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هـو مـثل ابـائـنا الـذيـن نفـتـقـد حـرصـهم وصـرامـتـهم وكـنـا نـكـره سـطوتـهم ذات

احلرص ذلك نوري السعيد
شارك راعي العـرش الهاشمي ومؤسس الدولة احلديثة والعسكري اخمللص ا
قـتول بـبشـاعة الـوزير ورئيس في تمـرد حسـ بن علي ورفـيق فيـصل االول ا
احلـكـومة الـعـراقيـة الـسـابق ومن ب غـبـار السـنـوات الـتي تلت سـحق جـسده
تـتـالـيـة الـتي افـتـتـحـهـا كـر قـاسم زعـيم بـدبـابـة تـتـشكـل اجـواء اخلـسـارات ا
العسـكر  الحقا ومرافق الپاشا سابقا ليقـلد جمال عبدالناصر على اعتبار ان

جمال قدوة!
ية جـديدة عربـيا ومخـيبة لالمال كال الرجـل قاسم ونـاصر شكال عصـرا أل
فـمـا اسـمـيـاه ثـورة لـيس اكـثـر من انـقالب عـسـكـري بـيـنـهـمـا ست سـنـوات ولم
لـكية ا نـعتـا بهمـا طبـقات ا يضيـفوا اال طبـقة اجـتماعـية جـديدة كانت افـسد 
وبقي االثـنان واحد حائـر في التجسـس على شعبه و زمـيله يأمر بـعمل ساحات

دائرية" فلك"!
لم يكن نـوري السعيـد مرتشيـا وال مختلـسا وال مزدوج اجلنـسية وال مسـتفيدا
من قرابـة شهيد وال معتقل ولم يكن اميا وال به عـقد اجتماعية وال حملدار وال
روزخــون ولم يـجــلب ابـنــاء قـريــته واصـهـاره لــيـصــبـحــوا حـرسـا ثـم نـوابـا في
ـان ولم يـكن ساتـرا لـشـركـات تـعـطيه نـسـبـة ربح وال يـداهن او يـسـتـعمل الـپـر
مذهـبه او ينشيء او ينـتمي لكـيان طائفـي لم يكذب ولم يخـلق شائعـات تسقيط
ـدعون بالـوطنية دعـ بالوطـنية فـأن انكر ا عبر مـؤتمراته ولـم يندفع لـضرب ا
ـنـبـر الــثـقـافـة هـذا الــقـول مـا كـانـت نـتـائج ضـغــطـهم ايـام قــاسم ثم اكـتـفــوا 
يحـتكـروه بخـزي وغبـاء االخـرين الذي تـبرعـوا لهم بـالـوزارة وكأنـهم يقـولون هم

اثقف منا!
قعد نيابي! ثم راح يتملقون رجال الدين علهم يفوزون 

نـوري سـعــيـد لم يـكن سـبـبـا قي قـروض حـروب واسـتـجـداء
نح ولـم تسـقط محـافظـات بسـبب سيـاسته ولم يـسرق ا

نصر االخرين وال تنكر لصحبته.
نوري سـعيد ليس قندرة وال صالح جـبر قيطان القنادر
والـــقــيـــاطــ زادت بـــعــد 2003 وكـــانـت اقل في 1968

وبدأت بالولوج للسياسة في 1958.
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لـتــفـريغ حـمـولـة الـشـاحـنـات بـدون أي
إســتـثـنـاء لــنـقل بـضـاعــتـهـا الى داخل
بـغداد بواسطة سيارات حمل صغيرة
وبـذلك نـكـون قـد شـغّلـنـا أكـبـر عدد من
أصـــحــاب هـــذه الـــســـــــــيـــارات الــتي
تــعـاني الـيـوم من بـطـالـة  وقــــــــدروا
مــعـي كم شــاحـــــــنــة تـــــــدخل بــغــداد
يــومـيـا !! وتــخـصـيص أمــاكن خـاصـة
لــسـيــارات الـتــاكـسي وتــفـعـيـل خـدمـة
الـهاتف لالتصال بسائقيها كل حسب
مــنـــطــقــة ســكــنــاه لـــكي نــضــمن عــدم
جتـوالـها فـارغة لـلـبحث عن راكب  كم
تــكـسي يـجــول في شـوارع بـغـداد اآلن
فــارغــا بــاحـثــا عن زبــون ? مع إيــجـاد
أمـاكن خاصة لتجـمع (الكيات) وفرض
إنــطالقـهـا /مــلـيـئــة بـالـركـاب - /2 من
بــــدايــــة اخلط وبــــذلـك نـــضــــمـن عـــدم
تــكـدســهــا في الـتــقـاطــعــات فـضال عن
تـــــوفـــــيـــــر وقـــــودهـــــا وتـالفي ضـــــرر
عـوادمها) مشيراً الى ضرورة (اإليعاز
الى الــدوائـر احلـكــومـيـة بــعـدم دخـول
الـسيارات اخلاصة غير احلكومية الى
وظف عـلى ارتياد كـراجاتـها  إلرغـام ا
سـيـارة خط الـدائـرة في حـال تـوفـرها
كم مـوظفا يـرتاد سيـارته اخلاصة رغم

