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سجـل ضـمن دائرة النـازحة الـعائـدة وا
هــــجـــــرة ومــــهــــجـــــري ديــــالـى حــــصــــرآ
ساعدات االنـسانية من اجـل التخفيف با
من معاناتهم نتيجة لطول فترة النزوح) .
ـهـجرين  واكدت مـديـر دائرة الـهـجرة وا
ـساعدات ان (دائرتهـا مسـتمرة بـتوزيع ا
االنسانية للعوائل النازحة والعائدة وفق
مـا مـتـوفـر لـديـهــا من مـسـاعـدات من قـبل
ـهــجـرين).وطـالب عـدد وزارة الـهـجـرة وا
من نواب محـافظـة ديالى  رئـيس مجلس
ـــهـــدي بـــإعـــطــاء الـــوزراء عـــادل عـــبـــد ا
احملـافـظـة تـمـثـيـالً وزاريـاً في الـتـشـكـيـلـة
احلكـومـيـة. وقـال الـنـائب  عن ديـالى رعد
الدهلكي لــ (الزمان)  ان  (هـناك محافظة
استأثرت بالـكابينة الـوزارية على حساب
غـيـرهـا وهـذا االمــر فـيه ظـلم وغـ وعـدم
عـاييـر)  مـبيـنا ان احتـرام لالتفـاقـات وا
(هناك خـرقاً واضـحاً لـلتـمثـيل العادل في
الوزاريـة).  واوضح  الـدهلـكي  ان  (هذا
الـظــلم يــنـســحب تــلـقــائــيـا عــلى تــنـفــيـذ
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ــهــجــرين في اعــلــنت دائــرة الــهــجــرة وا
محافظة ديالـى  شمول عددا من العوائل
الـنــازحـة الــعـائـدة فـي قـضــائي بـعــقـوبـة
ـسـاعـدات اإلغـاثـيـة  فـيـما ـقداديـة بـا وا
ـسـاعدات اكدت انـهـا مـسـتـمرة بـتـوزيع ا
االنـسـانــيـة وفق بـرنــامج مـعـد مــسـبـقـا .
وقـالت مـديـر دائـرة هـجـرة ديالـى ابـتـهال

الــــــــدايــــــــنـي  لـ (الــــــــزمــــــــان )  انه ( 
شـــــــــمول  750 اسرة نـازحة عـائدة في
ـســاعـدات االغـاثـيـة ـقــداديـة بـا قـضـاء ا
فيما  ايـضا شمول  1300اسرة نازحة
ــسـجــلـ لـدى الى قـضــاء بـعـقــوبـة من ا
ساعدات االنسانية دائرة هجرة ديالى با
الـــــواردة الــــيـــــهـم من وزارة الـــــهـــــجــــرة
ـــهــــجـــرين).  وبــــيـــنت الــــدايـــني  ان وا
ـسـاعـدات الـتي  تـوزيـعـهـا تـضـمـنت (ا
سـلـة غــذائـيـة وسـلــة صـحـيـة لــكل عـائـله
نــــازحـه) مــــشــــيــــرة الـى ان (كــــوادرهــــا
يـدانيـة مسـتمـرة بشـمول كـافة الـعوائل ا

ـزيد من الـتـمويل ـتحـدة لـتوفـيـر ا ا
لألقــلــيــات الـــديــنــيـــة واالثــنــيــة في
وكان نائب الرئيس االمريكي العراق
مـــايك بـــنـس هــو الـــذي حـــفـــز هــذه
ـا ذكــرته شـبــكـة وفـقــا  ــسـاعــدات ا

فوكس نيوز.
وذكــرت وكــالــة الــتــنــمــيــة الــدولــيـة
ــتــحــدة يــوم الــتــابــعــة لــلــواليــات ا
االثــنـ ان مــبــلغ قـدره 55 مــلــيــون
دوالر من مبـلغ كـلي قدره 75 ملـيون
دوالر ســـتـــذهـب من مـــرفق تـــمـــويل
االســتــقــرار الــتــابع لــبــرنــامج اال
ـائي الى االقــلـيـات في ـتــحـدة اال ا
مـنـاطق شــمـال الـعـراق الـتي حـررت
من داعش.وجاءت هذه الـصفقـة بعد
اكـثر مـن شهـرين من اعـالن بنس ان
ـتـحـدة ســتـوقف تـمـويل الـواليــات ا
تحدة برامج االغاثة التـابعة لأل ا

والتي وصفها بـ "الغير فعالة".
وفي خـطـاب الـقـاه في شـهـر تشـرين
االول فـي حـــفل عـــشـــاء الـــتـــضـــامن
ـسـيحـي في السـنـوي للـدفاع عن ا
شـجب بـنس مـا قال الـشـرق االوسط
انه فــشل الــوكــاالت الــتــابــعــة لأل
سـاعدة الفـعالة تـحدة في تقـد ا ا
لـألقــلـــيـــات الـــديـــنـــيــة  –وخـــاصــة
سـيحـي  – في العـراق.وبـحسب ا
"ذا هيل" قال بنس حينها "تلك االيام
سيـحي ولت وانتهت""اصـدقائنـا ا
وكل  من يــتــعــرض لالضــطــهــاد في
الشـرق االوسط يجب ان ال يـعتـمدوا
عـلى مـؤسـسـات مـتـعـددة في الـوقت
الـذي تـسـتطـيع امـريـكـا مـسـاعـدتهم
بـشكل مـبـاشـر"وذكرت وكـالـة فوكس
نــيـــوز ان دعــوة بـــنس لـــلــتـــغــيـــيــر
تـحدة اثارت واالنتـقاد لعـمل اال ا
ـــا في ذلك زيــارة حتـــركــا جـــديــدا
اسـتـغرقـت خمـسـة ايـام الى مـنـطـقة
ـعـانـاة من قـبل مـسـتـشـار الـوكـالـة ا
االمــريـكـيــة لـلــتـنـمــيـة الـدولــيـة تـوم
وهـو اعلى مـوظف في اخلدمة ستال
اخلــارجــيــة.وأعــقــبت هــذه الــزيــارة
اجـتـمـاعات فـي البـيت االبـيض وفي
والتي اضافت مبنى الكـابيتـول هيل
سـاعدات.وقالت الكـثيـر الى حزمـة ا
فــوكس نـيــوز انه بــاإلضــافـة الى الـ
ملـيـون دوالر اضافـة مـا ب 150
مـــلـــيــون دوالر اضـــافي 10.5 – 10
لــــلـــدعـم االنــــســــاني الــــعــــاجل و

