القيــم  الــى  يرنــو  وطنيــا 
والمبــادىء والفكــر التــي تضــع 
وحرياتــه  وكرامتــه  االنســان 
ــن  ــى والوط ــة االول ــي المرتب ف
فــي  ودســتوره  واســتقالله 
صميــم التطلعــات. وان المذكــرة 
ــا  ــي حضره ــدرت والت ــي ص الت
ــال  ــة ورج ــن المطارن ــة م ضم

الفكــر هــي وثيقــة يبنــى عليهــا 
ــات  ــت االولي ــد تثبي ــا تعي النه

فــي ظــل قلــق وجــودي.
وقــال افــرام ان مــا هــو 
ــن رأي وكالم  ــر م ــوب اكث مطل
وموقــف وان حــراكا سياســيا 
ــق  ــرورة ينطل ــار ض ــا ص ووطني
ــوف  ــيحي س ــم مس ــن تفاه م
يلفــظ التاريــخ مــن يعرقلــه. 
ــرف  ــع ت ــي موق ــنا ف ــا لس النن
ــي  ــة تغل ــم. ان المنطق للتخاص

واالوطــان  تتفجــر  واالحقــاد 
ــدول  ــا وال ــر خرائطه ــد تتغي ق
تتداعــى  واالنظمــة  تتفتــت 
القتــل  تفــرخ   واالصوليــات 
والتفجيــر  والتهجيــر  والذبــح 
صــارت كلهــا نمــط حيــاة. فهــل 
ــن  ــا نحــن المســيحيين م لدين
خيــار اال  نمــوذج دولــة مدنيــة 
ودســتور  ومواطنــة  ومســاواة 

وعيــش مشــترك؟
وطالــب افــرام ان تعتبــر 

المذكــرة  هــذه  القــوى  كل 
ــق  ــة طري ــل وخارط ــة عم ورق
وأن تكرســها نقطــة انطــالق 
لحــوار معمــق جــدي يطــال 
وقانــون  الميثــاق  ال  الصيغــة 
ــراكة  ــدؤه، وش ــاب ال مب االنتخ
وان   . احتكارهــا  ال  الســلطة 
ــون أن ال منتصــر  ــي اللبناني يع
ــده وال  ــم  وح ــده وال حاك وح

حــل لطائفــة وحدهــا.
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ــي  ــؤول حزبـ ــف مسـ كشـ
بارزانـــي  نيجيرفـــان  أن 
االقليـــم  حكومـــة  رئيـــس 
ـــزب  ـــل الح ـــن قب ـــف م والمكل
الكوردســـتاني  الديمقراطـــي 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة 
ـــن  ـــا ع ـــتار قريب ـــدل الس سيس
نتائـــج مباحثـــات تشـــكيل 
ـــة.  ـــتان المرتقب ـــة كوردس حكوم
المتحـــدث  وقـــال 
االعالمـــي باســـم المجلـــس 
ـــي  ـــزب الديمقراط ـــادي للح القي
ـــليمانية  ـــي الس ـــتاني ف الكوردس
ان  علـــي  الوهـــاب  عبـــد 
ــكيل  ــأن تشـ ــات بشـ المباحثـ
الحكومـــة الجديـــدة ستســـتمر 

فـــي االســـبوع المقبـــل. 
بالقـــول  وأضـــاف 
»عقـــب االنتهـــاء مـــن هـــذه 

والمباحثـــات  االجتماعـــات 
السياســـية  االحـــزاب  مـــع 
ـــن  ـــف م ـــيقوم المكل ـــزة س الفائ
قبـــل الحـــزب الديمقراطـــي 
نيجيرفـــان  الكوردســـتاني 
ـــذه  ـــج ه ـــالن نتائ ـــي بإع بارزان
المباحثـــات للـــرأي العـــام«. 

أن  مســـؤولون  ويؤكـــد 
مباحثـــات تشـــكيل الحكومـــة 
الـــى  وصلـــت  الجديـــدة 
مراحلهـــا النهائيـــة وخاصـــة 
ـــب  ـــع المناص ـــألة توزي ـــي مس ف

العليـــا فـــي الحكومـــة. 
ويتوقـــع ان يعلـــن عـــن 

ــدة  ــة الجديـ ــكيل الحكومـ تشـ
بعـــد  الشـــهر  هـــذا  فـــي 
المباحثـــات  مـــن  أســـابيع 
ــل  ــا الكتـ ــدت فيهـ ــي أبـ التـ
ـــاركة  ـــتعدادها للمش ـــزة اس الفائ
فـــي حكومـــة ذات قاعـــدة 

عريضـــة.  جماهيريـــة 
الديمقراطـــي  وكان 
تصـــدر  قـــد  الكوردســـتاني 
ـــد 38  ـــات برصي ـــج االنتخاب نتائ
مقعـــدا مـــن أصـــل 111 مـــن 
ــوردي،  ــان الكـ ــد البرلمـ مقاعـ
وحلـــت كتلـــة التغييـــر ثانيـــا 
بــــ24 مقعـــدا واالتحـــاد الوطنـــي 
بــــ18  ثالثـــا  الكوردســـتاني 
ـــدا.  فيمـــا حصـــل االتحـــاد  مقع
الكوردســـتاني  االســـالمي 
علـــى 10 مقاعـــد والجماعـــة 
ــد. ــى 6 مقاعـ ــالمية علـ االسـ

المسـيحي  النائـب  رفـض 
اتهـام  الجمعـة،  ايشـوع،  خالـص 
تجمـع شـبكي لقيادات مسـيحية 
بممارسـة التمييـز العنصـري ضد 
نينـوى،  سـهل  فـي  المسـلمين 
تمليـك  حظـر  قـرار  أن  مؤكـدا 
وايجار العقارات لغير المسـيحيين 
اجـراء دسـتوري يهـدف للحفـاظ 

علـى حقـوق االقليـات.
حديـث  فـي  ايشـوع  وقـال 
لـ«السـومرية نيوز«، »قدمنا تفسيرا 

للمحكمـة االتحاديـة عبر مجلس النواب 
لتفسـير المـادة 23 ثالثـا/ ب التي تقول 
بحظـر التملك الغراض التغيير السـكاني 
وقـد ردت المحكمـة في قرارهـا المرقم 
65 فـي 23 /7 مـن عـام 2013 بحظـر 
تمليـك او تاجير العقارات السـكنية لغير 
المسـيحيين«، مشـيرا الـى ان »القـرار 
دسـتوري ويهـدف للحفـاظ على حقوق 

كل العراقييـن بضمنهـم االقليات«.

وكان تجمـع الشـبك الديمقراطـي 
اليـوم  سـابق  وقـت  فـي  اتهـم، 
بتهديـد  مسـيحية  قيـادات  الجمعـة، 
السـلم االجتماعـي وممارسـة التمييـز 
العنصـري ضـد المسـلمين في سـهل 
وايجـار  تملـك  حظـر  عبـر  نينـوى 

للمسـلمين.  العقـارات 
وأضـاف ايشـوع »لسـنا بحاجة الى 
التحريـض والتصعيـد فـي هـذا الوقت 

بقـدر حاجتنـا الـى التهدئـة وفهـم 
تصويرهـا  وعـدم  كماهـي  االمـور 
علـى انهـا دعايـة انتخابيـة«، مبينـا 
اسـمى  يعـد  الـذي  »الدسـتور  ان 
القوانيـن فـي العـراق هـو مـن أقـر 

وفـرض ذلـك«.
وأشـار ايشـوع إلـى أن »الشـبك 
تغييـر  الـى  تعرضـوا  انفسـهم 
بـاي  منطقـة  فـي  ديموغرافـي 
بوخـت واقامـوا الدنيـا ولـم يقعدوها 
فـي حينـه«، متسـائال »لمـاذا اذن 
يحلونـه علـى انفسـهم ويحرمونـه على 

االخريـن«.
يذكـر ان مجلـس الـوزراء وافق في 
)21 كانـون الثانـي 2014( علـى تحويل 
محافظـة  الـى  نينـوى  سـهل  قضـاء 
مسـتقلة بعـد ايـام علـى موافقتـه على 
طلـب حكومة إقليـم كردسـتان بجعل 
قضـاء حلبجـة محافظـة جديـدة فـي 

اإلقليـم والعـراق.

فـــي مبـــادرة تمثـــل 
بإتجـــاه  نوعيـــة  اضافـــة 
ومبـــادئ  قيـــم  تعزيـــز 
الحريـــات الدينيـــة والتعايـــش 
ـــتان ،  ـــي كوردس ـــوي ف األخ
اصـــدرت رئاســـة الحكومـــة 
ـــس  ـــة كنائ ـــاء ثالث ـــرارا ببن ق
ومركـــز ثقافـــي فـــي عنـــكاوا.
وقـــال خالـــد جمـــال 
البيـــر المديـــر العـــام لشـــؤون 
وزارة  فـــي  المســـيحيين 
ـــة  ـــوؤن الديني ـــاف والش األوق
ـــح  ـــي  تصري ـــم ف ـــي االقلي ف
ــأن  ــورايا« بـ ــا »سـ لجريدتنـ
قـــرار بنـــاء هـــذه الكنائـــس 
قامـــت  ان  بعـــد  جـــاء 
مديريتنـــا بتقديـــم طلبـــات 
الـــى الجهـــات المعنيـــة، 
ــل  ــن قبـ ــراره مـ ــد اقـ وبعـ
وزارة التخطيـــط  ورئاســـة 
االقليـــم  وزراء  مجلـــس 
ـــاء  ـــى بن ـــة عل ـــت الموافق تم
ـــي. ـــز الثقاف ـــس والمرك الكنائ

والكنائس هي :

األرمـــن  كنيســـة  1ـ 
بمبلـــغ   ، األرثوذوكـــس 
ملياريـــن ونصـــف دينـــار 
حيـــث  اولـــى  كمرحلـــة 
ــة . ــة الكنيسـ ــمل بنايـ تشـ
النـــور  ام  كنيســـة  2ـ 
األرثوذوكـــس،  للســـريان 
بمبلـــغ ملياريـــن ونصـــف 
ــى . ــة األولـ ــار للمرحلـ دينـ
3ـ بنـــاء مركـــز ثقافـــي 
آشـــوري تابـــع لكنيســـة 

المشـــرق اآلشـــورية .
مـــار  كنيســـة  وبنـــاء 

فـــي  وبولـــص  بطـــرس 
للكنيســـة   108 مقاطعـــة 
 5 بمبلـــغ  الكلدانيـــة 
مليـــون   533 و  مليـــارات 
ـــن  ـــر م ـــث يعتب ـــار، حي دين
المشـــاريع المتكاملـــة مـــن 
ـــم  ـــاحة والتصمي ـــث المس حي
، وهـــذا دليـــل علـــى اهتمـــام 
ـــر  ـــتان بتوفي ـــة كوردس حكوم
للمكونـــات  دورالعبـــادة 
الدينيـــة كافـــة وخاصـــة 
ـــة  ـــيحية النازح ـــل المس العوائ

الـــى كوردســـتان.

لدولــة  العــام  القنصــل  زار 
اربيــل )نظمــي  فلســطين فــي 
ــورايا  ــة س ــر منظم ــزوري(  مق ح
ــن  ــالم، واســتقبل م ــة واالع للثقاف
نــوزاد  المنظمــة  رئيــس  قبــل 
ــة. ــة االداري ــاء الهيئ ــص واعض بول
القنصــل  ســعادة  وقــدم 
الحــارة  تهانيــه  الفلســطيني 
بأفتتــاح المنظمــة وأكــد علــى 
ضــرورة تفعيــل التعــاون المشــترك 
بيــن مؤسســات االقليــم والقنصليــة 
الفلســطينية وتبــادل الخبــرات ومد 
الجســور فــي المجــاالت االعالميــة 
والثقافيــة والفنيــة، وأبدى ســعادته 
ــى  ــالع عل ــة واالط ــارة المنظم لزي
نشــاطاتها ومنهــا جريدة »ســورايا« 

ــعبنا. ــر لش ــر الح المنب
وفــي تصريــح خــاص لجريدتنــا 
إن  حــزوري  قــال  )ســورايا( 
تأمــل  الفلســطينية  القنصليــة 
المشــاركة بالعديــد مــن الفعاليــات 

فــي االقليــم ومنهــا فعاليــات اربيل 
عاصمــة الســياحة العربيــة وقدمــت 
ــا ان  ــدد، كم ــذا الص ــروعا به مش
مســتقبلية  مشــاريع  للقنصليــة 
توأمــة  مشــروع  منهــا  اخــرى 
بيــت لحــم وعنــكاوا للتعبيــر عــن 
ــن  ــي هاتي ــود ف ــش الموج التعاي
علــى  أكــد  كمــا  المدينتيــن، 
القيــم االنســانية وضــرورة مناهضــة 
االرهــاب الــذي يســتهدف االنســان 

واالنســانية.
ــدث  ــارة تح ــام الزي ــي خت وف
ــن  ــدؤوب م ــة الســعي ال ــن الني ع
الحجــاج  تأميــن وصــول  اجــل 
المســيحيين الــى الديــار المقدســة 
تجــاوز  بعــد  فلســطين  فــي 
المعوقــات وابــدى تفاؤلــه بــأن 

يتحقــق هــذا الموضــوع.
رئيــس  ان  بالذكــر  جديــر 
زار  قــد  كان  ســورايا  منظمــة 
ــام ــل اي ــة الفلســطينية قب القنصلي

إسدال الستار عن مفاوضات تشكيل حكومة كوردستان قريبا

خالص ايشوع: حظر تمليك وايجار العقارات للمسلمين في 
سهل نينوى اجراء دستوري

حبيب افرام: المنطقة تغلي واالحقاد تتفجر واالوطان قد تتغير خرائطها والدول تتفتت

سورايا تفتح ملف الخدمات والظواهر السلبية في 
عنكاوا

قصائد لعيد الحب..

اقرأ في هذا العدد

ص6 و 7
ص 10

خالد البير.. بناء الكنائس مكسبا جديدا لتعزيز قيم التعايش الديني في كوردستان

القنصل العام لدولة فلسطين يزور 
منظمة سورايا ويدعو الى توأمة عنكاوا 

وبيت لحم
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متابعة: ندى صليوا

فيه  قرعت  وقت  في 
وفي  الدولية  المنظمات  ابرز 
مقدمتها االمم المتحدة جرس 
االمتدادات  حول  بقوة  االنذار 
يمثلها  بات  التي  الخطيرة 
مرض السرطان مطالبة بالوقاية 
للحيلولة  العالج  ثم  ومن  اوال 
من  المزيد  يسقط  ان  دون 
المرض  هذا  براثن  في  البشر 
روز  منظمة  بادرت  الخطير، 
توعوي  برنامج  بتنفيذ  لالعالم 
دور  حول  اشهر  لثالثة  امتد 
االعالم في الوقاية من امراض 

السرطان.
تنفيذ  مناطق  وشملت   
اربع محافظات وهي  المشروع 
وسليمانية  ودهوك  اربيل   (

وهي  اقضية  وستة   ) وكركوك 
و  ره ش  رده  به  و  بات  )خه 
وجه  وشقالوا  رانيه  و  ئاكري 
هذه  شهدت  حيث   ) مجمال 
بحسب  واالقضية  المحافظات 
رئيسة  الجندي,  وفاء  السيدة 
اعالمية  انشطة  المنظمة 
متنوعة للتعريف بكيفية الوقاية 

من المرض.
الختامية  الندوة  وكانت 
التئم  »سورايا«  حضرتها  التي 
جوارجرا  قاعة  على  شملها 
السيد  وحضرها  اربيل  في 
دائرة  مدير   ) عمر  فاضل   (
الحكومية  غير  المنظمات 
االعالميين وعدد  والعديد من 
من المشاركين وتابعتها وسائل 
االعالم والقنوات الفضائية  قد 
اشتملت على محاضرة تثقيفية 

وتوعوية للسيد )ياسين عزيز( 
االمراض  من  الوقاية  حول 
السرطانية ودور وسائل  االعالم 
من  انتشارها  من  الحد  في 
خالل نشر التوعية الصحية بين 
المواطنين وخاصة التأكيد على 

القيام بالفحص الذاتي والدوري 
التخصصية  المستشفيات  في 

في اقليم كوردستان، 
ان  بديهية  منطلق  من 
الوقاية خير من العالج وكذلك 
الغذائي  والسلوك  النمط  تغيير 

واالبتعاد عن مسببات المرض 
بكل اشكالها 

التأكيد  الندوة  خالل  وتم 
االناث  مراجعة  ضرورة  على 
والمستشفيات  للعيادات 
الفحص  واجراء  التخصصية 

عن  المبكر  والكشف  الدوري 
االكثر  الفئة  كونهن  المرض 
وذلك  بالمرض  لالصابة  تعرضا 
سرطان  امراض  انتشار  لكثرة 
وان  وخصوصا  والرحم,  الثدي 
بنسبة  وراثيا  ينتشر  المرض 
عوامل  هناك  ان  كما   %5
انتشار  على  تساعد  عديدة 
عليه  السيطرة  وعدم  المرض 

وهي :
يتميز المرض بعدم وجود 
لذا  اوعالمات  وآالم  اعراض 
هذا  من  والحد  السيطرة  فان 
ومتأخرا  صعبا  يكون  المرض 
المساعد  الثاني  والعامل  دائما 
بعدم  يتمثل  المرض  النتشار 
للمرض  نهائي  عالج  اكتشاف 
الثالث  العامل  اما  االن،  لحد 
المتأخر  الكشف  في  فيكمن 

عن المرض خاصة عند االناث 
مراحله  في  يكون  وعندما 
في  انتشاره  وبعد  االخيرة 

داخل الجسم. 
الندوة  نهاية  في  وتم 
بين  حرة   مناقشات  تبادل 
حول  والمشتركين  الحاضرين 
الخدمات  تحسين  اساليب 
اهمية  على  والتأكيد  الصحية 
والشاملة على  الموسعة  الرقابة 
االغذية الموجودة في االسواق  
المواد  جميع  على  والسيطرة 
الحدودية  المنافذ  من  الواردة 
بين  الصحي  الوعي  ونشر 
ايجاد  وضرورة  المواطنين 
الجراء  نظامية  صحية  وسائل 
فحوصات دورية لكل فرد وكل 
من  للحد  سنة  او  اشهر  ستة 

االصابات. 

المعادلة لحساب الراتب التقاعدي
الراتب التقاعدي = S           (0.025) X (S) X (Y) = الراتب الوظيفي بدون أي مخصصات          Y = عدد سنوات الخدة يجب أن يكون 15 سنة أو أكثر

* يتساوي في الراتب التقاعدي الحاصل على شهادة البكالوريوس مع األمي الذي اليقرأ وال يكتب مهما كانت عدد سنوات الخدمة وهو 400 الف دينار
* يتساوي في الراتب التقاعدي الحاصل على شهادة الماجستير مع األمي ال يقرأ وال يكتب وهو 400 الف دينار حتى 25 سنة من السنوات الخدمة المدنية ثم يبدأ هامش تغيير بسيط

* يتساوي في الراتب التقاعدي الحاصل على شهادة الدكتوراه مع األمي ال يقرأ وال يكتب هو 400 الف دينار حتى ما يقرب من 22 سنة خدمة لحامل الشهادة ثم يبدأ هامش تغيير بسيط

متابعات

الدرجة 
الوظيفية

الراتب الوظيفي/ اإلستحقاق التقاعدي حسب قانون التقاعد الموحد الجديد

1234567891011

1
94896898810081028104810681088110811281148

711 - 400726 - 400741 - 400756 - 400771 - 400786 - 400 801 - 400816 - 408831 - 415846 - 423861 - 430

2
758775792809826843860877894911928

569 - 400581 - 400595 - 400606 - 400620 - 400632 - 400645 - 400658 - 400671 - 400683 - 400696 - 400

3
621633645657669681693705717729741

467 - 400475 - 400484 - 400493 - 400502 - 400511 - 400520 - 400529 - 400538 - 400547 - 400556 - 400

4
530540550560570580590600610620630

400405 - 400412 - 400420 - 400427 - 400435 - 400442 - 400450 - 400457 - 400465 - 400472 - 400

5
490497504511518525532539546553560

400400400400400400400400400400420 - 400

6
460466472478484490496502508514520

400400400400400400400400400400400

7
420426432438444450456462468474480

400400400400400400400400400400400

8
370375380385390395400405410415420

400400400400400400400400400400400

9
330335340345350355360365370375380

400400400400400400400400ال يستحقال يستحقال يستحق

10
300304308312316320324328332336340

ال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحقال يستحق

جدول يبين الراتب الوظيفي أثناء الخدمة/ اإلستحقاق التقاعدي المصاحب له حسب قانون التقاعد الموحد

دور االعالم في الوقاية من السرطان
برنامج توعية على مدى ثالثة اشهر في اربع محافظات  
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مال اللــه فــرج

للدهشة  المثير  من  لعل 
واالستغراب والتوجس واالرتياب, 
في  والخطير  الكبير  التطور 
لقطاعات  الوراثية  الجينات 
كبيرة من الشخصيات السياسية 
والبرلمانية في معظم  والقيادية 
منها  المنكوبة  خصوصا  الدول، 
والضائعة،  والجائعة  والمسلوبة 
االنتشار  الى  بالتالي  ادى  مما 
جديد  لنوع  والخطير  المثير 
فريد من وباء )الزهايمر الثنائي( 
الذي ظهر الول مرة في عصرنا 
ليضرب  الباهر،  الزاهر  الراهن 
عمق  في  الذاكرة  مراكز  بقوة 
النخب  لهذه  الدماغية  التالفيف 
وليمسي  الرفيعة،  القيادية 
بامتياز )زهايمرا سياسيا( , مما 
والهلع  الخوف  من  اعصارا  اثار 
ابرز  بين  ليس  والفزع  والذعر 
هذا  ومختصي  واالطباء  العلماء 
الوباء وحسب، وانما بين صفوف 
واالجتماعيين  االقتصاديين 
المدني  المجتمع  ومنظمات 
والطبقات المسحوقة والمحروقة، 
الجينية  متغيراته  لخطورة  نظرا 
خالياه  انقسامات  وسرعة 
افرازاته  تأثيرات  العصبية وعمق 
التصرفات  الدماغية على طبيعة 
الشخصية باالخص لمن هم في 
الزهايمر  داء  المسؤولية.  مواقع 
التقليدي )احادي التأثير(، الذي 
االلماني  العالم  اكتشف على يد 
 1906 عام  باسمه  سمي  الذي 
يضرب كما هو معروف المخ اوال 
ذاكرته  االنسان  ليفقد  ويتطور 
التركيز، ويعد من  وقدرته على 
اكثر االمراض شيوعا واثارة للقلق 
مع تقدم السن خاصة في غياب 
باستطاعته وقف  أي عقار فعال 
عملية التدمير التي يحدثها في 
االحصائيات  وبحسب  الذاكرة، 
فان هنالك قرابة االربعة ماليين 
امريكي مصاب بهذا المرض مع 
احتمال تصاعد العدد الى اربعة 
القرن  منتصف  في  مليونا  عشر 
الحالي ان لم يتم ايجاد العالج 

الشافي له.