وجود خطوط لنقله ? 
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وفي حـال عـدم توفـر خـطوط نـقل يُـلزَم
مدير الدائرة بجدولة موظفيه باإلتفاق
بــ كل أربــعــة مـوظــفــ في مـنــطــقـة
واحـــدة الســـتـــخـــدام ســـيــارة أحـــدهم
وبــذلك نـركن ثالث سـيـارات في بـيـوت
اصـحابـها ونـستـخدم واحـدة فقط وقد
وفّـرنا لهم مـصروف البـنزين واالندثار
وخـلـقـنـا حالـة من الـتـآلف اإلجـتـماعي

ـوافـقات من الـهيـئات الـرسـميـة الالزمة وا
مـلكة الـسعـودية الفـتتاح أول فـرع له في ا
ـتـوقع الــعـربـيــة الـسـعــوديـة والــذي من ا
ــقــبل. وكــان افــتــتــاحـه في أوائل الــعــام ا
ــكــتب الــتـمــثــيــلي لــلـمــصــرف الــعـراقي ا
لــلـــتــجــارة في أبــوظـــبي دور رئــيــسي في
الي تـعـزيـز أواصر الـتـعاون فـي القـطـاع ا
ـشـاريع الـتي تـضـمن مـسـتـقبل وتـطـويـر ا
أكـثر إشراقاً للعـراق وبناء عالقات شراكة
اسـتـراتــيـجـيـة مـتـيـنـة مع أكـبـر الـشـركـات
ـية مـثل شركـة جنـرال إلكتـريك وبنك الـعا
سـتاندرد تـشارترد ومـصرف كومـيرز-بنك
ــشــرق. كـمــا لــعب مــكـتب ــاني وبــنك ا األ
ـصـرف في أبـوظبي دور أ في إطالق أول ا
ـــعــدل ثــابت في صــنـــدوق اســتــثــمــاري 
الــعــراق والــذي يــعـد مـن اإلجنـازات الــتي
الية ـصرف في مسيـرة التنمـية ا حـققها ا
ـصـرف واالقـتــصـاديـة لـلـبالد. كـمـا جنح ا
الـــعـــراقي لـــلـــتـــجـــارة من خالل فـــرعه في
أبــوظــبي بـتــعــزيـز فــرص االسـتــثــمـار في
الـعـراق وإقـامـة عالقـات جتـاريـة مع كـبرى
ـصــرفـيـة ــؤسـســات داخل الـقــطـاعــات ا ا
ـالـيـة في دولـة اإلمـارات. والـيـوم يـعمل وا
ــصــرف الــعــراقي لــلــتــجــارة وفق خــطـة ا
شـاملة لتحقيق أهـدافه االستراتيجية على
كـافـة األصعـدة الـتـجاريـة إلى جـانب دعمه
لـعمـليـة إعادة اإلعـمار اجلـارية في الـعراق
لـلـتـأكـيـد عـلى مكـانـته واالرتـقـاء بـسـمـعته
كـمؤسسة مصرفية مختصة بالوصول إلى
ية). وفي تصريح له ـالية العـا الـشبكات ا
ـصرف حـول اسـتـراتـيـجـيـة الـتـوسع فـي ا
ي الي العا وتـعزيز حضوره في الـسوق ا
ــصـرف قــال الــهـيــمص (يــعــتــبـر وجــود ا

