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اجنــاز اعـمــاله في اوقـاتــهـا او قـبــلـهـا
بــبــضع ســاعــات او دقــائق من الــوقت
لــيــتــمــكن مـن حتـقــيـق الــنــجــاح الـذي
يـنـشـده ويـتجـاوز الـقـلق واالرتـباك اذا
مــاتـــعــود عــلــيه ســـيــصــاب بــامــراض
الـــعــصـــر الســمح الـــله واحـــيي الــذين
يـــجـــدولــون كل مـــهـــامـــهم الــيـــومـــيــة
ويـنـجزونـهـا بـطريـقـة حضـاريـة حتقق

النجاح . 
qLŽ qOłQð

وقـال الـتـشـكـيـلي الـفـنـان قـاسم سـبتي
(ان تــاجــيل اعــمــالــنــا الى الــلــحــظـات
االخـيرة عـادة اكتسـبنـاها  بعـد سقوط
الـــنــظـــام الــســـابق وهي مـن الــعــادات
اخلـاطئـة التي يـستـخدمهـا الكـثيـر منا
ويـتعكـز على االوضاع والـفوضى التي
عـمت الـشـارع الـعـراقي ومع االسف ان
هـذه احلـاالت اخلاطـئـة بدات تـنـسحب
ـشـهـد ـشـهـد الـفـني وحتـديـدا ا عـلـى ا
الـتشـكيـلي فالـكثـير من فـنانـينـا وحتى
الرواد منهم الينجز اعماله بشكل كامل
بـل يــــؤجل بـــــعض الــــلـــــمــــســــات الى
الـلحظات االخيـرة وكثيرا مارصدت ان
بـعض الـفـنانـ يـقـوم باضـافـة لون او
حــركــة عـلـى عـمـل فـني وقــبل افــتــتـاح
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ــيــة الــريــاضــيــة صـــدر مــؤخــرا لالكــاد
والصـحفـية سـهام فـيوري كـتاب لالطـفال
بعـنوان(كـابـ فيـوري) الذي كـان مفـتتح

حوارنا معها حيث قالت:
اصـدرت مـؤخـرا قــصـة قـصـيـرة لالطـفـال
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ـعـرض بـدقـائق بـالتـالي وبـكل تـاكـيد ا
ســيـؤدي هــذا الـتــصـرف الـى االحـبـاط
والـــقـــلق وعـــدم الـــثـــــــــــقـــة والــفـــشل
وبـالعكس مارصدته ان بـعض الفنان
وحــــتـــــــى الـــشــــبـــاب مــــنـــهـم يـــقـــوم
بـاجنـــــــــاز لـوحـته وعـمـله الـفـني قـبل
ايـــام مـن افـــتـــتـــاحه واليـــســـتـــمع الى
ــاذا االســتــعــجــال والـقــلق مــايــقــول (
ـا ســتـكـشف فــلـديك الـوقت الــكـافي ر
امـــورا جـــديـــدة ? ) بل يـــنـــجـــز عــمـــله
واليـؤجل اي عمل الى اللـحظة االخيرة
يلون الى بالتالي جند ان مثل هؤالء 
الـنـجـاح ويـحـقـقـونه بل لـديـهم الـطـاقة
والـــثـــقـــة بـــالـــنـــفس اكـــثـــر من الـــذين
يــتـكــاسـلــون ويـؤجـلــون اعـمــالـهم الى
الــلــحــظــات االخــيــرة   وهــنــا ارى ان
الــشــخص االنــيق بــهـنــدامه ومـالبـسه
ومـــواعــيـــده الــيــومـــيــة والـــتــزامه مع
فـكرة  خاصة االخـرين يحتـفظ دائما 
لـلـمالحـظـات يـقـوم بـتـدوين كـل شاردة
وواردة فـي السـجل والـدفـتـر ويـحرص
عــلى ان التــفــوته مالحــظــة لــيــؤكـد ان
انـســان وفـنـان نـاجح في حـيـاته وهـذا
مــاحتــقـق بــعــدم تــاجــيل اي عــمل الى

اللحظات االخيرة)
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ــدارس عـلى وثــانـيـا لــتـشــجـيع ادارات ا
ـــنــــهـــاج اعـــادة درس الــــريــــاضـــة الـى ا
واالهــتـــمــــــــــام به فـــهـــــــــي قــصـــــــــــة
تــربــويـة اجــتـمــاعـيــة تــعـتــمـد رســومـات
كـــارتــــونـــيــــة  بـــريـــشــــة الـــفـــنــــان عـــلي
وأنا كاستاذة جامعية يهمني ان الدليمي
يــلـــعب الـــطــالب الـــريـــاضــة من صـــغــره
لـــيــصــبح نــشــيــطـــا وطــاقــته تــذهب الى

مشاريع منتجه.
{ هل هي جتربتك االولى في التأليف?

