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األخــيـر أنه يــتـذكــر الـطــفـلــة مـيــفـان
ووالــدتــهــا وأنه دائــمـاً كــان يــخــبـر
زوجــته بــأنه يـتــوق لــرؤيـة الــطـفــلـة
ميـفـان وأمهـا مـرة أخرى في حـياته.
ســارع األثـنــان إلى تـرتــيب لــقـاء مع
مـيفـان ووالـدتـها عـلى وجه الـسـرعة
قــبـل أن تــنــتــهي إجــازة مــيــفــان في
هـولنـدا. وفي الـليـلـة التـاليـة الـتقت
ميفان مع إيخـبرت صاحب الصورة
الذي قال (كـانت الدراجـة مجرد لـفتة
صـغيـرة مـني لكـنـني سعـيـد للـغـاية
ألنــهــا أعـادت مــيــفــان إلى حــيـاتي).
وتـقول مـيـفان عن الـلـقاء (أعـتـقد أنه
كــان ســـعــيــداً بــنــفس الــقــدر كــانت
رؤيته أشبه بلـقاء أحد أفراد الـعائلة
الذين لم تـراه مـنذ فـترة طـويلـة كان

شــعـــوراً جــمـــيالً بـــالــفـــعل). وبـــعــد
لـقـائـهـمـا جـلس األثـنـان طـويالً مـعـاً
مــســتـذكــرين ذكــريــات وقـصـص تـلك
الــفــتـــرة الــتـي قــضــتـــهــا فـي مــركــز
. وقـال فان ديـر الذي حـضر الالجئـ
الـــلــقــاء إنه لـم يــتــفــاجـــأ بــتــواضع
إيـخـبــرت لـكـنه قـال إن الــلـفـتـة كـانت
أكــثــر من مــجــرد دراجــة. وتــفــاجـأت
مـيفـان بكـمـية الـرسـائل التي تـلـقتـها
من جـمـيع أنـحاء الـعـالم تـتـمـنى لـها
الـوصـول إلى الـشـخص الـذي تبـحث
عــنه والـذي لــعب دوراً في حــيـاتــهـا.
وحفـزت خـطوة مـيـفان الـعـشرات من
الالجئ حول العالم لنشر قصصهم
وصـور ألشخـاص غـربـاء تـركـوا أثراً

إيجابياً في حياتهم.

ــنــطــقـة حــكم صــدام حــســ عــلـى ا
الــكــرديــة. بــدأت رحــلـة هــروبــهم من
إقليم كردستان إلى تركيا وأذربيجان
وروســيـا حــيث بــقي والــدهـا هــنـاك
يــعـمل أربـع سـنــوات مـتــواصــلـة ثم
هاجرت ميفان ووالـدتها إلى هولندا
ـدة عام كـامل قبل أن وعاشـتـا هنـاك 
يــســتـقــروا أخــيـراً في لــنــدن. وقـالت
ميفان في مقابلة على إحدى القنوات
التلفزيونية الهولندية (شعرت بأنني
بحاجة إلى الـعودة إلى الوراء وأفكر
بــعــمق كــيـف تــشـكــلـت شــخـصــيــتي
كـإنـسـان بالـغ منـذ الـطـفـولـة). طـلبت
مــيـفــان إجـازة من عــمـلــهـا في لــنـدن
وزارت هــولـنــدا في مــحـاولــة مـنــهـا
(إلنـعـاش ذاكـرتـهـا والـعـودة بهـا إلى
الــوراء حـــيث بــدأت أولـى مــحــطــات
حــيـاتــهــا). وأثـنــاء وجــودهـا هــنـاك
كتبت تغريدة على تـويتر وصفتها بـ
ـزيد عن عـرفـة ا "احملـاولة األخـيـرة" 
الــرجل الــغــريـب الــذي كــان صــديــقـاً
للعائلة وأهداها دراجة. وفي غضون
ســــاعــــات تــــعــــرف فــــان ديــــر أحـــد
ــتــطــوعــ في مــوقـع أخــبــار غــيـر ا
ربـــحي في زفــولـــة عــلى الـــشــخص.
وقـال فــان ديـر (نـظــرت إلى الـصـورة
وعـرفت عـلى الـفـور هـذا الرجـل الذي
عــمــلت مـــعه عــنــدمــا كــنت في أوائل
العـشريـنات من عـمري عرفـته كرجل
لطيف وهاد وحنون للغاية). حاول
فــــان ديـــر تـــذكــــر اسم الـــرجـل لـــكن
ذاكـــرتـه لم تـــســـعـــفه فـــتـــواصل مع
أصـــدقــاء له عـــلى مــواقع الـــتــواصل
االجـتــمـاعي واسـتــطـاعـوا من خالل
أفــــراد من أســــرته الــــوصــــول إلـــيه.
عندما اتصل فان دير بالرجل أخيره
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وعــثـر رجـل من أالســكـا عــلى رســالـة
مكـتوبـة بـاللـغة الـروسيـة عمـرها 50
عاما داخل زجـاجة وتب أن كـاتبها
ال يــزال عـلى قــيـد احلــيـاة. وبــعـد أن
وجـد تايـلـر إيـفـانوف الـرسـالـة طلب
ساعدة عبر صفحـته على فيسـبوك ا
في تــرجــمـتــهـا. وتــبــ أن الـرســالـة
كــتـبــهـا بــحــار روسي كـان عــلى مـ