)الثنائي(  الزهايمر  اما 
واالكبر  االخطر  وهو  الجديد، 
واألمر، والذي اطلق عليه بامتياز 
السياسي(،  )الزهايمر  اسم 
السبب  يزال  وما  كان  حيث 
الثورات  الندالع  الرئيس 
واالحتجاجات  واالنتفاضات 
المطالبة  المليونية  والتظاهرات 
وباسقاط  الفورية  بالتغيرات 
االنظمة والحكومات الدكتاتورية 

واالحتكارية  والتسلطية 
بالعباءات  المتشحة  والفسادية 
وراء  والمتخفية  الثورية 
والمتاجرة  التقدمية  الشعارات 
والبيانات  وااليحاءات  بالخطب 
الديمقراطية فأن خطورته تكمن 
في اتجاهين ستراتيجيين، االول 
موقع  كونه يضرب من هم في 
ثنائي  كونه  واالخر  المسؤولية، 

متضادين  وباتجاهين  التأثير 
القوة،  وبنفس  نفسه  الوقت  في 
مما حير العلماء واذهل االطباء 

وافزع البسطاء.
الثورات واالنتفاضات  فخالل 
والتغييرات السياسية والحمالت 
, عمد ويعمد معظم  االنتخابية 
الدول  السياسيين، خصوصا في 
والمنكوبة  والجاثمة  النائمة 
افضل  تسويق  الى  والمنهوبة 

الخصبة  مخيالتهم  تنتجه  ما 
افالم  افضل  تنافس  التي 
العلمي  الخيال  ومسلسالت 
من  ومبالغة،  وتنوعا  عمقا 
والتعهدات  والوعود  الشعارات 
والبيانات  والبرامج  والخطط 
والستراتيجيات  والتصريحات 
التقدمية  االقتصادية  الثورية 
الطموحة التي تضع في مقدمة 

اهتماماتها خدمة الفقراء والجياع 
والمعدمين  والمسحوقين 
واالرامل  واليتامى  والعاطلين 
االحتياجات  وذوي  والمعوزين 
الخاصة وكبار السن والعاجزين، 
حتى ليخيل للبعض ان تطبيق 
الثورية  العروض  هذه  عشر 
والبرامج  االنسانية  واالهتمامات 
كل  بجعل  كفيل  الستراتيجية 
الدول االوربية تتدافع على ابواب 
لتتعلم  )الثورية(  الدول  هذه 
ونظريات  اسس  تجاربها  من 
الستراتيجيات  ومفردات 

النهضوية الحديثة.
الثورات  تنجح  ان  ما  لكن 
واالنتخابات  واالنتفاضات 
بتلك  االطاحة  في  والتغييرات 
واحالل  )الدكتاتورية(  الرموز 
التقدمية  الثورية  النماذج 
الشعارات  صاحبة  الديمقراطية 
والمالحم  والستراتيجيات 
والبيانات  والخطب  والوعود 
الملحمية التي هزت بعنف كل 
يبرز  حتى  التقليدية،  الهياكل 
السياسي(  )الزهايمر  وباء  بقوة 
بتأثيره الثنائي المباشر، ليضرب 
الدول  تلك  في  ضوئية  بسرعة 
التالفيف  والمنهوبة  المنكوبة 
من  واسعة  لقطاعات  الدماغية 
السياسيين والمسؤولين والوزراء 
بفقدان  وليصيبهم  والبرلمانيين 
وبالنشاط  جهة  من  الذاكرة 
الدماغي الخارق من جهة اخرى 
العجب  امام  كله  العالم  واضعا 

العجاب والدهشة واالرتياب. 
السياسي  الزهايمر  فهذا 
المتضادة  الثنائية  بتأثيراته 
السياسيين  يجعل  االتجاه  في 
والبرلمانيين  والمسؤولين 
المصابين  الحكومات  ورؤساء 
به، ينسون من جهة تماما كل 
وشعاراتهم  ووعودهم  عهودهم 
التي  وبياناتهم  وخطبهم 
ما  وخصوصا  لشعوبهم  قطعوها 
والعدالة  بالنزاهة  منها  يتعلق 
القانون  وسيادة  والمساواة 
والخدمات  واالستقرار  واالمن 
والحريات  االزمات  ومعالجة 

الثوري  والبناء  االنسان  وحقوق 
واالمانة  االشتراكي  التقدمي 
واالستغالل  والوطنية  المهنية 
االمثل للخيرات والتوزيع العادل 
للثروات واجتثاث الفساد وخدمة 

العباد من جهة.
بيد ان هذا الزهايمر اللعين 
في  اخرى  جهة  من  يعمد 
تنشيط  الى  المضادة  تأثيراته 
بوتائر  المسؤولين  اولئك  ذاكرة 
تفوق بسرعتها استيعاب المخيلة 
الطبيعية حول وعودهم الداخلية 
ولعوائلهم،  ولزوجاتهم  النفسهم 
مواقع  يتبوأوا  ان  ما  بهم  واذا 
باسرع  يبادروا  حتى  المسؤولية 
من الصوت والضوء الى عمليات 
االستحواذ المنظمة على المواقع 
واالمتيازات والمناصب واالمالك 
والمغانم  والثروات،  العامة 
والحصص والنسب والصالحيات 
توسيع  عملية  فتمسي 
امتيازاتهم اهم من توفير فرص 
شعوبهم،  من  للعاطلين  العمل 
لزوجاتهم  التجميل  وعمليات 
الميزانيات  حساب  على 
رغيف  توفير  من  اهم  الوطنية 
من  والمعدمين  للفقراء  الخبز 

مواطنيهم.
ينهض  الذي  الوقت  وفي 
فيه الزهايمرالسياسي بدوره في 
زيادة غنى المسؤولين وثرواتهم 
وارصدتهم  وامالكهم  وشركاتهم 
يزيد  بالمقابل  فانه  المليارية، 
والمحتاجين  فقرا  الفقراء 
انسحاقا  والمسحوقين  احتياجا 
والجياع جوعا  والمعدمين عدما 
والمشردين  معاناة  والعاطلين 
واليتامى واالرامل وذوي  تشردا 
االحتيجات الخاصة الما وضياعا، 
واالستغالل  االقتصاد  ازدهار  اما 
والتوزيع  للخيرات  االمثل 
العادل للثروات وحقوق االنسان 
والحريات فتبقى مشاريع مؤجلة، 
الموسمية  بالبضائع  اشبه  او 

لمواسم االنتخابات البرلمانية.
ازاء ذلك فقد اصبح الزهايمر 
السياسي في هذا الزمن القاسي 

أمر واخطر الكوارث والمآسي.

افكار حرة

مشاكسة

هنالك قرابة االربعة ماليين امريكي مصاب بالزهايمر )االحادي( مع احتمال تصاعد 
العدد الى اربعة عشر مليونا في منتصف القرن الحالي اما الزهايمر )الثنائي(  فهو 

االخطر واألمر النه السبب الرئيس الندالع الثورات واالنتفاضات واالحتجاجات 
والتظاهرات المطالبة باسقاط االنظمة والحكومات الدكتاتورية والتسلطية واالحتكارية 

والفسادية المتشحة بالعباءات الثورية

في الوقت الذي ينهض فيه 
الزهايمرالسياسي بدوره في زيادة 

غنى المسؤولين وثرواتهم وشركاتهم 
وامالكهم وارصدتهم المليارية، فانه 

بالمقابل يزيد الفقراء فقرا والمحتاجين 
احتياجا والمسحوقين انسحاقا والمعدمين 

عدما والجياع جوعا والعاطلين معاناة 
والمشردين تشردا واليتامى واالرامل 
وذوي االحتياجات الخاصة الما وضياعا 

ما ان يتبوأ أمثال هؤالء  مواقع المسؤولية حتى يبادروا باسرع من الصوت والضوء الى عمليات االستحواذ 
المنظمة على المواقع واالمتيازات والمناصب واالمالك العامة والثروات , والمغانم والحصص والنسب 

والصالحيات فتمسي عملية توسيع امتيازاتهم اهم من توفير فرص العمل للعاطلين من شعوبهم، وعمليات 
التجميل لزوجاتهم على نفقة دولهم اهم بكثير من توفير رغيف الخبز للفقراء والمعدمين من مواطنيهم.

عندما يطيح زهايمرالمسؤولين بحقوق وتطلعات الفقراء والمعدمين
مـن بيـن تعقيدات ومصاعـب الحياة 
اليوميـة وماسـي غالبيـة الشـعوب جراء 
االزمـات السياسـية واالقتصادية وما بات 
يرافقهـا مـن استشـراء العنـف والتطرف 
واالرهـاب ومصادرة الحريـات وانتهاكات 
ابسـط حقوق االنسـان ومحاولـة اعتقال 
االحقـاد  قضبـان  وراء  كلـه  العالـم 
والكراهيـة, تومـض مـن بيـن كل هـذه 
ياليتنـا  تفـاؤل   ومضـة  التراكمـات 
نسـتطيع تحويلهـا الـى شـعاع امـل ولو 
ضعيـف باالنطـالق نحـو النقيـض تماما 

ممـا يشـهده العالـم اليـوم.
ومـا نعنيـه بالنقيـض ان تسـود قيم 
والتفاعـل  والمـودة  والتعايـش  المحبـة 
وتعزيـز الخيـارات االنسـانية المسـتقلة 
والقسـر  والدمـاء  العنـف  عـن  بعيـدا 

والتهميـش.
ظاللـه  يرسـم  المحبـة  مـن  عالـم 
الباهتـة مثـل شـمس الخريـف الخجلى 
علـى جـدار القلـوب )فاالنتايـن ( وهـو 
يطـل كل سـنة بموكبـه البهـي ليمطـر 
حياتنـا  فـي  الجـدب  صحـاري  علـى 
مزنـة ربيعيـة منعشـة وهو ينثـر وروده 
الحمراء مبشـرا بقيم المحبـة والتضحية 
ويفتـح امامنـا افاقـا لمزيد من التسـاؤل 
)مـاذا لـو احـب النـاس بعضهـم وتخلوا 

عـن الكراهيـة؟(.
بعيـدا عن وجهـات النظـر المختلفة 
حـول فاالنتاين يطرح تسـاؤل  مشـروع  
نفسـه, الـم يصبـح هـذا العالـم المتعب 
بحاجـة فعـال الن يعيـد النظـر بازمـات 
االحقـاد والكراهية ؟ الـم يعد هذا العالم 
بحاجـة الـى المحبـة ؟ الم يحـن الوقت 
الن تبـادر الشـعوب بحملـة شـاملة ضد 
كل افـرازات االحقـاد الظالميـة والعمـل 
علـى صياغـة تقاليـد مجتمعيـة تقـوم 
علـى احتـرام انسـانية االنسـان قبل كل 
شـيئ وخياراتـه وحقوقـه وحرياتـه فـي 
جميـع المياديـن بعيـدا عـن اجتهادات 
بالقتـل  السـوداوية  البعـض  وفتـاوى 
بعيـدا  والتجريـم  والعنـف  والتحريـم 
عـن كل القيـم السـماوية التـي تنـادي 
بالمحبـة والتراحـم والتعـاون والتفاعـل 

واحتـرام االخـر؟
ان الخطـوة االولـى لعالـم خـال من 
الكراهية اسسـه المحبـة وقواعده احترام 
الحريـات العامـة وحقـوق االنسـان تبدأ 
مـن النفـس ومن العائلة ومـن المجتمع 
نفسـه واال فان طوفـان االحقاد الظالمية 
التـي بـدأت تتفجـر هنـا وهنـاك ربمـا 
سـيكون في يوم مـا ان لم يتم التصدي 
اجتماعيـة  وموضوعيـة  بشـمولية  لـه 
ووطنيـة واقليميـة ودوليـة , التحـدي 
السـتراتيجي االكبر , ممـا يضع الجميع 
شـعوبا وحكومات ومسـؤولين ومنظمات 
امـام مسـؤولية مباشـرة, ليـس القامـة 
الدمـار  اسـلحة  امـن خـال مـن  عالـم 
الشـامل وحسـب, وانما ايضـا في العمل 
القامـة عالـم من المحبـة عالم خال من 
الحقـد والكراهيـة, عالم يحترم انسـانية 
االنسـان, عالم تسـوده المحبـة, فحيثما 
توجـد المحبـة تلملـم الكراهيـة حقائب 

احقادهـا وتهـرب بعيدا.

)ســورايا(

نـحـو عـــالـــــم
مـــن الـمـحـبــــــة
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نشوان جورج

مـن  الكثيـر  هنـاك 
الحكومات ممن تتخذ قرارات 
اليقبلهـا العقـل وال المنطـق 
سـذاجة  مـدى  يعكـس  مـا 
وجهـل تلـك الحكومـات، وقد 
تفجأنـا بمثل هـذه الحكومات 
فـي ماليزيـا حيـث اصـدرت 
الحكومـة هنـاك قـرارا بمنـع 
اسـتخدام كلمـة »اللـه« مـن 
قبـل الديانات غير االسـالمية 
الكلمـة  هـذه  إن  قائلـة 
اليمكـن اسـتخدامها إال فـي 
وصـف اإلله عند المسـلمين، 
تسـتخدم  ماليزيـا  ان  كمـا 
كلمـة  طويـل  زمـن  منـذ 
»الله« لإلشـارة إلـى اإلله في 

اإلسـالمية. الديانـة 
المحكمـة  وكانـت 
الماليزيـة قـد أصـدرت قـرارا 
المسـيحيين  فيـه  منعـت 
مـن اسـتخدام كلمـة »اللـه« 
المقدسـة  كتبهـم  فـي 
المسـيحية،  ومطبوعاتهـم 
معللـة  ذلـك بتخوفهـم مـن 
عـن  المسـلمين  ارتـداد 
دينهـم اذا عرفوا الله بحسـب 
ظانيـن  المسـيحي  االيمـان 

اإللـه. نفـس  انـه 
ماليزيـا  ملـك  وأيـد 
الحليـم  عبـد  السـلطان 
معظـم، قـرار محكمـة بـالده 
المسـيحيين  منعـت  التـي 
مـن اسـتخدام لفـظ الجاللـة 
الـرب،  الـى  بإشـارة  »اللـه« 
الكفتيـن  إحـدى  مرجحـا 
ألول مـرة فـي قضيـة أثـارت 
بلـد  فـي  دينيـة  توتـرات 
وأشـار  الثقافـات.  متعـدد 
الشـرفي  الـدور  ذو  الملـك 
البـالد  إدارة  عـن  البعيـد 
مثيـرة  كلمـة  فـي  الفعليـة، 

للجـدل ألقاهـا علـى الشـعب 
أن  ميـالده،  عيـد  بمناسـبة 
لفـظ الجاللـة »اللـه« تشـير 
الـذي  المسـلمين  الـه  الـى 
يعبدونـه، ويجـب علـى غيـر 
يسـتخدموا  أن  المسـلمين 
علـى  للداللـة  اخـرى  كلمـة 
ربهـم الـذي يعبدونـه. مؤكدا 
التـي  النظـر  وجهـه  بذلـك 
تقول ان اله المسـلمين ليس 
هـو نفسـه الـه المسـيحيين، 

بـل الـه آخـر.
الشـحن  ظـل  وفـي 
الطائفـي فـي ماليزيـا والتوتر 

المسـلمين  بيـن  المتزايـد 
رئيـس  دعـا  والمسـيحيين، 
المتقاعد  أسـاقفة كوااللومبور 
المطـران مورفـي باكيـام إلى 
الدينـي  االختـالف  تقبـل 
بعـد  ذلـك  جـاء  واحترامـه. 
فـي  السـلطات  قامـت  ان 
واليـة سـيالنغور بحجـز 300 
كتـاب مقـدس ألنـه يحتـوي 
إن  إذ  »اللـه«  كلمـة  علـى 
أقـر  الـذي  الجديـد  القانـون 
فـي تشـرين األول فـي هـذه 
غيـر  علـى  يحـرم  الواليـة 
كلمـة  اسـتخدام  المسـلمين 

الكنيسـة  أن  إال  »اللـه«. 
الكاثوليكيـة تنـوي أن ترفـع 
إلـى محكمـة  القضيـة  هـذه 

االسـتئناف.
وعبـر مورفـي عـن قلقـه 
الوضـع  هـذا  تفاقـم  مـن 
المتشـنج ودعـا إلـى احتمال 
اآلخـر المختلف عنا واحترامه 
المسـيحيين  أن  أكـد  فهـو 
يعـون هـذا االختـالف وهـم 
قادريـن علـى احترامـه ولكن 
الديانـات  مسـؤولي  علـى 
جماعاتهـم  تعليـم  األخـرى 

االحتـرام. هـذا 
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن 
الطائفـة األكبـر فـي ماليزيـا 
هـي اإلسـالم إذ يبلـغ عـدد 
المسـلمين 28 مليون نسـمة 
 2،6 المسـيحيين  وعـدد 
مليـون باإلضافـة إلـى الهنود 

والبوذييـن.
الرغـم مـن  علـى  ولكـن 
هـذا التوتـر مـا يـزال هنـاك 
بعـض التضامـن فقـد قامـت 
بعـض النسـاء المسـلمات في 
جمعية »أخوات في اإلسـالم« 
وهـي جمعيـة ال تبغـي الربح 
تقـوم بتعزيـز حقـوق المـرأة 
بالذهـاب إلى كنيسـة سـيدة 

لـورد فـي سـيالنغور حامالت 
مـع  التضامـن  إلظهـار  ورود 

المسـيحيين.
أعضـاء  تضامـن  كمـا 
المتحـدة  الوطنيـة  المنظمـة 
للماليزييـن مـع األب لورانس 
»ذا  صحيفـة  محـرر  أنـدرو 
هيرالـد« بعـد أن منع القانون 
فـي ماليزيـا أن تتضمـن هذه 

»اللـه«.  كلمـة  الصحيفـة 
لورانـس  األب  لكـن 
الكنائـس  أن  صـرح  أنـدرو 
عـن  تكـف  لـن  الكاثوليكيـة 
اسـتعمال كلمـة »الله« خالل 
علـى  األسـبوع  قداديـس 
الرغـم من اعتراض السـلطات 
الدينيـة المسـلمة. ممـا أثـار 
التـي  األخيـرة  هـذه  غضـب 
تنتظـر حتـى اآلن اعتذارا من 

أنـدرو. لورانـس  األب 
تتأثـر  ال  لمـاذا  نعلـم  ال 
فـي  المسـلمين  مشـاعر 
ماليزيـا تجـاه النـاس الذيـن 
علـى  ويقتلـون  يذبحـون  
وتنظيـم  االرهابييـن  ايـدي 
القاعـدة باسـم اللـه؟ ألم يكن 
الماليزيـة  بالحكومـة  االجـدر 
بعـدم  قـرارا  تتخـذ  ان 
)اللـه(  الجاللـة  اسـم  انتهـاك 

مـن قبـل المتطرفيـن وهـم 
واالطفـال  النسـاء  يذبحـون 
الدمويـة  الجرائـم  ويقترفـون 
تجـاه االبريـاء وبمـا ال تقبلـه 
الشـرائع والنواميس السـماوية 
تلـك  جرائمهـم  ان  ويدعـون 

اللـه؟ ديـن  لنصـرة 
الحكومـة  وتدعـو   هـذا 
اسـتخدام  الـى  الماليزيـة 
كلمـة »الرب« وليـس »الله« 
المطبوعـة  المنشـورات  فـي 
للديانـات االخـرى، وهي التي 
تـروج لمشـروع نهضة ماليزي 
تسميه »االسـالم الحضاري«، 
التـي  هـذه  حضـارة  فأيـة 
الحكومـة  نحوهـا  تسـعى 
الماليزيـة وهـي تنتهـك حرية 
االقليـات الدينية فـي بالدها؟ 
يبـدو ان الحكومـة الماليزيـة 
نسـت تاريـخ بالدها ونسـيت 
البوذيـة،  المالويـة  المملكـة 
وبعدهـا المملكة الهندوسـية، 
ماليزيـا  حكمتـا  اللتيـن 
حتـى دخـول االسـالم اليهـا 
عشـر  الخامـس  القـرن  فـي 
وتجاهلـت الحكومة اسـتخدام 
لفظـة »اللـه« مـن قبـل هذه 
االديـان قبل دخول االسـالم.

باتت االقليات المسـيحية 
العالـم  ارجـاء  كل  فـي 
تتعرض للتمييـز واالضطهاد, 
حتـى امسـت اليـوم، تعتبـر 
االكثـر  الدينيـة  )المجموعـة 

اضطهـادا(.
منظمـة  قرعـت  وبذلـك 
  )Portes Ouvertes(
الخطـر  ناقـوس  العالميـة 
محـذرة فـي مؤشـرها العـام  
لسـنة 2014 باالرقـام، من ان 
)مالييـن المسـيحيين الذين 
يعيشـون فـي اكثـر مـن 60 
بلـدا، باتـوا يواجهون خطر ان 
يكونـوا ضحايـا لمعاملة جائرة 
الدينـي(. معتقدهـم  بسـبب 
االرقـام  للغـة  ووفقـا   
 2123 قتـل  فقـد  ايضـا،  
العـام  خـالل  مسـيحيا 
2013الماضي ، وسـجل 1044 
آخريـن.  ضـد  عنيفـا  عمـال 
فـي  حصـة  اكبـر  وكانـت 
هـذا االضطهـاد مـن نصيـب 
بلديـن عربييـن هما: سـوريا 
ومصـر، ويقـف وراء ذلك وفقا 
لــ)محـرك( االضطهـاد االكثر 
االسـالميين  بعـض  انتشـارا 

فيـن. لمتطر ا
علـى  الــ12  وللسـنة 
كوريـا  تتصـدر  التوالـي، 
المؤشـر  الئحـة  الشـمالية 
بكونهـا )البلـد االخطـر( على 
المسـيحيين. يليها الصومال، 
التـي  االولـى  المـرة  وهـي 
افريقيـا  مـن  دولـة  تحتـل 

جنـوب الصحراء هذه المرتبة 
تحتـل  فيمـا  المتقدمـة. 
بعدمـا   ،3 المرتبـة  سـوريا 
قفـزت مـن المرتبـة 11. وفي 
حصيلـة ما تسـميه المنظمة 
)نقـاط االضطهـاد(، ما يبعث 
سـنة  فخـالل  القلـق.  علـى 
فقـط، )ارتفعـت( النقاط من 
2683 الـى 3019 نقطـة فـي 
50 بلـدا، مـا يجعـل الفـارق 

نقطـة.  336
النقـاط  )ارتفـاع  ان 
مقلـق بالطبـع، كونـه يبيـن 
تدهـورا فـي الحريـة الدينيـة 
ارجـاء  فـي  للمسـيحيين 
 30 فـي  السـيما  العالـم، 
بلـدا مـن 50(، ويقـول مدير 
المنظمـة في فرنسـا ميشـال 
فارتـون، ان االوضاع المأزومة 
في سـوريا وافريقيا الوسـطى 
ومصـر من العوامل التي اثرت 
فـي ارتفـاع النقـاط. غيـر ان 
الالفـت هـو )ان التدهـور في 
الحريـة الدينية للمسـيحيين 
يمثـل لالسـف تدهـورا عاما، 
وان اربعـة بلـدان فقـط، هي 
واالمـارات  وتانزانيـا  مالـي 
العربيـة المتحـدة وموريتانيا، 

للنقـاط(. تراجعـا  سـجلت 
مراقبتهـا   خـالل   ومـن 
الوضـاع المسـيحيين، ترصد 
اتجاهـات  )اربعـة  المنظمـة 
الـى  فبالنسـبة  اساسـية(. 
)الزيـادة العامـة لالضطهـاد(، 
)تشـكل افريقيـا حقل معارك 

احتـالل  مـع  للكنيسـة، 
مراتـب  افريقيـا  بلـدا   18
متقدمـة فـي الئحة المؤشـر، 
والسـودان   )2( كالصومـال 
)11( واريريتريـا )12( وليبيـا 
)13( ونيجيريا )14(، وافريقيا 
الـى  اضافـة   .)16( الوسـطى 
ذلـك، فـان )الـدول االفريقية 
تعـد مـن بيـن البلـدان التي 

مـن  اعـداد  اكبـر  تشـهد 
الشـهداء المسـيحيين( وفقـا 

المنظمـة. تقولـه  لمـا 
الثالـث  االتجـاه  امـا 
)الشـتاء  فـي  فيتمثـل 
يتحـول  الـذي  المسـيحي 
جليديـا فـي عدد مـن الدول 
كانـت  )فمصـر  االسـالمية(. 