- اجل انه اول انــتـــــاج لي ولــدي ثالث
قصص اجتـماعــــــــية في طريـقها لـلطبع

ضمن مجموعة قصصية واحدة.
وانــا لـدي ولـع بـقــراءة كل انــواع الــكـتب
ولــذلك تـكـونت لــدي مـلـكـة مـنــذ الـصـغـر 
الـكـتــابـة.ومـنـذ عـام 2005 وانـا مـخـتـلف
ـقـاالت في عـدد مـن الـصـحف الـعـراقـيـة ا

بينها (الزمان).
{ قطـاع الريـاضة هو اخـتصـاصك ..فهل جاء

ذلك مصادفة?
فــكــمـا - لــقــد نـشــأت في بــيت ريــاضي 
ذكـرت والـدي كــان العب كـرة قـدم وكـذلك
اخي نــــاظم كـــان العـب كـــرة قـــدم في
نـادي الـطـلـبـة واخي مـالك كـان قـبل
اغترابه العباً في مـنتخب الشباب
وفي نـــــادي الـــــقـــــوة اجلـــــويـــــة
وتــواصل في هــذا اجملـال بــعـد

سفره. 
واذكـر عنـدمـا كـنت صـغـيرة
في مرحلة االبتدائية كانت
الكـليـة الـعسـكريـة قريـبة
من بــــيــــتــــنــــا فــــكــــانت
جتـــــذبــــــنـي ريــــــاضـــــة
الــفــروســيــة فــتــدربت عــلى

ـــتــــوســـطـــة ركــــوب اخلـــيـل وفي ا
اصـبـحت في مــراحل مـتـقـدمـة

بـالفـروسـيـــــــــة ولـكني
بـعــد ذلــــــك انــصـرفت
عـــنــــهـــا النـــشـــغـــالي

بالدراسة.
بعـدهـا دخلت كـلـية
التـربـيـة الريـاضـية
وتـــخــــصـــصت في
التنس  وكنت اول
امــرأة فـي الــعــراق
تـصــبح حـكــمـا في
الــتــنـس واكــمــلت
ـــــاجـــــســــــتـــــيـــــر ا
والـــــــدكــــــتــــــوراه في

الرياضة. 
وفـي مـــــــــرحـــــــــلـــــــــة

الـيوميـة) واشار الكاتب والـشاعر نافع
الـبهادلي الى ان مسالة تاجيل اعمالنا
الى الــلـحـظـات االخـيـرة تـفـقـدنـا الـثـقه
بــالــنـفس وتــســبب لـنــا االربــاك عـكس
الـذين يدونون مالحظاتهم ومواعيدهم
الــيـومــيـة واالســبـوعــيـة جنـدهـم اكـثـر
اسـتقرارا والتـزاما ويحقـقون جناحهم
في حـيـاتهم الـعمـليـة والعـلمـية واالهم
الحـظـات جتعـله مـلـتـزما هـو ان تـلك ا
امـــام االخــرين ومـــصــدر ثــقـــة تــقــوده
لـلنجاح في حياته وتعرفت على الكثير
مـن االدبـاء واالعالمـيــ يـسـتــخـدمـون
الحظات والـذي اليفارقه ويقوم دفـتر ا
ــراجـعـته بـشــكل يـومي وخـاصـة في
الـصبـاح البـاكر وبـالتـالي يكـتسـب ثقة
نـفـسه وان يكـون مـصدر ثـقـة  متـبـادلة
بـينه وب االخرين الذين يطلقون عليه
ـــثـل الـــذي نـــتــــداوله في حــــيـــاتـــنـــا ا
(مـواعـيده انـكـليـزيـة) اي اليؤخـر عمالً
واليـؤجـله ويلـتزم في حـيـاته وبالـتالي
ا يـنـجزه يـحـقق الـنجـاح واالعـجـاب 
مـن اعـــمـــال فـي حـــيـــاتـه  وهـــنـــا انـــا
شـخصيا ومعي الـكثير لست مع الذين
يـــؤجــلــون اعــمـــالــهم الى الـــلــحــظــات
االخــــيـــرة ومع كـل من يـــحــــرص عـــلى

ضمن كتاب بـعنوان (كابـ فيوري) وفيه
اهــدف اوال لــتـخــلــيــد اسم والــدي حـسن
فـيـوري الـذي كـان رحـمه الـله العـبـاً لـكرة

اضي. القدم في خمسينيات القرن ا

هلسنكي
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ا بحـجم االجنازات التي ا عمر الـثورات ال يـقاس بـعدد سـنوات احلكم 
ولـكن من يـفـهم ذلك من الـنـاس الـذين حـكـمـوا والـذين حتـققـت لـلمـواطن 
فاغلب احلكام يتحركون في ضريح االخطاء او واطن  يحكمون الوطن وا
مجـافـاة الـشعب الـبـاحث عن رغـيف اخلـبز واخلالص مـن الفـقـر واجلوع

رض . وا
ففـي ظرف اسـبـوع غـادر رئـيس السـودان عـمـر الـبشـيـر مـوقـعه الـرسمي
سواء كان بثورة شعب ام انقالب عسكـري كما يقولون بعد ان دام حكمه
هم في الـنـتيـجة ان الـشـعب السـوداني قال ال حلـكم الـبشـير 30 وا عاماً

وهو يتظاهر ويحتج منذ خمسة اشهر .
ال احتـدث هــنـا عن تــطـورات االوضـاع فـي الـسـودان ومــا الت الـيه ارادة
الشعب في تغيير راس النظام او النظام باكمله وهم يبحثون عن احلكومة
دنية القـادرة على توفير اخلـبز واحلرية والكـرامة لهذه اجلمـوع الغفيرة ا
عــنــدمـا بل احتــدث عن عــراق مــا بــعــد 2003  من الــشــعب الــســوداني 