ارسالها الى اجملتمعات احملاصرة.
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ـوقع الـرسـمي حلـكـومـة إقلـيم قـال ا
كــوردســتــان في بــيــان أن "الــســيــد
نــيــجـرفــان الــبـارزانـي رئـيس وزراء
إ

قــلــيم كــوردســتــان اســتــقــبل
صبـاح اليـوم اجلمـعة  بـشكل
رسـمي من قـبل قـداسـة الـبـابا
فـــــرنــــســـــيس".وأضـــــاف: "في
اجــتــمــاع ثــنــائي قــدم قــداسـة
البـابا شـكره لـلزيـارة وعبر عن

W½UO∫ فريق شرطة ديالى يتفقد مدارس يجري تأهيلها وصيانتها

ـهـدي نــحـو حتـقـيق إصالح تــتـطـلب الـتــوجـهـات احلـالـيــة حلـكـومـة عــبـد ا
اقـتصادي إصالحات عمـيقة للنظـام االقتصادي في الدولـة العراقية الذي
مـا زال في طور الـتحـول نحـو اقتصـاد السـوق  وطبـيعـة تلك اإلصالحات
لالقـتـصـاد الـذي تـأسس وعـلى مدار عـقـود لـيـتالءم ومـتـطلـبـات االقـتـصاد
ـوجه قــد تـصل الى حـد اعــادة هـيـكـلــته من اجل ان يـصـبح االشــتـراكي ا

عسكر الرأسمالي . قادرًا على االنتقال الى ا
االقـتصاد الـعراقي أخذ حـاليا بـالتحـول التدريـجي الى النظـام الرأسمالي
بني على أساس الـتنافس ومبدأ الـربح واخلسارة بعد واقـتصاد السـوق ا
ركزية للدولة . ان كـانت تسيطر عليه مفاهيم الـنظام االشتراكي واإلدارة ا
الـتحـول هذا يعـيد االقـتصاد الـعراقي الى ذات الـنمط الذي اقـترن بـنشأته
ـاضي حــيث كـانت بـنـيــة الـنـظـام االقـتـصـادي االولى فـي بـدايـات الـقـرن ا
حـينها رأسـمالية مرتـبطة بشـكل مباشر باالقـتصاد البـريطاني وهي الدولة

ستعمرة آنذاك .  ا
اطه في الـعـراق كانت في جـلـها رهـيـنة لـطـبيـعة دورة االقـتـصاد وتـقـلب أ
ـلكي الـنظـام السـياسي وتـوجهـاته الختـيار حـلفـائه الدولـي فـفي العـهد ا
كـان الـنـظام االقـتـصـادي رأسـمالـيـا  النه بـبسـاطـة كـان تـابعـا لالقـتـصاد
الـرأسـمالي في بـريـطانـيـا وباقي الـدول األوروبـية  وبـعـد قيـام ثورة 1958
حمل النظام السياسي شعار محاربة التبعية اإلمبريالية وكان ذلك النظام
بـالـنـتــيـجـة قـريـبـا من تـوجـهـات األنـظـمــة الـشـيـوعـيـة الـتي كـانت تـدعـو في
شــعــاراتــهــا الـى الــتــوزيع الــعــادل لــلــثــروات وازالــة الــفــوارق الــطــبــقــيــة
واالجـتماعية  وكنتيجة حـتمية لتلك الشعارات وسبل تـطبيقها تبنى النظام
الـسـياسي مـفاهـيم االشتـراكـية ودفع بـاالقتـصاد الـعـراقي باجتـاه القـطاع

العام ودعم الدولة له . 
اضي في حتقيق الـنظام االشتراكـي جنح في ستينات وسـبعينات الـقرن ا
طـفرات تـنمـوية مـهمة عـلى صعـيد مـختـلف القـطاعـات  ويعود الـفضل في
ذلك الـى العـائـدات الـنـفـطـيـة الـتي شـكـلت حـيـنـهـا اكـثـر من نـصف الـعـائد
ــوازنـات االسـتــثـمــاريـة في الــبالد وتـنــفـيـذ احملــلي االجـمــالي   ورفـدت ا
خـططـها التـنمويـة الطمـوح . واحتـلت تلك العـائدات النـفطـية موقـعا متـميزا
لـها في االقتصاد الـعراقي وشكلت نسـبا مرتفعة مـن صادراته لتجعل منه
وه السوق النفطية وتفاوت اقتصادا ريعيا بامتياز تتحكم فيه وتؤثر على 

اسعارها . 
غـير ان النظام االشتراكي لم يـفلح في حتقيق مستوى الـنجاحات السابقة
ـاضي بـسـبب الــتـكـالـيف الـبـاهـظـة خالل ثــمـانـيـنـات وتـسـعـيـنــات الـقـرن ا
دمـرة التي عـمقت االخـتالالت في بـنيـة االقتصـاد الريـعي الذي لـلحـروب ا
تــعــتـمــد عــلـيـه الـبـالد  وزادت كـذلك مـن طـبــيــعـتـه الـريــعــيـة جــراء غــيـاب
االسـتـثمـارات اجلديـدة  كـما انـهـا أضعـفت أيضـا من أنـشطـته اإلنـتاجـية
الـزراعية والصـناعية . وفِي مـثل هذه الظروف لم يـتمكن النـظام السياسي
ـتفاقمـة جراء غياب الـدعم من القطاع من تـوفير احلـلول احلقيـقية الزمته ا
اخلـاص الذي أضعفته توجهـات النظام األيديولوجـية . فقد حرصت أنظمة
تـعـاقبـة في البالد مـنـذ اخلمـسيـنات احلـكم ذات الـتوجـهات االشـتـراكيـة ا
ا يكفل قـيامه بإجناز وظائف عـلى حتجيم النـشاط اخلاص وإعادة بنـاءه 