فيـه  تعـرض  الـذي  البلـد 
للعنـف،  اكثـر  المسـيحيون 
مـع 167 فعـال عنيفـا ضدهم 
مـن  واكثـر  االقـل،  علـى 
492 محاولـة لقفـل كنائـس 
وحققـت  ملحقـة.  مبـان  او 
سـوريا الرقـم القياسـي فـي 
القتلـى  المسـيحيين  عـدد 
الذين بلـغ عددهـم )1213(، 

نيجيريـا  بذلـك  متجـاوزة 
القتلـى  عـدد  وصـل  التـي 
المسـيحيين فيهـا الى )612( 

.) قتيـال 
الرابـع،  االتجـاه  وفـي 
تامـة  المؤشـر)زيادة  يرصـد 
الـدول  فـي  لالضطهـاد 
وتأتـي  )الهابطـة(.  المسـماة 

6 منهـا فـي المراتب العشـر 
االولـى وهـي : الصومال )2(، 
 ،)4( العـراق   ،)3( سـوريا 
باكسـتان   ،)5( افغانسـتان 
)8( واليمـن )10( (. ويقـول 
المنظمـة  )مؤشـر  فارتـون: 
يبـرز منطقتيـن سـاخنتين، 
وافريقيـا  االوسـط  الشـرق 
حيـث  الصحـراء،  جنـوب 

تواجـه الكنيسـة ضغوطـا. ال 
يمكـن التكلـم عـن مؤامـرة 
دوليـة ضدها. ففـي عدد من 
ديناميتهـا  تشـكل  البلـدان، 
سـببا لالضطهاد. فـي الواقع، 
بيـن  حقيقـي  تـالزم  ثمـة 
العالـم  ارجـاء  فـي  نموهـا 
االضطهـاد. صحيـح  ووجـود 

كثيريـن  مسـيحيين  ان 
االوسـط  الشـرق  يغـادرون 
دفـع  وقـد  الضغـط.  تحـت 
ذلـك المـؤرخ البريطانـي توم 
هوالنـد الى الـكالم عن خطر 
اندثار الكنيسـة فـي المنطقة 

انبعاثهـا(. شـهدت  التـي 
بـدأت   ،1997 منـذ 
مؤشـرها.  تصـدر  المنظمـة 
وتنشـط  مكتبـا،   21 ولهـا 
بلـدا،   60 مـن  اكثـر  فـي 
المجتمعـات  )لتعزيـز 
عبـر  المهمشـة،  المسـيحية 
والمعنـوي  الروحـي  الدعـم 
نحـو  )مـن  واالنسـاني(. 
60 عامـا، نقـف الـى جانـب 
الكنيسـة المضطهـدة. وفرقنا 
المسـيحيون  حيـث  تعمـل 
وحقوقهـم  اكثـر،  مهـددون 
اقـل(،  محترمـة  االساسـية 
واسـعة  )شـبكة(  تمـول 
تنميـة  قواعـد  االنتشـار، 
وقواعـد  وتتحـرك(،  )تعلـم 
عمليـات )تضـع علـى االرض 
ميدانيـا(.  المشـاريع  وتتابـع 
المنظمـة،  الـى  بالنسـبة 
اشـكاال  االضطهـاد  يتخـذ 
متنوعـة، مـن انتهـاك حريـة 
التفكيـر والتعبيـر والضغـوط 
الـى  والتمييـز،  واالقصـاء 
والعنـف  الجسـدي  االعتـداء 
والقتـل. ومـن ابـرز خصائصه 
مصادفـة،  يحصـل  ال  )انـه 
بـل غالبـا مـا يكـون متعمدا 
ويقـول  طوعـا(.  ومنظمـا 

فارتـون: )فـي مؤشـرنا، نأخذ 
فـي االعتبـار عوامـل عـدة، 
اعمـال عنـف  فقـط  وليـس 
قـد تكـون عفويـة ومنعزلـة. 
مجمـوع  نقـوم  ان  نحـاول 
الضغـوط التـي يتعـرض لهـا 
قـد  والتـي  المسـيحيون، 
تكـون متأتية مـن المجتمع، 

والعائلـة(. البلـد،  قوانيـن 
وهناك ايضا )المجموعات 
يجـد  التـي  المتطرفـة(، 
ان  )يمكـن  انـه  فارتـون 
تمـارس بدورهـا ضغوطا على 
لزيـادة  والمجتمـع  الـدول 
االضطهـاد(. و)لسـوء الحـظ، 
المتطـرف  االسـالم  بـات 
االكثـر  االضطهـاد  محـرك 
انتشـارا حاليـا فـي 36 بلـدا 
مـن 50. غير ان المالحظ انه 
عندمـا كان االضطهـاد اقوى 
فـي بلـدان الشـرق والصين، 
بشـكل  الكنيسـة  نمـت 
مسـيحيون  وقـال  اسـرع، 
مضطهـدون اننـا كمسـامير، 
كلما ضربنا، ترسـخنا بشـكل 
اقـوى(. فـي االقتنـاع ايضـا، 
انـه  التاريـخ،  الـى  بالرجـوع 
المسـيحيون  كان  )عندمـا 
االضطهـادات  علـى  يـردون 
انثنـى  وتسـامح،  بمحبـة 
تدعـو  لذلـك  المضطهـدون. 
الغـرب  كنائـس  منظمتنـا 
مـع  بالصـالة  االتحـاد  الـى 
فـي  المضطهـدة  الكنائـس 

العالـم(. ارجـاء 

الحكومة الماليزية تمنع المسيحيين وباقي اتباع الديانات غير االسالمية من استخدام كلمة )الله(
في سابقة تثير الدهشة واالستهجان 

المسيحيون هم االكثر تعرضا لالضطهاد في العالم  
شهد عام 2013 مقتل )2123( مسيحيا وتعرض )1044( اخرين العمال عنف في 60 بلدا 
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اسـتعداد  إطـار  فـي 
هـو  )لمـا  سـوريا  مسـيحيي 
أسـوأ(، ولمواجهـة التحديـات 
واالسـتحقاقات التـي تفرضهـا 
مـن  وخوفـا  الراهنـة،  األزمـة 
الجماعات التكفيرية المسـلحة 
التابعـة للقاعـدة والتي تنشـط 
مناطـق  مـن  العديـد  فـي 
شـمال سوريا، باشـرت هيئات 
فـي  مسـيحية  مجتمعيـة 
منطقـة الجزيـرة في الشـمال 
بتشـكيل ميليشـيات عسكرية 
مهمتهـا األساسـية الدفاع عن 
والمناطـق  واألحيـاء  البلـدات 
المسـيحية فـي حـال تعرضها 
أيـة جهـة،  اعتـداء مـن  ألي 
وأمـن  تماسـك  علـى  حرصـا 
فـي  المسـيحي  المجتمـع 
المنطقـة وإقناعه بعدم الهجرة 

التاريخيـة. مناطـق  وتـرك 
وفي هذا السـياق، باشـرت 
آشـورية  مجتمعيـة  هيئـات 
مسـيحية بتشـكيل مجموعات 
شـبابية مسـلحة تحـت اسـم 
تعنـي  وهـي  )سـوتورو(، 
بالسـريانية ـ الحمايـة، وتضـم 
عناصـر مـن مختلـف الطوائف 
منطقـة  فـي  المسـيحية 

الجزيـرة.
والمهمـة األساسـية لهـذه 
المجموعـات هـي الدفـاع عن 
األحيـاء والمناطق المسـيحية 
في حـال تعرضهـا ألي اعتداء 
غـرار  علـى  وذلـك  مسـلح، 
والتيـارات  القـوى  تشـكيل 
السـورية األخـرى  والقوميـات 

ميليشـيا خاصـة بهـا.
وهـي المـرة األولـى التـي 
المسـيحيون  فيهـا  يقـرر 
مسـلحة  ميليشـيات  تشـكيل 
فـي سـوريا علـى الرغـم مـن 
تشـكيل الكثيـر مـن الطوائف 
ميليشـيات  والقوميـات 

خاصـة بهـا. واسـتكماال لهـذه 
الخطـوة وتعزيـزا لهـا، شـكل 
السـرياني  االتحـاد  حـزب 
بـ)المجلـس  يسـميه  مـا 
السـرياني(.  العسـكري 
الهـدف  أن  الحـزب  وأوضـح 
هـو  العسـكري  مجلسـه  مـن 
)التصـدي للكتائـب التكفيريـة 
داعـش  ومنهـا  المتشـددة 
وجبهـة النصـرة وغيرهـا التي 
تريـد الدخـول لمـدن وقـرى 
واعتبـر  الجزيـرة(،  منطقـة 
المجموعـات  هـذه  الحـزب 
)مـن أكبـر التهديـدات التـي 
تطـال المنطقـة بكل شـعوبها 
وعـرب  وكـرد  سـريان  مـن 

. وغيرهـم(
وفي هـذا السـياق، تالقت 
وتنظيمـات  فصائـل  ثالثـة 
سـورية  مسـيحية  آشـورية 
سـوريا  شـباب  )تجمـع  هـي 
المدنـي  و)التجمـع  األم( 
و)الحـزب  المسـيحي( 
فـي  الديمقراطـي(  اآلشـوري 
ووضعـت  القامشـلي  مدينـة 
مشـترك)  عمـل  (وثيقـة 
وطنيـة  ثوابـت  مـن  تنطلـق 
أجمعـت عليهـا هـذه الفصائل 
المطلـق  (اإليمـان  تتضمـن 
بوحـدة سـوريا أرضـا وشـعبا، 
ورفـض كل أشـكال التدخـل 
الخارجـي، واإليمـان بضـرورة 
التغييـر السـلمي الديمقراطي، 
ونبـذ العنـف والتطـرف بـكل 
الحـوار  اعتمـاد  ثـم  أشـكاله، 
أساسـا لحـل جميـع القضايا).
ودعـت هـذه الفصائل وفقا 
لمعلومـات مـن قيادييـن فيها 
إلـى صمـود وبقاء اآلشـوريين 
والمسـيحيين فـي الوطن األم 
مكونـات  بقيـة  جانـب  إلـى 
الشـعب والعمـل مـع مختلـف 
القـوى الوطنيـة والديمقراطية 

فـي الداخـل ألجـل الخـالص 
مـن االسـتبداد والدكتاتوريـة 
إلـى  والسـالم  األمـن  وعـودة 
سـوريا وتحقيق أهـداف الثورة 

لسورية. ا
مـن  المسـيحيين  خـوف 
وصول اإلسالميين المتطرفين 
أو قـوى سـلفية متشـددة إلى 
وتمـدد  سـوريا  فـي  السـلطة 
متطرفـة  جماعـات  سـيطرة 
تقـوم  بالقاعـدة  مرتبطـة 
كـرس  تكفيريـة،  بممارسـات 
هـذه  المسـيحيين  لـدى 
المخـاوف، فضـال عـن خوفهم 
مـن اي نظـام متشـدد قـادم 
المسـيحيين  بيـن  يميـز 
ويهمـش  والمسـلمين 
ويضطهدهـم. المسـيحيين 

وبالرغـم مـن قبـول بعض 
المسـيحيين  الديـن  رجـال 
-كمـا المسـلمين- أن يقفـوا 
طـوال  النظـام  جانـب  إلـى 
السـنوات الثالث الماضية، فإن 
المسـيحيين  حمايـة  مطلـب 
مطلـب  هـو  سـوريا  فـي 
تعتبـره  ووطنـي  جماهيـري 
المعارضـة بكافـة أطيافها،بمـا 
اإلسـالمية  الكتائـب  فيهـا 
المعتدلـة جـزءا ال يتجـزأ من 
مطلـب عـام لحمايـة الشـعب 

النظـام. مـن  السـوري 
تشـكيل  وحـول 
المسـيحية  الميليشـيات 
محافظـة  فـي  المسـلحة 
المعـارض  قـال  الحسـكة، 

والباحـث  السـوري  السياسـي 
فـي شـؤون األقليات سـليمان 
يوسف،)بدأ آشـوريو ومسيحيو 
صفوفهـم  يوحـدون  سـوريا 
ويبـدو  لألسـوأ،  ويسـتعدون 
بالنفـس  النـأي  سياسـة  أن 
التـي  الراهنـة،  األزمـة  عـن 
نحـو  منـذ  بالبـالد  تعصـف 
تجنـب  لـم  سـنوات،  ثـالث 
والمسـيحيين  اآلشـوريين 
الخطيـرة  آثارهـا ومضاعفاتهـا 
علـى كل المسـتويات ونواحي 

لحيـاة(. ا
يوسـف  وأضـاف 
والمسـيحيون  )اآلشـوريون 
مكونـات  باقـي  كمـا  عمومـا، 
دفعـوا  السـوري،  المجتمـع 
أرواحهـم  مـن  ويدفعـون 

ووجودهـم  وممتلكاتهـم 
ضريبـة وثمـن النزاع المسـلح 
الـذي ال تبدو لـه نهاية قريبة، 
ناهيـك عـن أن االقتتـال بيـن 
والمعارضـة  النظـام  قـوات 
مـن  ينـال  بـدأ  المسـلحة 
الوجـود اآلشـوري والمسـيحي 
المتجـذر في األرض السـورية 

السـوري(. والتاريـخ 
وأضاف يوسـف )إن تحرك 
اآلشـوريين والمسـيحيين في 
السـورية،  الجزيـرة  منطقـة 
وتشـكيلهم لحركات مسـيحية 
ولمجموعـات مسـلحة خاصـة 
أسـاس  بشـكل  يعـود  بهـم، 
إلـى اسـتمرار النـزاع المسـلح 
بـأن  ولشـعورهم  البـالد  فـي 
ينتـج  لـن  مؤتمـر جنيـف 2 
ينقـذ  سياسـي  حـل  أي 
البـالد مـن حرب بـدأت تعيد 
ترتيـب الشـارع السـوري وفق 
مكـون  لـكل  العدديـة  القـوة 
وطائفـة ومذهـب ويفـرز على 
ديمغرافيـة/  خرائـط  األرض 
سياسـية هي مشـروع دويالت 
عرقيـة  طائفيـة  وكانتونـات 

مذهبيـة(.
)كذلـك  قائـال  وأردف 
التحرك اآلشـوري والمسـيحي 
سياسـية  بتطـورات  يرتبـط 
أمنيـة  وأحـداث  دراماتيكيـة 
محافظـة  شـهدتها  مقلقـة 

الحسـكة )إعالن حزب االتحاد 
الكـردي، اإلدارة  الديمقراطـي 
الجزيـرة،  لمنطقـة  الذاتيـة 
انتقـال المعـارك بين مسـلحي 
المعارضـة وجيـش النظام إلى 
والقامشـلي،  الحسـكة  ريـف 
تفجيـرات  سلسـلة  ووقـوع 
إرهابيـة فـي القامشـلي وفـي 
بلـدات أخـرى مـن محافظـة 
الحسـكة(. الشـارع المسـيحي 
واد  فـي  والكنائـس  واد  فـي 
آخـر يعيـش فـي سـوريا نحو 
مـا  أي  مسـيحي،  مليونـي 
السـكان،  مـن   %8 يقـارب 
وينحـدرون من أصـول عرقية 
ويتوزعـون  وقوميـة مختلفـة، 
مذهبـا  أو  طائفـة   12 علـى 
كنسـيا، وبسـبب التنـوع فـي 

المجتمع المسـيحي السـوري 
السياسـي  تجانسـه  وعـدم 
والفكـري، ال يمكـن الحديـث 
واحـدة  مسـيحية  رؤيـة  عـن 
لكـن  السـورية،  لألزمـة 
بـأن  القـول  يمكـن  عمومـا 
متعاطـف  المسـيحي  الشـارع 
الثـورة  مـع  كبيـر  إلـى حـد 
السـورية ويشـارك بهـا بشـكل 
مقبـول لكنهـا مشـاركة حذرة 

ومترقبـة.
وأثارت االنتفاضة السـورية 
فـي  متباينـة  أفعـال  ردود 
فـي  المسـيحية  األوسـاط 
سـوريا، تلخصت فـي موقفين، 
األول داعـم ومؤيـد لالنتفاضة 
بالحريـة  المتمثلـة  وأهدافهـا 
والكرامـة  والديمقراطيـة 
وإسـقاط النظام االسـتبدادي، 
والنخـب  األحـزاب  تمثلـه 

المسـيحية. السياسـية 
الثانـي  الموقـف  أمـا 
وتمثلـه  للنظـام  داعـم  فهـو 
الكنسـية  المؤسسـة  غالبيـة 
طبقـة  عليهـا  تهيمـن  التـي 
موقـف  وهـو  اإلكليـروس، 
السـورية  المعارضـة  تـراه  ال 
)تخلـت  طبقـة  عـن  غريبـا 
عـن الحقوق السياسـية لصالح 
رأي  حسـب  اللـه(  حقـوق 
أحـد المعارضين المسـيحيين 
بينمـا  البارزيـن،  السـوريين 

يرفض المسـيحيون في سوريا 
بحـق  حقوقهـم  تختـزل  أن 
نخبتهـم  وأعلنـت  العبـادة، 
الفكريـة بأنهم لـن يقبلوا بأقل 
مـن حقـوق المواطنـة الكاملة 
والشـراكة السياسـية الحقيقية 
فـي الدولـة السـورية الجديدة.
الموضـوع،  هـذا  وفـي 
مـرة  )ألول  يوسـف  يقـول 
السـورية  الدولـة  نشـأة  منـذ 
يشـعر  واسـتقاللها،  الحديثـة 
بـأن  سـورية  مسـيحيو 
وجودهـم بـات مهـددا، هـذه 
تفسـر  المسـيحية  الهواجـس 
الكثيفـة  المسـيحية  الهجـرة 
فهـم  األم،  لوطنهـم  وتركهـم 
بيـن  واقعـون  )المسـيحيون( 
نـار نظـام دكتاتـوري مسـتبد 
يزعم بأنه يحمي المسـيحيين 
مجموعـات  ونـار  واألقليـات، 
جهاديـة  متطرفـة  إسـالمية 
تسـعى إلقامة حكم إسـالمي(.
النشـطاء  يعتقـل  النظـام 
أمثـال  لـه،  والمعارضيـن 
السياسـي  المكتـب  مسـؤول 
كبرئيـل  اآلشـورية  للمنظمـة 
موشـي ومسؤول حزب االتحاد 
السـرياني سـعيد ملكي، وثمة 
سـعيد  وفـاة  عـن  معلومـات 
تحـت التعذيـب فـي سـجون 
المجموعـات  أمـا  النظـام، 
فتقـوم  المتطرفـة  اإلسـالمية 
بخطـف رجـال الديـن وتحرق 
مطارنـة  )خطـف  الكنائـس 
حلـب وراهبات معلـوال وحرق 
ورأس  الرقـة  فـي  كنائـس 

العيـن(.
المتاجرة بالمسيحيين

هـذه األوضـاع المأسـاوية 
التـي ألقـت بظاللهـا الثقيلـة 
السـوريين،  جميـع  علـى 
الحيـة  القـوى  تثـن  لـم 
اآلشـوري  المجتمـع  فـي 
والمسـيحي عـن العمـل مـن 
وطـأة  مـن  التخفيـف  أجـل 
هـذه األوضاع على اآلشـوريين 
أجـل  ومـن  والمسـيحيين 
لـكل  أفضـل  مسـتقبل 

يين. ر لسـو ا
مؤخـرا  صـدر  قـد  وكان 
ألربعـة  مشـترك  تقريـر 
سـورية  حقوقيـة  منظمـات 
اتهمـت فيـه النظـام السـوري 
بالمسـيحيين  )المتاجـرة(  بــ 

 . فهم ا سـتهد ا و

وأكد التقريـر الذي قدمته 
لحقـوق  اآلثوريـة  المنظمـة 
السـورية  والمنظمـة  اإلنسـان 
ومركـز  اإلنسـان  لحقـوق 
حقـوق  لدراسـات  دمشـق 
السـورية  والشـبكة  اإلنسـان 
أن  علـى  اإلنسـان  لحقـوق 
عـدد القتلى من المسـيحيين 
علـى يـد النظـام ارتفـع ألكثر 
)بسـبب  ضحيـة  مائـة  مـن 
للذهنيـة  االنكفـاء  رفضهـم 
وتغليـب  المريضـة  األقلويـة 
العليـا  الوطنيـة  المصلحـة 
للشـعب السـوري فـي العيش 

. لمشـترك( ا
الكنائـس  عـدد  وتجـاوز 
خـالل  النظـام  دمرهـا  التـي 
كنيسـة   36 السـورية  الثـورة 
كنائـس  أربـع  مقابـل 
المسـلحة  المعارضـة  اتهمـت 
واتهمـت  عليهـا،  باالعتـداء 
هـذه المنظمـات النظـام بأنـه 
طائفيـة(،  )ذهنيـة  صاحـب 
وأنـه سـعى منـذ بدايـة الثورة 
)للمتاجـرة باألقليات وخصوصا 
عـرض  ضاربـا  المسـيحيين 
الحائـط صورتهـم المسـتقبلية 
فـي النسـيج المجتمعـي العام 
السـوري فـي محاولـة بائسـة 
منـه لربط مصيـره بمصيرهم( 
وفقـا لتقريـر هـذه المنظمات.
وبعيـدا عـن اإلكليـروس، 
المسـيحيين  غالبيـة  فـإن 
السـوريين ال يمانعـون بتغيير 
صامتـون،  لكنهـم  النظـام 
وللصمـت هـذا أسـبابه التـي 
وخصوصيـة  بطبيعـة  تتعلـق 
المجتمـع المسـيحي وضبابية 
المشـهد السـوري المضطـرب 
البديـل  مـن  والخـوف 
السياسـي الذي يبـدو مجهوال 
حتـى اآلن. الـى ذلـك تشـير 
المسـيحية  األوسـاط  بعـض 
وجـود  إلـى  سـوريا  فـي 
لـدى  وهواجـس  مخـاوف 
المسـيحيين مـن المسـتقبل، 
وتشـدد علـى ضـرورة معرفـة 
مـن  الثـوري  الحـراك  موقـف 
قضيـة هويـة الدولـة وضمـان 
تحييـد الديـن عـن السياسـة، 
وتؤكـد علـى ضـرورة أن يقوم 
المسـلمون بتطمينـات تضمن 
لهم مسـتقبال سياسـيا وثقافيا 
يليـق بوزنهـم التاريخـي فـي 

المقبـل. السياسـي  النظـام 

متابعات

مسيحيو سوريا يشكلون اول ميليشيا عسكرية دفاعا عن مصيرهم
استعدادا لألسوأ .. ودفاعا عن مصيرهم

تالقت ثالثة فصائل وتنظيمات آشورية مسيحية 
سورية هي )تجمع شباب سوريا األم( و)التجمع المدني 

المسيحي( و)الحزب اآلشوري الديمقراطي( في مدينة 
القامشلي ووضعت )وثيقة عمل مشترك( 

باشرت هيئات مجتمعية آشورية مسيحية بتشكيل مجموعات شبابية مسلحة تحت اسم 
»سوتورو«، وهي تعني بالسريانية ـ الحماية، وتضم عناصر من مختلف الطوائف المسيحية في 

منطقة الجزيرة وهي المرة األولى التي يقرر فيها المسيحيون تشكيل ميليشيات مسلحة في سوريا 
على الرغم من تشكيل الكثير من الطوائف والقوميات ميليشيات خاصة بها
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تحقيقات

مــن بيــن مــدن اربيــل 
تنهــض عنــكاوا، محاولــة 
فــي  بفرصتهــا  االمســاك 
مواكبــة مســيرة التطــور، 
وهــذه المدينــة التــي يبلــغ 
ــي 20  ــكانها حوال ــداد س تع
الــف نســمة، معظمهــم من 
الكلدانــي،  شــعبنا  ابنــاء 
اآلشــوري  الســرياني، 
ــد  ــود العدي ــورايا« بوج »س
الحديثــة  الكنائــس  مــن 
تضفــي  التــي  والقديمــة 
عليهــا ســمة تنــوع روحيــة.
اال  تطورهــا  رغــم   
تشــكو  تــزال  مــا  انهــا 
ــات  ــكالت ومعوق ــن مش م
فــي  ولعــل  مختلفــة 
كثــرة  ذلــك  مقدمــة 
الفنــادق الصغيــرة والبــارات 
الخمــور  بيــع  ومحــالت 
ــات التجميــل التــي  وصالون

تخنقهــا. تــكاد 
حاولــت  )ســورايا( 
تلمــس جوانــب مــن واقــع 
عنــكاوا ومشــكالتها عبــر 

لقــاءات مــع المســؤولين 
فيهــا.