اصبحت السلطة في خدمة الساسة وليس في خدمة الشعب .
اعرف ان الـدول وفي كل الـعالـم مسـؤولـة عن توفـيـر ثالثة اشـيـاء حيـاتـية
تعاقبة للمواطن هي (االمن  –الغذاء  –السقف) فماذا حققت حكوماتنا ا
عـبـر 16 سـنـة مـن هـذه الـثالثــة ? فـاالمن ال وجــود له وقـد يـخــتـفي خالل
اما الـغـذاء فال فـخـخـة او عـبـوة نـاسـفـة او بـطـلـقـة او بـغـيـرها  حلـظـات 
اساس له في تفكـير احلكومـات حتى انها ابـتلعت احلصـة التمويـنية التي
واطن والسقـف او الدار الذي يـسكـنه ا كانت مـؤلفة من 6 مفردة شـهريا
ا اضطر الناس الى اللجوء للعشوائيات فقد الغي من قائمة احلكومات 
شاريع او االيجار رغـم ا او ( احلواسم) كـما يـحلـو لبـعضـهم تسـميـتها 
شيدة هنـا وهناك والتي توزعت بـ اعضاء احلزب الفالني او السكنيـة ا
ليظل الفقير سؤول او النائب العالني  اصدقاء الكتلة الفالنية او اقرباء ا
فيـما ـفرغـة بال امن وال غـذاء وال سقف  الى الله يـدور في نـفس حـلقـته ا
تصـاعدت اعـداد الـعاطـل عن الـعمـل من خريـج وغـيـرهم ليـزداد البـلد

سواء.
ـاذا نــحـمل الـدول االخـرى مـسـوؤلــيـة ازمـاتـنـا ونـحن من اتـسـاءل هـنـا : 
ـاذا ال نكون نحن اذا نعمـل بردة فعل االزمة بـعد وقوعها ? و يخلقـها ? و
ام ان اذا ال ندرس ونتعـلم من جتارب الدول االخرى بـادرة ?  اصحاب ا

لقى على الغارب هو الكفيل باحلل ? حبل الزمن ا
لـيس امــامـنــا سـوى ان نـقــرأ مـا بــ سـطــور جتـربـة
واال سـنــكــون بــنــفس احلـال الـشــعب الــسـوداني 

مادمنا بال امن او غذاء او سقف . 
الم يــحن الـوقـت لـكـي حتـمي حــكــومــات نـفــســهـا
وتضع نـظريـة كـيفـية وشعـبهـا من الـسيل الـقادم 

قياس عمر الثورات نصب اعينها?
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اتـفق فـنانـون ومثـقـفون عـراقيـون على
ان اهـم اسـبـاب الــقـلق الـنــفـسي وعـدم
جنـــاح االعـــمـــال الـــتي لم تـــنـــجـــز في
اوقــاتـــهــا احملــددة تــعــود الى تــاجــيل
اعــمــالــهـم ومــهــامــهم الى الــلــحــظــات
االخـيـرة  بـيـنمـا اكـد آخـرون ان الذين
يـنـجـزون اعـمـالهـم ومهـامـهم الـيـومـية
يـحققون الـنجاح واالعجـاب ويشعرون

بالفخر واالستمرار بالعطاء .
وفـي اسـتـطالع لـ (الـزمـان) شـمل عـدداً
ثقـف اتفـقت الغـالبية من الـفنانـ وا
عــلى ان تــاجــيل اعــمــالــهم ومــهــامــهم
الــرسـمــيــة والـيــومـيــة الى الــلـحــظـات
االخـيرة يؤدي الى االخـفاقات واحـيانا
الــفــشـل اضــافــة الى الــقــلق الــنــفــسي
ـصــاحب لـبـعض االمـراض والــتـوتـر ا
ـــزمــــنـــة  فـــيــــمـــا اشـــادوا بــــالـــذين ا
يـجـدولون اعـمالـهم ومـهامـهم الـيومـية
واالســـــبـــــوعـــــيــــة عـن طـــــريق ســـــجل
الحظات وقـصاصات ورقية خاصة  با
اليومية  الفنان التشكيلي هيثم حسن
قــال (بـكـل تـاكــيـد ان تــاجـيل اعــمـالــنـا
ـهمة الى اللـحظات االخيـرة سيقودنا ا
الى االرتباك واحيانا كثيرة الى الفشل
ـثـال انـنـا عـنـدمـا نـريد وعـلى سـبـيـل ا
اجنـاز لوحة فـنية البـد ان ننجـزها قبل
اوانـها وعرضها للجمهور وان النؤجل
بــعض الـلـمــسـات االخـيــرة الى مـاقـبل
عــرض الـلـوحــة او الـعـمل الــفـني عـلى
اجلــمــهــور واعــتــقــد ان تــاجــيل وضع
الـلمسات االخيـرة الى الدقائق االخيرة
ـا نـخفق بـتـقد هـو خـطـا فادح بل ر
عـمل فـنـي يـلـيق بـاسـمـنـا او سـمـعـتـنا
ا سـتـفـوتنـا مالحـظة وان الـتـاجـيل ر
مــــهــــمه مـن قــــبل زمــــيل او مــــتــــتــــبع
النــســتــطـيـع اجنـازهــا في الــلــحــظـات
االخـيـرة وبـالـتـاكـيـد هـذا مـاسـيـربـكـنـا
ويـشتت افـكارنـا ويقـودنا الـى االخفاق
واالحـسـاس بـالفـشل والـقـصيـر وعـليه
انـا مع كل من يـنـجز عـمـله في االوقات
احملــددة وان اليـؤجل صــغـائــراالعـمـال
الـفنـية  الى الـلحظـات االخيـرة) ويؤكد
ـــلـــحـن صالح عـــلى ضـــرورة اجنـــاز ا
ـنـاسـبة االعـمـال الـفـنـية فـي اوقاتـهـا ا
وان تــتم مـراجـعـة مـااجنـز من عـمل او
ها للـجمهور حلن ومـقطوعـة قبل تقـد
وان النــــؤجل فـــكــــرة اضـــافـــة جــــمـــله
مــوسـيـقـيــة او حـذفـهـا الى الــلـحـظـات
ـا سـيـفشل االخـيـرة والـتـاجيل هـذا ر
مـا اعـددته من عـمل مـوسـيـقي بـالـتالي