مارسة دور اقتصادي . محددة وعدم السماح له 
وبــعـد الــعـام  2003 بــدأ تـوجه الــنـظــام الـسـيــاسي واضـحــا نـحــو تـغــيـيـر
ستثمرين سـياساته االقتصاديـة بفعل احلاجة الى التـنمية  وبفعل رغـبة ا
من حـلفائه األميـركي واألوروبيـ بدخول السـوق العراقيـة مجددا . وَمِمَّا
سـاعـد عـلى الـدفع بـاجتـاه نظـام اقـتـصـادي جـديـد تفـاقم مـظـاهـر الـفـساد
ــالي واالداري وتـردي جــمـيع الـقــطـاعـات اإلنــتـاجــيـة واخلـدمــيـة وتـوقف ا
الـزراعة والـصنـاعة بـشكل شـبه كامل  مـا جعل االعـتمـاد مجـددا وبشكل
رئـيـسي عـلى الـعـائدات الـنـفـطـيـة . ورافق هذا الـتـردي زيـادة اإلقـبـال على
الـتوظيف في مؤسـسات القطـاع العام واجهـزة اجليش واألمن الداخلي ما

يزانـيات العامـة للدولة وزيـادة كبيرة شـكل عبئـا على ا
ـيــزانـيــات الـتــشـغــيـلــيـة عــلى مـثــيـلــتـهـا في حــجم ا
االسـتثمارية  وهنا برزت احلاجة بشكل ملح الى
الـتـحـول نـحـو اقـتـصاد الـسـوق  خـصـوصـا بـعد
ية  وعدم انـهيار أسـعار النـفط في االسواق العـا
قدرة الدولة على االستمرار باإليفاء بالتزاماتها .

والسيطرات) .  واضاف احلسيني  ان  (
إسـتـراتــيـجـيــة عـمـلــيـات ديـالـى سـتـأخـذ
ابعـاداً جديـدة في التـعامل مع الـتحـديات
ـا يـسـهم في تـعـزيـز مـعدالت االمنـيـة   
االســتـقــرار واســتــثــمـار مــا حتــقق خالل
ــاضـيــة في مــعــركـتــنــا ضـد الـســنــوات ا
).واشتـركت قيادة ـة معـاً االرهاب واجلر
شـرطـة مـحــافـظـة ديــالى بـعـمـلــيـة احـيـاء
كنيـسة وسط بعـقوبة بـعد مرور 13 عاماً
عــلى اغالق ابــوابـــهــا  فــيــمــا اكــدت انه
سـيـتم تـنـظـيـم حـفل واسع بـيـوم افـتـتـاح
الكنيسة بـعد إنهاء عملـية الترميم . وقال
ــتـحــدث االعالمـي بــاسم شــرطـة ديــالى ا
الـعـقـيـد غـالب الــعـطـيـة لــ ( الـزمـان)  انه
(بنـاءا على تـوجيـهات قـائد شرطـة ديالى
الـلــواء فــيــصل كــاظم الــعـبــادي بــاشـرت
مفـارز من الـشرطـة اجملـتـمعـيـة بالـتـعاون
مع دائـرة الــهـجــرة الـدولــيـة ومــفـوضــيـة
حـقـوق االنـسـان بـحــمـلـة واسـعـة إلحـيـاء
ــشـــورة الــصـــاحلــة وسط كــنـــســيـــة ام ا

الـبــرنـامـج احلـكــومي الــذي صـوت عــلـيه
مـجــلس الـنــواب)  مـشـيــرا الى ان  (هـذا
اخلـرق سـيـتــكـرر عـدة مـرات مــسـتـقـبال).
ومن جــانب آخــر كــشف رئــيس الــلــجــنــة
جلس ديالى صادق احلسيني االمنية 
ان قـائد عـمـلـيـات احملـافـظـة اجلـديـد حدد
ثالثـة أهـداف أمـنــيـة رئـيـسـيــة لـلـمـرحـلـة
ـقـبـلـة. وقـال احلـسـيـني لـ ( الـزمـان) ان ا
(اجتـماعـا مـوسعـا عقـد مع قـائد عـملـيات
ديالى اجلديـد اللـواء الركن عـبد احملسن
حا الـعبـاس في مقـر القـيادة بـبعـقوبة
تـنــاول مـلف االمـن بـشــكل عـام وطــبـيــعـة
الـتـحـديـات الـراهـنـة في مـخـتـلف مـنـاطق
احملـافــظــة) .  واضـاف احلــســيـني ان  (
قـائـد عـمــلـيـات ديـالـى حـدد ثالثـة اهـداف
قبلة لـتحقيق مستوى رئيسية للمـرحلة ا
أمنى أعلى وهي إنهاء نشاط فلول خاليا
داعش الــــنــــائـــمــــة وتــــعــــزيـــز الــــبــــعـــد
دن االستـخبـاري وإنـهاء مـلف عـسكـرة ا
ــغـــلــقــة من خالل اكـــمــال فــتح الـــطــرق ا