الـسـفـيـنـة الـروسـيـة سـوالك يوم 20
يــونــيــو/حــزيــران  .1969واهــتــمت
وسـائـل اإلعالم الـروسـيــة بـالــرسـالـة
وبدأت في تتبع مـصدرها وأكدت أن
مَـن كــتــبــهــا هــو الـــكــابــ أنــاتــولي
بــوتـسـانــيـنـكــو. وقـال إيــفـانـوف إنه
خـرج بـحثـا عن حـطب لـلـتـدفـئـة ح
وجد الـزجاجـة وداخلـها الـرسالة في
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ظـلت صـورة الـدراجـة اجلـديـدة الـتي
قدمها لها ذلك الرجل الغامض عندما
كــانت في اخلـامــســة من عـمــرهـا في
مـركـز لالجـئـ في هـولـنـدا حيّـة في
ذاكرة الالجـئـة الكـردية مـيفـان بابـكر
التي فرّت مع أسـرتهـا من العراق في
أعقـاب حرب اخلـليج الـثانـية. وقالت
ميفان البالغة من العمر  29عاماً إن
الهـدية الـسخـية الـتي قدمـها رجل لم
تـسـتـطع أن تـتـذكـره شـغل تـفـكـيـرهـا
أكــثــر من عــقـديـن من الــزمن وبـدأت
قصة لقائهـا بذلك الرجل الذي بحثت
عـــنه طــويـالً عــبـــر مــوقع الـــتــواصل
االجـتمـاعي. وتـقول مـيـفـان (كنت في

اخلـــامـــســـة من عـــمــري عـــنـــدمــا 
إرســـالـــنــا إلى مـــركـــز الالجـــئــ في
مــــديـــــنــــة زفــــولــــة بــــهـــــولــــنــــدا في
ـاضي الــتــســعـيــنــيــات من الــقــرن ا
اشـــتــرى لـي هــذا الـــرجل الـــذي كــان
يــعـمل في مــنـظــمـة إغــاثـة الـالجـئـ
دراجــة هـوائــيـة وأهــداني إيــاهـا لم

تتسع الفرحة قلبي). 
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لـم تـــنسَ مــــيـــفـــان كــــرم ولـــطف ذلك
الــرجل فـكـتــبت تـغــريـدة في تــويـتـر
ـساعدة لـلعثـور عليه مـرفقة تطلب ا
بصـورته الـتي التـقـطتـهـا له والدتـها
ـرات. وتـقـول عـلى عـجل في إحـدى ا
(أتـذكـر شعـوري في ذلـك الوقـت كان
شـعــوراً خـاصــاً تـرك أثـراً كــبـيـراً في
نـفــسي وكـنـت أقـول في نــفـسي هل
ــيــزة وجــديــرة بــهــكــذا هــديـة أنــا 
كـبـيـرة?). فــرت مـيـفـان وأسـرتـهـا من
اضي العراق في تسـعينيـات القرن ا
إثر هجوم باألسلحة الكيماوية خالل
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ذكرت في مـقال سابق ان قنـاة اجليش التي يبلغ طـولها نحو 24 كـيلومترا نفذت في
عـهـد الزعـيم عـبـد الـكـر قاسم في  10 أشـهـر عام  1960في حـ ان الـكثـير من
ـتـعـاقـبـة خالل  15عـامـا بـعـد االحتـالل مالي ـشــاريع الـتي أنـفـقت احلـكــومـات ا ا
الـدوالرات دون ان يـكـمل تـنفـيـذهـا. كـان ذلك مـثـاال عـلى الـسـلـطـة الـقـويـة الـتي تـنـفذ
ـشـاريع بــدون تـدخالت من هــنـا وهـنـاك ومــا يـرافـقــهـا من سـرقــات ونـهب االمـوال ا