ـا يـقـلقـنـا ويـصـيـبـنا هـذا الـتـاجـيل ر
بـاالحبـاط ويقـودنا بـاالصابـة بامراض
نـفـسـيـة وبـدنـيه  وعـلـيـه  ارى ان عدم
هـمـة الى الـلـحـظات تـاجـيل اعـمـالـنـا ا
االخــيـرة بل مـراجــعـتـهــا قـبل وقت من
ــهــا ونالحـظ ان غــالــبــيــة الـذي تــقــد
الحـــظــات بــشــكل جــاد يــهـــتــمــون بــا
وسـريع دائـما مـا يحـققـون النـجاح في
كـل عــمـل فــني وهـــذا يـــنـــســحـب عــلى
احلـياة الطبيعيـة للشخص الذي يثبت
االعـمال الـتي يريـد اجنازهـا في اوقات
الحـقـة يشـعرون بـالـنجـاح بل يـحقـقون
الــنـجـاح لـتــحـقـيق مــهـامـهم الــيـومـيـة
واالســبــوعــيـة عــكس الــذين يــؤجــلـون
همة الى اللحظات والدقائق اعـمالهم ا
االخيرة من موعددها طبعا يتحججون
بــزحـمــة الـوقت وعــدم كـفــايـة ســاعـات
الــنـــهــار واالرتــبــاطـــات الــيـــــــــومــيــة
والــعــائـلــيــة هي احــد اسـبــاب تــاجـيل
هـمة الى اللـحظـات االخيرة اعـمالـهم ا
ودائـما ان الـتأجـيل لن يتـحقق مـايقود
لـــلــفـــشل والـــيــاس والـــنــدم فـي اغــلب

االحيان).
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ـسـرحي سـلـمـان رحـيم وقـال الــفـنـان ا
ــقـيم في فـنــلـنـدا (بــالـرغم من انـني وا
اكـتـسـبت من خالل عـيشي  في الـغـربة
اهـمية الوقت لـتحقيق النـجاح بحياتك
ورغم انـنـا تـعـلمـنـا من االبـاء واالجداد
بـدا كان أبي ينـصحنا ومـازلت اعمل 
به عـنـدمـا يقـولـون ان الرجل احلـقـيقي
والــنــاجح بــحـيــاته ان التــشــرق عــلـيه
الــشـمـس وهـو نــائم اي يـنــصـحــنـا ان
نـصـحـو قـبل شـروق الـشـمـس وعـنـدما
ـبـدأ واحلـكـمـة كـبـرنـا وتـمـعـنـا بـهـذا ا
وجــدتـهــا جـدا صـحــيـحــة فـالــنـهـوض
مـبـكـرا يـحـفـزنـا عـلى الـصـحـة والعـمل
وااللــتـزام بــكـافـة مــهـمــاتـنــا الـيــومـيـة
خـاصة ان اوقاتـنا وساعـات نهارنا في
الـعــراق صـارت نـصـفـهـا هـدر السـبـاب
مـعـروفه ولهـذا عنـدمـا تغـربت ووجدت
ان اجملـتمعات الغربية التؤجل اعمالها
او التـؤجل مهام اعمالهم الى اللحظات
االخـــيـــرة ووجـــدت هـــذا االمـــر يـــقــود
لـتـحــقـيق الـنـجـاح والـراحـة الـنـفـسـيـة
ـــذكــرة او دفـــــــــــتــر وبـــاالحـــتــفـــاظ 
الحظات صـغير في حقيـبتي خاص با
الـيومية واالسبوعية واقـــــــوم بشطب
الحــظـة بـعـد اجنــازهـا وهـكـذا بـدات ا
حـيـاتي تـنـظيـمـيـة اكثـر من قـبل ولـهذا
انــصح بل وادعـو ان النـؤجل اعـمـالـنـا

الى الــلــــــــحـظــات االخـيــرة جتـــــنــبـا
ـالمـــــة لــــــلــــــفــــــشل والـــــــــــــقــــــلـق وا