بـعـقـوبـة بــعـد مـرور نـحـو  13عـامـاً عـلى
اغالق ابــوابــهــا). واضـــاف الــعــطــيه ان
(اعادة احياء الكنسية يأتي في اطار دعم
ـسـيـحـ إلعـادة اداء صـلـواتهم االخوة ا
الـديــنـيـة الــتي تـوقــفت بـســبب االوضـاع
اضيـة   مؤكدا االمنيـة خالل السنـوات ا
ـسـيـح جـزء اسـاسي من مـجـتمع بان ا
ديـالى والـعــراق عـمـومـا) . وأكــد الـعـقـيـد
غالـب العـطـيـة  انه  (سـيـتم تـنـظيـم حفل
واسع بيـوم افـتتـاح الـكـنيـسـة بعـد إنـهاء
عـمـلـيـة الـتـرمــيم   داعـيـاً جـمـيع اإلخـوة
سـاهـمة سـيـحيـ لـزيارة الـكـنيـسـة وا ا
بعـمـليـات الـترمـيم الفـتتـاحـها قـبل أعـياد
رأس الــســـنــة)  مــشـــيــرا الـى  ان (قــائــد
شـرطــة ديـالى امــر بـتــخـصــيص دوريـات
دائـمـيه لـتـوفـيــر احلـمـايـة الالزمـة لـهـا) .
ومن جــانب آخــر اعـــلــنت قــيــادة شــرطــة
محافـظة ديالى اخـتتام حـملة تـوعية 10
آالف طالب فـي ثاني أكـبـر مـدن احملـافـظة

ضد اخملدرات .  
 «—b<« …—uDš

ــتــحــدث االعـالمي بــاسم شــرطــة وقــال ا
ديـالى العـقـيـد غـالب الـعـطـيـة لـ (الـزمان)
امس  إن (حـمــلـة تــوعـيـة  10االف طـالب
قدادية ضد اخملدرات في مدارس قـضاء ا
ــــتــــوســــطـــة والــــتي تــــشــــمل مــــدارس ا
واالعـداديـة اخــتـتـمت بــعـد مـرور  3 ايام
عـــلى انـــطـالقـــهـــا من قــــبـــــل الـــشـــرطـــة
اجملتمعـية بالـتنسيق مع مـنظمـة الهجرة

الدولية ).
وأضاف العطية أن  (احلملة والتي تأتي
في اطـار سـتـراتــيـجـيـة اطـلــقـتـهـا شـرطـة
ــدن دون اســتــثــنـاء ديــالى وتــشــمل كل ا
تأتي لتـعريف الـطلبـة بخـطورة اخملدرات
وتأثيـرها السلـبي على حـياتهم وضرورة
الـتـعـاون مع فـرق مــكـافـحـة اخملـدرات في

االبالغ الفوري عن كل من يتاجر بها).

على مداخلها قطع قماش لتخفي من
يـقـطن بتـلك الـغـرف واحملـافـظـة على
ـا يـنـبيء بـوجـود خـصـوصـيـاتـهم 
كان وفي احداها عدة عوائل تقطن ا
ن استعلم عن ناداني احد الشبان 
هـويـتي وهـو مـضـطـجع عـلى سـريـر
ــا اثــار في مـــعــانــيـــا من اصــابـــة 
داخلي تساؤالت لم اجد اجابة لها ..
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اصــدرت الــبـطــريـركــيــة الـكــلـدانــيـة 
تــوضــيــحــا الســتــفــســارات عــدد من
األشخاص حـول عدم مـشاركة غـبطة
ابينا  الـبطريرك مـار لويس روفائيل
ســـاكــــو  في لـــقـــاء عـــدد من رؤســـاء
ـسـيــحـيـة لــدولـة رئـيس الـطــوائف ا
الــوزراء الــدكــتــور حــيــدر الــعــبــادي

وعليه نوضح  ما يلي:
كان غبطة البطريرك ساكو  قد  طلب
 خــطــيــا من  مــكـتـب رئـيـس الـوزراء
ــقـابــلـة دولــة رئـيس حتــديـد مــوعـد 
الـوزراء. ولــقـد  حتـديــد مـوعـد في
صبـاح الـسبت 12/23/  2017 لكن
وصل في غبطته كـان  قد غادر الى ا
نــفس الــنـهــار. وحــــــــدد تـاريـــــــــخ
آخــــر  في صـــبـــــــــــاح  االثــــــــــنـــ

ــــــــقبل 2018/1/8. ا
امــا لــــقاء األربــــعاء 3/1/2018   
لــرؤســاء الــطــوائف فــقـد بــادر الى 
تـــــنــــــظــــــيـــــمـه الـــــســــــيــــــد جـــــورج
مستشار رئيس الوزراء على باكوس
حــد قـولـه لـنــا  لــكي يـتــمــكن رؤسـاء
ــســيـــحــيــة من تــقــد الـــطــوائف  ا
الـــتـــهـــاني لــــدولـــة رئـــيس الـــوزراء
ــنـاســبـة االنـتــصـار الــعـظــيم عـلى

داعش وطرح طلباتهم اخلاصة.
أكـثـر من مـرّة عبّـر الـبـطـريـرك سـاكو
عـن أن كل كــــنــــيــــســــة هي حــــرة في
قـراراتـهـا ولــهـا خـصـوصـيـتـهـا ومن
حـــقـــهــا ان تـــقـــابل أي مـــســؤول في
ـناقشـة ما تراه الدولة او في الـعالم 
نافعـا لها. والكـنيسـة الكلدانـية تشد
على يـد كل من يسـعى للـتخـفيف عن
هجـرين في ترميم بـيوتهم معانـاة  ا
وعـودتـهم الى بــلـداتـهم والـدفـاع عن
حــقــوقــهم. الــكــنــيــســة الــكــلــدانــيــة
منسحبة مـنذ عام من هذا اجمللس
لـقـنـاعـتـهـا بـانه ال يـتالءم مع الـواقع
اجلـديــد. وكـانت قــد قـدمت اقــتـراحـا
جلس رؤساء لتغييـر اسم اجمللس 
الـــــكــــنـــــائس فـي الـــــعــــراق ولـــــيس
وكـذلك مـراجـعــة هـيـكـلـيـة الـطـوائـف
خصـوصا اجمللس ونـظامـه الداخـلي
ان اجملــلس هــو اتــفــاق بــ رؤســاء
الــكــنــائس وال يــرتــبط بــاي مــفــهـوم
ـا  الـهدف مـنه ا كـنـسي أو الهـوتي