مدير الناحية
 يقــول الحقوقــي جــالل 
حبيــب مديرناحيــة عنكاوة

تأسســت ناحيــة عنــكاوا 
ــارة  ــت عب ســنة 1956 وكان
عــن قريــة زراعيــة صغيــرة 
ــد ســقوط  ــم توســعت بع ث
الدكتاتــوري  النظــام 
الســابق حيــث تــم تشــييد 
لمــن  جديــدة  مناطــق 
شــملهم توزيــع االراضــي 
ثــم توســعت الــى مــا نحــن 

عليــه اليــوم، ونحــن بدورنــا 
الشــوارع  بفتــح  قمنــا 
ومجــاري الصــرف الصحــي 
ــة  ــاء اضاف ــبكات الكهرب وش
مشــاريع  تنفيــذ  الــى 
للمناطــق الحديثــة مثــل 
و407  و169   128 منطقــة 
حيــث تــم تبليــط الشــوارع 
وانشــاء مجــاري الصــرف 
الصحــي وشــبكات الكهرباء، 
ــن اجــل  ــل م ــا نعم ومازلن
الخدمــات  اكثــر  توفيــر 

ــر. ــن التقصي ــدا ع بعي
عــدد  يبلــغ  *كــم 

ئــل  ا لعو ا
المســيحية الوافــدة الــى 

عنــكاوا ؟
ـــــ الهجــرة المســيحية 
الــى اربيــل بــدأت منــذ 
كافــة  مــن   2003 العــام 
والمــدن  المحافظــات 
بغــداد  مــن  العراقيــة، 
وكركــوك  والموصــل 
ــت  ــد ان طال ــرة، بع والبص
ــن  ــرا م ــاب كثي ــد اإلره ي

ابنــاء شــعبنا لمجــرد انهــم 
اشــتدت  و  مســيحيون، 
الســنوات  فــي  الهجــرة 
األخيــرة بعــد اســتهداف 
ــداد  ــي بغ ــة ف ــاء الكهن اآلب
ــهيد  ــران الش ــة المط ونياف
ومذبحــة  رحــو  فــرج 
النجــاة،  ســيدة  كنيســة 
ــل  ــى اربي ــد ال ــك تواف كذل
ــة  ــا الصابئ ــكاوا إخوانن وعن
والعمــارة  البصــرة  مــن 
ــداء  ــم واالعت ــد تهديده بع

وقتلهــم. عليهــم 
هنــاك قــرار مــن رئيــس 

مســعود  الســيد  اإلقليــم 
بارزانــي بمنــح الوافديــن 
ــي  ــة ف ــيحيين اإلقام المس
ــف  ــن الوظائ ــكاوا وتأمي عن
لهــم وفــرص العمــل وكافــة 
ســبل االســتقرار، وتبعــا 
لذلــك شــيدت فــي الناحيــة 

باللغــة  مــدارس  خمــس 
العربيــة، كمــا ان الكنيســة 
ــاعدتهم  ــي مس ــا دور ف له
ــة،  ــات الخيري ــر الجمعي عب
منظمــات  جانــب  الــى 

ــي. ــع المدن المجتم

اعدادهــم  عــن  امــا 
االحصائيــات  بموجــب 
دائــرة  فــي  الموجــودة 
ــا  ــي م ــكاوا فه ــايش عن اس
ألــف   20000 ال  تقــارب 

عائلــة. 
* مــاذا قدمتــم مــن 
تســهيالت للعوائــل الوافدة؟
لجنــة  هنــاك  ـــــ 
وزيــر  برئاســة  مشــكلة 
الداخليــة ومحافظــة اربيــل 
ــدة  ــل الواف ــتقبل العوائ تس
ــة  ــعبنا خاص ــاء ش ــن ابن م
كنيســة  احــداث  بعــد 
ســيدة النجــاة حيــث تقــوم 
اللجنــة بتوفير المســتلزمات 
كان  فالتوافــد  الحياتيــة. 
دفعــات،  شــكل  علــى 
تســاعد الكنيســة فــي كفالة 
ــم  ــن لمنحه ــؤالء الوافدي ه
ــير  ــم تيس ــا ت ــة كم االقام
دوائــر  الــى  تنســيبهم 
حكوميــة فــي عنــكاوا يتــم 
ــنويا  ــده س ــده وتمدي تجدي
وبالتنســيق مــع بغــداد.

* مــاذا عــن ظاهــرة 
المشــروبات  احتســاء 
الكحوليــة داخــل الســيارات 
الــدور  بيــن  المركونــة 

؟ الســكنية 
الحظنــا  نعــم،  ـــــ 
ــي بعــض  ــرة ف هــذه الظاه
ولدينــا  عنــكاوا  شــوارع 
خاصــة  دوريــات  اآلن 
ــذا  ــع ه ــرطة تتاب ــن الش م
الموضــو ع ولدينــا تنســيق 
ــة  ــة متابع ــل لجن ــن قب م

الســياحة  مديريــة  مــع 
فــي اربيــل لنقــل هــذه 
المحــالت التــي بجانــب 
الــى  الســكنية  الــدور 
ــر  اماكــن اخــرى مــع توفي
مفــارز تتابــع هــذه الظاهرة 

الحضاريــة. غيــر 

ــن  ــر م ــاك الكثي * هن
ــروبات  ــع المش ــالت بي مح
عنــكاوا  فــي  الكحوليــة 
االماكــن  قــرب  حتــى 
العبــادة؟ ودور  المقدســة 
ـــــ نعــم، مــع االســف 
ــرة وال  ــاك محــالت كثي هن
حيــث  ضوابــط،  توجــد 
محــالت  وجــود  نــرى 
ــع  ــة لكــن، م ــع االغذي لبي
االســف، اصحابهــا المحالت 
اجــزاء مــن محالتهــم لبيع 
الكحوليــة  المشــروبات 
ونحــن بصــدد وضــع خطــة 
التــي  المحــالت  لهــذه 
باتــت تمــال شــوارع عنــكاوا 
بحيــث يجــب ان تكــون 
االماكــن  عــن  بعيــدة 
المقدســة والــدور الســكنية 
هنــاك محــالت تــم غلقهــا 

كانــت بجانــب دور العبــادة. 
التغيــر  يؤثــر  *هــل 
الديمغرافــي علــى عنــكاوا؟ 

ــك؟ ــم بذل ــا رأيك م
تغييــر  يوجــد  ال   
لمدينــة  ديموغرافــي 
ــداد  ــو امت ــل ه ــكاوا ب عن
طبيعــي للنواحــي العمرانية 
ــن  ــكاني، لك ــور الس والتط
هنــاك نــوع مــن القلــق بين 
األهالــي مــن هــذا التغييــر 
حصــل،  الــذي  الســريع 
بعدمــا كانــت عنــكاوا قريــة 
صغيــرة متواضعــة اصبحــت 
اآلن خــالل ســنوات قليلــة 
ــرة  ــرة ومزده ــة كبي مدين
علــى الصعــد كافــة، مشــيرا 
عنــكاوا  »أهــل  أن  الــى 
ــى ان تكــون  حريصــون عل
ــالم  ــة الس ــم مدين مدينته
ــات  والتعايــش بيــن المكون
الموجــودة  االجتماعيــة 
التوســع  وان  فيهــا. 
الحاصــل فــي عينــكاوا مــا 
تطــور عمرانــي،  اال  هــو 
امــا عــن مشــكلة االراضــي 
فنحــن  المطــار  بجانــب 

ــالل  ــن خ ــا م ــدد حله بص
تشــكيل عــدة لجــان وعقــد 
اجتماعــات طالبنــا حكومــة 
ــا  ــض اصحابه ــم تعوي االقلي
فــال مشــكلة لدينــا غيرهــا 
حــل  يتــم  ان  نتمنــى 
االراضــي  هــذه  مشــكلة 
الكابينــة  تشــكيل  بعــد 

الثامنــة. 
شــكاوى  *هنــاك 
لمنطقــة 108 مــن االنقطاع 
المســتمر للتيــار الكهربائــي 
ــق؟ ــي المناط ــة بباق مقارن
ـــ منطقــة 108 منطقة 
ــا، مشــكلتها  انشــئت حديث
ان عــدد الــدور كبيــر مــع 
فهنــاك  المســاحة  صغــر 
للطاقــة  اســتهالك كبيــر 
يــؤدي  مــا  الكهربائيــة 
مشــكالت  احــداث  الــى 

بالشــبكة الكهربائيــة، نحــن 
شــبكات  تقويــة  بصــدد 
ــدات  ــد 4 وح ــاء بم الكهرب
جديــدة وتطويــر الكيبــالت 
الكهربائيــة لهــذه المنطقــة 
علمــا اننــا قمنــا العــام 
شــبكات  بمــد  الماضــي 
ــا  ــم م ــن الزخ ــة لك اضافي

موجــودا. زال 
ــاريع  ــن مش ــل م  *ه

يتــم تنفيذهــا اآلن؟
مشــروع  نعــم،  ـــــ 
ســيكون  بحركــة  شــارع 
شــارعين،  عــن  عبــارة 
القديــم  بحركــة  شــارع 
ــد، بعــد  وشــارع 120 الجدي
ــينتهي  ــذ س ــاء التنفي انته
مــرور شــاحنات الحمــل 
ــي  ــة فتنته ــل المدين داخ
الخانقــة،  الزحــام  ازمــة 
مســتوصفا  انشــأنا  كمــا 
صحيــا فــي 108 مقدمــا من 
ــة  ــة االيطالي ــل القنصلي قب
وانشــاء مــدارس اضافيــة 
دعمــت  كمــا  ثانويــة. 
الحكومــة بنــاء الكنائــس 
لالخــوة الوافديــن الســريان 

واالرمــن والســبتيين حيث 
ســيتم تشــييد الكنائــس 
لهــم علــى نفقــة الحكومــة 
ونتمنــى ان تســرع حكومــة 
االقليــم بتنفيــذ المشــاريع 

االخــرى. الخدميــة 
المصاعــب  *مــا 
التــي  والمعوقــات 

؟ فكــم د تصا
ــي ان  ــن الطبيع ـــــ م
ــات  ــض المعوق ــا بع تواجهن
مــن  طلبــات  هنالــك 
المواطنيــن بفتــح محــالت 
وبــارات.  للمشــروبات 
العــدد  حددنــا  نحــن 
وفــق  ضوابــط  ووضعنــا 
ذلــك، اال ان المواطــن ال 
يلتــزم بذلــك وال يتفهــم 
ــذه  ــن ه ــل م ــم الهائ الك
المحــالت والبــارات والتــي 
ــا  ــد تنعكــس زيادتهاعلين ق
هنــاك  ان  كمــا  ســلبا، 
الفنــادق،  انشــاء  ظاهــرة 
فــكل شــخص لديــه قطعــة 
ارض مســاحتها 500 متــر او 
أقــل يشــيد عليهــا فندقــا. 
مقترحــا  قدمنــا  نحــن 
ــذه  ــادق به ــاء فن ــع بن لمن

امام مديري الناحية والبلدية..
)سورايا( تفتح ملف الخدمات والظواهر السلبية التي تحاصر عنكاوا 

مدير الناحية: نعم، الحظنا ظاهرة وقوف السيارات مساء 
واحتساء المشروبات الكحولية في بعض شوارع عنكاوا 
ولدينا دوريات خاصة من الشرطة تتابع هذا الموضوع

هناك الكثير من محالت بيع المشروبات الكحولية في 
عنكاوا حتى قرب االماكن المقدسة ومع االسف ال توجد 

ضوابط، حيث نالحظ وجود محالت لبيع االغذية لكن اصحاب 
بعضها يستغلون جزءا منها لبيع المشروبات الكحولية 

 بلدية عينكاوا كانت سابقا مرتبطة مباشرة بمجلس الوزراء وكانت لنا خصوصيتنا 
وحتى ميزانيتنا كانت افضل اما اليوم وبسبب بعض االشخاص تم فصلنا عن 
مجلس الوزراء واصبح شأن عنكاوا شأن االقضية والنواحي مرجعها الى وزارة 

البلديات لذلك نشعر بالغبن 

رئيس البلدية: نشعر بالغبن فقد تقلصت سلفتنا الشهرية 
من 50 مليون دينار الى 20 مليون دينار صالحياتنا اآلن 
محدودة واي عمل نقوم به البد من العودة الى بلدية 

اربيل، نتمنى العودة الى مجلس الوزراء

تحقيق: سالى الحر
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ان  اال  المتزايــدة  الصــورة 
طلبنــا رفــض فالفنــادق التــي 
الســكنية  المناطــق  بجانــب 
ــيؤدي  ــة س ــوارع التجاري والش
الــى االزدحــام، لــذا قدمنــا 
ــح  ــد فت ــا عن ــة مقترح للبلدي
ــراج  ــه ك ــون ل ــدق ان يك فن
ــون  ــيارات وان تك ــاص للس خ
بعــدد  محــددة  العمــارة 
المناطــق  وخــارج  الطوابــق 

الســكنية.
ــرة  ــة اخي ــن كلم ــل م *ه

ــورايا«؟ ــا عبر«س تقوله
ــكر كل  ــب أن اش ـــــ اح
مــن ابــدى اســتعدادا للتعــاون 
معــي فــي خدمــة عنــكاوا 
االجمــل  لتكــون  الحبيبــة 
التعايــش  فــي  واالفضــل 
ونحــن  والمحبــة،  الســلمي 
علــى  ســنعمل  بدورنــا 
اشــكر  كمــا  توفيرالخدمــات 
جريــدة ســورايا إلجرائهــا هــذا 

اللقــاء الصريــح معنــا.

 مدير البلدية
ويقــول جوهــر توما يوســف 
رئيــس بلديــة عنكاوا: اســتلمت 
الموقــع فــي 2011/8/1 وعملــي 
فــي هــذا المنصــب خدمــة 
ــة  ــن الخدم ــن، وتتضم للمواط
ــد مــن  ــة العدي بالنســبة للبلدي
الخدمــات منهــا رفــع النفايــات 
والفنــادق  الشــوارع  مــن 
ــى  ــة ال ــكنية اضاف ــدور الس وال
المتراكمــة  االنقــاض  رفــع 
منــذ ســنوات ســابقة كمــا 
ــد  ــق، وق ــة الحدائ ــدم خدم نق
ــه  ــا في ــيمنارا اوضحن ــا س اقمن
ــي تحصــل  ــوات الت بعــض الهف
ونحــاول  للحدائــق  بالنســبة 
المراجــع  مــع  بالتعــاون 
المســؤولة جعــل هــذه الحدائق 
علــى مســتوى يليــق بعنــكاوا، 
ــل  ــي العم ــدون ف ــن جاه نح
المبالــغ  وفــق  تقصيــر  دون 
المخصصــة لنــا. وهنــاك خدمــة 
ــة وهــي  اخــرى تقدمهــا البلدي
ــدور  ــاء ال ــازات لبن ــح االج من
الســكنية والمحــالت واجــراء 
معامــالت البيــع والشــراء، كمــا 
لدينــا  الخدمــات  قســم  ان 
ــا  ــد بادرن يضــم 120 عامــال، وق
ــال  ــركة الرم ــالس ش ــد اف بع

ــك  ــي ذل ــا بتالف ــة قمن الذهبي
ــات  ــع النفاي ــدان جم ــي مي ف
ــر  ــا حيــث اســتطعنا توفي يومي
اضافــة  كبــس  ســيارات   9
الــى 7 ســيارات ملــك للبلديــة 
ــد  ــي آن واح ــل ف ــذه تعم وه
صباحــا كمــا لدينــا )شــفتا( 
ــة  ــاعة الرابع ــد الس ــائيا بع مس
عصــرا تعمــل فيــه 8 ســيارات 
وســيارتان  النفايــات  لرفــع 
ــوارع  ــن الش ــات م ــع النفاي لرف

الرئيســية.
*مقاطعــة 133 تشــكو مــن 
ــا  ــات اليه تأخــر ايصــال الخدم

لمــاذا؟ ومتــى ســيتم ذلــك؟
تضــم  مقاطعــة 133  ـــــ 
الــدور  مــن  قليــال  عــددا 
الســكنية، وضمــن برنامجنــا 
لعــام 2011 وضعنــا المقاطعــات 
ــات  ــا خدم ــر فيه ــي التتوف الت
ضمــن خطتنــا وبجهــود حثيثة 
مــن قبــل القســم الفنــي الــذي 
ــول  ــوفات ح ــل كش ــام بعم ق

الشــوارع والمجــاري تــم رفعهــا 
للجهات العليــا وكل هذا يحتاج 
الــى جهــد ومتابعــة مــن قبــل 
ــن  ــن الذي ــين والفنيي المهندس
ــى  ــك ال ــي ذل ــروا ف ــم يقص ل
ان وصلنــا الــى نتيجــة اعالنهــا 
فــي مناقصــات وهــي مقاطعات 
189 و128 مرحلــة اولــى و133 
ــاريع  ــرزات 147 وكل المش ومف
تكــون ضمــن خطــة خمســية، 
احيلــت  المناقصــات  هــذه 
مقــاول  وكل  مقاوليــن  الــى 
ــكلنا  ــث ش ــه حي ــف بعمل مكل
لجــان اشــراف مــن مهندســين 
ومســاحين وفنيــن علــى هــذه 
المفرزات او المقاطعات فباشــرو 
مقاطعــة189  ففــي  عملهــم، 
ثالثــة  المخصــص  المبلــغ 
مليــارات دينــار، مرحلــة اولــى، 
المخصــص  المبلــغ   128 ولـــ 
 133 ومقاطعــة  مليــار   5  ،3
نصــف  المخصــص  المبلــغ 
مليــار دينــار ومقاطعــة 147 

المبلــغ المخصــص لهــا كان 
ــي  ــن الطبيع ــار فم ــار دين ملي
العمــل يســير بشــكل جيــد 
وكان هنــاك لجــان متابعــة مــن 
الــى  البلديــات اضافــة  وزارة 
لجاننــا، لكــن الــذي حصــل 
ــؤ  ــة 133 كان تلك ــي مقاطع ف
ــا  ــه وبدورن ــي عمل ــاول ف المق
ــذار  ــم ان ــك وت ــا ســبب ذل اعلن
ــن  ــن االن ضم ــاول، ونح المق
ــوف  ــك وس ــة ذل ــل متابع نواص
ــات باســرع  ــر الخدم ــم توفي يت

ــت. وق
ــرز المعوقــات التــي  *مــا أب

ــون منهــا؟ تعان
ــت  ــة ســابقا كان ـــــ البلدي
بمجلــس  مباشــرة  مرتبطــة 

الــوزراء وكانــت لنــا خصوصيتنا 
كانــت  ميزانيتنــا  وحتــى 
افضــل، امــا اليــوم وبســبب 
ــا  ــم فصلن ــخاص ت ــض االش بع
عــن مجلــس الــوزراء واصبحــت 
بلديــة عنــكاوا شــأنها شــأن 
االقضيــة والنواحــي مرجعهــا 
البلديــات، وبتنــا  الــى وزارة 
قارنــا  فلــو  بالغبــن  نشــعر 
ــت  ــي كان الســلفة الشــهرية الت
اليــوم  دينــار  مليــون   50
اصبحــت 20 مليونــا وحاولنــا 
ــوزراء  ــس ال ــى مجل ــودة ال الع
اال اننــا لــم نصــل الــى نتيجــة. 
ــدودة واي  ــا مح اآلن صالحياتن
عمــل نقــوم بــه البــد مــن 
العــودة الــى بلديــة اربيــل، 
ــس  ــى مجل ــودة ال ــى الع نتمن

الــوزراء.
*كيــف تجــدون عنــكاوا 

اليــوم؟
ــة  ــي مدين ــكاوا ه ــــ عن
محبــة وســالم وتعايــش اخــوي 

ــكل  تضــم جميــع االجنــاس ال
يحلــم بالحصــول علــى ارض 
فــي عنــكاوا، فاليــوم اصبحــت 
متطــورة ونطمــح ان نتوســع 
اكثــر واكثــر، وهــذا يعــود الــى 
ــم الســيد  ــة االقلي ــم حكوم دع
والســيد  البارزانــي،  مســعود 
ــظ  ــي والمحاف ــان بارزان نيجرف
وكمــا  البلديــات.  ووزيــر 
التــي  المشــاريع  تالحظــون 
بدأنــا بتنفيذهــا منهــا الشــريان 
الرئيــس الــذي يختــرق عنــكاوا 
بحركــة  مشــروع  وهنــاك 
المرحلــة  وايضــا  القديــم، 
لـــ 128 تــم تنفيــذ  الثانيــة 

الشــوارع. وتبليــط 
نحــن جــزء مــن اربيــل 

فــأي تطــور يحصــل فــي اربيل 
ــار  ــذا فاختي ــكاوا ل ــمل عن يش
اربيــل عاصمــة الســياحة يعــد 

ــا. فخــرا لن
جريــدة  اشــكر  واخيــرا 
ــذه الفرصــة  ــورايا التاحــة ه س
ــا  ــول م ــة ح ــدث بصراح للتح
ــه البلديــة ومــا زالــت  قامــت ب
ــه، واشــكر المواطنيــن  تقــوم ب
أال  وأرجــو  معنــا،  لتعاونهــم 
يتصورالبعــض اننــي اتجاهــل 
ــي  ــى ان تضاه ــر. واتمن التقصي