واالحــــــباط).
ـســرحي فــائـز مــيـران وقــال الــفـنــان ا
(بـــكل تــاكــيــد ان تــاجـــيل اي عــمل في
حــيـاتك الـعـمــلـيـة والـفــنـيـة والى آخـر
ه يــربك ذلك الــعــمل حلــظــة مـن تــقــد
ويعرضه للفشل والندم وكثيرا اجد ان
ــسـرحـي يـجب ان يــخـطط له الــعـمل ا
اخملــــرج واخملـــرج وان اليــــغــــامـــر في
اضـافة او حـذف مشـهد في اخـر حلظة
من تــقـد الــعـمل بل واحــيـانــا تـكـون
االضــافـة بــشـكل بــديـهي عــلى خــشـبـة
ــســـرح او امــام الــكــامــيــره لــيــكــون ا
طـبــيـعـيـا ولـكن ايـضـا البـد وان يـكـون
بـعلم االخرين واعتقد ان التخطيط في
االضـــافــة او احلـــذف في الـــلــحـــظــات
االخـيـرة يربك الـعمل ويـعـرضه للـفشل
وهــــنــــا البـــد ان نــــنــــجــــز الـــعــــمل او
مـاسيضاف اليه في الـلحظات االخيرة
وهــذا مـاحـصل لـي في احـدى االعـمـال
ـسـرحـيـة عـنـدمـا عـزمت عـلى اضـافة ا
ــشــهـــد لي في احــدى جـــمل وحــركـــة 
سرحية وبـقيت متهاونا الى اعـمالي ا
الــلـحـظــات االخـيـرة من رفـع الـسـتـارة
وعـندما حانت ساعة العرض وان اقدم
ـضافـة واحلـركة الى الـدقائق اجلـمل ا
الـتي سـبـقـت الـعـرض وجـدت احـراجا
واربـــاكــا بل عــرضـــني لالحــراج امــام
ــسـرحي واخملــرج وبـالــتـالي الــكـادر ا
قــدم الــعـرض بــشــكل ضــعـيـف ومـربك
وشـــبه فـــاشل واحـــســست بـــاالحــراج
والـقـلق امـام اجلمـهـور اوال ثم اخملرج
ـسـؤولـيــة في تـاجـيل الــذي حـمـلـنـي ا
مـالحــظـــاتي الـى اخــر حلـــظـــة وهـــنــا
اكــتـســبت درســاً مـهــمـا في ان الاؤجل
ـالحظـات او اي عـمـل الى الـلـحـظات ا
االخـيـرة ومازالت اعـمل بنـظـام تثـبيت
ـالحــظــات قــبل ايــام او ســاعــات من ا
اجـل اضافتها قبل عرض اي عمل فني
وكـــذلـك هـــو احلـــال لـــبـــقـــيـــة االدبـــاء
والـفـنانـي كـثـيرا مـااجد ان الـغـالبـية
الحــظـات مــنـهـم يـعــمل عـلـى تـدوين ا
الحظات من اجل ان ـهمه في دفتـر ا ا
التـــفـــوته مـالحـــظــة وهـــذا  الـــتـــدوين
تــعـطـيك الـثـقه اوال بــالـنـفس وتـنـظـيم
حــيــاتك بــشـكل صــحــيح ومــنـظم ومن
ـــا يـــقــةدنـــا الى دون اربـــاك وقـــلق ر
الــتـعب واصــابـتــنـا بـبــعض االمـراض
فـاحليـاة التـنظـيمـية هي االكـثر هدوءا
واســتــقــرارا وجنــاحــا في اجنــازاتــنـا

كان مـحقـا رئيس وزراء الـعراق  في زيـاراته للـدول العـربيـة واالقلـيمـية 
ـنـطقـة هي نـتـاج لـتدخالت فهـو يـدرك بـالـيقـ الـقـاطع  بـان تـناقـضـات ا
دولــيـــة وهي تــعـــبــيـــر عن الــتـــنــافس  في وضـع مــحــشـــو بــاالنـــانــيــات
اجليـوسـياسـيـة  والتــــــفسـيـرات العـقـائديـة الـدينـيـة ولكن مـعـرفته بـهذا
ـكتـظة بـااللغام  الوضع فـانه يدرك بـتلـمس احلركـة في منـطقـة احلرام ا
لـكي اليــنـفــجـر لــغم  ومن اجل تــوسـيع مــسـاحــات االمـان بــ مـخــتـلف

االطراف . 
ؤشـرات التعاون  ونقـطة اللتقاء العراق كان في أزمنـة مختلفـة  بوصلة 
اخملتلفـ إال في بعض احلاالت اقـحمه العـبثيون في مـغاليق الـسياسة 
صالـح حتول في مـرحلة واقـف وا فبـدال من أن يكـون راعيـا لشراكـات ا
زمنـية مـعيـنة الى عـنصـر اشتـباك فـرضت علـيه وفرضـها عـلى االخرين 

وحصد اخلسران .
القـيادات الـثالث متـجـانسـة متـعاونـة  ونقـصـد بهـا  اجلمـهويـة والوزراء
ان  وذلك بالرغم من التـنافسات واالختالفات ب الـكتل السياسية والبر
احلاكمـة وهذا التـجانس اعطى مـساحـة مهمـة للتـحرك اخلارجي  وذلك
ـهـدي مـن مصـر الـى ايـران الى الـسـعـودية قـد خـلق كـان تـطـواف عـبد ا
هامـشـا مـهمـا لـلـدور السـيـاسي الـوسطي لـلـعـراق وحضـور قـيـادات تلك
الدول مع عقد العشـرات من االتفاقيات السـياسية واالقتصـادية والثقافية
ـكـنهـا أن تـطفي الـعـديد من  دليل عـلى رحـمة الـوسـطيـة الـسيـاسـية  و