واقف توحيد اخلطاب وا

جتاه حتديات تخص اجلميع.  وهذا
لم يحصل
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وصــلت ادارة تـرامـب الى اتــفـاق مع
وكالة التـنميـة الدولية الـتابعة لال

دابت جـــريــدة الــزمــان في ســلــســلــة
وشك على الرحيل اضاءاتها للعام ا
ان تلتفت الوضـاع مسيـحيي العراق
خالل العام الذي لم تـتبق على ايامه
ســــوى اوراق مــــعـــــدودة وتــــنــــشــــر
اجلـريــدة في ضـمن اضــاءاتـهـا ابـرز
االخــبــار الـــتي شــهــدهــا الــعــام  في
اجلزء االول الذي يغـطي مطلع العام
حتى شـهر حزيـران(يونـيو ) على ان
تــســـتــكــمل اجلــزء الــثــاني  بــقــراءة
االحــداث من شــهـر تــمــوز (يـولــيـو )

حتى نهاية العام :
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ــنــاســبــة لــيــلــة رأس اقــيـم امس و
ــيالديـة قــداسـا الــهـيـا في الــسـنـة  ا
كـنـيـسـة مـار كـوركـيس في تـلـلـسـقف
تــــــرأسـه االب ســــــاالر بــــــوداغ راعي
الــكـنــيـســة ومــشـاركــة االب سـتــيـفن
عــصـــام عـــزبــو . وتـــمـــيــز الـــقــداس
ــؤمــنــ من بـــحــضــور غــفــيـــر من ا
ــهــجــرين تــلــلــســـقف وبــاقــوفـــة  وا
الساكن فيـها من قرى سهل نينوى
بـاطـنــايـا وتـلـكــيف  . وفي مـوعـظـته
اشار االب ساالر الـى ( ان من معاني
اننا نـعيش مـسيحـيتنـا تكون عـندما
نــحب االخـرين ونــفـدي انــفـســنـا من
اجل االخـرين وان يـكـون لـنـا روحـية
لتقبل االخـرين وفي زمن يكون االخر
وعنـدما نـقول يحـتاجـني بـالصـميم 
نـــحن مــســـيــحـــيــ  يـــجب فــعال ان
نعيش مسيحييتنا واال فان كل شيء
بــــاطل .) وشـــــارك في الـــــصــــلــــوات
شمامسة وشماسات من بلدات سهل
نينـوى فيما انـشدت اجلوقـة اناشيد

ناسبة وتراتيل خاصة با
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في هـذا الـيـوم نـشـر مـوقع مـسـيـحي
وصل مشاهدات مراسله في مدينة ا
 ازاء زيـارته لـكـنـيـسـة عـذراء فـاطـمة
حـيث قال  ثـمـانـية  اعـوام مـرت على
زيارتي االولى لـلـكنـيسـة وبالـتحـديد
في منـتصف اب (اغـسطس ) من عام
حـــيث زرت كـــنـــيـــســـة عــذراء 2009
فـاطـمـة  الــتـابـعـة لـطـائـفـة الـسـريـان
الـــكــــاثــــولـــيـك والـــتـي انـــشــــئت في
ــنــصــرم وكـانت ســتــيــنــات الـقــرن ا
زيارتي تـلك على خـلفـية مـا تعرضت
ذكورةفي هـذا التاريخ له الكنـيسـة ا
من اضــرار نـتـيــجـة انـفــجـار سـيـارة
مـفخـخة اسـتـهدفت حـسـينـيـة تابـعة
نطقة للشيعة كانت تقابل الكنيسة 
الــفـيــصـلــيـة  بــاجلـانب االيــسـر  من
ـوصـل.واعـادتــني زيــارتي مــديــنــة ا
اجلديدة للكنيسة في اليوم االول من
عام  2018لـتــقـريـر كـنـت قـد نـشـرته
ـوقـع(عـنـكــاوا كـوم )حــول الـزيـارة
االولـى لــلــكــنــيــســة ومــا اســتــطــعت
تـوثـيـقه مـن صـور انـشـرهـا هـنـا الى
جـــانب الـــصــــور الـــتي اســــتـــطـــعت
توثـيقـهـا لوضـعيـة الكـنيـسة بـعد ان
خربها تـنظيم الدولـة االسالمية ابان
سـيـطــرته لـلـمـديـنــة مـنـذ صـيف عـام
 وحتى حتريـر اجلانب االيسر2014
ـطـلع الـعـام ومـنــطـقـة الـفـيـصـلــيـة 
احلــالي.وســاقــارن بــ الــتــقـريــرين
ســـواء ذلـك الـــذي نـــشـــرته في  عـــام
 وما اسـتـطعت مـشـاهدته عـبر2009