ــة. ــة اوربي ــكاوا اي دول عن

ارتفاع اسعار الفنادق 
اســتطالع  اجــل  ومــن 
اراء اصحــاب الفنــادق حــول 
ارتفــاع اســعار فنادقهــم التقــت 
)ســورايا( بعــدد منهــم، ويقــول 
فنــدق  مديــر  داود  لهيــب 
ارتفــاع  ان  فــاري:  كارلوفــي 
اجــور الفنــادق يعــود الســباب 
التــي  العمالــة  اجــور  منهــا 

احتياجاتهــم،  مــع  تتناســب 
ومتطلبــات الصيانــة، واجــور 
الكهربــاء وكاز المولــدات الــذي 
ــل  ــث وص ــاع حي ــذ باالرتف اخ
ــف  ــى 240 ال ــل ال ســعر البرمي
ــة  ــب الضريب ــى جان ــار، ال دين
كل هــذه االمــور زادت مــن 

ــكن. ــور الس اج
بعــض  هنــاك  واضــاف: 
المعوقــات منهــا نقــص فــي 
ــي  ــكادر الســياحي للعمــل ف ال
فــي الفنــادق، قلــة الخبــرة 
اغلبيــة  بذلــك  والمقصــود 
ــادق ليســوا  ــي الفن العامليــن ف
فــي  االختصــاص  مــن ذوي 
ــن  ــد م ــذا الب ــال ل ــذا المج ه
وذلــك  الــكادر  هــذا  دعــم 
بتاســيس دورات والعمــل علــى 
ــكاالت  ــي االش ــم لتالف تدريبه
النــزالء، وايضــا هنــاك  مــع 
اجــور  ارتفــاع  اخــر  معــوق 

الكهربائيــة.  الوحــدات 
امــا الســيد ثامــر دانــو مدير 

فنــدق كالســي فقــد قال: 
واســع  تطــور  هنالــك 
وبشــكل ملحــوظ جــدا مــع 
عــدم مراعــاة البنيــة التحتيــة، 
امــا عينــكاوا فقــد تطــورت 
واخــذت  اكثــر  وتوســعت 
ــكل  ــا بش ــد اليه ــل تتواف العوائ

متزايــد. 
التــي  المعوقــات  مــا   *

؟ تصادفكــم 
ــــ الكهربــاء واســعار الــكاز 
كمــا قلــت مســبقا التطــور 
العمرانــي لــه تأثيــر ســلبي 
يتــم  لــم  ان  الطاقــة  علــى 

التخطيــط لهــا. 
* مــا ســبب ارتفــاع اجــور 

ــادق ؟ الفن
ــل  ــب مقاب ــادة الطل ــــ زي
األزدهــار األمنــي التــي يشــهده 

ــراق. ــتان الع ــم كوردس اقلي
اربيــل  اختيــار  ان  كمــا 
عاصمــة الســياحة لعــام 2014 ؟ 
يمثــل فخــرا لحكومــة األقليــم 
دليــل  وهــذا  جميعــا  ولنــا 
علــى أننــا نســير نحــو األتجــاه 

ــح. الصحي
البــارات  لوجــود  هــل   *
والنــوادي الليليــة اثــر فــي 

الســياح ؟ توافــد  يــادة 
بالزيــادة  ليــس  ــــ 
ينقــص  مــا  الملحوظــة.وان 
المســاحة  صغــر  عينــكاوا 
ــى  ــاج ال ــاريع تحت ــون المش ك
واخيــرا  واســعة.  مســاحات 
ــس ادارة  ــم مجل ــمي وبأس بأس
فنــدق كالســي نشــكر جريــدة 
اللقــاء  هــذا  علــى  ســورايا 
نتمنــى مــن اللــه التوفيــق 
ــى  ــن اجــل ان تبق ــع م للجمي
عينــكاوة ســالمة ويبقــى اســم 
ســورايا شــامخا ورمــزا للســالم 

والمحبــة. 

نسعى لتوفير الخدمات للمقاطعات 189 و128 كمرحلة اولى و133 
ثم مفرزات 147 لكن حصل تلكؤ في مقاطعة 133 من قبل 

المقاول وتم انذاره لكن سوف يتم توفير الخدمات باسرع وقت

هنالك قرار من السيد مسعود بارزاني رئيس اإلقليم بمنح 
الوافدين المسيحيين اإلقامة في عنكاوا وتأمين الوظائف وفرص 

العمل وكافة سبل االستقرار لهم

اصحاب الفنادق يبررون ارتفاع اجور السكن فيها بارتفاع احور العمالة و الصيانة، واجور 
الكهرباء وكاز المولدات الذي اخذ باالرتفاع حيث وصل سعر البرميل الى 240 الف دينار، 

الى جانب الضريبة 

ظاهرة انتشار 
صالونات التجميل 

النسائية في 
عنكاوا 

 
شــهدت عنــكاوا مؤخــرا اتســاع 
ــة  ــات الحالق ــرة انتشــار صالون ظاه
ــد  ــا، وبع ــائية فيه ــل النس والتجمي
ان كانــت عبــارة عــن محــالت 
محــالت  االن  اصبحــت  صغيــرة 
كبيــرة وبيوتــا ضخمــة يديرهــا 
حالقــون مــن كال الجنســين ومــن 
جنســيات مختلفــة وتضــم معظمها 
ــة  ــة وكهربائي ــزة ليزري ادوات واجه
ــة  ــة مختلف ــتحضرات تجميلي ومس
ــرا  ــات واب ــة وفيتامين ــك ادوي وكذل

ــدر. ــة المص مجهول
هنــا البــد ان نســجل ومــن 
والمســؤولية  الحــرص  منطلــق 
بعضــا مــن مالحظاتنــا علــى هــذه 
الصالونــات والتــي تؤثــر مــن وجهة 
نظرنــا ســلبا علــى مدينتنــا الحبيبة 
صحــة  علــى  واالهــم  عنــكاوا 

مواطنينــا ومــن اهمهــا: 
ــالت  ــذه المح ــض ه اوال ان بع
ــال  ــة فض ــاطات مختلف ــزاول نش ت
ونالحــظ  الحالقــة  مهنــة  عــن 
المؤجــرة  البيــوت  اغلبيــة  ان 
الســتخدامها كصالونــات تســتغل 
كمحــل ســكن الصحابهــا ايضــا 
وهــذا يســاعد علــى تــردد العديــد 
هــذه  علــى  االشــخاص  مــن 
المحــالت والبيــوت فأيــن الجهــات 
رقابــة  مــن  المختصــة  االمنيــة 
مثــل هــذه المحــالت مزدوجــة 

؟  االســتخدام 
ثانيــا عــدم وجــود ضوابــط 
مــن  تفــرض  خاصــة  وقوانيــن 
قبــل جهــات نقابيــة ورقابيــة علــى 
اصحــاب هــذه المحــالت قبــل 
مزاولتهــا للعمــل وخاصــة شــهادات 
فنيــة او شــهادات خبــرة او دبلــوم 
تخصصــي فــي التجميــل والحالقــة 
موثقــة مــن قبــل جهــات رســمية 

ــة ــل وزارات متخصص ــن قب او م
االجهــزة  اســتخدام  ثالثــا 
التجميليــة  والمــواد  الليزريــة 
المختلفــة التــي تشــكل خطــرا 
انهــا  وخاصــة  البشــرة  علــى 
اشــخاص  قبــل  تســتعمل مــن 
تخصصيــة  شــهادات  اليحملــون 
وغيــر حاصليــن علــى موافقــات 
ــالمة  ــت س ــة تثب ــن وزارة الصح م

هــذه االجهــزة.
لذلــك فاننــا نــرى وانطالقــا مــن 
ــادرة  ــة مب ــة اهمي ــة العام المصلح
ــة  ــى مراقب ــة ال ــات المختص الجه
ومتابعــة هــذه المحــالت والبيــوت 
ووضــع ضوابــط خاصــة يلتــزم بهــا 
اصحابهــا قبــل الحصــول علــى 
بمزاولــة  المتعلقــة  الموافقــات 
علــى  للحفــاظ  وذلــك  المهنــة 
ســمعة بلدتنــا عنــكاوا والمســاهمة 
ــة  ــم المحافظ ــا وااله ــي تطوره ف
ــن.  ــى صحــة وســالمة المواطني عل

ندى صليوا
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ادب وثقافة

قصائد لعيد الحب.. للشاعر رياض الصالح الحسين
1- سمرت عيني

ناظرة الى وردة   
        حمراء

بلون الدم   
تتراقص فرحة 

على جنبات  
ملؤها الهوى

والحب الذي ال نهاية   
له

تكاثرت الورود
وازدادت أحمرارا  

مألت الجوانح
في كل االطراف  

قالوا... انه الفاالنتاين
2- وردة بيضاء اهديتها 
في عيد حبها  

فاسعدت قلبي
وردت بوردة حمراء  

قلت – قلبا ابيض
ناصع البياض أهديت  

فاجابت بوردة حمراء
وبصبغة دمي فديت  

ياللهول – حينما 
يكون الحب احمرا   

وابيضا 
ال ينفصم ابدا...

3- في زنزانة الحب اودعت 
قلبي

وعلى اسوار الحب   
نشرت خبري
وبنار الحب

اكتوى ساعدي  
سالم لك يا قلبي

وأملي  
____________

4- أزفت الساعة
حينما ألتقت االيادي  

وسمت اعين االحبة
شاخصة بنظراتها  

العين تقابل العين
فتصيح االلسن  

باعلى أصواتها
ما أحلى أن تحب  

حينما
تزف الساعة...

شذرات...
 د. سعد يوسف توما

في هذه اللحظة تماما
    العالم قلب كبير يدق بقوة

       العالم زهرة لوتس في شعر فتاة صغيرة
           العالم هرة بيضاء تموء بلطف و هي تشرب

العالم أغنية مسافرة في قطار مجهول
    العالم يمامة…

           في منقارها بطاقة بريدية:
                                       إنني أحبك.

و الشارع الوحيد العادلحياتنا مغلقةلكن، اسمعني، أرجوكتؤدي إلى جميع الجهاتشوارع مفتوحةهذه مدينة مليئة بالشوارع
ذلك الذي يأخذني إلى قلبك

اقذف قطعة نقود في الهواء و أضحك

     إذا كان نسر سأحبك

           و إذا كانت كتابة سأحبك أيضا

              سأطفئ الجحيم بقطرة من الماء سأقلد الريح وساما من البرتقال       سأطلق غابة على الصحراء الكبرى    سأزوج البحر من فتاة النجومسأبني شمسا بثالث نوافذ و أربعة أبواب
                               و سأقول لك: أنا أحبك.

كوحش كبير، كبير
    بأنياب خضراء

        و مخالب ممطرة
     سأخرج إلى العالم

           و حيث تلمع عيون األطفال
                              و أجنحة النوارس

   سأجلس مع القبلة قرب الينابيع
               و أختبئ مع الفالحات بين سنابل القمح

الحب                                                      و أقول: أحبك.
   الحب ليس غرفة لإليجار

         نتركها ببساطة و نرحل
            مخلفين الصور القديمة و الغبار

  و أعقاب السجائر
       الحب ليس أغنية جميلة

                نتعلمها بغتة، و ننساها بغتة
 كما ننسى، عندما نكبر،

    الطفولة و اللعب و حليب األمهات
                                 الحب ليس حبة أسبرين

   نتناولها عندما نشعر بالصداع
                و ليس نكتة خفيفة

   نتداولها في أوقات الضجر
الحب ليس وردة للزينة

            و ال كأسا مكسورة لسلة المهمالت
الحب..

     شهادة والدة دائمة
                      نحملها برأس مرفوع

السبت، األحد، االثنين، الثالثاء، األربعاء، الخميس، الجمعة…
         أنا أحبك

                   الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف…
                السابعة صباحا، السابعة مساء،  أنا أحبك

                             الثانية بعد منتصف الليل…
في الضباب و األودية و المنازل و الحقول       أحبك هنا و أحبك هناكأنا أحبك

                                            أنا أحبك.

أنا زهرة متعبة
     في غابة بعيدة

                    سأتقدم بهدوء و أنام على صدرك
   أنا رجل خاطئ

          ها أنذا أرفع يدي
                           طالبا مغفرتك

       أنا طفل لم أحفظ دروسي
                                    تعالي علميني

                                كيف أجمع برتقالة و سبع تفاحات
لأليام الجميلة القادمة أسن أسناني

لة المقبلة أعد السرير
       للمرأة الجمي

         و على الحائط األسود
             

             
   

    فوق الطريق العاري

            تحت السماء الزرقاء
     

          أبعثر رماد قلبي
             

    

        منتظرا البسكويت اللذيذ
     

          و الدراجة الصغيرة
             

          

مة )ممتاز( في الحب!.
    و عال



11 العدد الثامن - األحد 9 شباط 2014
ادب وثقافة

بينما أنا في حديقة 
مني  اقترب  المنزل 
متعبا  يبدو  كان  كلب 
جدا ولكن صحته كانت 
نظيفا  وكان  جيده 
مما  رقبته طوق  وعلى 
صاحبا  له  أن  يعنى 

يعتني به جيدا.
المنزل  إلى  دخلت 
له  فقدمت  وتبعني 
يأكل  فلم  طعاما 
وماء  حليبا  له  وقدمت 

ولكنه  يشرب،  فلم 
في  ركن  إلى  توجه 
ونام  المعيشة  غرفة 
ولما  الساعتين  قرابة 
نحو  توجه  استيقظ 
الباب ففتحت له عندها 
برجلي عدة  رأسه  فرك 
وغادر.  امتنانا  مرات 
بأمره وتعجبت  أحترت 
تبريرا  أجد  لم  ولكني 
اليوم  في  حدث،  لما 
نفس  وفي  التالي 

ودخل  حضر  الموعد 
إلى نفس الركن ونام ... 
تكرر  وغادر،  واستيقظ 
ذلك لعدة أيام واحترت 
كثيرا وقررت أن أعرف 
تصرف  وراء  القصة  ما 
الهادئ  الحيوان  ذلك 
وكتبت  ورقة  أحضرت 
أعرف  أن  )أود  عليها: 
هذا  يكون صاحب  من 
وما  الظريف  الكلب 
هل  وأيضا  قصته،  هي 

الى  يحضر  أنه  تعرف 
لينام  فقط  يوميا  بيتي 
الزمن  من  ساعتين 

ويغادرني.)
التالي  اليوم  في 
الكلب  ذلك  حضر 
من  ورقة  ووجدت 
عليها  مكتوب  صاحبه 
على  كثيرا  لك  )شكرا 
وعلى  كلبي  استقبال 
منحه الوقت لينام قليال 
كل يوم، نعم، له صاحب 

قد  ولكن  كثيرا  يحبه 
زوجتي  صراخ  أتعبه 
وأحاديثها  المستمر 
المزعجة التي ال تنتهي 
فلم يعد يستطيع معها 
النوم فبحث عن الهدوء 

ومنحته انت إياه
هل   : مالحظة 
بالحضور  لي  تسمح 

معه غدا(

 كامل عبد القادر

اغمـــض عينـــي وابحـــر 
ـــة  ـــى الطفول ـــن ال ـــر الزم عب
ــرة  ــتعيد مـــن الذاكـ , واسـ
وجـــوه واســـماء وشـــقاوات 
ـــدري  ـــاح وب ـــي , صب اصدقائ
وجوزيـــف ونائـــل وجـــورج 
وعامـــر ونضـــال وموفـــق , 
وارانـــي بيـــن اولئـــك االحبـــة 
, ذلـــك الطفـــل المشـــاكس 
الـــذي اليتعـــب مـــن الركـــض 
وراء احالمـــه الطفوليـــة التـــي 
كانـــت تبـــدو لـــه كالفراشـــات 

الملونـــة المتطايـــرة فـــي 
ـــاوال  ـــات مح ـــع االتجاه جمي
بهـــا  االمســـاك  عبثـــا 
واحـــدة  مـــرة  جميعـــا 
ــاك  ــاول االمسـ ــه يحـ وكأنـ
ـــه ,  ـــن يدي ـــه بي ـــم كل بالعال
ـــه  ـــت ذات ـــي الوق وال يمـــل ف
مختلـــف  صياغـــة  مـــن 
ـــي  ـــاء وتلق ـــب لالصدق المقال
ـــقوط  ـــم , او الس ردود افعاله
ــم وال  ــباك مقالبهـ ــي شـ فـ
مـــن صخـــب قهقهاتهـــم 

احدهـــم  ســـقط  كلمـــا 
ــن  ــب االخريـ ــع مقالـ صريـ
التـــي  ومداعباتهـــم 
التضاهيهـــا لـــذة مهمـــا 
كان يبلـــغ مـــن عنفهـــا او 
تطرفهـــا او قســـوتها مـــا 
اعمـــاق  وليـــدة  دامـــت 
طفوليـــة عفويـــة ال يهمهـــا 
ـــؤم  ـــرف الل ـــرح وال تع اال الم
التصرفـــات  عدائيـــة  او 

المقصـــودة.
تلـك  هـم  كان  فقـد   
الطفولـة التـي كانت تسـكننا 
مقاعـد  بيـن  والمتوزعـة 
المدرسـة  فـي  الدراسـة 
المنذريـة االبتدائيـة , حيـث 
نلتقي معلمينـا االفاضل وفي 
مقدمتهـم معلم الدين المربي 
الفاضـل الجليـل الـذي تـرك 
ابلـغ االثـر فـي نفوسـنا االب 
)الخوري افرام رسـام ( رحمه 
الله ومعلم الحسـاب االسـتاذ 
رمزي ومعلم الرياضة االسـتاذ 
,ونحـن  وسـواهم  ودمـن 
نعـدو فـي سـاحة المدرسـة 
متنافسـين فـي الجـري وفي 
لعبـة  كرة القـدم ونتقافز في 
االزقـة الشـعبية الضيقـة  في 
مدينـة الموصـل , محاوليـن 
االمسـاك بالزمـن وانتـزاع كل 
مـن  انتزاعـه  نسـتطيع  مـا 
والعبـث  والضحـك  المـرح 
مـن  الطفوليـة  واالالعيـب 
بيـن فواصلـه قبـل ان تـدور 
وتبتعـد  دورتهـا  السـنوات 
االحـالم  شـوطئ  عـن  بنـا 
واالمانـي والتخيـالت وحتـى 
االوهـام الطفوليـة لنرنـو اليها 
مـن بعيـد عبـر بوابـة الزمـن 
ونحـاول اسـتعادة بعـض من 
بعـض   واستنشـاق  حالوتهـا 

مـن عبيرهـا.
يكـن  لـم  حينهـا  فـي 
الشـمس  اشـرقت  ان  يهمنـا 
اوت  انهـا  او  احتجبـت  او 
لسـريرها مبكرا تاركـة الغيوم 
تتلبد وتنشـر ظاللهـا القاتمة 
واحمالهـا  ثقالهـا  تلقـي  او  
علينـا , فال برد الشـتاء الذي 

كان يعـرف كيف يتسـلل الى 
عظامنـا ويجعـل هـواء الزفير 
المنطلـق مـن اعماقنـا مثـل 
شـريط مـن الدخـان االبيض 
وال قطع الثلوج الشـفافة مثل 
قطـع القطـن المنـدوف وهي 
ترسـم لوحاتها السريالية على 
االشـجار والجـدران وال لهيب 
تمـوز كانوا يسـتطيعون ثنينا 
عـن ممارسـة طفولتنا وعبثها 
بدفـق  االمسـاك  ومحاوالتهـا 
الحيـاة او عرقلـة جرينـا فـي 
جميـع  وفـي  النهـارات  كل 

االتجاهـات فـكان تعبنا لذيذا 
وطرائفنـا  لذيـذة  ومقالبنـا 
لذيـذة  وسـخريتنا  لذيـذة 
ومعاركنـا  خالفاتنـا  وحتـى 
لذيـذة  كانـت  وخصوماتنـا 
وتسـامحنا  مغفرتنـا  والن   ,
وطيبـة اعماقنـا كانـت الـذ , 
فكنـا مـاأن نتخاصـم ونلـوذ 
بالزعـل والقطيعـة ظهرا حتى 
نلتقـي ونتصالح ونعـود للعبنا 
طفولتنـا  وصخـب  ولهونـا 

المتفجـرة عصـرا.
اما ليالي الصيف فقد كان 
وسحرها  الخاصة  نكهتها  لها 
فوق   االحالم  نلتحف  ونحن 
الفقيرة  المنازل  سطوح 
بدهشة  النجوم  الى  ونتطلع 
االولى  للمرة  نشاهدها  كاننا 

الشتاء     ليالي  كانت  بينما   ,
من  الكثير  الينا  تحمل 
الحكايا اللذيذة حول اساطير 
كل  وفي  شتاء  كل  نسمعها 
مرة تذهلنا ونعجب بها وكاننا 
نسمعها للمرة االولى ’ وذلك 
المشاكس  العنيد  الطفل 
في  ورغبة  تفاؤال  المملوء 
العالم  احالم  بكل  االمساك 
يسكنني  واحدة  دفعة 
فاتحا  الخيال  الى  بي  ويطير 
محاوال  يديه  واصابع  ذراعيه 
عبثا  كله  العالم  يحتضن  ان 

برهافة  يتوقع  كان  وكأنه 
احاسيسه الطفولية ما يخبئه 
صعاب  من  المستقبل  لنا 
وكوارثها  وماسيها  الحياة 
فيها  الفراق  واالم  واحزانها 
ربما  والتي  همومها  واثقال 
عظام  ستطحن  او  طحنت 
بعضنا وتسحقها تحت دوران 
وستجعل  القاسية  عجالتها 
يقايض  ان  يتمنى  بعضنا 
منه  تبقى  ما  او  كله  العمر 
الزمن  ذلك  من  بلحظات 
الذهبي الجميل زمن الطفولة 
الشفيف مثل الحلم النزق مثل 
العذبة  المراهقين  تصرفات 
مثل القبلة االولى التي تاتي 
على حين غرة دون اعداد او 
لذة  لتترك  مسبق  استعداد 

التي  الشفاه  على  المفاجاة 
واللهفة  الحنين  يقتلها  يكاد 
واالشتياق بعد سنين طويلة 
لمغامرة مماثلة ولقبلة مماثلة 
نزقة مفاجئة منتزعة من بين 
الى  المسرع  الزمن  فواصل 

المجهول.
واذ اسـتيقظ فجـأة مـن 
احـالم الطفولـة علـى صـوت 
الذهبيـة  وحنجرتهـا  فيـروز 
تعيدهـا  بتوسـالت  تشـدو 
)طيـري  الطفولـي  لزمنهـا 
ورق  يـا  طيـري  طيـارة  يـا 

وخيطـان بلكـي ارجـع بنـت 
ازغيـري على سـطح الجيران 
.. ينسـاني الزمان على سطح 
الجيـران( , واذ يختفـي ذلك 
حيويـة  المتخـم  الطفـل 
والمملـوء  مقالبـا  والمتـرع 
 , ناظـري  عـن  مشاكسـات 
واتلمـس  الواقـع  الـى  ارنـو 
مـا الـذي فعله الزمـن بطفل 
االمـس الـذي كان مسـكونا 
بالعلـم  االمسـاك  بحلـم 
كلـه بيـن يديـه وهـو يعـدو 
, ال  الملونـة  الفراشـات  وراء 
اجـد اال طفـال متعبـا انهكـه 
المتواصـل  المضنـي  صراعـه 
مـع الحيـاة وتحدياتهـا فمرة 
يطيـح  واخـرى  بـه  تطيـح 
يـزال  مـا  ذلـك  ومـع  بهـا 

يهـزأ  قدميـه  علـى  واقفـا 
جراحـات  ورسـمت   , منهـا 
خطوطـا  قلبـه  علـى  الغـدر 
عميقـة متداخلـة ومتقاطعـة 
ال  نزيـف  بدوامـة  اشـبه 
يحتضـن  وامسـى   , يتوقـف 
بـدل الفراشـات عصـورا مـن 
االحـزان بيـن يديـه , طفـل 
ربمـا قـد شـاخ قبـل االوان 
ومـا زالـت يـداه مفتوحتيـن 
غيـر قادرتيـن على االمسـاك 
بحلـم واحـد بعد ان تسـربت 
كل االحـالم مـن بين اصابعه 
كمـا كانـت تتسـرب الرمـال 
ونحـن  ايدينـا  بيـن  مـن 
شـاطئ  علـى  بهـا  نتقـاذف 
دجلـة , وعبثا حـاول التعلق 
باحدهـا ليجـد نفسـه فجـأة 
بحيـرة  وسـط  يغـرق  يـكاد 
واالالم  المصاعـب  مـن 
والتحديـات  والجراحـات 
قرار,ومـع  وال  لهـا  الحـدود 
ذلـك مـا يـزال يغافـل احزانه 
المحيـرة  ابتسـامه  ويرسـل  
لطفـل  المميـزة  الغامضـة 
ويشـده  يسـكنه  مشـاكس 
الـى الماضـي  بقـوة ويابـى 
ان يغـادر اعماقـه, وال ينفـك 

نفسـه يتمتـم مـع 
رعـى اللـه زمنـا للطفولة 

كـم كان ممتعـا
العمـر  مـن سـباق  آه  و 

مسـرعا كان  كـم 
و اه مـن الـم الفـراق كم 

موجعا سـيبقى 

م - ف

وأخـــاف عليـــــك
مــــن النــــــــاس 
ومــــن نفســــــي
ومــــن جنــــــون
عواصفي وبراكيني

ومــــــن رقـــــــة 
همــــسي...