شاريع. اخملصصة لتلك ا
وقـد شـهـد الــعـراق في عـهـود اخـرى
ـاثـلـة او وحـكـام اقـويـاء اجنـازات 
اكــــبـــر واهـم بــــفـــتــــرات قــــصــــيـــرة
وبتـخصـيصـات حقـيقـية ال يـشوبـها

نتشر حاليا.  الفساد ا
مــشــروع تــأهـيـل  وتـعــريض طــريق
مــطــار بــغــداد الــذي اجنــز في عــهـد
حــــاكم قــــوي هـــو الـــرئــــيس صـــدام
حـســ مـثل اخــر بـغض الــنـظـر عن
االحــــداث الـــتي شـــهـــدهـــا الـــعـــراق

والعراقيون في ذلك العهد. 
ــــطــــار الني اذكــــر قــــصــــة طــــريق ا
شــهــدتــهــا عن قــرب كــصـحــفي والن
سـؤول عن الـتـنـفـيـذ هو ـهـنـدس ا ا
ـهـنــدس عـبـد اجلـواد حـسـ اخي ا
ــعــلــومـات الــفــنــيـة انــقل عن اخي ا
واالداريــــة ومــــا رافـــــقــــهــــا الجنــــاز
مـتد من تعـريض وتـاهيل الـطـريق ا
ســـاحـــة ام الـــطـــبـــول و بـــطـــول 21
ــر كـــيــلــومــتــرا لـــكال اجلــانــبــ (
ـر اإليـاب) في  6 اشـهر الـذهـاب و
ــدة بـــدال مـن ســـنــة كـــامـــلـــة وهـي ا
الالزمــة الــتـي يــتــطــلــبـــهــا تــنــفــيــذ
شـروع وكـان ذلك في عام . 1988 ا
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في عام  1988أصبحت هـناك حاجة
ـطـار بـعـد وصـول لـتـحـديث طـريق ا

احلسـابات.  طـلـبت شركـة اشور من
ـــهـــنـــدس طـــاهــر وزيــر اإلســـكـــان ا
احلــســـون ان تـــكــون مـــدة تـــنــفـــيــذ
ـشروع 12  شهـرا عـلى اقل تـقـدير ا
ولــكن الـــوزيــر حــدد 9 اشــهـــر فــقط
ـوضـوع الـى الـرئـيس صـدام ورفع ا
ـدة 6 حــسـ الــذي امــر ان تـكــون ا

اشهر فقط الغير. 
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يـقـول عبـد اجلـواد اصـيـبت الـشـركة
بــالـــذهـــول بــســـبب تـــقـــلـــيص مــدة
كن شروع الى الـنصف وطبـعا ال ا
باي حـال من األحـوال االعـتراض او
محاولة اإلقناع وعـليه قامت الشركة
ــســـانــدة ودعم الـــوزارة بــإعــداد و
اخلــطط والــبـرامج لــتـنــفــيـذ الــعـمل
خالل 6 اشــهــر حـيث  اســتــنــفـار
النخبة من الكوادر ومن جميع فروع
الـــشـــركــة فـي احملــافـــظـــات (اربــيل
دهوك مـوصل ديـالى بغـداد بابل
ثـنى النـاصرية الـبصرة) كربالء ا
وكــــذلك ســــحـب خــــيــــرة اآللــــيــــات
وأحــدثـهــا  من احملــافـظــات. وقـامت
الــشــركــة وعــلـى الــفــور بــاســتــيـراد
فارشـات لألسفـلت حديـثة ومـتطورة
ــانــيـا الــغــربـيــة و شــحـنــهـا من أ
بالناقالت إليصـالها برا الى العراق.
تــقــرر ان يـــكــون الــعــمل 24 ســاعــة

وبوجبتي عمل.  
وضعت خـطة لـتنـفيـذ واجناز جانب
واحــد واخـتــيـر جــانب الــذهـاب الى
ــطــار واســتــخــدام اجلــانب االخــر ا
لــلـــذهــاب والـــعــودة ثم يـــســتـــخــدم