مواقد النيران . 
بالتأكيد هذا الـوضع يحتاج الى فطنـة كافية من كافة الـفرقاء الداخلي 
واعطاء مسـاحة مهـمة لرئاسـة الوزراء في تنـفيذ الـبرنامج الوزاري  وفي
الـتـصرف بـادارة الـدولـة واخـتـيـار تـشـكـيـلـة الـعـمل الـوزاري ومالحـقـها 
ولـــكي يـــاخـــذ الـــعــراق دوره بـــ اشــــــقـــائه الـــعـــرب وفي الـــعالقـــة مع
اجلمهورية االســالمـية االيرانية  البـد من جعـــل هامش مركزيـة السلطة

والدولة فاعال .  
ـكن حتقـيـقه البد ان تـسبـقه اجنازات فـعـليه داخـليـا  لكي إن اي عمل 
كن ألي واطن  ويشعر ويطمئن لصدقية العمل واالجناز  ثم ال يرتاح ا
عـمـورة وفي مـقـدمتـهـا الـعـراق أن حتقـق منـجـزا في عالقـاتـها دولة فـي ا
صـالـح االنـانـية اخلـارجـيـة  وفي الـداخل ضـعـيـفـة مـنـخـورة تـتـقـاذفـهـا ا

السياسية ب كياناتها احلاكمة .
 وهـنــا البـد من قـراءة مــوضـوعــيـة لـلــوضع الـعــراقي  فـخالل الــسـنـوات
ـاضـيـة كـانت الـتـجـاذبـات الــسـيـاسـيـة  والـلـجـوء لألخـر خـارج خـارطـة ا
ـتكـورة حول ذاتـها  وانعـدام االنفـتاح في الوطن  واألنـانيـة السـياسـية ا
ـفاصل الدولـة  وسطوة حتقيق أي مـنجـز للمـواطن وصـعود الالمـنتج 
احلزبيـة والكـتلويـة على الـسلطـة  كل ذلك جعل من الـعراق بـلدا هامـشيا
يـتـأثــر واليـؤثـر  وبـعــد مـضي هـذه الــسـنـوات البــد من الـتـفــكـيـر اجلـدي
اخملـلص والـوطـني  بـضــرورة الـنـهـوض بـالـبـلـد واعــطـاء احلق الـطـبـيـعي
لرئاسة الـوزراء لكي تمـضي بتنفـيذ مشروعـها الذي طـرحته  ولكي توثق
ايفيد العراق من حيث العالقات مع محيطها العربي واالقليمي والدولي 

نـطقة وتـنفيـذ شبكـة االتفاقات االقـتصاديـة مع الدول التي  توازنه في ا
الـتـعـاقـد مـعـهـا  بــدون ذلك تـبـقى االشـكـالـيـة قــائـمـة وعـدم الـثـقـة تـسـبق

اخلطوات االيجابية . 
ستـساغ ابدا  ان تبـقى اربع وزارات مهمـة خارج التشـكيلة  ليس من ا
وهي الدفاع والداخلية والتربية والعـدل لسبب إن هذه الكتلة غير راضية
وتـلـك تـريــد االمـور لــصــاحلـهــا  وكـأن مــصــلـحــة الــعـراق خــارج الـنص
ـطـلـوب هـذا الـوضع يــعـبـر بـشـكل أو بـأخـر  بــأن مـثل هـذه الـكـيـانـات ا
الزالت خارج الـزمن التـطوري  فـهي تمـارس السـياسـة بعـقلـية اقـطاعـية
ـذهـبـيـة الـعـرقـيـة  وبـهذا وتـنـظر لـلـعـراق حـصـة عـلى وفق الـتـقـسـيـمات ا
تابع على حد ـواطن وا كن بـأي حال من االحوال أن يشعر ا السلوك ال
كن لهذا البلد أن ينجو من مخالب التوزيعات السياسية الضيقة سواء 
ـيـة  والـعراق ـنـظـومـات الـعـا ـكن أن يـكـون دولـة مـحـتـرمـة بـ ا  وانه 

يستحق أن يكون كذلك . 
حتركات رئيس الوزراء في ظروف اقليمية ودولية معقدة ظروف تتقاذفها
ة نقول حتـركات رئيس واقف الـصبيـانية واحلـصارات الظـا االحداث وا
الوزراء حتتاج الى تضـامن فعلي من كافة االطـراف واطالق اليد الختيار
وزرائه  فـالـبـلـد شـبع حـتى الـتـخـمـة من وزراء االحـزاب والـكـيانـات الـتي
انحسـرت حركـتها في خـدمة كـياناتـها ومـذاهبهـا وعرقيـاتهـا والغريب من

ا اخذ .  خارج الوطن وغصت الدنيا 
العودة لـهذا السـلوك حتـما سيـنتج تفـاعالت شعبـية ليس بـاستطـاعة احد
ـايــحــدث فـي الــســودان واجلــزائـر الــوقــوف ضــدهــا  فــالــنــاس تــنــظــر 