ـا يـضـمن تــقـد أفـضل اخلـدمـات بــهـا 
ـصــرفـيـة لـلـعـمالء). وأضـاف (نـلـتـزم في ا
ـصرف الـعراقي لـلتجـارة برؤيـة واضحة ا
ــيـز مع تـوخـي الـشـفــافـيـة وأداء مــهـني 
ـنـتـجـات واخلـدمـات واألمـانــة في تـقـد ا
ـبــتـكـرة ولـتـحــقـيق ذلك عـلــيـنـا اعـتـمـاد ا
ـصــرفــيـة ــمــارســات ا وتــطــبـيـق أفـضل ا
الــدولــيــة بـاســتــخــدام أحــدث الـتــقــنــيـات
ـوارد الــتـكــنــولـوجــيـة واالســتــثـمــار في ا

البشرية). 
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ـصـرف يــعـمل بـنـاءً وأكــد الـهـيــمص أن (ا
عـلى مـجمـوعـة من اخلطط والـبـرامج التي
ـارسـة األداء تـضــمن تـوفـيـر اخلـدمـات و
بـطرق احترافية عالية اجلودة) وشدد على
(ضــــرورة االرتـــقــــاء بــــجـــودة اخلــــدمـــات
صرفية وقال: "تؤكد شهادة آيزو الدولية ا
الـتزامنا في تقـد عمليات مصـرفية عالية
ــنــا أفــضل ــنــطــقــة وتــقــد اجلــودة فـي ا
ـصرفـيـة في فـئـتهـا وبـالـتالي اخلـدمـات ا
فهي توفر ضمانات إضافية لعمالئنا بأننا
نـركز دائمـاً على تطـوير اخلدمـات ونسعى
إلـى حتـقـيق رضـاهم). وجــاء مـنح شـهـادة
اآليـــزو لــلـــمــصـــرف الــعـــراقي لـــلــتـــجــارة
بـالـتـزامن مع احـتـفـاله بالـذكـرى الـسـنـوية
األولـى عــــلى افــــتــــتــــاح فــــرعه فـي إمـــارة
ي أبـوظبي الـواقع في سوق أبوظـبي العا
ـاريه. والـذي شـكل عـامـاً حـافالً بـجـزيـرة ا
صداقية باإلجنازات جنح خالله بتعزيز ا
ـصرفية على الـصعيدين احمللي والدولي ا
وســــــاهم فـي تــــــفــــــعـــــيـل الــــــشــــــراكـــــات
االسـتــراتـيـجـيـة اإلقــلـيـمـيـة. كــمـا يـحـتـفي
ـصرف بحصوله مؤخراً على التراخيص ا

ـثـابة الـعـراقي لـلـتـجـارة خـارج الـعـراق  
مـنـصة بـالغـة األهـميـة لألعمـال الـتجـارية
تـسهم في الـوصول إلى شـبكـة األعمال في
الـية لالسـتفادة الـعراق وتـوفر اخلـبرات ا
ـتــاحـة في الـسـوق من الــفـرص الـهــائـلـة ا

العراقي).
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وأكـــد في خــتـــام كــلــمـــته (أهــمـــيــة الــدور
احملـوري لـلـمـصرف الـعـراقي لـلـتـجارة في
حتـقيق النمـو والرخاء االقتـصادي للعراق
ومـواصـلـة لـعب الـدور الرئـيـسي لـتـحـقيق
ــسـاعــدة في الــنــمــو في الــبالد وتــقــد ا
جـــهـــود إعـــادة الـــبـــنـــاء بـــدعم من شـــبـــكـــة
ية وبنـاء عالقات جديدة مع ـؤسسات العـا ا
صارف في جـميع أنحاء العالم. الـشركات وا
ـصـرف العـراقي لـلـتـجـارة بـتـحـقيق وجنح ا
إجنــازات كــبــيــرة مــنــذ افـتــتــاحه ويــواصل
سعيه إلى حتقيق رؤية 2021  ومازال يلعب
دوراً أسـاسـيـاً ومـؤثـراً في مـسـيـرة الـتـنـمـية
الـعراقية. ويرتبط جناح مساعي البنك بشكل
مـباشـر باسـتقـرار وازدهـار العـراق وسيـترك
ــدى عـلـى اجملـتــمع أثــراً إيــجــابـيــاً بــعــيــد ا
ـــصــرف الـــعـــراقي. جتـــدر اإلشـــارة إلى أن ا
الـعـراقي لـلـتـجــارة قـد حـاز عـلى لـقب أفـضل
مـصـرف عراقي مـن مجـلـة غـلـوبـال فـايـنانس
يـة وحصـد جائـزة أفضل بـنك للـتمويل الـعا
الـتـجــاري في الـشـرق األوسـط ضـمن جـوائـز
صرف في مـجلة "بانكر مـيدل إيست). وحل ا
رتبة األولى في الشرق األوسط من حيث ا
ـركز مـعـدل الـربح مـقـابل الـكـلـفـة وعـلـى ا
سـتوى الـدولي من حيث رأس  332عـلى ا
ـال في الـدراسـة االسـتـطالعيـة الـسـنـوية ا