نجز ويباشر باآلخر.  اجلانب ا
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ـهـنـدس عبـد اجلـواد: بـوشر يـقول ا
بــالـــعــمل في   1988-10-15وعــلى
امتـداد جانب الـذهاب وكـانت فقرات
الـــعــمـل تـــقــتـــضـي قـــلع الـــصـــبــات
تضررة وإعـادة صبها اخلرسانيـة ا
ــفـاصـل وإعـادة وإجــراء تــنــظــيف ا
تـنفـيـذها وهـي بآالف األمـتـار وكذلك
اعمال التعريض وقد  إجناز هذه

حــالــة جــسـم الــطــريق والــذي ســبق
ـسـلــحـة الى ونــفـذ من اخلــرسـانــة ا
اخلراب وبشـكل اصبح عائـقا حلركة

ركبات.  ا
وجهت دعوة الى الـشركات األجـنبية
التي كانت آنذاك تقوم بـتنفيذ طريق
ــرور الـسـريع لــتـقــد الـتــصـامـيم ا
والــتـنــفـيــذ وقــدمت الـعــروض ولـكن
كانت األسعـار مرتفعـة ومدة التـنفيذ
طـــويــلـــة والتــتـالءم  وخــصـــوصــيــة

الطريق واهميته. 
حــيــنـذاك صــدر قــرار بـتــولي شــركـة
اشور لـلـمقـاوالت الـتابـعة الى وزارة
اإلســـكــان الـــتي يــعـــمل فــيـــهــا اخي
هنـدس عبـد اجلواد حسـ بتنـفيذ ا
ـوجب الدراسة والـتصميم العمل و
الـذي اعـدته الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـطـرق

واجلسور. 
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ــهـنــدس عــبــد اجلـواد يــقــول اخي ا
ـديــرهـا الـعـام قـامت شــركـة اشـور 
ـهـندس عـقـيل االنـصـاري بـتـشـكيل ا
ـدير هـيـئة لـتـنـفيـذ الـعـمل برئـاسـة ا
الــعـــام وعــضـــويــة مـــديــر مـــشــاريع
ـهــنـدس مــلـكــون كـســبـار الــشـركــة ا
دير هنـدس عبـد اجلواد حسـ ا وا
التنفيذي للـمشروع اضافة الى مدير

حــالــة جــيــدة نــظــرا لــوجــود سـدادة
بـالســتــيـــكــيـــة وذلك عــلـى بــعــد 32
كـليـومـتـرا غـرب قريـته شـيـشـماريف.
وأضاف لصحـيفة "ذي نوم ناغت" أن
الــرسـالــة كــانت في حــالـة جــيـدة وال
تزال جـافـة "وكانت رائـحـة الزجـاجة
مــثل الــنــبــيــذ أو أي شيء آخــر مــثل
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وشـارك البـعض في تـرجـمة الـرسـالة
ـكن قـرأتـها الـتي كـانت واضـحـة و
عـلى فـيـسـبـوك وجـاء فـيـهـا (حتـيـات
خالصة! من السفينة األم في أسطول
الــــشــــرق األقــــصى الــــروسي ‘في آر
اكس اف ســـوالك .‘أحي مَـن يـــعـــثـــر
عــلى الــزجــاجــة وأطـلـب مـنـه أن يـرد
برسالة إلى جميع أفـراد طاقمنا على
Vladivostok -43 الــــــــعــــــــنـــــــوان
 .BRXF Sulakنـتــمـنى لــكم صـحـة
جـيــدة وسـنـوات طـويــلـة من احلـيـاة
واإلبــحـــار الــســعــيــد.  20 حــزيــران
1969 وعــــنـــــدمــــا عـــــلم الـــــكــــابــــ

بـوتـسـانيـنـكـو الـبـالغ من الـعـمر 86
عاما بأمر العثور على الرسالة التي
كتـبهـا دمعت عـينـاه من الفـرح. وقال
لـقــنـاة روســيـا ) :1يـبــدو أنه خـطي.
بالتـأكيد)! وتـفيد تـقارير بـأن الكاب
بــوتــســانــيــنــكــو أشــرف عــلى بــنــاء
الـــســـفـــيـــنـــة ســوالك فـي عــام 1966
وأبـــحــر عــلـــيــهـــا حــتى عــام .1970
وأبدى إيـفـانونف سـعـادته بالـتـفاعل
مع الرسالـة على فيـسبوك وقال (من
الرائع أن تتحول صورة صغيرة إلى
قصـة) وقال إنه (قـد يفـكر في إرسال
رسالـة في زجـاجـة في يـوم من األيام