زيــــارتي االخـــيـــرة  فــــفي  الـــزيـــارة
االولى كتبت  اننا قـبل ولوجنا  فرع
الكنـيسة كانت مـجموعـة من عناصر
ـكان بعد ان اقفلت الشرطة حترس ا
طرحت جوانبه بعوارض كونكريتية
علـينـا بـعض األسئـلة بـغيـة التـعرف
زيـارتنـا للـكـنيـسة رغم علـى هويـتنـا
تــأخـــرهــا(وقع انـــفــجـــار الــســـيــارة
فـخخـة بنـهايـة تمـوز (يولـيو ) من ا
ذلك الـعام ) ارتـدت طـابع االطمـئـنان
والتي على العائلة الـتي تسكن فيها
اصـيـب بـعض أفــرادهـا من األطــفـال
بـحــالـة من الــهـلع فــضال عن جـروح
طفيفة بساق احد أفراد العائلة وهو
طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.
اما زيـارتي االخيـرة فاثرت ان ادخل
ــا رفـعت لــفـرع الــكـنــيـسـة الــذي طـا
وصل دينة ا راسي اثناء جتوالي 
قــبل تـهــجـيــرنــا الرى ذلك الـصــلـيب
الـذي يـعـلو طـابـقـهـا الـعلـوي مـثـبـتا
على ما يـشبه الكـرة االرضية وحتته
الفـتة بـخـلفـيـة بـيضـاء مـدون علـيـها
كـنـيسـة عـذراء فـاطـمة  امـا بـصـمات
عنـاصـر داعش فقـد نـزعوا الـصـليب
وابــــقـــوا الـــكـــرة االرضــــيـــة ومن ثم
لــطـخــوا الالفــتـة الــبـيــضـاء دون ان
وضحة يتمكنوا من اخفاء العبارة ا
لـعــنـوان الـكــنـيـسـة وداللــتـهـا وعـلى
الــواجـــهـــة الــرئـــيـــســيـــة اخلـــاصــة
بــالــكـنــيــسـة اســتــغل صـاحـب مـحل
ــشـروبـات اجلـمــلـة اخلــاص بـبـيع ا
ـقابل تمـاما لـلكـنيـسة تلك الغـازية ا
الــواجــهــة بــكــتـابــة اعالنـه اخلـاص
حـله دون شـعـور بحـرمـة وقدسـية
الكنيسة واعـتقدت للوهلة االولى ان
ـثل الكـنيـسة فـحسب ا  االعالن ا
وحتدثت مع صاحب احملل فاخبرني
بـان الـكـنـيسـة تـسـكـنـهـا عـدة عوائل
ـعــلـومـات قـال لي نـازحــة ولـزيـادة ا
ـكـنك احلـديث مـعـهم فـطـرقت بـاب
الكنيسة وسـمعت وراء الباب صوتا
نسائيا يامر ابنة بارتداء حجاب الن
ثـمة غـربـاء يطـرقـون البـاب وحـينـما
فتحت الـسيدة الـباب وجدتـها امراة
كـان تـسـكنه قـروية اخـبـرتـني بـان ا

اربـع عــــــوائـل نــــــازحــــــة من
مـنـطـقـة الـسالمـيـة جـنـوب
ـوصل اثـر شـرق مــديـنــة ا
العمـليات الـعسكـرية  التي
نـطقتـهم قبل اشهر جرت 
همتي فوافقت .. اخبرتها 
على التـقاط صور فـتفاجأت
بان تنظيم الدولة االسالمية
كـــان قــد ازال تـــمــامـــا جــدار
رئــيـســيـا لــلـكــنـيــسـة ووسع
ا لكي مدخله بشكل مبالغ ر
يـــقــوم بــتــفــريـغ مــحــتــويــات
الــكــنــيـســة من مــوجــوداتــهـا
بــــصــــورة يـــــســــيـــــرة ولــــفت
انتـباهي قيـام االمراة الـقروية
ـهـمة انـضـاج بـضـعـة ارغـفة
من اخلبز بـتنـور ارتات وضعه

ــذبـح فــيـــمـــا انـــتـــشــرت ــوضـع ا
مــجـــمــوعــة من االطـــفــال في صــحن
الـــكــــنـــيـــســــة الـــفـــارغ تــــمـــامـــا من
محتوياتها حيث سلبها التنظيم اما
ـقـابـلـة فـوضـعت غـرف الـكـنــيـسـة  ا

ارتــيـــاحه لـالجــتـــمـــاع مع الـــســـيــد
نيـجرفـان الـبارزاني مـرة ثانـية كـما
وشـــكـــر حـــكــــومـــة وشـــعـب إقـــلـــيم
كـوردستـان السـتضـافـتهم الـنـازح
ــسـيـحـيـ عـلى وجه بـشـكل عـام وا
اخلصوص الذين تـشردوا إلى إقليم
كــوردســـتــان نــتــيــجــة احلــرب عــلى
إرهــابـيي داعش".وتــابع أن "قــداسـة
الـبـابـا عـبـر عن أمـله في أن تـسـتـمـر
حــالــة الــتــعــايش والــســلم والــوئـام
وجودة في إقـليم كوردسـتان لألبد ا
متـمنيـاً االستقـرار والسالم لـشعوب
ــنـــطـــقـــة ولـــكــوردســـتـــان وكـــافــة ا
مــكــونــاتــهــا عـلـى وجه اخلــصـوص
قـــائـالً نــبـــتـــهل لـــكم مـن الــرب لـــكي
تـنـجـحـوا وتـسـتـمروا فـي الـتعـايش

والوئام".
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نـــشـــر مـــوقع (عـــنـــكـــاوا كـــوم ) اهم
التحالفـات االنتخابـية التي انضمت
حتت خـيـمـتـهـا الـعـديد مـن االحزاب
الـســيــاســيــة الــعــراقــيــة لــتــخـوض
ـزمع اجـرائه ـاراثـون االنـتخـابي ا ا
ـقـبل وفـيـمـا كـان في ايـار (مـايــو ) ا
نـــصــيب احـــزاب شــعــبـــنــا عــدد من
التـحالفـات من بيـنهـا  حتالف باسم
(الـكــلـدان) الــذي قـدم طــلـبه خلـوض
االنـتخـابـات  في الـعاشـر من كـانون
الـثــاني (يــنـايــر ) اجلـاري وضم كال
ـقــراطي الـكــلـداني من االحتــاد الـد

واجمللس القومي  الكلداني .
ـا يتـعلق بـالتـحالف الـذي كان اما 
مـرتــقـبـا بـ االحــزاب الـثالثـة وهي
ــقــراطــيــة االشــوريــة احلــركـــة الــد
وكيان ابـناء النـهرين اضافـة للحزب
الــوطــني االشــوري فــقــد شــهــد هـذا
التحالف قـبيل ايام سابـقة انسحاب
كـيان ابـنـاء الـنهـرين لـيـدخل االخـير
االســتــحــقــاق االنــتــخــابي بــقــائــمـة
خاصـة به وفق ما اشـار اليه مـصدر