ية ألفضل الف مصرف في العالم. العا

واآللــة كـمـا هـي وبـوضـعــهـا الـراهن) .
ـكن أن وبــشـأن حـزمـة احلـلـول الـتي 
يــطـبق بــعـضـهــا  قـال انــهـا تــتـضـمن
(إسـتـثـمـار عـامل الـزمن بـتـقـسـيم دوام
الــوزارات والـهــيـئـات بــكـافــة دوائـرهـا
عـلى أربع وجـبـات تـبـدأ من الـسـاعة 7
وحتى  10صـباحا وينتهي دوامها من
 2 ظـهرا حتى اخلامسة عصرا على أن
يـــراعى زخم أعــدادهـــا ويــكــون هــنــاك
تـوازن في اسـتـيـعـاب الـعـدد نـفـسه من
الـسيـارات لعـديد الـوجبـات مع مراعاة
الـية والبنوك ـؤسسات ا خـصوصية ا
ومـــا يـــتـــواصل مـع اخلــارج بـــحـــسب
تـوقـيـتـات الـدول) مـشـيـرًا الى ان(هـذا
الـنـظام لـو طبق فـهـذا يعـني وجود 25
ـئـة سـيارات مـتـحـركـة في الـشوارع بـا
ـثالـية  ولألمـانة عـلـميـا وفي احلالـة ا
الـعلـميـة والصـحفـية فـإن أول من طرح
فــكـرة تــقـســيم الـدوام عـام  2004 هـو
لـبنـان الشامي في لـقاء إذاعي له معي)
.  ومـن االفـكــار االخـرى الــتي طـرحــهـا
الـسعيـدي (فتح كافة الـطرق والشوارع
ــــغـــــلــــقــــة مـن األحــــزاب والــــدوائــــر ا
ـنـظـمـات والـفـرعـية والـشـخـصـيـات وا
مـــنـــهـــا الســتـــيـــعـــاب أكـــبــر عـــدد من
صب العام - تسـربة من ا الـسيارات ا
الـشارع الـرئيس-  ونـعطـيهـا نسـبة 5
ــئــة بـــأقل تــقـــديــر  ونـــقل مــرائب بـــا
احملـافـظـات الى أطراف بـغـداد بـحسب
اجلـهات اجلغرافيـة لضمان عدم دخول
سـيارات احملـافظات وتـشغـيل أصحاب
سـيارات االجـرة - التـاكسـيات - الذين
يــعــانـون الــبـطــالــة حـالــيــا وبـشــكـوى
مــسـتــمـرة  ولــنـقل أنــهـا تــوفـر لــنـا 1
ئة) .كـما دعا الى( تـخصيص أماكن بـا
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ي والــــبــــاحـث ايـــاد اقــــتــــرح االكــــاد
الـــســعـــيــدي خـــطــة لـــتـــخــفـــيف حــدة
الــزحـامـات في بــغـداد قـال انــهـا بـدون
ـا بـلـمـسـات إدارية تـكـلـفـة مـادية  وا