لينظر ماذا سيحدث معها). nB∫ العراقية نيفان بعد لقائها مهدي الدراجة ابان كانت طفلة في اعقاب قصف حلبجة

الـعـراقـي بـعـد أدائـهم مـنـاسك احلج
لهذا العام فيما تليها رحالت مجدولة

وبشكل مستمر).
ونــفــذت الــســـعــوديــة بــنــجــاح اكــبــر
عمليات نقـل جوي في العالم في فترة
مـــدة مـن خالل تـــأمــــ الـــنــــقل االمن
لــلــحــجـاج بــعــد اداء مــنــاسك احلج .
وقامت اخلـطـوط  اجلـوية الـسـعـودية
بتنـفيذ  خـطة تفـويج احلجاج لـ 100
ـيـة. وبـحــسب مـصـادر في وجـهـة عــا
اخلـطــوط فـقـد  اســتـحــداث مـكـاتب
همـة بنجاح . جديدة من اجل اتمـام ا
ـــصــــادر عـــلى ان (هـــذا واجـــمــــعت ا
ــوسم كـــان من اكــثـــر مــواسم احلج ا
امـنـا وامـانـاً وتــسـهـيال في اخلـدمـات
السـيـمـا بـعـد انـطالق قـطـار احلـرمـ
الـذي خــفف من الـزحــام وسـهّل احلج

على الناس).

عـلـى صـعــيـد اخــر أكـدت إدارة مــطـار
بـغـداد الـدولي  الــيـوم اجلـمـعـة  عن
اســتــكــمـالــهــا جــمــيع االســتــعـدادات
الــلـــوجــســتـــيــة والــفــنـــيــة اخلــاصــة
بـاسـتــقـبـال حـجــاج بـيت الـله احلـرام
بـعــد أدائــهم مـنــاسك احلج لــلــمـوسم

احلالي. 
qLŽ WDš

ـطــار اسـتــقـبل الــسـبت مـبــيـنــة ان (ا
مـلكة لرحلـت قادمـت من مـطارات ا
العـربيـة الـسعـودية وضـمن تـوقيـتات
محددة كما  وضع خطة عمل بشان
ــعـــنــيـــ لـــتــقـــد جـــمــيع ذلك مـع ا
التسهـيالت واخلدمات االساسـية منذ
الـلــحـظــات األولى لــوصـول احلــجـاج
طار) . مشيرة الى أن العراقي إلى ا
ــطـار ســتـشــهـد اســتـقــبـال (صـاالت ا
الـــــرحالت اخلـــــاصـــــة بـــــاحلــــجـــــيج

الوقـف السـني رفـض األمر وأعـلن عن
تبـنيـة إعـمار اجلـامع) مشـيرا الى انّ
(الديـوان اكـتفـى بوضع لـوحـات داللة
تـشـيـر  الى خـطتـه لإلعـمـار ولم يـقدم
خطوة باجتـاه التنـفيذ الـفعلي إلعادة

بناء اجلامع). 
وكـــــانـت دولـــــة االمـــــارات تــــــبـــــرعت
بخمسـ مليـون دوالر العمار اجلامع
وصل وحضرت وزيرة اماراتية الى ا
ـنحـة . وتـابع    ان بـخـصـوص تلـك ا
(احملافظة أرادت ضمـه خلطة مشاريع
 2019وإعــادة إعـــمـــاره االّ انّ ديــوان
الوقف الـسـني قـد اعتـرض عـلى االمر
مـبــيـنــا ان الـديــوان بـانــتـظــار هـبـات
ومنح دولـية ليـباشـر بإعـادة أعماره).
ولم يــتــسن احلـــصــول عــلى تــعــلــيق
الوقف الـسـني بـسبـب تعـذر اإلتـصال