فانــــــت اروع ..
ما فــــي حاضــري

ومســــتقبلي...
وأمســـــي ...

وأنــــت  قمــــري 
فــي حلكـــة ليالي 
وفـــي نهاراتــــي
 شـــــمسي ...
ما اسعدني ...

ان رحلــــت ...
ويــداك الحانيتـان 
توسداني برمسـي  

الكلــــب والزوجـــــــــة

تداعيــات وجدانيــة 
....................

لـــــو أســــــتطيع 
ان أمســح دمعـك

بشـــغاف قلبــــي 
لفعلــــت .........

لـــــــو أســـــتطيع 
أن اضمــد جراحـك

برمـــــش عينـــي
مــا تأخـــرت ....

لــــــو أســـــتطيع 
أن أنـــزف وجعــي 

الوقـــــف نزفـــــك
لقبلــــت ........

لــــــو اســــتطيع 
أن أفديك بروحي

لتبسمي فقــــط
ألســــرعت .....
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نســتقبله  كيــف 
ــا؟ برومانســية تعطــر اعماقن
العشــاق  كل  الــى 
ــم  ــات، إليك واألزواج والزوج
ــح  ــن النصائ ــة م ــذه الباق ه
فــي  تســاعدكم  التــي 
االحتفــال بعيــد الحــب دون 
ومــع  مبالغــة،  أو  تكلــف 
مراعــاة كل منكــم لمشــاعر 

اآلخــر...
ســيدي :ال تنســى هــذا 
اليــوم حتــى لــو كنــت ممن 
ال يحتفلــون بــه، فــال تنــس 
االحتفــال مــع شــريكتك إذا 
كانــت توليــه اهتمامــا حتــى 
ال تجــرح مشــاعرها، حــاول 
ــث  ــك بحي ــط هاتف أن تضب
حتــى  باليــوم  يذكــرك 
وتخصــص  لــه  تســتعد 
لزوجتــك أو خطيبتــك وقتــا 

ــاء. ــي المس ف
تبالغــي  :ال  ســيدتي 
هديتــه,  تحليــل  فــي 
حيــث  تبالــغ بعــض النســاء 
هديــة  كل  تقييــم  فــي 

يقــوم  وحركــة  وكلمــة 
بهــا شــركاؤهن لمحاولــة 
اكتشــاف مــا بيــن الســطور، 
ولكــن ننصــح بــأال تنظــري 
للهديــة التــي قــد تبــدو 
أنهــا  باعتبــار  رخيصــة 
ــه  ــعر ب ــا يش ــتخبرك عم س
فالهديــة  نحــوك  حقيقــة 
ــس  ــة ولي ــا المعنوي بقيمته

ــا  ــة خصوص ــا المادي بقيمنه
ــوم. ــذا الي ــل ه ــي مث ف

ننصحــك    : ســيدي 
وبعــدم  بعنايــة  التســوق 
اختيــارك  فــي  اإلهمــال 
الحــب،  عيــد  لهديــة 
لهــا  تشــتر  ال  وكقاعــدة 
زيــادة  عمليــة  أشــياء 
كاألجهــزة  اللــزوم،  عــن 

مثــال. الكهربائيــة 
مــن  الرغــم  علــى 
انشــغال معظمنــا بالعمــل 
ــة، إال  وبالمســؤوليات اليومي
أنــه يمكنــك إعطــاء شــريكك 
االحتفــال  بــأن  إحساســا 
بعيــد الحــب مســتمر طــوال 
يمكنــك  فمثــال  اليــوم، 
اإلفطــار  وجبــة  تقديــم 

ــرير، أو أن  ــي الس ــه ف لها/ل
ــب  ــالة ح ــا رس ــي له تخف
فــي حقيبتهــا أو أن تضعــي 
ــب  ــي جي ــب ف ــالة ح رس
قميصــه، أو أن ترســل لهــا 
رســالة علــى هاتفهــا تخبرها 
وأنــك  بهــا  تفكــر  أنــك 
معهــا  لالحتفــال  تتطلــع 
ــاء. ــي المس ــد الحــب ف بعي
تخطــط  كنــت  إذا 
مــع  األمســية  لقضــاء 
ــي  ــك ف ــك أو خطيبت زوجت
ــك أن  ــم فعلي ــد المطاع أح
ــبقا، أو  ــز مس ــادر بالحج تب
ــتحتفل  ــك س ــا بأن أن تعده
معهــا فــي اليــوم التالــي 
لعيــد الحــب بعــد أن يخــف 

الزحــام.
ــل  ــة ال تحم ــي النهاي ف
ــا  ــن معناه ــر م ــور أكث األم
ــا  ــوم كم ــر الي ــم يس إذا ل
تخيلــت، فتذكــر أن عالقتك 
بشــريكك أو شــريكتك هــي 
يــوم  مجــرد  مــن  أهــم 

ــد. واح

إلى  الزوجات  تبادر بعض 
بالغزل  حبهن  عن  التعبير 
وتعجز  اللطيف،  والكالم 
التعبير  عن  أحيانا  الكلمات 
عما يجوب في خاطر الزوجة، 
في هذه الحالة ما عليك فعله 
التصرفات  إلى  المبادرة  هو 
واألفعال التي ستريح الرجل، 
واهم  إليك،  انتباهه  وتلفت 

هذه األفعال:
عنه،  انتباهك  تصرفي  ال 

خالل  بهاتفك  تنشغلي  ال 
تهمليه  ال  الطعام،  تناولكما 
وإال ظن أنه غير مهم بنظرك 
حبك  عن  له  عبرت  مهما 
طبقه  له  اطهي  بالكالم، 
المفضل من دون أن تسأليه 

أو تطلبي مساعدته.
دون  من  له،  استمعي 
ونظريات،  ونصائح  تعليق 
التعليق عانقيه بحرارة،  وبدل 
بمظهرك،  بنفسك،  اهتمي 

سينعكس  الذي  بمزاجك 
الحاالت،  كل  في  عليه 
فهذا أسلوب غير مباشر في 

التعبير عن حبك له.
في  الرجل  تقدم  مهما 
في  مراهقا  يبقى  السن، 
وأفكاره.  تصرفاته  بعض 
إطراءات  وأعطيه  غازليه 
جسمه،  عضالته،  حول 

رجولته، وتغزلي بالشيب حين 
يتسلل إلى رأسه، وفي النهاية 

المساعدات  على  اشكريه 
التي يقدمها، في ما  الصغيرة 
القمامة،  أكياس  نـزع  يخص 

وأغراضه،  مالبسه  توضيب 
أن  تعتقدين  كنت  لو  حتى 

ذلك من واجبه.

ــع  ــة مـ ــاء بغرابـ ــن النسـ ــد مـ ــرف العديـ تتصـ
الرجـــال، ويوجهـــن لهـــم أســـئلة تشـــكل مصـــدر 
ـــاك  ـــك، وهن ـــن ذل ـــرات ال يدرك ـــم، والكثي ـــاج له اإلزع
ـــر  ـــا األكث ـــى أنه ـــال عل ـــع الرج ـــق جمي ـــئلة يتف أس
ـــذه  ـــن ه ـــان وم ـــض األحي ـــي بع ـــا ف ـــا وإحراج إزعاج

األســـئلة :
ـــؤال  ـــذا الس ـــك ه ـــألت زوج ـــر؟ إن س ـــم تفك • ب
ـــه.  ـــن مـــن حريت ـــك تحدي ـــد وبأن ـــه مقي ـــد يشـــعر بأن ق
فهـــو يعتبـــر أنـــه لـــو أراد أن يخبـــرك عـــن شـــيء 

ـــه. ـــاء نفس ـــن تلق ـــك م ـــيفعل ذل ـــا، س م
ـــن  ـــيجعله يظ ـــؤال س ـــذا الس ـــي؟ ه ـــل تحبن • ه
ـــك تشـــكين  ـــك، ممـــا يعنـــي أن ـــك تشـــكين بحبـــه ل بأن
ــا، ولكـــن تذكـــري أن  بإخالصـــه ووفائـــه لزواجكمـ
الرجـــل ال يعبـــر دائمـــا عـــن حبـــه مـــن خـــالل 
ــالل  ــن خـ ــا مـ ــة، إنمـ ــة والعذبـ ــات الجميلـ الكلمـ
ـــعادة  ـــعادتك وس ـــل س ـــن أج ـــه م ـــه وتضحيات تصرفات

العائلـــة.
أننـــي بدينـــة؟ إن كنـــت قـــد  أتعتقـــد   •
اكتســـبت بعـــض الـــوزن الزائـــد، قـــد يقـــول لـــك 
ـــت  ـــل: »ال لس ـــة، مث ـــة ملطف ـــة بطريق ـــك الحقيق زوج
ـــات  ـــك خســـارة بعـــض الكيلوغرام ـــة، ولكـــن يمكن بدين
الزائـــدة« هـــذا الجـــواب قـــد يـــؤدي إلـــى خـــالف 
ــر  ــم األمـ ــت بتعظيـ ــه إن قمـ ــك وبينـ ــر بينـ صغيـ

وشـــعرت بأنـــك مســـتهدفة.
ـــذا  ـــي؟ ه ـــل من ـــرأة أجم ـــذه الم ـــد أن ه • أتعتق
ــى  ــه علـ ــا إن طرحتـ ــون محرجـ ــد يكـ ــؤال قـ السـ
زوجـــك. وفـــي حـــال لـــم يعطـــك الجـــواب الـــذي 
ـــالف  ـــى خ ـــك إل ـــؤدي ذل ـــد ي ـــمعيه، ق أردت أن تس

بينكمـــا.
• مـــاذا ســـتفعل بعـــد وفاتـــي؟ هـــذا الســـؤال 
ـــة  ـــر بالحال ـــرد التفكي ـــرا لمج ـــك كثي ـــج زوج ـــد يزع ق
ـــي  ـــه ف ـــيجد نفس ـــه س ـــا أن ـــا، كم ـــيكون به ـــي س الت
ـــا  كان   ـــول إذا م ـــى الق ـــرا عل ـــث مجب ـــياق الحدي س
ـــؤدي  ـــد ي ـــرة أخـــرى ق ـــرك أم ال، م ســـيتزوج مـــن غي
ـــي  ـــم تحصل ـــا إن ل ـــجار بينكم ـــى ش ـــؤال إل ـــذا الس ه

ـــر. ـــواب المنتظ ـــى الج عل

ـــي  ـــات الت ـــض االهتمام ـــس بع للعري
تتعلـــق بيـــوم الزفـــاف، وهـــو مـــا 
ــاء،  يجهلـــه الكثيـــرون وخاصـــة النسـ
فلنلـــق نظـــرة ســـريعة علـــى األمـــور 
ـــى  ـــس، وتحظ ـــال العري ـــغل ب ـــي تش الت

باالهتمـــام األكبـــر لديـــه:
ــس  ــب العريـ ــل: يرغـ ــهر العسـ شـ
ـــى  ـــه إل ـــع عروس ـــه م ـــأن يتج ـــادة ب ع
ـــة لقضـــاء شـــهر  ـــة أو محلي ـــة قريب وجه
العســـل، لكنـــه فـــي الســـر يبحـــث عـــن 

الوجهـــات الســـياحية الرائجـــة 
والمواقـــع،  الصحـــف  عبـــر 
وغالبـــا مـــا يفاجـــئ العريـــس 
ـــالم  ـــن األح ـــة م ـــه برحل عروس
ـــه  ـــح ل ـــية تتي ـــة رومانس ووجه
فرصـــة قضـــاء أجمـــل رحلـــة 

فـــي حياتـــه واالســـترخاء.
كيكـــة الزفـــاف: معظـــم 
فرصـــة  يحبـــون  الرجـــال 
الزفـــاف  كيكـــة  تـــذوق 
مـــع  المواعيـــد  واختبـــار 
الخبازيـــن، وســـوف تفاجـــأ 
المتعـــة  بمقـــدار  العـــروس 
التـــي ســـتحظى بهـــا خـــالل 
تـــذوق النكهـــات وتكتشـــف 

ــذا  ــي هـ ــد فـ ــس مفيـ أن رأي العريـ
المجـــال.

ـــت  ـــذا الوق ـــيقى: وه ـــار الموس اختي
هـــو األنســـب ليعبـــر عريســـك عـــن حبـــه 
ـــات تعشـــقينها أو  ـــك مـــن خـــالل أغني ل
ـــل  ـــا وتحم ـــا مع ـــات تحبانه ـــر إيقاع عب
ـــب  ـــا يج ـــة، وهن ـــات جميل ـــا ذكري لكم
اإلشـــارة إلـــى أن معظـــم الرجـــال 
يميلـــون إلـــى أنمـــاط مختلفـــة فـــي 
ــدى  ــن بمـ ــد تفاجأيـ ــيقى وقـ الموسـ

رغبـــة عريســـك بإعـــداد موســـيقى 
الزفـــاف بنفســـه.

انتقـــاء الســـيارة: لـــدى معظـــم 
العرســـان رأي خـــاص فـــي هـــذا 
الخصـــوص ولديهـــم طريقـــة فـــي 
ـــر  ـــاب وكاالت تأجي ـــع أصح ـــل م التعام
الســـيارات النتقـــاء الســـيارة المطلوبـــة 
ـــد  ـــه ق ـــن أن ـــد تفاجأي ـــوم، وق ـــذا الي له
ـــيارات  ـــن الس ـــدة م ـــواع ع ـــي أن ـــر ف فك
أو اختـــار واحـــدة وعـــاد وغيـــر رأيـــه 

ــرعة. بسـ
األولـــى:  القبلـــة 
ـــة  ـــف القبل ـــف تعري يختل
ــال  ــن الرجـ ــى بيـ األولـ
ــده،  ــاف وبعـ ــل الزفـ قبـ
ـــد  ـــا يري ـــا م عريســـك غالب
رومانســـية  تكـــون  أن 
ولكـــن  وعاطفيـــة 
ليـــس لوقـــت طويـــل 
وسيســـعى لذلـــك، لـــذا 
ــى  ــك علـ ــوف يفاجئـ سـ
برومانســـية  األرجـــح 
غيـــر معهـــودة ويقبلـــك 

ــب. ــكل حـ بـ

الســن  العمر،انــه  مــن  العشــرون 
الجميــل والصغيــر الــذي ال تــود الكثيرات 
ــن  ــتحيل، لك ــر مس ــذا أم ــه، وه مفارقت
ــى  ــاظ عل ــو الحف ــل ه ــن والجمي الممك
جمالــك فــي هــذا الســن، ولكــي تتميــزي 
بإطاللتــك بيــن الجميــع مــا عليــك ســوى 
أخــذ النصائــح التاليــة علــى محمــل الجد 

ــا: ــام بتنفيذه والقي
• ألنــك فــي عــز نشــاطك، عليــك 
التــي  الرياضيــة  التماريــن  معرفــة أن 
ــار،  ــالل النه ــا خ ــتها يومي ــك ممارس علي
تــؤدي دورا جوهريــا فــي حمايــة نفســك 
مــن التوتــر، وتخلصــك مــن الضغــط 
ــارة  ــس نض ــذي ينعك ــر ال ــي، األم العصب

ــرتك. ــى بش ــة عل وحيوي
• حفاظــا علــى إشــراقة بشــرتك، 
ــي  ــة الت ــي المرحل ــون العشــرينات ه وك
تطبــع بشــرتك وترافقهــا مســيرة حياتــك 
بأكملهــا، احرصــي أن تحميهــا مــن ألــد 
أعدائهــا، مــن أشــعة الشــمس. احتفظــي 
بواقــي الشــمس فــي حقيبتــك، واحرصــي 
أن تطبقيــه علــى وجهــك كلمــا خرجــت 

ــي الشــمس. ف

• فــي هــذا العمــر، عليــك البــدء 
صحــي،  غــذاء  نظــام  بإتبــاع  جديــا 
ــكر  ــن الس ــكان م ــدر اإلم ــف ق والتخفي
والملــح واألطعمــة الحــارة الغنيــة والتوابل 
تــؤذي  المأكــوالت  فهــذه  والمقالــي، 
بشــرتك، وتعــزز ظهــور البثــور والــرؤوس 
الســوداء وحــب الشــباب فيهــا. بالمقابــل 
ــدة للبشــرة  ــن األطعمــة المفي ــري م أكث
كجــوز الهنــد واألفــوكادو والزيــوت علــى 

ــا. أنواعه
• إيــاك وهــوس تســمير البشــرة، 
فالبشــرة البرونزيــة التــي تشــكل هاجســا 
عنــد غالبيــة الفتيــات فــي ســن المراهقة، 
ــواء  ــر، س ــد كبي ــى ح ــرتك إل ــؤذي بش ت
حصلــت عليهــا طبيعيــا، مــن خــالل 
التعــرض بشــكل مفــرط ألشــعة الشــمس، 

ــزر. ــطة اللي ــا بواس أو اصطناعي
• احرصــي علــى إتبــاع روتيــن عنايــة 
حقيقــي بالبشــرة، مــن خــالل إتبــاع 
برنامــج للترطيــب والتقشــير والتنظيــف، 
ــراء، واســتعمال  ــح الخب مــن خــالل نصائ
ــبة  ــدة للبشــرة، والمناس ــات المفي الكريم

ــا. لطبيعته

المرأة والمجتمع

اكثر االسئلة النسوية عيد الحب على االبواب.. كيف نستقبله برومانسية تعطر اعماقنا؟
ازعاجا للرجال

هكذا تتسللين الى قلبه

اهتمامات العريس يوم الزفاف نصائح ذهبية لصبايا العشرين
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ــات  ــم العالقـ ــي عالـ فـ
العاطفيـــة تتنـــوع الصفـــات 
والمميـــزات التـــي يتمتـــع 
بهـــا كل رجـــل، بشـــكل 
ــار  ــة االختيـ ــل عمليـ يجعـ
ـــرأة،  ـــى الم ـــرة جـــدا عل محي
فهنـــاك الرجـــل الوســـيم 
والرجـــل الناجـــح والرجـــل 
ـــون...  ـــل الحن ـــري والرج الث
ــر  ــع للكثيـ ــة تتسـ والقائمـ

مـــن الميـــزات األخـــرى.
لكـــن عنـــد اختيـــار 
ـــاك  ـــإن هن ـــاة ف ـــريك الحي ش
عوامـــل معينـــة تبحـــث 
عنهـــا المـــرأة أوال عنـــد 

االرتبـــاط.
ســـنحاول مـــن خـــالل 
هـــذا الموضـــوع القضـــاء 
ـــراب،  ـــرة واالضط ـــى الحي عل
وكشـــف النقـــاب عـــن ) 
ــو الرجـــل الـــذي  مـــن هـ
ــاط  ــاء االرتبـ ــل النسـ تفضـ
بـــه؟( حتـــى يعـــرف كل 
ـــريكة  ـــف يجـــد ش رجـــل كي
حياتـــه دون أن يتخـــوف 
مـــن عـــدم العثـــور علـــى 

نصفـــه اآلخـــر.