والعراقيون ليس أقل همة من غيرهم . 
تـنـاقـضـات لـكي يـحـقق ـهـدي يـطـوف بـ ا فـرئـيس الـوزراء عـادل عـبـد ا

للعراق مـايستحق  ولـكي يكون العـراق عنصر الـتهدئة
وهو يـقـدر عـلى ذلك  فـاتـركوا ولـو الربــــعـة اعوام
ـنـاصب  واجـعـلـوا ـذل عــلى ا فـقط  الـتـنـافس ا
الــوطن بــ عــيــونــكم  دون ذلك فــكل حلــظــة من

فاجآت .. الزمن القادم حبلى با
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اكــد مـديـر عـام صــحـة كـربالء ضـرورة
وضع الــيــات مــنـاســبــة والــعـمـل عـلى
ـعـوقات تـبـسـيط االجـراءات وجتاوز ا
الــــــــتي تــــــــعــــــــرقل شــــــــراء االدويـــــــة
ـــســتـــلــزمـــات الــطـــبــيـــة شــريـــطــة وا
عمول مـطابقتها للتعليمات الوزارية ا
ـوسوي في تـصريح امس بـهـا. وقال ا
واطن يطالب بتوفير ما يحتاجه ان (ا
ـنــقــذة لـلــحــيـاة من ادويــة وخــاصــة ا
وسوي وهـذا حق طبـيعي). واضـاف ا
(نـسـعى جـاهـدين لـتـلبـيـة احـتـيـاجاته
ـتـاحة ومـتـطـلـبـاته وفـقـا لالمـكـانـات ا
لــلــدائــرة في الـوقـت احلـاضــر). الفــتـا
الـنـظر الى ان (الـتـمويـل متـوفـر حالـيا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية لـشـراء االدويـة وا
وعــلـيـنـا تـوظــيـفه بـالـشــكل الـصـحـيح
ـواطـني ــقـدمـة  ـومـة اخلـدمـات ا لــد
احملـــافـــظـــة وزائـــريـــهــا). داعـــيـــا الى
ـؤسـسـات الصـحـيـة بـكل ما (تـمـويل ا
حتـتاجه من مبالغ مالية لشراء االدوية
ــســـتــلــزمــات واالجــهـــزة الــطــبــيــة وا
ـعـنـية مع وضـرورة تـعـاون اجلـهـات ا
الـدائـرة كل حسب اخـتـصاصه لـتـلبـية
ومة اخلـدمات فيها). احـتياجاتـها لد
ويـذكــر ان اجـتـمـاعـا حـضـره عـددا من
مـديري االقسام والشـعب لبحث السبل

الــكـــفــيــلــة واجلــادة من اجل االســراع
بـتفعـيل اليات شـراء االدوية واالجهزة
ـــســـتــلـــزمـــات الـــطــبـــيـــة من خالل وا
ــــشــــتــــرك مـع الـــوزاراة الــــتــــعــــاون ا

واحملافظة. 
واوعـز محافظ كـربالء عقيل الـطريحي
الـى الـدوائــر اخلــدمـيــة في احملــافــظـة
ـاء ومــنـهــا مـديــرتـا بــلـديـة كــربالء وا
واجملــاري لـلـمــسـاهـمـة بــاجلـهـد االلي
ــســانـدة ومــســاعـدة احملــافــظـــــــــات
الـــتي شــهــدت ســـيــوال بــعـــد االمــطــار

الغزيرة. 
—UD ô« ‰uOÝ

وقـال احملافظ في تـصريح صـحفي انه
(من الـواجـب عـلـيـنا ان نـقـف ونـسـاند
اهـالي احملـافظـات التي شـهدت سـيوال

نتيجة االمطار الكثيرة). 
ـشاركة واضـاف الطـريحي انـه (تمت ا
ـديرية بـلدية كربالء في بـاجلهد االلي 
اعـمال الـسواتـر التـرابيـة في محـافظة
واسـط باالضـافـة الى مـشاركـة االلـيات
ــاء واجملـاري في ــديـريــة ا الــتــابـعــة 
مــنــطــقــة الــروعـ الــتــابــعــة لــقــضـاء

النعمانية).  
مـــشـــيـــرا الى انـه ( تــوجـــيـه دوائــر
ـــشـــاركـــة اجلــهـــد االلي احملـــافـــظــة 
والـهـنــدسي لـلـمـحـافـظـة مع مـحـافـظـة

واسـط من خـالل ارســـــال الــــيـــــات من
اء مـديـريـة بـلـديـة احملـافـظـة ودوائـر ا
واجملـاري بـاالضـافة الى ارسـال الـيات
ــاضــيـة الـى مـحــافــظـتي ـدة ا خـالل ا
واسـط والـبـصــرة لـلــمـشــاركـة في دعم
الـــيــات تـــلك احملـــافــظـــتـــ حتــســـبــا
لـلفيضانات جراء السيول بعد االمطار
الـــغــزيــرة الـــتي هــطـــلت عــلـى عــمــوم
مــحــافـظــات الـبـالد). وصـوت مــجـلس
احملـافـظة عـلى عـدد من القـرارات التي
تــــضـــمــــنت الــــتـــصــــويت عــــلى قـــرار
بـتـخصـيص مـبلـغ ملـيـار دينـار الجناز
مـشروع مبزل اجلياير. واوضح رئيس
ـهــنـدس نــصـيف مــجـلس احملــافـظــة ا
اخلـــطـــابي في تـــصـــريح صـــحــفي ان
(اجملـلس صوت ايضـا على اجناز عدد
من الــطــرق في قــضــاءي احلـســيــنــيـة
واجلـــدول الــغــربـي كــمــا صـــوت عــلى
ـــا الـى االطـــبــاء تـــخـــصـــيص 50 دو
ــا الى اســاتـذة اجلــامـعـات و125 دو
ــــــا الـى نــــــقــــــابـــــة وكــــــذلك 125 دو
ـهـنـدسـ بـاالضـافـة الى تـخـصـيص ا