صادره.
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اتهم مـجلس مـحـافظـة نيـنوى ومـقره
ـــوصـل  ديـــوان الــــوقف الــــســـني ا
امس بـعـرقـلــة إعـمـار جـامع الـنـوري
ومنع منظمات دولية عديدة من تسلم
ملف اإلعمار بعد تبنيه القضية وترك
اجلـامع من دون أي اجنــاز بـانــتـظـار
الـهــبـات الــدولـيــة. وتـعــرّض اجلـامع
لـلتـدمـيـر الـكامـل في عمـلـيـات حتـرير
ــوصل  وقـــال اجلــيش والـــشــرطــة ا
االحتــاديـــة أنّ تــنـــظــيم داعـش فــجّــر
اجلـامع بــعـد أن تــأكـد مـن انـدحـاره .
وقال عـضو اجملـلس نور الـدين قبالن
في تـصـريح امس  إنـه (بـعـد حتـريـر
احملافظـة تقدمت عـدة منظـمات دولية
ـا له من قـيـمة إلعمـار جـامع الـنوري 
أثريـة وتاريـخـية. وأضـاف أنّ (ديوان
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ا ديـنيا شـيء اخر .. ان تكن ان تكن مـعارضـا ذلك شيء وان تكن عـا
تنـتـسب الى اسرة مـجـاهدة شيء .. وان تـتغـرب وتـهاجـر وتتـجرع ألم
هاجر شيء اخـر .. ان تكن خطيـبا مفوهـا او إعالميا بـارعا او كاتبا ا
مـبدعـا .. يـعد شـيـئا في بالد زادهـا وطـعمـهـا وديدنـهـا االبداع في ظل
ـعــانــاة .. اذ ان بـعض الـم مـســتــحـكم وامـل قـا .. لــيس هــنـا قــمــة ا
مخرجات احلـروف تعد تنـفيسا لـضيق الصدور او تـعبيرا عـما يجيش
ويدور .. ان العـلة تبلـغ وقع االعصار حيـنما تـرى واقعا لم تـكن تتمنى
يوما أن تـراه  كما هو عـليه بعد احالمـا متفـائلة غالء دفع ثمن ..حتت

استحكام كبت وعمق معاناة وعقم رحم يتراءى في خواتيم الزمن ..
 كنت احتـدث مع سماحـة العالمـة السيـد حسـ هادي الصـدر حفظه
تـمثـلة بـسلـسلة الله  بـشأن إمـكانـية تـفعـيل موسـوعة عراق الـنهـرين ا
مؤلفاته نافت على اخلمس في اعدادها وطبعها وكتابتها بوقت وجيز
ثل حـتى قيل انـها دخـلت مـوسوعـة غيـنيـز لألرقام اصبح يـضـرب به ا
ؤلف يـعيش في العـقد الـسابع من عمـر مديد القـياسيـة السيمـا وان ا
مع كل ابـتــسـامـته وضـحـكـاته وتـلـقـائـيـته الـسـمـحـة في اغـلب الـنـدوات
واالحتفاالت واجللسات اال ان سـيل الدمع وسمع ان الكبت احملتبس
كـن ان يغـطى بـعـد ان حـمل بـ جـنـبـاته ظالمـة عالم حـد الـتـلـبس ال 
ومـعـانـاة شـعب مـا زال يـئن بـرغم كل الـتـبـدالت اجلـوهـريـة الـتي طـالت
ـظالم العـراق منذ  2003حتى الـيـوم .. اذ انه يرى ويـسمع حـكـايات ا
نسـوبية والـعالقات اجلانـبية عـلى حساب امة والفسـاد واحملسوبـية وا
مــا انــفــكت جتــود وتــعـطـي الجل اشــراقـة امـل .. لألسف الــشــديـد لم
حتصل مـنه مع هزات الـتغـييـر اال سلـسلـة طويـلة من اخلـيبـات وتكالب

امراض العصر ..
ـة من سـمـاحـة السـيـد حـسـ الـصدر  وصـلـتـني قـبل مدة دعـوة كـر
ـؤلـفاته ـوسـوعـة الـعراق اجلـديـد  حلـضـور معـرض الـكـتـاب اخلاص 
اخلـمسـ الـذي يقـام بـرعايـة رئيـس اجلمـهوريـة الـدكتـور بـرهم صالح
..مع امنياتي التي كانت تدور بفهم إقامـة معرض للكتب بطريقة أخرى
حـيث تـعـرض الـنــتـاجـات عـلى مـسـانـد في مـوقع او شـارع عـام وامـام
شارب ليطلـعوا على ما حتمل من مضام الناس وبجمهور مـختلف ا
كان ـفاسـد الزمـان وا وما تـعني الـسلـسلة مـن نقد الذع وكالم مـقرع 
ـنهج واألدوات وحتديد سؤولـ على ضرورة تـغييـر العقـلية وا وحث ا
األهداف الـصاحلة .. كي تـعم ثقـافة التـغيـير وتسـود بأوصـال اجملتمع
 وحتـمـلـها كـمـضـمـون ضـاغط وسالح جـديد ارتـأى سـمـاحـته بـعد ان
رض وتـداعيات الزمن  –مستـعينا به شمر عن ساعـديه - برغم اثار ا

