
ناصر الحموي

ــــــــ رحـــل عـــن عــاملــنــا الــصــحــفــي واإلعــــالمـــي
واملــذيــع الــســوري حــســام عــكــاوي صباح
اإلثنني في مستشفى حمد العام عن عمر
63 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية يناهز
ــمــفــاجــئــة. وتــمــيــز الــفــقــيــد الـــراحـــل خـالالـالل
ــــــــمــســيــرتــه اإلعــــالمـــيـــة الــحــافــلــة بــالــعــطــاء
بــتــقــديــمــه لــلــنــشــرات اإلخـــبـــاريـــة بــالــلــغــة
اإلنجليزية، حيث امتلك خبرة صحفية
فــذة امــتــدت ألكــثــر مــن أربــعــة عــقــود عمل
الالخاللها في مختلف املحطات والقنوات
التلفزيونية العربية فــي ســوريــا وقطر
ــعـالالـالم ــواإلمـــــــــارات، بــــرز فــيــهــا كـــفـــارس لــإل
الــعــربــي الــنــاطــق بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة ال
يــشــق لـــه غـــبـــار.  ودرس الــفــقــيــد الــراحــل
األدب اإلنــجــلــيــزي فـــي جــامــعــة دمــشــق،
وعــمــل فـــي مــطــلــع حــيــاتــه فـــي الــتــدريــس
قبل انتقاله للعمل في القسم اإلنجليزي
باإلذاعة والتلفزيون السوري، ثم التحق
فــي إذاعــــة وتــلــفــزيــون 1982 للعمل  عـــام
قـــطـــر، كــمــقــدم بـــرامـــج ومـــذيـــع لــلــنــشــرات
اإلخبارية اإلنجليزية، كما أجــرى مئات
الـــلـــقـــاءات والــتــحــقــيــقــات الــصــحــفــيــة في

القسم اإلنجليزي في تلفزيون قطر. 
عند افتتاح قناة الجزيرة الفضائية في
انضم ألسرة التحرير 1996 نوفمبر عام
فـــي املــحــطــة اإلخـــبـــاريـــة وعــمــل فـــي قسم
تحقيق األخــبــار لفترة مــن الــزمــن، وذلــك
قبل أن يعمل كمراسل وصحفي مستقل
مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــنــــوات واملـــحـــطـــات
اإلخــــبــــاريــــة الـــعـــربـــيـــة، كــمــحــطــتــي دبـــي
الفضائية ودبي االقتصادية، باإلضافة
إلــى شهرته ككاتب صحفي فــي الكثير
ـــــالت والــــــدوريــــــات ــمـــــن الـــصـــحـــف واملــــــجـــ

العربية واإلنجليزية.
كـــمـــا تـــمـــيـــز الـــفـــقـــيـــد الـــــراحـــــل بــتــقــديــمــه
لــلــفــعــالــيــات واملـــؤتـــمـــرات واملــهــرجــانــات
الــتــي تستضيفها الــدولــيــة  والــبــطــوالت 
دولــــة قــطــر، وأظـــهـــر نــجــاحــًا الفــتــًا خـالالـالل

ي
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تــقــديــمــه لــحــفــلــي االفـــتـــتـــاح واالخـــتـــتـــام
لــبــطــولــة األلــــعــــاب اآلســـيـــويـــة الــخــامــســة

عـــشـــرة الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا الــــدوحــــة عــام
.2006

الــبــارزيــن في  الفقيد مــن الناشطني  كــان 
الــجــالــيــة الــعــربــيــة الــســوريــة املــقــيــمــة في 
دولــــة قــطــر، نـــال مــحــبــة واحـــتـــرام جميع 
أبــنــائــهــا، حــيــث جــمــع إضـــافـــة إلـــى سعة 
الــعــلــم وعـــمـــق املـــعـــرفـــة وتـــنـــوع الــثــقــافــة، 
فــــي األدب والـــخـــلـــق واملـــعـــامـــلـــة  ســــمــــوا 
الــحــســنــة، كــمــا كــــان وطــنــيــا مـــن الـــطـــراز 
األول، أحـــــــب وطـــــنـــــه ســـــوريـــــا وتـــغـــنـــى 
بــمــديــنــتــه الــجــمــيــلــة دمــــشــــق، ولـــــه فــيــهــا 
قــصــائــد بالفصحى والــلــهــجــة الشعبية 
الــشــامــيــة بــاإلضــافــة إلـــى مــقــاالت نثرية 

كتبها الفقيد بماء العشق والياسمني. 
شـــــــارك فـــــي تـــأســـيـــس الــــفــــرقــــة الـــعـــربـــيـــة 
لألناشيد الوطنية مع الطبيب السوري 
املــــــعــــــروف الـــــدكـــــتـــــور عــــامــــر شــيــخــونــي 
االســـتـــشـــاري بــجــراحــة الــقــلــب قــبــل أربـــع 
ــــالقــــة ثــــــــورات الـــربـــيـــع  ــســــنــــوات مــــن انــــطــ
العربي، والتي ضمت أطباء ومهندسني 
نينيــني وطـــلـــبـــة جـــامـــعـــة وســــيــــدات  ـــ ــومـــــدرســ
وشباب من جاليات عربية عديدة، وذلك 
بهدف دعــم املشاعر الوطنية واالنتماء 
القومي النبيل، وإزكـــاء روح التضحية 
واملـــقـــاومـــة والـــفـــداء وإحـــيـــاء روح الــعــزة 

الالوالكرامة ورفض الهزيمة واالستسالم.
بأزمة  2007 الــراحــل عــام الفقيد  أصــيــب 
قلبية عولج منها عــن طريق القسطرة، 
وقبل يوم واحد من تقديم الفرقة العربية 
الاللألناشيد الوطنية ألولى حفالتها، لكنه 
أصر على تشارك أسرته بجميع أفرادها 
فـــي الــحــفــل الـــــذي أقـــيـــم فـــي مـــســـرح قطر 
الوطني، وقبل أن يعتل قلبه، كان الفقيد 
مدخنا نهما، كأغلب العاملني في قطاع 
ــــالم والــصــحــافــة، لكنه بــعــد تعافيه،  ــاإلعــ
انـــقـــلـــب إلـــــى داعــــيــــة نـــشـــط فــــي مــحــيــطــه 
الاللالمتناع عن التدخني، ملا كان يشعر به 
ــمــن تحسن فــي صحته بــعــد إقـالالـالعــه عن 
ــالــتــدخــني، لــكــن األزمــــة الــتــي تــعــرض لها 
أمس أدت إلى إصابته بغيبوبة مفاجئة 
لــم تنجح معها كــل مــحــاوالت اإلنــعــاش 
وتوفي في مستشفى حمد العام ليدفن 
الالبعد صالة العصر في مقبرة أبو هامور. 
ــــالمــــي الـــســـوري  ــرحـــــم الـــلـــه فــقــيــدنــا اإلعــ
الكبير األســتــاذ حسام عــكــاوي وأسكنه 
الــــفــــردوس األعـــلـــى مـــع الـــذيـــن أنــعــم الــلــه 
الله األمــة العربية عنه  عليهم، وعــوض 
ــــخــيــرا وخــّلــفــه فــي أهــلــه وذويـــه بخير ما 
ـنيـنييخلف عــبــاده الــصــالــحــني، إنـــا لــلــه وإنــا 

إليه راجعون.
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