وفنية . 
ولــفت الــســعــيــدي في مــقــتـرحـه الـذي
تـلقـته (الزمان) عـلى تطبـيق فايبـر عبر
الـــهــــاتف الـــنـــقـــال امـس الى ان(فـــتح
الـشوارع والطرق لـيست منة من أحد 
واطن. وإن كنتم تخافون إنها حقوق ا
ستغلة أبشع غلقة وا فتح كل الطرق ا
نـظـمات اسـتـغالل من قـبل األحـزاب وا
بال قــانـون فـطـبـقـوا هـذه اخلـطـة ولـكم
). وتــابـع  ان اخلــطــة ديـــنــكم ولـي دينِ
سـتكون( بدون مـيزانية  فـقط بلمسات
إداريـة وفــنـيـة ) مـضـيـفًـا ان (الـغـرض
الــرئـيس مـنـهــا هـو إنـسـيــابـيـة حـركـة
ـركبـات مع أغراض أخـرى تتـمثل في ا
احملــافـظــة عــلى مـا تــبـقـى من الـنــظـام
وتــقــلـيـل الـزحــام بــنــسـبــة مــقـدرة 50
ورفع ــئـة وتــوفــيــر طـاقــة مــهـدورة بــا
نـسـبـة السالمـة الـبدنـيـة والـعقـلـية من
خـالل تــخــفــيـض احلــوادث والــتــلــوث
البيئي ورفع درجة التفاؤل في العامل
الــنــفــسي لــلــمــوظف وزيــادة إنـتــاجه
وبـنـاء عنـصـر ثـقة بـاحلـكومـة والـدولة
بــأنـهــا تـعــمل ولم تــغـفل هــذا اجلـانب
احلـيـوي). ولـفت الـسـعـيـدي الـى أرقام
تـخص بـغـداد يـنـبـغي الـوقـوف عـنـدها
تــتـمــثل في ان مــسـاحــة بـغــداد اربـعـة
آالف و 555كم 2أي بــــنــــســــبــــة 1.04
ـــئــة من مــســاحــة الــعــراق  وعــدد بــا
نــفـوســهــا ثـمــانـيــة ماليـ و 500ألف
نـسمـة بحسب  2016أي بـنسـبة 21.2

ـــئــــة من ســــكـــان الــــعـــراق وعـــدد بــــا
الــســيــارات في بــغـداد مــلــيـون و800

ألف بحسب آخر إصدار). 
ـكن ومــضى قـائالً ان(هــنـاك مـثــابـة  
انــنـنـطـلق مـنـهـا  هي اإلدارة واإلرادة
ومـزيـجهـمـا هو مـا نـحتـاجه اآلن أكـثر
من أيـة مـرحلـة إدارة واعيـة ونـشيـطة
وعـلـميـة وخـبـيرة ونـزيـهة تـتـمازج مع
طامع أو إرادة حـقيـقيـة غير مـتأثـرة 

منافع) . 
WO{dŽ l UM

واشـار الـسعـيدي الى مالحـظات عـامة
بـالـقـول ان(احلـمـلـة وطـنـيـة تـشـمل كل
واطن وال تقتصر مـؤسسات الدولة وا
ــكن ــرور الــعــامـة و عــلى مــديــريــة ا
إعــمـامــهـا في احملـافــظـات بــعـد جنـاح
بغداد  وأن هناك منافع عرضية عديدة
سـنحـصل علـيها مـثل انخـفاض نـسبة
الـــتــلــوث فـي اجلــو وتــقـــلــيل نـــســبــة
ـشــاكل الـنـاجتـة حــوادث الـتـصـادم وا
واطن من الـزحام ورفع احلالة بـ ا
ـعنوية للمـواطن) داعيًا الى(تفصيل ا
ـشـروع بحـزمـة واحدة من ومـنـاقـشة ا
جــانب بــاحــثه أمــام جلــنـة حــكــومــيـة
ـعرفـة إمكـانيـات كل جهة ومـجتـمعـية 
وواجــبــاتــهــا لــكي يُــنــظّم بــهــا جـدول
وتُــشـكل غـرفـة عـمــلـيـات بـذلك عـلى أن
تـقدم كل جـهة خـريطـة وسقف الـتنـفيذ
خـالل أسـبـوعـ فـقط فـضال عن جلـنـة
ـتـابـعـة مع تـشـكيل عـلـيـا لإلشـراف وا
خــلـــيــة إعالمــيــة تـــضم كــافــة وســائل
اإلعـالم احملــلــيــة) مــنــوهًــا الى انه لم
يــقـتــرب من (مــعـاجلــة أو تــقـلــيل عـدد
الـسـيـطـرات الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة بل
كـان والـزمان واإلنـسان الـتـعامل مـع ا
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نــاقش مـؤتـمـر نــظـمـته جلــنـة تـعـزيـز
حافظة كربالء االليات قراطية  الـد
ــمـــكــنــة لـــتــعــزيــز دور والـــوســائل ا
ـواطن في السياسات العامة وصنع ا
تحدة ثل بعثة اال ا القرار. وقال 
يـونـامي  في احملـافظـة علـي كمـونة لـ
ــــؤتـــمـــر (الــــزمـــان) امـس ان (هـــذا ا
ــمـكـنـة يــنـاقش االلـيــات والـوسـائل ا
ـواطن في الـسـيـاسات لـتـعـزيـز دور ا
الــــعـــــامــــة وصــــنع الـــــقــــرار وكــــذلك
ـعـوقــات الـتي تـواجه الــتـحـديــات وا
ــواطـــنــ والــدوائــر احلــكــومــيــة). ا
واضــــاف كــــمـــونــــة (كــــمــــا  طـــرح
اولـويات احملافظـة للنهـوض بواقعها
اخلـدمي واالقـتـصادي واالجـتـماعي).
ؤتمر يعد االول مـشيرا الى ان (هذا ا
ـقـراطـيـة ضـمـن بـرنـامج تـعـزيـز الـد
والـذي تـنفـذه جمـعـية االمل الـعراقـية