فسدين .. ر ومرارة ا رافعا له بوجه الواقع ا
ـقر وزارة الثـقافـة انعـقد جتمع في صبـاح جمـيل وعلى قـاعة عشـتار 
نـخبـوي برعـايـة الرئـيس وحـضور وزيـر الثـقـافة والـقيت الـكـلمـات التي
لـفتت انـتـباهي فـيـها سـرديـة الدكـتـور احمـد عـبد اجملـيد رئـيس حتـرير
جـريدة الـزمان الـذي تنـاول سيـرة الـسيـد ومسـيرتـه وكتـبه ومداد قـلمه
ـسطـر جلـمـالـية بـطـريـقـة حداثـويـة عـبـر فـيهـا عن خـلـجـات ذلك الـقـلم ا
الطرح في سلسة كتب عصية على االخرين وتعد من ابداعات زمن قل
ـتــاع .. كـمــا حتـدث ــسـؤولــ بـجــمع ا فــيه االبــداع وانـشــغل اغـلب ا
ـنـجــز الـصـدر وعـدوه نـواة مـشـروع تـغـيـيـري رائع اخـرون واشـادوا 
ومـفـيــد يـنـبـغي ان يـأخـذ مـداه ويــحـقق مـبـتـغـاه الـذي
أصــدره الـســيـد وبــذل جـهــده وانـ مــعـانــاته لـيس
ــوضــوعي – لـــغــرض ذاتي بـل ألهــمــيـــة جــانــبـه ا
حــســبــمــا قـال ســمــاحــته في كــلــمــته الــتي اوجـز

واختتم بها احلفل...

-1-
أل الـنـفس نـشـوةً وارتـيـاحـاً ويـغـمـرهـا بـاألمل الـكـبـير تـواصلُ ـا 

يادين. االبداع العراقي في كل اجملاالت وا
-2-

ــبـدعـون هم أبــنـاء الــعـراق الـعــريق بـحـضــارته وتـاريــخه الـنـاصع وا
وعطائه الضخم وفتوحاته العلمية واألدبية الشامخة..

 -3-
بدعون على أقسام: وا

بدعون في احلقول العلمية.. فنهاك ا
بدعون في احلقول االجتماعية.. وهناك ا

واقف االنسانية... وهكذا.. مارسات وا بدعون في ا وهناك ا
وكل هؤالء يستحقون منا التقدير والتكر .

- 4-
لقد اصدرنا باألمس القريب كتابا يـحمل عنوان (العراق موطن العلماء

ومنجم النبالء)
ــبـدعـ وهـو مـجــمـوعـة مــقـاالت كـتــبـنـاهــا  لالشـادة بــثـلـة طــيـبـة من ا
ــلــحــوظــة ن كــانت لــهم اضــاءاتــهم ا الــعــراقــيــ رجــاالً ونــســاءً 

ومواقفهم النبيلة ومساراتهم النابضة باالنسانية والسمو.
واليوم نكتب مقالة نُحيي فـيها الدكتور (انور قيس سعدون)  –الطبيب

البصري الذي أصدر كتابا سمّاه:
Essential Clinical Skills in Pediatrics 

وهو كتاب في طب االطفال أصبح مصدراً معتمداً في جامعات عريقة
كـ(هارفارد واكسفورد) 

كـمـا ان هنـاك جـامـعات عـريـقـة أخرى وفـرّت هـذا الـكتـاب لـطالّبـها من
أهمها جامعات شيكاغو وكاليفورنيا وادبنره وكامبربدج وواشنطن.

-5-
والغريب ان هذا الكتاب لم يعتمد حتى اآلن في جامعاتنا العراقية..!! 