 دو النشاء مشروع دواجن300
ستـثمـرين فضال عن ـاني الى احـد ا ا
ــبــالـغ الــنــقــديـة الــتــصــويت بــشــأن ا
ــصـادق عـلــيـهـا الــواردة لـلـمــشـاريع ا
بــاخلـطــة والـتي ســيـتم صــرفـهــا بـعـد
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الـــدكـــتـــوراه اســـــــــــسـت لـــعـــبـــــــــة
تـــــــــنــــــــس الـــــــــكــــــــــــــــراسي
ــــــــــتــــــــــــــــحــــــــــركــــــــــة ا
لــــــلـــــــمـــــــــــــــعـــــــاقــــــ
وتــــــــشـكل مـنـتـــــخب
وطني لهذه الـلــــــعبة
واصــــــــبـــــــحت انـــــــا
رئــيـــــــــســة الحتـاد
تــــنـس الــــكــــراسي
ــــــــتــحــركـة في ا
الــــــلـــــــجـــــــــــنــــــة
ــــبـــــيــــة الــــبـــــارا

. للمعاق

غالف الكتاب

مــنـاقــشــتـهــا من قـبـل اجملـلس). الفــتـا
االنـتـبـاه الى ان (اجملـلـس اكـد ضرورة
صـــرف مـــســتـــحـــقـــات طــريـق الــرابط
اجلـنـوبي بـاالضـافـة الى حتـفـظه عـلى
ــلـيــارات لم يـتم تــخـصــيص مــبـلغ بــا

حتديده للمجمع احلكومي). 
ورأى اجملـــلـس ان (يـــتم تـــدويـــر هـــذا
شاريع اخلدمية باحملافظة بلغ الى ا ا
وتـــكــون االولـــويـــات لــلـــمــشـــاريع في
اخلــطــة الـســابــقـة وفق رؤيــة مــجـلس

احملـافـظـة).  كـمـا اعـلنت قـائـمـمـقـامـية
قـضاء الهنديـة باحملافظة عن ان وزارة
االعــمـار واالسـكــان والـبـلــديـات قـررت
الـغــاء قـرار سـحب الـعـمل في مـشـروع
مــجـاري قـضـاء الـهــنـديـة واعـادته الى
ــنـفــذة لـغــرض اســتـئــنـاف الــشـركــة ا
اعــمـالــهـا وذلك بــعـد مــوافـقـة مــجـلس
الــوزراء مـؤخـرا عـلى تـخـويل الـوزارة
صـالحـيــة اتــخــاذ هــذا االجــراء. وقـال
ـهـنـدس مـنـتـظـر قـائـمـمـقـام الـقـضـاء ا

الـشـافـعي في تـصـريح امـس انه (بـناء
ـــديــريــة الــعــامــة عــلـى تــوجــيــهــات ا
هـندس لـلـمجـاري فـقد اوعـزت دائـرة ا
ـشــروع الى شـركــة واحـة ــقـيـم في ا ا
ــشـروع اجلــنــوب احملـال بــعـهــدتــهـا ا
ـبــاشــرة الــفـوريــة بــالــعـمل لــغــرض ا
تعـلقـة بهذا واتـخاذ كـافة االجـراءات ا
الـشأن فـضال عن الزام الـشركة بـتقد
خـطــة عـمل مـدروسـة وفق مـدد زمـنـيـة

ا يضمن سرعة االجناز).  و
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مـشــيـرا الى ان (اسـتـئـنـاف الـعـمل في
مــشـروع اجملـاري ســيـســهم في اكـمـال
الــبـنى الــتـحــتـيــة لـلــشـوارع تــمـهــيـدا
العــمــال تــطـويــرهــا والســيـمــا اعــمـال
ـتـوقـفـة بـسـبـب تـوجـيـهات الـتـبـلـيط ا
الـوزارة الـتـي تـؤكـد ضـــــــرورة اكـمال
كـــافــة تـــعــارضـــات وخـــدمــات الـــبــنى
بـاشـرة باعـمال الـبنى الـتـحتـية قـبل ا
الـــفـــوقــيـــة).  وابـــدى الـــقــائـــمـــمـــقــام
(اسـتـعداد الـقائـممـقـاميـة لتـقد كـافة
ـنفـذة من اجل الـتـسـهـيالت لـلـشـركـة ا
االسـراع في اكـمـال اعـمـالـهـا والسـيـما
ــشـروع ان نــســبــة االجنــاز فـي هــذا ا
ـئــة). ويـذكـر ان تــبـلغ اكــثـر من 70 بــا
مـشـروع مـجـاري قـضاء الـهـنـديـة تـبلغ

كلفته نحو 39 مليار دينار.  

عقيل الطريحي

فنان يعمل في مشغله