وقعنا . ذكور   من الكيان ا
فيما ب رئيس اجمللس الشعبي في
ـــوقع دخــول اتـــصــال هـــاتـــفي مع ا
اجمللس لالنـتخـابات بـقائـمة خـاصة
بـه مع اشـــارة لـــتـــعــاون مـع حـــركــة
جتـمع الـسـريـان دون ان يـحـدد نـوع
التعاون في هذا السياق . بينما كان
حتالف الـنـصر الـذي يـتزعـمه رئيس
الــوزراء الـــعــراقي الــدكــتــور حــيــدر
العبادي من اوسع التحالفات  حيث
بــــلـغ عــــدد االحــــزاب والـــــتــــيــــارات
ــذكـور ــنـضــويـة داخـل االئـتالف ا ا
اكثـر من  25 حزبـا من ابـرزهـا تـيار
احلــكـمــة الـذي يــتـزعــمه رجل الـدين
الشيـعي عمـار احلكيـم . كما ائـتلفت
االحــــزاب الـــكـــرديــــة الـــبـــارزة وهي
االحتـــاد الـــوطـــني الــــكـــردســـتـــاني
ـقـراطي الـكـردسـتـاني واحلـزب الـد
فضال عن احلزب الشـيوعي العراقي
الـكــردسـتـانـي داخل قـائـمــة مـوحـدة
رتـقـبـة باسم خلـوض االنتـخـابـات ا
قائمة السالم الكوردستانية ..وتزعم

 الـــــــســــــــيــــــــاسي

ــــعـــــروف ايــــاد عالوي الــــعــــراقـي ا
حتـالف ائـتالف الـوطـنـية  الـذي ضم
الى جــانب حــزب عـالوي الــعــشـرات
من االحـزاب  والـتيـارات الـسـيـاسـية
من بينـها  اجلبهـة العراقيـة  للحوار
ـاني الـوطـنـي الـتي يـتـراســهـا  الـبـر

طلك .. صالح ا
 كما دخل احلزب  الشيوعي العراقي
ـشــوار االنـتــخـابي ضــمن ائـتالف  ا
سائـرون  الـذي احتـوى ستـة احزاب
من بــيــنــهـــا الــتــجـــمع اجلــمــهــوري
الـعــراقي  وحـزب الــتـرقي واالصالح
واالستقامـةوبررت االحزاب اخلاصة
بــابـــنــاء شـــعــبـــنــا  عـــدم اجــرائـــهــا
لتـحالـفات تـضم العـديد من االحزاب
والكـيانـات السيـاسيـة لقـصر الـفترة
ـسـتـقـلـة ـفـوضـيـة ا الـتي عـيـنـتـهـا ا
لالنتـخـابات بـاغالق باب االعالن عن

رتقبة .. تلك التحالفات ا
w½U¦ « Êu½U  ≤∞

احـتفل صـبـاح السـبت  غـبـطة ابـيـنا
البطـريرك مـار لويس روفائـيل ساكو
بــأول قـداس الــهي في كـنــيـســة قـلب
يسـوع في تلـكـيف بعـد حتريـرها من
عـناصـر داعش االرهـابـيـة وقد رافق
غبطـته في القداس صـاحبا الـسيادة
مار تـومـاس ميـرم ومار بـاسـيلـيوس
يـلـدو وعـدد من االبـاء الـكـهـنـة: فـريد
كـــيــنـــا  فــارس يــاقـــو سالر بــوداغ
والـــراهـب شـــاهـــر نـــوري وحـــضـــر
االحـــتــفـــال الـــســـيـــد عـــادل مـــروكي
قــريـاقـوز قــائـمـمـقــام قـضـاء تــلـكـيف
والــدكـتــور دريـد حـكــمت مــديـر عـام
زراعـة نـيـنـوى والـعـمـيـد فـارس عـبـد
االحد يعقوب منسق محافظة نينوى
مع الـــــكــــــنـــــائس وكـــــذلـك عـــــدد من
الراهبـات الدومـنيكـيات وجمع غـفير
من اهالي تـلـكيف.وفي مـوعظـته ذكر
غبـطة الـبطريـرك اهمـية بـلدة تـلكيف
في تاريخ الكنـيسة الكـلدانية والتي
أجنـبت اسـاقــفـة ورهـبـانـا وراهـبـات
عـديـدين كـمـا تـمـنى ان يـعـود الـيـها
اهالـيـها لـتـزدهر مـن جديـد. واضاف
غبـطته بان الـكنيـسة سـتهتم بـإعمار
تـضـررة وعـبـيـنت  كـاهـناً الـبـيـوت ا
لهـا منـذ االن وستـمنح الـبطـريركـية
الف دوالر لـلجـنـة اإلعـمار 100.000
في تـلكـيف وانـشاء الـله سـوف يدعم
ابـــنـــاء تـــلـــكـــيف صـــنـــدوق  اصالح
الكنيسة التي كانت تعد اكبر كنيسة
في العـراق قبل ان تـبنى كـنيـسة قره
قـــوش الـــكـــبـــرى. كـــذلـك  نـــر ديــر
ـــدرســة حـــتى يــرجع الـــراهــبــات وا

االهالي الى بلدتهم.
◊U³ý ≤

اعلن رئيس محـكمة التـعويضات في
نــــيــــنــــوى  عن افــــتــــتــــاح مــــكــــتب
التعـويضـات بناحـية برطـلة وكشف
ـاثـلـة في عن نـيــة افـتـتـاح مـكــاتب 