-لالسف الشديد  –
-6-

انـنا اذ نـزف التـهنـئة والـتـبريك لـعزيـزنا الـدكـتور (أنـور قيس سـعدون)
حــفـظه الـله عــلى مـنـجـزه الــطـبي الـذي حـظـي بـاهـتـمــامـات اجلـامـعـات

الكبرى في العالم. 
نـهنئ انـفسـنـا والعـراق احلبـيب كله ونـهـنئ البـصرة الـفـيحـاء مديـنته
الـطيّـبـة خاصـة ضـارع الـيه سـبحـانه ان يـصون الـعـراق وأهله وان
دى وفي ـبدعـ طول ا جعـلهم يـتصـدرون قوائم ا
ــيــادين الــعــلــمــيــة واألدبــيـة مــخـتــلـف احلــقــول وا

والثقافية واالخالقية واالنسانية واحلضارية..
انه سميع مجيب.
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لبنان 

الـفـقـرات قـبل مـوعـدهـا احملدد حـيث
كــانـت كــثــافــة الــعــامــلــ واآللــيـات
وكــــانـــهـم خاليـــا نــــحل عــــلى طـــول
ـبــاشـرة الــطـريق. هــنـا لم يــبق اال ا
بطبقات األسـفلت الثالث ولكن تاخر
ـانـيـا وضع وصـول الـفـارشـات من أ
الـشــركــة والـوزارة في احــراج ولـكن
سـرعـان مـا الـتـصـرف بـاسـتـخـدام
ة لـدى الشركـة بعد الفـارشات القـد
قيـام مجمـوعة من األبـطال بتـحس
ادائهـا واسـتخـدام اجملـسات لـضبط
االستـوائية وبـوشر بـالطـبقة االولى
ثـم وصـــلت الـــفـــارشـــات احلـــديـــثــة
وأكملت الطبقة الثانية والثالثة. لقد

وصــلت كــمــيــات األســفــلت الــتي 
فـرشـها فـي بعـض األيام  الى 3000
ـكن حتـقـيـقه في طن وهـذا الـرقم ال

أيامنا هذه.  
الـعـمـل كـمـا ذكـرت  24 سـاعـة . و
شروع كامال في مطلع شهر إجناز ا

ـدة سـتة نـيـسـان لـعام   1989 اي 
اشهر. 

خاليــا نــحل في ذلك الــزمن اليــعـرف
ـهـنـدس وال الـعـامل الـتعـب والكـلل ا
فاجلمـيع خاليا نحل كـما ذكرت الكل
يـعــرفـون ويـعـلـمــون مـاذا عـلـيـهم ان
يؤدوا  من عـمل في وقـته تمـاما دون

غفلة او خطأ اال ماندر.  
عني في ذلك الوقت اصبح جميع ا
بهـذا االمر عـلى يقـ ودراية بان من
يتولى تنـفيذ عـمل مقرر له ومدروس
ان يكـون تـنفـيذه 12 شهـرا ويـفرض
دة 6 اشهر عليه ان عليه ان تـكون ا
يـخطط ويـنـفـذ بدقـة عـالـية وبـسـرعة

استثنائية. وهذا ما حصل. 
W¼«eM «Ë  WŽU−A «

ولــلـتـاريـخ اقـول ان تـنــفـيــذ مـشـروع
ــطـار لـم يــقــتــصـر تــأهــيل  طــريـق ا
الــعــمل عــلـى اعــمـال قــلـع الــصــبـات
اخلـرسانـيـة وإعـادة تـنفـيـذهـا وعمل

ــفــاصل ولــكن ايــضــا  تـعــريض ا
الــــشـــارع 8 امـــتـــار من اجلـــانـــبـــ
وبـطـول 21 كـيــلـومــتـرا وهــذا بـحـد
ذاتـه مـــشـــروع اضـــافي نـــاهـــيك عن
اعمال القالب اجلانبي (الكربستون)

والتخطيط. 
لـــقـــد كـــانت جتـــربـــة وإرادة وقــرارا
شــجــاعــا والـتــنــفـيــذ بــايـدٍ عــراقــيـة

هنية العالية.  شجاعة تمتلك ا
ـــــــشــــــــاريع في ذلـك الــــــــزمن زمـن ا
الــعـمالقــة زمن اإلعــمـار والــبــنـاء لم
ــــطـــار الـــوحـــيـــد في يـــكن طـــريق ا
اختـصار الزمن وجـودة التـنفيـذ فقد
نـفـذت مـشــاريع عـديـدة قـبـله وبـعـده
اثبت فـيها الـعراقيـون من مهـندس
وكـــوادر فــنــيـــة وعــمــال بـــانه لــيس
هـــنــالك مــســتـــحــيل اذا مــا تــوفــرت
ـــدروس اإلرادة والـــقـــرار  اجلـــر ا
ــهــنـيــة الـعــالــيـة والــنـزاهــة لـدى وا

مالكات التنفيذ.

عبد الكر قاسم صدام حس