في  4 مـــحــافـــظــات وهـي كــربالء –
بــابل  – ديــالى  – االنــبــار وبــدعم
من مـــنـــظـــمـــة مـــســـاعـــدات الـــشـــعب
ـؤتـمـر عـقـد الـنــرويـجي). ويـذكـر ان ا
ـواطن في تـعـزيـز حتـت شـعـار (دور ا
ـشاركـة اجملتـمعـية). وبـحضـور عدد ا
من مـديـري الـدوائـر اخلـدمـيـة ومـنـهـا
ثل عن (الـزراعة البيئة التقاعد و
ثل هنية و الـنقابات واالحتادات ا

دني. عن منظمات اجملتمع ا
œËbŠ oKſ

وطــالب االحتـاد احملــلي لـلــجـمــعـيـات
ــحــافــظــة كــربالء وزارة الــفالحــيــة 
ــنع اســتــيــراد مــحــصــول الــزراعــة 
دة (الـطـمـاطـة) وغـلق احلـدود خالل ا
احلــالـيـة امــام هـذا احملـصــول لـكـونه
يـشهد حاليـا وقت الذروة باالنتاج في
ـدة اكـثر من احملـافـظـة حيث يـسـتـمر 
 60 يـوما. ونـقل بيـان تلـقتـه (الزمان)

امـس عن رئــــــيـس االحتــــــاد احملــــــلي
لــلـجـمـعـيـات الـفـالحـيـة في احملـافـظـة
ولــيـد الــكـريــطي قـوله (نــطـالب وزارة
الـزراعـة بـضـرورة غـلق احلـدود خالل
ــدة احلــالــيــة امــام الــدول اجملـاورة ا
ــنـتــجـة حملــصـول (الــطـمــاطـة) في وا
ــنـتج خــطــوة تــهـدف الى تــشــجــيع ا
احملـــلي). واضـــاف الــبـــيــان ان (هــذه
الـــدول تــــقـــوم حـــالــــيـــا بـــتــــصـــديـــر
مـــحــاصـــيـــلــهـــا ومــنـــهـــا مــحـــصــول
(الـــطــمــاطــة) فـي حــ ان احملــافــظــة
تــشـهـد وفـرة في االنــتـاج حـيث يـصل
ــا الـى مــعـدل  3االف طـن يــومــيــا و
يـسد حاجة الـسوق احمللية). واوضح
الـبـيـان ان (هـنـاك فـائـضـا في االنـتاج
وبــامـكـان الـفالح ان يـبــيع مـحـصـوله
الى بـقية احملافظـات). وذكر البيان ان
تـخصصـة بزراعة (جـمعـية الفـارس ا
اخلضر احملمية هي احدى اجلمعيات

الــتـابــعـة لـالحتـاد احملــلي في كـربالء
تابـعة لعمل حـيث تقوم بـاالشراف وا
ـزارعـ الـذين يـنـتـجون الـفالحـ وا
الـــعـــديــد مـن اخلــضـــر (الـــصــيـــفـــيــة
والـشــتـويـة) ومـنـهـا انـتـاج الـطـمـاطـة
الـــذي يــشـــهــد وفـــرة في االنـــتــاج في
عـالوي ومحال بـيع الـفواكـة واخلضر
فـي اسـواق كــربالء).ونــظـمـت شـعــبـة
ـتنـزهات الـتابـعة لـبلـدية احلـدائق وا
قـضاء الهـندية حـملة تـشجيـر للشارع
ـســتـشــفى الـهــنـديــة ضـمن احملــاذي 
ـوسم اخلـريـفي والـتي تـهدف خـطـة ا
ناطق اخلـضر في القضاء. لـتوسيع ا
ــهـنـدس وقــال قـائـمــمـقــام الـهـنــديـة ا
مـنتـظر الشـافعي في تصـريح صحفي
ان (احلـــمــلـــة تــضـــمــنت قص االرض
لـلشارع احملـاذي للمـستشـفى واضافة
كـــمــيـــة من الــتـــراب الــزراعـي له قــبل
زراعـته بـشـتالت االشـجار الـدائـمـية).