سنجار وتلعفر.
l³²¹
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نشور لي عن تـساقط الثلوج حيث كـتب احد االصدقاء قبل يـوم تعليـقاً 
أُقيم . قال فيه ( الثلج والغربة يشكالن أوج الكآبة ) وأقول له : الغربة في
ض وكـآبـة . وألـيك مــاكـتـبتُ عن أغــتـرابي في وطـني الـذي بـالدي وجع 
قال كانَ عن ا عـشش فيه الِغربـان رغم اني أحتضن عـراقياً ب أضلـعي 
ـيالد نـشـرتـه جـريـدة ( الـزمـان ) في 28-12-2013. يـقـال انك أعــيـاد ا
ة األهل نـاسبـات  عـندمـا تـكون بـعيـدا عن موطـنك في الغـربـة تفـتقـد في ا
عروف الـغربة تـعني العـيش في بيئـة ثانيـة تختلف واألحـبة واألصدقـاء .وا
كـثــيـرا عن بـيـئـتك األصـلــيـة سـواء كـان االخـتالف بـالــطـبـيـعـة او الـلـغـة او
الــعـادات والــتـقــالــيـد واألهم من ذلـك افـتــقـاد األهل وألصــدقـاء واحملــاولـة
الـيوم احـسـست بـهـذا الـشـعـور وانا اجـلس الى لـتـكـوين عالقـات جـديـدة 
ـيالد الـتي زيـنـهـا ابـني األصـغر فـهـو تـقـلـيـد سـنـوي اعـتاد شـجـرة عـيـد ا
وإخـوته ان يكون حاضـرا كل عام خللق اجواء خـارجة عن الرتابـة اليومية
الـتي نـعاني مـنهـا في الـبلـد  رغم توفـر امـاكن التـرفيه لـكـنهـا باتت تـشكل
جـزءاً من الفـوضى اخلالقـة التي اوجـدها احملـتل.الغـربة الـتي شعـرت بها
ــيالد أسـتــحـضــرت أمـامي ـدفــأة وشـجــرة عـيــد ا وانــا في بـيــتي حــيث ا
األجـواء الباريـسية في تلك األيـام وشتان مابـ األثن هنـاك يلبس شارع
الــشــانــزيــلـيــزيه Avenue des champs- Elysees الــذي يــقع  في
ارقى وافـخم األحيـاء السـياحـية والـتجـارية في الـعاصـمة الـفرنـسيـة حيث
ـقاهي ذات ـطـاعم الفـارهـة وا ـيـة وا ـاركـات والـعطـور ودور األزيـاء الـعا ا
األجواء الرومانسية فضال" عن معلمها التاريخي برج ايفل الذي يعد رمز
ي في سـجل ضمن الـتراث الـعا وقـع السـياحي األول فـيهـا وا فـرنسـا وا
مـنظمة اليونـسكو منذ عام 1991 هـو ايضا"  يتوشح بحلـة العيد ليضفي
الـراحـة والـبـهـجـة والـتـفـاؤل بـاسـتـقـبـال عـام جـديـد يـحـدوه األمل والـرغـبة
بــالـعـطــاء وحب اآلخـر .كـنـت اعـيش في بـاريـس تـلك  األجـواء الــتي بـقـيت
عــالـقـة في ذاكـرتي مـنـذ 25 عــامـاً أيـام الـصـبـا .. حـتـى اني نـقـلـتـهـا الى
اذا ـا تتسـاءلون  أبـنائي الـذين اعتادوهـا كنوع من الـترفـيه والتسـلية . ر
حتـدثنـا عن  منـاسبـات مضى عـليـها  اكـثر من ربع قـرن? السـبب انا اآلن
يالد ألستذكر بعـضا" من تلك الذكريات اجلميلة اجـلس الى شجرة عيد ا
ـا تخـفف مرارة احلـاضر ومـا اعاني مـنه ومعـي الكـثير مـن ابنـاء بلدي ر
فال خــيـار لـي سـوى اجلـلــوس الـيــهـا مـع شـعـوري بــالـغــربـة فـي بـغـدادي
لـعـجـزي عن لـقاء أمـي وأخوتي وأقـربـائي وصـديـقـاتي فالـطـرق هـذا الـيوم
وكل يـوم مغلقة ومغلفة باجلدران الكونكريتية التي حتول بيني وبينهم وهم
قـاب قوس أو ادنى .ترى ماذا فعلـنا ليكون قدرنا بـأيـدي تمنعنا لقاء من
نـحب .الـغـربـة اضـحت واحـدة في الـداخل واخلـارج نـحن نـتـبـادل أطراف
احلـديث معـهم ونراهم ونـعرف اخـبارهم عبـر مواقع الـتواصل االجـتماعي
غـتربون فـقد كتب احـدث اهلي وأصـدقائي في البـلد نـفسه وهو مـايفعـله ا
أحــدهم وهــو عــراقـي مــوضــوعــاً في احــد مــواقع الــتــواصل عن الــغــربــة
ــثـال مـابـ وتــأثـيـراتـهــا عـلى اإلنـســان اجـرى فـيه مــقـارنـة عــلى سـبـيل ا
ـغتـرب في اسـترالـيا وسـويسـرا لوجـود جاليـة واسعـة في األولى والتي ا
ارسة الطقوس والتقاليد التي جتعلك مرتاحا تـذكرك ببلدك األصلي في 
نـفـسيـا يـقول الـكـاتب  اما في سـويـسرا فـقـلة عـدد اجلـاليـة يـجعـلك تـكون
مـضطـرا للـمشـاركة مع الـسويـسري في تـبني عـاداته وتقـاليده كـي تندمج
مع اجملـتمع احمللي وإال ستكون وحيدا في هذا الـبلد . الكثير يقول البديل

عـن الوطن األصـلي . الـغـربـة قـد تـوفـر الـسكـن والراتب
والـراحة الـنفسـية لـكنهـا التوفـر العالقات االجـتمـاعية
.وأنـا مواطـنة اعـيش في بلـدي لكـني افتـقر لـلعالقات
نظـومة األجتماعية االجـتماعية التي  قـيدها إعتالل ا

وغياب القيادة الوطنية ..!
 مــيالد مــجـيــد حـكــومــتـنــا ونـوابــنـا.                  

وصل  ا

 bOFÝ ”UO « d UÝ 

 البابا يستقبل بطريريك طائفة الكلدان في العراق والعالم

يالد مسيحيون خالل احتفاالت ا