المرأة تفضل الرجل 
المستقر ماديا:

النســاء  تعــد  لــم 
الــذي  حاليــا  يفضلــن 
يتمتــع بالمقومــات الشــكلية 
بالشــخصية  أو  الجذابــة 
أو  الصارمــة  القياديــة 
بالكاريزمــا واللباقــة والقــدرة 
علــى ادارة الحديــث بشــكل 
وإنمــا  لالهتمــام،  الفــت 
تميــل  المــرأة  أصبحــت 
ــا لالرتبــاط بالرجــل  نوعــا م
ــا  ــذا م ــا، وه ــتقر مادي المس
ــر  ــج الكثي ــع نتائ ــق م يتف
الدراســات الحديثــة. مــن 
المــرأة  رغبــة  لكــن 
فــي البحــث عــن عالقــة 
تعنــي  ماديــا ال  مســتقرة 
أنهــا تبحــث عــن رجــل 
ــا  ــا أحالمه ــق له ــري يحق ث
بالســفر والتســوق واقتنــاء 

الثمينــة. المجوهــرات 
ــون  ــرى الباحث ــد أج فق
ســاوثهامبتون  بجامعــة 
ــرا  ــة مؤخ ــة دراس البريطاني
علــى عينــة مــن النســاء 
تفضيــالت  فــي  للبحــث 

ــاط،  ــي االرتب ــن ف كل منه
أن  البحــث  مــن  وتبيــن 
بحثــن  النســاء  معظــم 
أوال عــن الحالــة الماديــة 
للرجــل للحكــم علــى كونــه 
ــزواج مــن  ــدا لل مرشــحا جي
نصــف  أن  كمــا  عدمــه. 
مــن  الدراســة  حــاالت 
النســاء درســن بعمــق مــدى 
ــام المرشــح المحتمــل  اهتم
ــه  ــين وضع ــاط بتحس لالرتب
المــادي. وأن معظــم النســاء 
ــار  ــال الختي ــر مي ــن أكث ك
الرجــال الذيــن ال يعانيــن 
مــن تدهــور الحالــة الماديــة 
التعــرض  احتمــال  أو 
فــي  اقتصاديــة  لمخاطــر 

لمســتقبل. ا
ســت صفــات تريدهــا 

المــرأة فــي الرجــل
لكــن الدراســة ربطــت 
ــرأة  ــل الم ــن تفضي أيضــا بي
ماديــا،  المســتقر  للرجــل 
ــرف  ــذي ال يتص ــل ال والرج
ــع  ــل م ــية وال يتعام بنرجس
ــة. ــة وفوقي ــه بصرام حبيبت

للدراســة،  ووفقــا 

ــن  ــث ع ــرأة تبح ــإن الم ف
االســتقرار المــادي لكنهــا 
االرتبــاط  تريــد  أيضــا 
ويعتمــد  حنــون  برجــل 
ــه  ــال لدي ــس رج ــه، ولي علي

بالزعامــة. إحســاس 
ــى  ــة إل وخلصــت الدراس
ــة  ــزداد جاذبي ــل ي أن الرج
فــي عيــون المــرأة كلمــا 
كانــت حالتــه االقتصاديــة 

مســتقرة.
7 أشياء غريبة تثير 

الرجل
ــرأة  ــب الم ــاذا ال تح لم

االرتبــاط بالرجــل القيــادي؟
ــرا  ــوف كثي ــرأة تتخ الم
مــن االرتبــاط برجــل قيادي 
ألنهــا تؤمــن بــأن لديــه 
ــر  ــي التغيي ــة ف ــة دائم رغب
االرتبــاط  نحــو  والتحــرك 
ــت  ــن وق ــة م ــرأة مختلف بام

ــر. آلخ
بعــض  فــإن  ولــذا 
الدراســات تلفــت إلــى أن 
البعــض مــن النســاء يرفضــن 
ثــري  برجــل  االرتبــاط 
قيــادي، ويقبلــن باالســتقرار 
ــتقر  ــل مس ــف رج ــي كن ف

معقــول،  بشــكل  ماديــا 
ــي  ــون ف ــراع وحن ــه م ولكن

نفــس الوقــت.
أن  تؤمــن  فالمــرأة 
ــال  ــر مي ــري أكث ــل الث الرج
ــه  ــخ ارتباط ــة أو فس للخيان
بهــا مــن أجــل االرتبــاط 

بأخــرى.
هل أصبح الرجل القيادي 
منبوذا في عالم العالقات 

العاطفية؟
ــت بعــض الدراســات  لفت
األخــرى األنظــار إلــى أن 
الــذي  القيــادي  الرجــل 
كبيــر  بــذكاء  يتمتــع 
ووضــع  واضحــة  ووســامة 
مــادي جيــد مــا زال جاذبــا 
ــدى  ــة أن إح ــاء، خاص للنس
إلــى  توصلــت  الدراســات 
ــاط  أن المــرأة تفضــل االرتب
القــوام  ممشــوق  برجــل 
ومتمتعــا بجســد رياضــي 
أن  موضحــة  جــذاب، 
ــن  ــا ع ــرأة تبحــث أحيان الم
الشــكلية  الصفــات  بعــض 
الحــادة  العيــون  مثــل 
ــه  ــددة والوج ــن المح والذق

والعضــالت  المســتطيل 
البــارزة.

دراســة  أكــدت  كمــا 
أخــرى، أجراهــا بعــض علماء 
النفــس فــي جامعــة ســانت 
أنــدروز فــي اســكتلندا أن 
عــن  أال  يبحثــن  النســاء 
الــذي  بالرجــل  االرتبــاط 
يتمتــع بمالمــح رجوليــة.

األخطاء التي يقع فيها 
الرجل في الخطوبة

منــه  الرغــم  وعلــى 
أنــه ال توجــد حالــة مــن 
الرجــل  حــول  التعميــم 
المفضــل لــدى المــرأة، أو 
ــل،  ــة للرج ــات المثالي الصف
فــإن الرســالة الواضحــة لــكل 
رجــل مــن هــذه الدراســات 
كانــت  مهمــا  أنــه  هــي، 
ــادي،  ــتقرارك الم ــة اس درج
ذلــك  تعضــد  أن  فعليــك 
ــي  ــة الت ــخصية الحنون بالش
عليهــا،  االعتمــاد  يمكــن 
وليــس بالشــخصية القاســية 
تحــاول  التــي  المنفــرة 
علــى  الزعامــة  ممارســة 

بهــا. المحيطيــن 

ـــدة  ـــن المشـــاكل العدي ـــن بي  م
المراهقـــون.  يواجههـــا  التـــي 
ـــب  ـــد فييس ـــة لمعه ـــددت دراس ح
ــؤون  ــص بالشـ ــي، المختـ البرازيلـ
االجتماعيـــة واألســـرية اخطـــر 
ـــي: ـــا وه ـــكالت منه ـــس  مش خم

 أوالً- المخدرات:
أكـــدت الدراســـة بـــأن المخدرات 
تنتشـــر بســـرعة كبيـــرة بيـــن 
صفـــوف المراهقيـــن فـــي معظـــم 
المجتمعـــات عبـــر العالـــم. ومـــا هـــو 
خطيـــر فـــي األمـــر هـــو أن المراهـــق 
فـــي أيامنـــا هـــذه ينخـــرط فـــي 
اإلدمـــان علـــى المخـــدرات منـــذ 
ــن  ــن بيـ ــرة. فالتدخيـ ســـن مبكـ
صفـــوف المراهقيـــن قـــل، ولكـــن 
ــكلة  ــت مشـ ــل تنامـ ــي المقابـ فـ
ـــكل  ـــدرات بش ـــى المخ ـــان عل اإلدم
ـــأن  ـــول ب ـــن الق ـــى يمك ـــر، حت كبي
المخـــدرات بـــدأت تحـــل محـــل 

الســـجائر.
ثانياً - الجنس:

بـــأن  الدراســـة  أوضحـــت 

مشـــكلة الجنـــس بـــدأت تأخـــذ 
ــاداً خطيـــرة جـــداً فـــي  أبعـ
المجتمعـــات الغربيـــة واألميركيـــة 
ـــة، بســـبب  ـــى العربي ـــة وحت الالتيني
ـــود  ـــدم وج ـــزواج وع ـــن ال ـــر س تأخ
ـــم  ـــن أه ـــوي. وم ـــي ق رادع أخالق
النتائـــج الخطيـــرة للجنـــس هـــو 
ـــات  ـــذه المجتمع ـــي ه ـــته ف ممارس
بطريقـــة عشـــوائية ومـــن دون 
حمايـــة، األمـــر الـــذي يـــؤدي 
ـــية  ـــراض الجنس ـــار األم ـــى انتش إل
بشـــكل لـــم يســـبق لـــه مثيـــل.
األخـــرى  النتائـــج  ومـــن 
الســـلبية للجنـــس بيـــن المراهقيـــن 
ــات  ــر للفتيـ ــل المبكـ ــو الحمـ هـ
ـــي ســـن الــــ 18  ـــن ف بعضهـــن مازل

مـــن العمـــر.
ثالثاً- العنف:

ـــم  ـــأن معظ ـــة ب ـــدت الدراس أك
تكمـــن  المراهقيـــن  مشـــاكل 
ــم  ــذي يحاصرهـ ــف الـ ــي العنـ فـ
مـــن جميـــع النواحـــي. وهنالـــك 
ـــن  ـــدون الــــ 13 م ـــون ال يتع مراهق

العمـــر يحملـــون أســـلحة حـــادة. 
ـــجارات  ـــرات الش ـــا عش ـــع يومي وتق
ــبب  ــا بسـ ــة، واغلبهـ ــن الطلبـ بيـ
الصـــراع علـــى نيـــل صداقـــة 

ــات.   الفتيـ
رابعاً - االكتئاب:

ـــع كل  ـــه م ـــة إن ـــت الدراس قال
ـــه  ـــق، فإن ـــه المراه ـــراه ويفعل ـــا ي م
يتعـــرض لالكتئـــاب بشـــكل لـــم 
ـــي مشـــكلة  ـــل، وه ـــه مثي يســـبق ل
ــن  ــم الذيـ ــرون هـ ــة. كثيـ عالميـ
ــون  ــة ويرغبـ ــدون الدراسـ ال يريـ
الكســـب الســـهل للمـــال، ولكـــن 
أمـــام الصعوبـــات، التـــي تعتـــرض 
يصابـــون  فإنهـــم  طريقهـــم 
ــى  ــون علـ ــذي يكـ ــاب الـ باالكتئـ
جانـــب كبيـــر مـــن الخطـــورة 
ـــار. ـــى االنتح ـــؤدي إل ـــن أن ي ويمك

خامساً- قيادة السيارات 
بعشوائية:

أكـــدت الدراســـة بـــأن عـــدد 
المروريـــة،  الحـــوادث  ضحايـــا 
التـــي يتســـبب فيهـــا المراهقـــون 
الذيـــن يقـــودون الســـيارات مـــن 
دون رخصـــة قيـــادة وصـــل إلـــى 
ــل  ــي البرازيـ ــل فـ ــف قتيـ 15 ألـ
وحدهـــا خـــالل عـــام وقالـــت 
حـــرص  عـــدم  إن  الدراســـة 
المراهقيـــن  يغـــري  األهالـــي، 
لدرجـــة ســـرقة ســـيارات ذويهـــم 

ــن. ــام اآلخريـ ــح أمـ للتبجـ
حتـــى اذا كان المراهـــق يحمـــل 
ـــى  ـــل ال ـــه يمي ـــادة فان ـــة قي رخص
ـــوائي  ـــكل عش ـــيارة بش ـــادة الس قي

ـــة. ـــرعة جنوني وبس

 بصـرف النظر عـن إضافته 
للنكهـة المميـزة فـي الطعـام، 
لصحـة  للغايـة  مفيـد  الثـوم 
خـالل  خصوصـا  الجميـع، 
أشـهر الشـتاء البـاردة المليئـة 
ويعتبـر  الصحيـة.  بالمخاطـر 
الثـوم مصدرا جيدا للكالسـيوم، 
والفوسـفور، والسـيلينيوم، وهو 
أيضـا  الالذعـة  التوابـل  مـن 
الغنيـة بفيتامين ج ، وفيتامين 
ب6 والمنغنيـز. ان لـم تقتنعوا 
بعـد؟ نقـدم لكم بعـض الفوائد 

األخـرى لهـذا التابـل المميـز.
فـي  الثـوم  يسـاعد  1ـ   
تقليـل تخثـر الـدم، وبالتالـي، 
حـدوث  احتمـال  مـن  يقلـل 
جلطـات الـدم، وخطـر االصابة 

القلبيـة. بالسـكتة 
دراسـات  لعـدة  وفقـا  2ـ   
كميـة  مـن  الثـوم  يقلـل 
فـي  السـيء  الكولسـترول 
فـي  ايضـا  ويسـاعد  الجسـم 
الـدم. ضغـط  علـى  السـيطرة 
البـاردة  3ـ: أشـهر الشـتاء 

والرطبـة تعنـي احتمـال زيادة 
االنفلونـزا  بعـدوى  االصابـة 
الثـوم  وجـود  البـرد.  ونـزالت 
فـي نظامكـم الغذائـي قد يقلل 
مـن فـرص االصابـة بالعـدوى 
المطهـرة  الخصائـص  بسـبب 
كمـا  عليهـا،  يحتـوي  التـي 
للفطريـات  فعـال  مضـاد  انـه 
ويحتـوي علـى عناصـر غذائية 
مناعيـة رائعـة، تنـاول شـوربة 
سـاخنة فـي فصـل الشـتاء مع 

إضافـة بعـض الثـوم.
علـى  يحتـوي  ألنـه  4ـ: 
مضـاد  عنصـر  الجرمانيـوم، 
معـروف  وهـو   ، للسـرطان 
بقدرتـه علـى قتـل الطفيليـات 
المعويـة المرتبطـة بالسـرطان.
5ـ: يقتـل الفطريـات مثـل 
الثـوم  يسـاعد  كمـا  الثأليـل، 
الجسـم  تعزيـز دفاعـات  علـى 
أنـه  حتـى  الحساسـية.  ضـد 
يسـاعد على تنظيم مسـتويات 

السـكر فـي الـدم.

المرأة والمجتمع

الرجل الذي تفضل المرأة االرتباط به

اخطر خمس  مشكالت  تواجه المراهقين   سيدتي.. سيدي..
 الثوم لصحتكما ولصحة عائليتكما   

مش أنتي قولتي هات حاجة حلوة وأنت جاي
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ـــل  ـــات التجمي ـــبب عملي بس
التـــي خضعـــن لهـــا، رأت ملكـــة 
كاروليـــن  ألمانيـــا،  جمـــال 
نودينـــغ، أن المشـــاركات فـــي 
ـــون  ـــال الك ـــة جم ـــابقة ملك مس

ـــران. ـــبه بالفئ ـــن أش ه
أخيـــر  ففـــي تصريـــح   
ــال  ــة جمـ ــت ملكـ ــا، قالـ لهـ
ألمانيـــا لعـــام 2013، كاروليـــن 
نودينـــغ، إن المشـــاركات فـــي 
ـــون  ـــال الك ـــة جم ـــابقة ملك مس
األخيـــرة فـــي الفلبيـــن مثـــل 
ـــر،  ـــق النظ ـــد تدقي ـــران بع الفئ
وذلـــك تعبيـــرا عـــن اســـتيائها 
التجميـــل  عمليـــات  مـــن 
ــا غالبيـــة  التـــي خضعـــت لهـ

الحســـناوات الســـاعيات للفـــوز 
بالتـــاج.

وأضافـــت نودينـــغ البالغـــة 
أن  عامـــا   22 العمـــر  مـــن 

هـــي  المســـابقات  »هـــذه 
ـــا«،  ـــال أيض ـــار الرج ـــط أنظ مح
مشـــيرة إلـــى أن المشـــاركات 
ــل  ــات تجميـ ــن لعمليـ خضعـ
ـــص  ـــى أخم ـــرأس حت ـــن ال )م

القدميـــن(.
ـــغ  ـــن نودين ـــت كارولي ونوه
ـــث  ـــن حي ـــارض م ـــا ال تع بأنه
المبـــدأ الخضـــوع لعمليـــات 
ـــرأة  ـــرى ام ـــا ت ـــل، )عندم تجمي
أن جـــزءا مـــا مـــن جســـدها 
يثيـــر لديهـــا االســـتياء لكـــن 
أن  المعقـــول  غيـــر  مـــن 
ــن 6 أو7  ــرأة عـ ــدث امـ تتحـ
ـــم  ـــدها، ث ـــي جس ـــكالت ف مش
ـــال(. ـــابقة جم ـــي مس ـــارك ف تش

مغنيتـــي  أن  يبـــدو 
ــوت(  ــي رايـ ــة )بوسـ فرقـ
الروســـية خرجتـــا مـــن 
الســـجن مشـــاغبتين جـــدا، 
ـــجن  ـــا أن الس ـــد صرحت فق
قواهمـــا، ولـــن تســـكتا 
ـــي  ـــن الحـــال الســـيئة الت ع

وصلـــت إليهـــا روســـيا.
)بوســـي  ففريـــق 
رايـــوت(، الـــذي حـــول 
ـــى  ـــابتين إل ـــن ش امرأتي
ـــة  ـــن ليل ـــورة بي ـــز للث رم
وضحاهـــا، أحـــدث ضجـــة 
كبيـــرة فـــي األوســـاط 
الروســـية طـــوال العـــام 
الماضـــي. فبعدمـــا دفعـــت 
أليوخينـــا )25  ماريـــا 
وناديجـــدا  عامـــا( 
تولوكونيكوفـــا )24 عامـــا( 
معارضتهمـــا  ثمـــن 
للرئيـــس  الغنائيـــة 
فالديميـــر  الروســـي 
بالســـجن  بوتيـــن 
ــية،  ــروف قاسـ ــي ظـ فـ

خرجتـــا أقـــوى مـــن 
ــوالن  ــل، إذ تقـ ذي قبـ
ــا  ــة جعلتهمـ إن التجربـ

أكثـــر جـــرأة.
فقـــد ســـجنت ماريـــا 
شـــهرا   21 وناديجـــدا 
الســـجون  أحـــد  فـــي 
المخصصـــة  الروســـية 
والمعروفـــة  للنســـاء، 
الســـيئة،  بســـمعتها 
بعدمـــا نظمتـــا احتجاجـــا 
فـــي كاتدرائيـــة موســـكو، 
ـــة  ـــلطات إهان ـــه الس اعتبرت

الدينيـــة،  للمقدســـات 
ثـــم خرجتـــا بموجـــب 
ـــجن  ـــوال إن الس ـــو، لتق عف
جعلهمـــا أكثـــر جـــرأة 
للتحـــدث بقـــوة أكبـــر 
ضـــد بوتيـــن، بســـبب 
ــذي  ــي الـ ــم العالمـ الدعـ

حصلتـــا عليـــه.
مقابلـــة  وفـــي 
قالـــت  صحيفيـــة، 
الخـــوف  إن  الشـــابتان 
مـــن الســـجن لـــم يعـــد 
ـــا  ـــى إنهم ـــا، حت يطاردهم

ن  ا تفكـــر
شـــح  لتر با
صـــب  لمنا
ـــي  ـــية ف سياس
روســـيا فـــي 
مـــن  يـــوم 

م. أليـــا ا
لـــت  قا و
يـــا  ر ما
ـــا  ـــا )م أليوخين
حـــدث هـــو 
الدعـــم  أن 
ــا  ــذي حصلنـ ــي الـ الدولـ
أكثـــر  جعلنـــا  عليـــه 
علـــى  وقـــوة،  حريـــة 
ــا  ــا كنـ ــن أننـ ــم مـ الرغـ

القضبـــان(. وراء 
ـــس  ـــى أن حب ـــار إل يش
ــة  ــا بتهمـ ــدا وماريـ ناديجـ
ـــض  ـــغب والتحري ـــارة الش إث
علـــى الكراهيـــة الدينيـــة 
رمـــزا  منهمـــا  جعـــل 
عالميـــا لحقـــوق اإلنســـان 

والحريـــة فـــي روســـيا.

 نجـــح حـــراس غابـــة هنديـــة فـــي قتـــل نمـــر افتـــرس 3 نســـاء خـــالل اســـبوعين فـــي 
ـــد  ـــى ح ـــت إل ـــب وصل ـــن الرع ـــة م ـــاع حال ـــي وأش ـــدة أوت ـــرب بل ـــا ق ـــة دودا بيت ـــط غاب محي

إغـــالق المـــدارس والمتاجـــر والمقاهـــي فـــي 6 قـــرى مختلفـــة.
وانضـــم أكثـــر مـــن 600 قـــروي مســـلحين بالمناجـــل والهـــراوات لعمليـــات البحـــث مـــع 

مســـؤولي الغابـــة، وذلـــك بعـــد اقتفـــاء أثـــر النمـــر بواســـطة الكاميـــرات الحراريـــة.
علق احد الخبثاء , كان االولى به ان يفترس الحموات

بجامعـة  طالبـة  وفـاة  أثـار 
سـعودية الجـدل حـول قوانيـن 
)منـع االختـالط( التـي تفرضها 
السـلطات فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية، بعـد أنبـاء عـن منع 
دخـول  مـن  اإلسـعاف  سـيارة 
قسـم البنـات بالجامعـة، إلنقـاذ 
بأزمـة  إصابتهـا  إثـر  الطالبـة، 

مفاجئـة. قلبيـة 
صحفيـة  تقاريـر  وذكـرت 

أن طالبـة  ماجسـتير أصيبـت 
صباحـا بأزمـة قلبية حـادة أثناء 
ورفـض  الكليـة،  فـي  تواجدهـا 
مسـؤولو الجامعـة دخول سـيارة 
ثـم   ، الجامعـة  إلـى  اإلسـعاف 
سـمحوا لهـا بالدخـول بعـد نحو 
فـوات  بعـد  ولكـن  سـاعتين، 
األوان. وأشـارت الصحيفـة التـي 
نقلـت الخبـر إلـى أن مسـؤولي 
الجامعـة عللـوا رفضهـم دخـول 

الفتـاة  بـأن  اإلسـعاف،  سـيارة 
ال  وأنهـم  غطـاء،  دون  كانـت 
بدخـول  السـماح  يسـتطيعون 
مبنـى  إلـى  اإلسـعاف  رجـال 
النسـاء، بالرغم مـن حاجتها إلى 
تدخـل طبـي سـريع. وأضافـت 
الصحيفـة، أن معظـم الطالبـات 
الالتي شـهدن الحادثـة، تعرضن 
خاصـة  نفسـية،  صدمـة  إلـى 
زميالتهـا الالتـي احتججـن على 

منـع دخـول سـيارة اإلسـعاف، 
وأبديـن اسـتغرابهن مـن رفـض 
الجامعة لدخول فريق اإلسـعاف، 
أنهـم رجـال. وسـارعت  بحجـة 
الجامعـة بالرد مبـررة أن الطالبة 
مـن  تعانـي  كانـت  المتوفـاة 
مشـكالت فـي القلـب منذ سـن 
الرابعـة ، بحسـب إفـادة والدهـا 
كان  بينمـا  الجامعـة،  لمديـر 
يـؤدي واجـب العزاء فـي وفاتها.

 حفاظــأ علــى مشــاعر المــرأة 
فــي  الوقــوع  مــن  وحمايتهــا 
ــركة  ــتطاعت ش ــب اس ــم الح وه
ــة  ــة المتخصص Ravijour الياباني
ــكار  ــة، ابت ــس الداخلي ــي المالب ف
بأنــك  تخبــرك  صــدر  حمالــة 
وقعــت فــي الحــب الحقيقــي. 

ــة  تســتطيع هــذه الحمال
قــراءة  الذكيــة 
الشــعور الحقيقــي 
تكنــه  الــذى 
ــرف  ــرأة للط الم
مــن  اآلخــر 
ــاس  ــالل قي خ

ــب، وتعقــب  ــات القل معــدل ضرب
ــادة »الكاتيكوالميــن« هرمونات  م
ــط  ــر والضغ ــن التوت ــؤولة ع مس
ــي  ــاز العصب ــا الجه ــي يفرزه والت

فــي جســم اإلنســان.
الصــدر  حمالــة  تعمــل   
برفقــة تطبيــق يتــم تحميلــة 
ــه  ــة وربط ــف الذكي ــى الهوات عل
البلوتــوث،  عبــر  بالحمالــة 
ــاب  ــق بحس ــوم التطبي ويق
معــدل الحــب الحقيقــي 
بأحاســيس  ومقارنتــه 
ســابقة يمكــن أن تســعد 
المــرأة أو تحزنهــا، وبعد 
التطبيــق  يقــوم  أن 
ــذه المشــاعر  ــل ه بتحلي
ــب  ــدل الح ــة مع ومعرف
الحقيقي يرســل إشــارات 
ــال  ــة بانفص ــى الحمال ال
وبالتالــي  جزأيهــا. 
أصبحــت التكنولوجيــا 
ــكار  ــن إن ــزءا ال يمك ج
قدرتــه علــى التحكــم 

العاطفيــة. بالمشــاعر 

تباهــى متمــرًدو حركــة طالبــان بخطــف 
كلــب للجيــش االميركــي، مؤكديــن أنهــم 
أســروه فــي كانــون االول  الماضــي بعــد 
مواجهــات فــي واليــة لغمــان المضطربــة شــرق 

ــالد. الب
وبــث المتمــردون علــى موقعهــم فــي 
ــي  ــو صــوروه ف ــت شــريط فيدي شــبكة االنترن
ــا  ــر محاط ــب الصغي ــه الكل ــدو في ــب ويب ملع
ــالح.  ــن بالس ــال المدججي ــن الرج ــة م بخمس
يســتمر  الــذي  الفيديــو  شــريط  وفــي 
ــمى  ــذي يس ــب ال ــدو الكل ــق، يب ــت دقائ س

منوعات

ملكة جمال ألمانيا تشبه حسناوات الكون بالفئران

 السجن جعلهما أكثر جرأة في تحدي الرئيس بوتين

حمالة صدر تخبرك بانك وقعت في الحب

منع االختالط يتسبب بوفاة طالبة جامعية

مقاتلو طالبان يتباهون بأسر كلب    
ــف  ــا يهت ــورا، فيم ــن ومذع ــي االذني ــل« متدل »كولوني

الرجــال حولــه »اللــه اكبــر« مــرات عــدة.
الكلــب  ويحمــل 
ســترة  ظهــره  علــى 
مــزوًدة  ســوداء 
بجيــوب مخصًصــة 
ــل  ــدو لنق ــا يب ــى م عل
عســكرية.  تجهيــزات 

ــالث  ــدو ان ث ــريط الفي ــى ش ــق عل ــوت يعل ــد ص ويؤك
بنــادق هجوميــة ومسدســا وجهــاز جي.بــي.اس ومصباحــا 
يدويــا ضبطــت علــى ظهــر الكلــب. وردا علــى ســؤال عــن 
ــي  ــي ف ــف االطلس ــة للحل ــوة الدولي ــت الق ــب، رفض الكل

تعليــق. بــأي  االدالء  )ايســاف(  افغانســتان 

نمر يفترس النساء ويترك الحموات

سألني...
قلبي عليك

أخرستني الحيرة 
تركني...