مـبيـنا ان (تـلك االعمـال تأتي في اطار
ـناطق اخلـطـة الـهـادفـة الى تـوسـيع ا
اخلـضـر والـقـضـاء عـلى امـاكن الـرمي
الــعــشــوائي لــلــنــفــايــات). داعــيــا في
الــــوقت ذاتـه (اهــــالي الــــقـــضــــاء الى

ـنـاطق ـسـاهـمـة في خـطـة تـوسـيع ا ا
اخلـضر والتعاون مع البلدية من اجل
مــــنع ظــــاهــــرة الــــعــــبث بــــاحلــــدائق
ــتـنــزهــات حـفــاظـا عــلى جــمـالــيـة وا

دينة من التلوث).   دينة وبيئة ا ا

اياد السعيدي

والتعاون كسلوك حضاري) . 
وتـضمنت اخلطة افكاراً اخرى اجملها

ا يأتي: الباحث 
(تـكـليف مـوظـفي الدوائـر الـتي تـعتـمد
عـلى عـمل احلـاسـبـات بـإكـمـال عـمـلهم
من مــنـازلــهم وفــتح الـشــبـكــة لـتــشـمل
مـــراحل كــثــيـــرة التــمــام الـــعــمل وهي
خـطـوة نـتائـجـهـا العـرضـيـة تصب في
ـــواطـن وتالفي عــــدم الـــتــــمــــاس مع ا
الــرشــوة واالبــتـزاز إذ ان دوال كــثــيـرة
اعـــتـــمـــدت هـــذا االســـلـــوب وخـــاصــة
الــشــركــات  وتــشــجــيع الــنــقل الــعـام
ـكــيف والـنــظـيف ــصـلــحـة ا بــبـاص ا
ومـنـحه األولـويـة في الـطـريق ويـفضل
ــنع جــانب خــاص لــلــبــاصــات فــقط 
جتــــاوزه من قــــبل أي ســـيــــارة  فـــقط
اإلســعــاف واإلطــفــاء وجتــربــة ايــران
واضـحة في شـارع بطول  30كم داخل
الـــعــاصــمـــة بــشـــرط ضــبط مـــواعــيــد
انــطالقه بـالـدقـيـقــة وتـوقـفـاته مـحـددة
ـناطق ولـيست كـيفيـة أو عشـوائية 
ــواطن عـــلى حــفظ بـــذلك ســنــشـــجع ا
سـيارته في منزله بدل الزحام والوقود
وتــعـــرضــهــا لــلــمـــخــاطــر والــعــطالت
واإلنـدثار).مشـدداً على (اهميـة  تفعيل
خــطــوط الــســكك احلــديــد الــداخــلــيــة
وخـاصة خط العالوي كاظـمية التاجي
مع ضـبـط تـوقيـتـاتـه وإنشـاء مـا أمـكن
ـديــنــة الـصــدر واحلــريـة من خــطــوط 
والــــشـــعــــلـــة وبــــغـــداد اجلــــديـــدة مع
اســتــخـدام مــســاحـات مــهــمـلــة تــعـود
ؤسـسات احلـكـوميـة حتاذي لـبـعض ا
ـزدحــمـة الســتــثـمــارهـا في ــنـاطـق ا ا
ـوظــفـ انــتـظــار خـطــوط الـطــلـبــة وا
ومــنع وقــوفــهـا في الــشــوارع او عـلى
األرصـفة .. إستثمارها يدر ربحا ماليا
لـــلــمــؤســـســة  مــثـــال: األرض الــبــور
ـساحة شاسعة من جامعة النهرين و
كن ـطلة على نزول جسر اجلادرية  ا
اسـتـثـمـارها إليـواء سـيـارات اخلـطوط
ـنتظرة لطـلبة اجلامعتـ لقاء جباية ا
مـبالغ بـسيـطة وال حتـتاج اال الى رصّ
بــالـسـبــيس وبـاب لـلــدخـول واخلـروج
ـــنع وقـــوف الـــســيـــارات في وبـــذلك 