غارقا بصمتي
وطار اليك



15 العدد الثامن - األحد 9 شباط 2014

شــاكر  حكيــم  اعلــن 
ــي  ــب العراق ــدرب المنتخ م
لكــرة القــدم عــن اســماء 
ضمتهــم  التــي  الالعبيــن 
ــا  ــكيلة منتخبن ــه لتش قائمت
القــدم  لكــرة  الوطنــي 
تحضيراتهــم  وســتنطلق 
القليلــة  االيــام  خــالل 
ملعــب  علــى  القادمــة 
للمبــاراة  الدولــي  الشــعب 
المنتخــب  مــع  الحاســمة 
ــات  ــاب تصفي ــي لحس الصين
ــتراليا 2015(  ــيا )اس كاس اس
فــي دولــة االمــارات العربيــة 

ة  لمتحــد ا
اعلنهــا  التــي  القائمــة 
حكيــم شــاكر ضمــت معظــم 
العبــي المنتخــب االولمبــي 
بطولــة  بلقــب  المتــوج 
المنتخبــات االســيوية تحــت 
ــى  ــة ال ــا، اضاف ســن 22 عام
اســتدعاء يونــس محمــود 
الــذي ال يمثــل اي فريــق 

حاليــا والعــب الطلبــة كــرار 
الوكــرة  والعــب  جاســم 
حســين  علــي  القطــري 
الخــور  والعــب  رحيمــة 
القطري ســالم شــاكر والعب 
ــي  ــي عل ــبور الترك ــزا س ري
عدنــان وضمــت ايضــا كال 
مــن ياســر قاســم المحتــرف 
االنكليــزي  الــدوري  فــي 
ــرف  ــين المحت ــد ياس واحم

فــي الــدوري الســويدي 
ان  المتوقــع  ومــن 
ــي  ــا الوطن ــوض منتخبن يخ
ــل  ــن قب ــن تجريبيتي مباراتي
االولــى  الصيــن،  مبــاراة 
ســتكون مــع منتخــب كوريا 
الشــمالية مبــاراة وديــة يــوم 
فــي  الحالــي  شــباط   21
االماراتيــة  دبــي  مدينــة 
وتجــري اتصــاالت حثيثــة 

ــع  ــة م ــاراة ثاني ــن مب لتامي
احــد المنتخبيــن، الماليــزي 
او العمانــي والتشــكيلة هــي: 
جـــالل حســن و محمــد 
حـــميد وحيدر رعد لحراســة 
المرمــى، يونــس محمــود، 
ــادي  ــين، حم ــروان حس مـ
ــم،  ــد عبدالرحي ــد، مهن أحم
سيف ســـلمان، ياسر قـاسم، 
مصطفــى  كـــلف،  أمجــد 
ــي  ــز، عل ــي فائ ــد، عل أحم
ياســين،  أحمــد  ياســين 
كــرار جـــاسم، علــي حصني، 
ضرغــام أســماعيل، ســالم 
شــاكر، محمــد جبــار ربــاط، 
ــان،  ــي عدن ــالم، عل ــد س ولي
هلكــرد  جاســم،  فيصــل 
مــال محمــد، علــي رحيمــة، 
ــد  ــرة، أحم ــد عبدالزه محم
طــارق،  همــام  أبراهيــم، 
مصطفــى  بهجــت،  علــي 

ــم. ناظ

القدم  كرة  إتحاد  حدد 
العراقي العشرين من نيسان 
ابريل المقبل موعدا إلنتخاب 
بدال  الجديد  إدارته  مجلس 
قرار  حلها  التي  االدارة  عن 
الذي  الدولية  محكمة كأس 
الماضي  العام  نهاية  صدر 
األنتخابات  نتائج  فيه  الغى 

التي جرت في يونيو 2011

وذكر مصدر في االتحاد 
المنحل  االتحاد  ادارة  أن 
الخاصة  التوقيتات  حددت 
حيث  اإلنتخابية  بالعملية 
الترشيح  أبواب  ستفتح 
لمواقع العضوية والرئاسة في 
23 فبراير ويستمر الترشيح 
حتى الرابع من أذار مارس.
اللجنة  ان  المصدر  واضاف 

الطعون  ستتلقى  المشرفة 
ولمدة  مارس   5 من  أبتداء 
ترسل  ان  على  ايام  خمسة 
العضاء  المرشحين  اسماء 
 11 في  العمومية  الجمعية 
جميع  الى  اضافة  مارس 
بالعملية  الخاصة  التعليمات 

اإلنتخابية.

آشـــعة  انعـــكاس 
ـــر  ـــة عب الشـــمس الذهبي
ـــة  ـــال الثلجي ـــم الجب قم
علـــى  الممتـــدة 
الرمليـــة  الشـــواطئ 
ـــود ـــر األس ـــاحل البح لس
هـــذه هـــي الفكـــرة 
ـــعى  ـــذي س ـــز ال أو الرم
ــاب  ــو دورة األلعـ منظمـ
الشـــتوية  األولمبيـــة 
 )2014 )سوتشـــي 
إلـــى ظهـــوره علـــى 

الـــدور ميداليـــات 
واحتاجـــت شـــركة 
»أدامـــاس« الروســـية 
لصناعـــة المشـــغوالت 
ــة  ــى ثالثـ ــة إلـ الذهبيـ
مـــن  كيلوجرامـــات 
الذهـــب وطنيـــن مـــن 
ـــا  الفضـــة و700 كيلوجرام
مـــن البرونـــز لصناعـــة 
1300 ميداليـــة وتقديمهـــا 
ـــاد  ـــى منظمـــي أولمبي إل
لتوزيعهـــا  سوتشـــي 
الفائزيـــن  علـــى 
المختلفـــة  بالمراكـــز 
ســـباقا   98 فـــي 
تشـــهدها  ومســـابقة 
الـــدورة واحتاجـــت كل 
ميداليـــة إلـــى 18 ســـاعة 
مـــن العمـــل حيـــث 
تتضمـــن صناعتهـــا 25 
ـــا  ـــا وأهمه ـــوة أبرزه خط
المعـــدن  زخرفـــة 
بمـــادة  وتغطيتـــه 
كربونيـــت  البولـــي 
ـــة  ـــر الميدالي ـــغ قط ويبل
ســـنتيمترات  عشـــرة 

عشـــرة  وســـمكها 
ــزن كل  ــرات وتـ مليمتـ
منهـــا مـــا بيـــن 460 
ــرام وحفـــرت  و535 جـ
ـــي  ـــم األولمب ـــر العل دوائ
ـــة  ـــة الميدالي ـــى واجه عل
أولمبيـــاد  وشـــعار 
واســـم  سوتشـــي 
ـــه  ـــى الوج ـــابقة عل المس
وحفـــرت  الخلفـــي 
»أولمبيـــاد  كلمتـــا 
باللغـــات  شـــتوي« 
ــية  ــة والفرنسـ اإلنجليزيـ
ـــة  والروســـية بطـــول حاف
ـــغ نســـبة  ـــة وتبل الميدالي
ـــة  ـــي الميدالي ـــب ف الذه
ـــط  ـــة 43ر1 % فق الذهبي
بينمـــا تكـــون باقـــي 
ــم  ــن حجـ ــبة مـ النسـ
الميداليـــة مكونـــا مـــن 
5ر29 % مـــن الفضـــة 
ـــاس ـــن النح و61ر6 % م

خـــالل  ومـــن 
الـــذي  التصويـــت 
شـــارك فيـــه مشـــاهدو 
اســـتقر  التلفزيـــون، 
ــاب  ــو دورة األلعـ منظمـ
الشـــتوية  األولمبيـــة 
 )2014 )سوتشـــي 

علـــى ثالثـــة حيوانـــات 
ــي  ــر الثلجـ ــي النمـ هـ
واألرنـــب  )األبيـــض( 
القطبـــي  والـــدب 
ــذه  ــم لهـ ــون تمائـ لتكـ
الـــدورة التـــي تنطلـــق 
ـــع  ـــة بمنتج ـــدا الجمع غ

الروســـي سوتشـــي 
اللجنـــة  وتأمـــل 
للـــدورة  المنظمـــة 
تحظـــى  أن  فـــي 
هـــذه التمائـــم بنفـــس 
والشـــهرة  الشـــعبية 
مثـــل الـــدب البنـــي 
)ميشـــا(  المبتســـم 
ـــى  ـــزال يحظ ـــذي ال ي ال
ــذ  ــع منـ ــب الجميـ بحـ
كتميمـــة  اســـتخدامه 
األلعـــاب  لـــدورة 
الصيفيـــة  األولمبيـــة 
ــكو1980ومن  ــي موسـ فـ
ـــراح  ـــف اقت ـــن 25 أل بي
ــة  ــى اللجنـ ــت إلـ قدمـ
لشـــكل  المنظمـــة 
تميمـــة هـــذه الـــدورة، 
المنظمـــون  اختـــار 
اقتراحـــات  عشـــرة 
التصويـــت  جـــرى 
ــف  ــر الهاتـ ــا عبـ عليهـ
ــون أن  ــرى المنظمـ ويـ

التمائـــم الثـــالث ســـتذكر 
الجماهير بشـــكل مباشـــر 
بروســـيا وتعطـــي انطباعـــا 
جيـــدا عن هـــذه الـــدورة. 
ـــي  ـــن ف ـــن المواطني ولك
هـــذه المنطقـــة التـــي 
فعاليـــات  تســـتضيف 
إن  يقولـــون  الـــدورة 
هـــذه الحيوانـــات الثالثـــة 
ليســـت لهـــا أي صلـــة 
بمنتجـــع سوتشـــي وفـــي 
تصويـــت آخـــر غيـــر 
ـــار مواطنـــو  رســـمي، اخت
ـــحا  ـــة مرش ـــذه المنطق ه
ــو  ــة وهـ ــر للتميمـ آخـ
ـــة  ـــوق مزلج ـــن ف دولفي
ــاس  ــر النـ حيـــث يذكـ
ــة  ــذه المنطقـ ــي هـ فـ
الدولفيـــن  بعـــروض 
المحبوبـــة للغايـــة فـــي 
ـــى  ـــة عل ـــة المطل المدين

البحـــر األســـود

الرياضة

20 ابريل المقبل موعد إنتخاب إدارة االعالن الرسمي لقائمة منتخبنا لمباراة الصين 
اتحاد الكرة العراقي

 ميداليات سوتشي تعكس آشعة الشمس على قمة الجبال الثلجية و النمر الثلجي واألرنب 
والدب القطبي يستقبلون المشاركين في أولمبياد سوتشي 

المنتخب  نجم  اعتبر 
امجد  العراقي  األولمبي 
كلف اختياره كأفضل العب 
للمنتخبات  آسيا  بطولة  في 
األولمبية دون سن 22 عاما، 
العبي  لكل  تكريم  بمثابة 
سعادته  عن  معربا  العراق، 
اللقب  هذا  على  بالحصول 
بالغالي، معتبرا  الذي وصفه 
أيام  أفضل  هو  اليوم  أن 
»أتقدم  كلف  وقال  حياته 

لزمالئي  الجزيل  بالشكر 
الفني  وللجهاز  الفريق  في 
أصحاب  فهم  واالداري 
الفضل االول علي وحصولي 
على اللقب انعكاسا النتمائي 
مدرب  يقوده  عريق  لفريق 
الخطوط  أقوى  وعن  كبير. 
اثناء  واجهته  التي  الدفاعية 
»الدفاع  كلف  قال  البطولة، 
واالوزبكي  والياباني  الكوري 
خالل  االصعب  كان 

البطولة.«
الفارق  عن  وبسؤاله 
المحلي  المدرب  بين 
شخصيا  »أنا  قال  واالجنبي 
فهو  المحلي  المدرب  افضل 
التعامل  على  قدرة  االكثر 
نظرا  الالعب  مع  واالنسجام 
واللغة  الدين  في  للتقارب 
وكان  والتقاليد  والعادات 
نموذج  خير  شاكر  خكيم 

للمدرب المحلي.«

امجد كلف: سعيد جدا باختياري كافضل العب في بطولة اسيا



مدير التحرير:
مــال اللــه فـرج 

القسم السرياني: 
أمير توما

التصميم واإلشراف الفني: لقمان كريمي

عنوان الجريدة:
اربيل – عنكاوا – شارع هەريم – مقابل مدرسة مار قرداغ األهلية

الهاتف: 07504466845  -  07706455668

www.sorayapress.com
Soraya_press@yahoo.com  - info@sorayapress.com :اإليميل العدد الثامن - األحد 9 شباط 2014

اســتطاع   - لنــدن 
ــب  ــد ط ــن معه ــون م باحث
لنــدن  بجامعــة  العيــون 
اســتخدام خاليــا مأخــوذة 
ــادة  ــى الع ــون الموت مــن عي

لفاقديــه. البصــر  نعمــة 
وقــام الباحثــون باخضــاع 
ــة باســتخدام  الفئــران للتجرب
لموتــى،  البشــرية  الخاليــا 
ــاح. ــة بالنج ــت النتيج وكلل

بــي  »بــي  لـــ  ووفقــا 
ســى« البريطانيــة فقــد اكــد 
الفريــق ان التجربــة الجديــدة 
ــام  ــل ام ــاب االم ــتفتح ب س
البصــر،  نعمــة  فاقــدي 
تحســين  فــي  وتســاهم 
ولكنهــم  حياتهــم،  جــودة 
اعتبــروا ان االكتشــاف مــازال 
قيــد التطويــر ولــن يمكنهــم 

ــراءة. ــن الق ــا م حالي
ويخطــط الباحثــون أن 

تبــدأ التجــارب علــى البشــر 
فــي غضــون ثــالث ســنوات.
ــي  ــق الطب ــر الفري واعتب
األمــر  فــي  المثيــر  ان 
عميــاء  فئــران  اســتطاعة 
أن  بعــد  تــرى  أن  تمامــا 
تمــت زراعــة خاليــا لجينــات 
الشــخاص متوفيــن موجــودة 
فــي القزحيــة فــي عيونهــم، 
اإلشــارة  عــادت  حيــث 
الكهربيــة اآلتيــة مــن العيــن 
ــرة  ــل م ــا للعم ــى دماغه إل

أخــرى. 
ــن  ــد الباحثي ــول أح ويق
هــذا  إن  ليمــب  أســتريد 
مســاعدة  يعنــي  اإلنجــاز 
التحــرك  فــي  الكثيريــن 
مســاعدة،  دون  حولهــم 
ورؤيــة العالــم والتعــرف علــى 
ذويهــم، واعتبــر ان االختــراع 
يفيــد المصابيــن باضطرابــات 

الشــبكية خصوصــا كمرضــى 
الضمــور البقعــي والتهــاب 

الشــبكية.
مــن  بصيــص  والح 
االمــل للمصابيــن بمــرض 
جينــي نــادر يفقدهــم البصــر 
ــي  ــدم ف ــع التق ــا م تدريجي
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــر حت العم
الحاســة  بهــذه  االحتفــاظ 
الغاليــة بفضــل تجــارب أولية 
ــق  ــي حق ــالج جين ــى ع عل
ــدد  ــى ع ــة عل ــج مرضي نتائ

قليــل مــن الحــاالت.
مــن  علمــاء  واســس 
بريطانيــا  فــي  اكســفورد 
ــال  ــي مج ــل ف ــركة تعم ش
الحيويــة  التكنولوجيــا 
لتطويــر اســتخدام العــالج 
الجينــي فــي معالجــة العمــى 
ــم  ــة ويلك ــتثمرت منظم واس
ــة 12  ــة الخيري ترســت الطبي
مليــون جنيــه اســترليني )20 
مليــون دوالر( فــي الشــركة.
وتدعـى  الشـركة  وقالـت 
تعتـزم  انهـا  نايتسـتاركس 
تطويـر وبيع عالجـات لضمور 
يؤثـر  الـذي  العيـن  شـبكية 
خـالل  مـن  الرؤيـة  علـى 
اسـتكمال العمـل الـذي بـدأ 
لطـب  نوفيلـد  مختبـر  فـي 
اكسـفورد. بجامعـة  العيـون 

العليا  المفوضية  اعلنت 
المستقلة لالنتخابات عن ارقام 
المشاركة  السياسية  الكيانات 
البرلمانية،  االنتخابات  في 
بلغ  الكيانات  عدد  أن  مؤكدة 
107 كيانا، واضافت أنها عازمة 
موعدها  في  إجرائها  على 
نيسان  من  الـ30  المحدد 

أرقام  القرعة  وتضمنت   .2014
)سورايا(  شعبنا  ابناء  كيانات 
والمتنافسة على مقاعد الكوتا 
والبالغة خمسة مقاعد ، حيث 
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مستعدة  الجريدة  ان  علما 
لنشر اعالنات تجارية للكيانات 
في  المشاركة  السياسية 

االنتخابات 

منقبـــون  أعلـــن 
ــى  ــون العثورعلـ عراقيـ
بأنهـــا  يعتقـــد  مـــا 
ـــرة  ـــة كبي ـــة بابلي عاصم
تعـــود جذورهـــا الـــى 
االلـــف  منتصـــف 
ـــالد  ـــل المي ـــث قب الثال
معالـــم  وتضـــم   ،
ـــة  ـــى أثري ـــة ولق حضري

مهمـــة .
مصـــدر  وقـــال 
اثـــاري فـــي ذي قـــار 
تنقيـــب  بعثـــة  ان 

اكتشـــفت  عراقيـــة 
المدينـــة علـــى عمـــق 
نصـــف متـــر فقـــط 
األرض  ســـطح  مـــن 
، فـــي موقـــع تـــل 
فـــي  ذهـــب  ابـــو 
ـــيوخ  ـــوق الش ـــاء س قض
جنوبـــي المحافظـــة .
وأوضح ان المنقبين 
اجـــروا  وان  ســـبق 
ــن  ــن تنقيبيتيـ جولتيـ
ـــروا  ـــة وعث ـــي المنطق ف
علـــى معبـــد فيهـــا قبـــل 

نحـــو عاميـــن ، ولكنهـــم 
ـــذا  ـــفوا االن ان ه اكتش
ــو اال  ــا هـ ــد مـ المعبـ
جـــزء مـــن مدينـــة 
األطـــراف  متراميـــة 
مســـاحتها  تتجـــاوز 
ــرات  ــة كيلومتـ الخمسـ

مربعـــة .
ــون  ــح ان تكـ ورجـ
ــي  ــة هـ ــذه المدينـ هـ
العاصمـــة السياســـية 
لجميـــع  والدينيـــة 
ـــي  ـــة الت ـــدن االثاري الم

تقـــع تحـــت اهـــوار 
محافظـــات ذي قـــار 
والبصـــرة  وميســـان 
والتـــي تعـــود الـــى 
ـــم  ـــي القدي العصـــر البابل
وتحديـــدا الـــى العـــام 
2500 قبـــل الميـــالد .
ان  الـــى  ولفـــت 
التنقيـــب  فريـــق 
أعمالـــه  يواصـــل 
علـــى  للتعـــرف  اآلن 
الخارجيـــة  الحـــدود 
ـــن  ـــذي تبي ـــد ال للمعب

ملحقـــات  لـــه  ان 
ــم  ــدا تضـ ــعة جـ واسـ
ـــات  ـــرا وقاع ـــا كبي ملعب
ـــرة  ـــرف كبي ـــعة وغ واس
بالقطـــع  مملـــوءة 

األثريـــة.  
وجـــود  ان  ورأى 
ـــذه المســـاحة  ـــد به معب
ـــا  ـــه ربم ـــى ان ـــير ال يش
دينيـــا  مركـــزا  كان 
سياســـي  لموقـــع 
واقتصـــادي  ودينـــي 
ـــة . ـــي المنطق ـــم ف مه

ــاء  ــيدان ضي ــش الس ناق
الهيئــة  رئيــس  بطــرس 
المســتقلة لحقــوق االنســان 
كوردســتان  اقليــم  فــي 
تانكبــورت(  و)انكرتــان 
فــي  السياســي  القنصــل 
ــات  ــة للوالي ــة العام القنصلي
المتحــدة االمريكيــة، التقرير 
األخيــر الــذي اصدرتــه وزارة 
ــن  ــة ع ــة االمريكي الخارجي
االنســان  حقــوق  أوضــاع 
ــارة  ــالل زي ــم خ ــي االقلي ف
الهيئــة،  لمقــر  القنصــل 
الــى  الجانبــان  وتطــرق 
بالبشــر  األتجــار  قضيــة 
البشــرية  وباألعضــاء 
ــاليب  ــارة وأس ــرة الدع وظاه
ــراءات  ــا ، واألج ــد منه الح

ــوق  ــة حق ــة لحماي المطلوب
العمــال المحلييــن واألجانب 
الالجئيــن  وأوضــاع   ،
الســوريين وخصوصــا النســاء 
اللواتــي يقعــن  والفتيــات 

فريســة الدعــارة واألتجــار 
ــن. به

أكــد  جانبــه  مــن 
رئيــس الهيئــة المســتقلة 
ســعي  االنســان  لحقــوق 

فــي  وجديتهــا  الهيئــة 
األنتهــاكات  كافــة  رصــد 
فــي مجــال حقــوق االنســان 
ــة  ــات المعني ومفاتحــة الجه

. لجتهــا لمعا

عيون الموتى تعيد البصر للمكفوفين

يعود تأريخها الى حوالي 2500 ق.م
العثورعلى ما يعتقد بأنها عاصمة بابلية كبيرة جنوبي ذي قار

مفوضية االنتخابات تعلن ارقام كيانات ابناء شعبنا )سورايا( 
المشاركة في االنتخابات البرلمانية

حول أوضاع حقوق االنسان في اقليم كوردستان

سورايا
تهنئكم بعيد الحب 

وكل عام وأنتم 
بألف خير