الشارع الرئيس) . 
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كـمـا طالب الـسعـيـدي بـ(رفع السـكراب
واألشـــرطــة الــتي تــمـــنع الــوقــوف في
شـــوارع ضــيـــقــة أصـال مــثل الـــكــرادة
نـع الوقوف واجلـادرية فـوجودهـا ال 
بـل يــربك الـــســيـــر فـــقط ويــضـــيّق من
الـــشـــارع وفـي كل احلـــاالت من يـــريـــد
ــتــنــفـذين  الــوقــوف يــقف وخــاصـة ا
واعــــتــــمـــاد احملــــاســــبـــة الــــشــــديـــدة
لـلـمـتـجـاوزين ومـرتـادي عـكـس الـسـير
ولــــو كـــان اخملــــالف مــــســــؤوال رفـــيع
اوتــفـعــيل قـانــون الـعـبــور من األمـاكن
باشرة لكي ال اخملـصصة والغرامـات ا
يُـربَك الـسـيـر مع وضـع دالالت مـرورية
إرشـادية بديـلة لإلشارات بسـيطة جدا
كـتجـربة مرور الـديوانيـة التي وضعت رورية ½Ëb…∫ جانب من ندوة اقيمت في بغداد لشرح خطة تخفيف االختناقات ا

بـرامـيل مـصبـوغـة لـلداللـة عـلى سـاحة
مـصـطـنـعـة تـرشـد الـسـائق لالسـتدارة
حـولهـا ومعامـلتهـا كساحـة لالستدارة
وتـغييـر اإلجتاه منـظم بدل العـشوائية
T أنــصح بـاســتـخـدام تــقـاطع حـرف .
نـافذ أو فـي كل تقـاطع صغـيـر ثالثي ا
نافذ باالستفادة من تقاطع + لرباعي ا
احلـواجـز الـكـونـكـريـتـيـة) مـنوهًـا الى
(ضــرورة فـــتح كــافــة اإلســتــدارات في
اجلــزر الـوسـطـيـة لــتـخـفـيف االزدحـام
بـانـسـيـابـيـة وتـغـيـيـر االجتـاه من قـبل
الــسـائق إلخــتـيـار طــريق بـديل آخـر ..
وخـاصـة أمـام بـوابـات الـوزارات الـتي
إحــتــلت األرض ومـا عــلــيـهــا وســلـبت
احلـق الــعـام ورفـع كــافــة الــتــجـاوزات
ــــرات عـــــلى األرصـــــفـــــة الـــــتي هـي 
لـلـسـابلـة ووضع قـانون غـرامـات قاسٍ
عــلى أرصـفـة الــشـوارع الـرئــيـسـة  مع
جـدية احملـاسبة عـلى إجازات السـياقة
ألن نــســبــة كــبـيــرة جــدا من الــشــبـاب
والــنــســاء يــتــســاهل مــعــهم/هن رجل
ــرور لــطــيــبــته  ويــشــكــلــون زخــمـا ا
إضــافـيــا  وبـإبــعـادهـم نـقــلل من عـدد
كـبيـر من مرتـادي الشـارع بسـياراتهم)
.ودعـــا الــــبـــاحث ايـــضًــــا الى (ضـــبط
أسـعار إيـواء السـيارات في الـكراجات
واطن ودفعه الى ركن سيارته إلغراء ا
فــيـهـا بـدال من الــشـارع  ألن أسـعـارهـا
عـالية جدا وكـلها مخـالفة للـسعر الذي
حـــددته أمـــانــة بـــغـــداد حــسـب وفــتح
ـقـرات ــنـطـقـة اخلـضــراء وتـسـويـر ا ا
ـــهــمــة فـــقط بــالـــكــتل اخلــرســـانــيــة ا
وحتـصــ الـدخـول الـيـهـا من بـوابـات
خــاصـة مـحــصـنـة بـأســلـوب أمـني ألن
ـسـؤول .. ـواطن يـســاوي أمن ا أمـن ا
أم ال ??) .الفـــتـــاً الـى (اهـــمـــيـــة نـــصب
بـــوابـــات شـــوكـــيــة أرضـــيـــة بـــكـــثــرة
لــلـــســيــطــرة عــلـى إجتــاهــات الــطــرق
والــشـوارع وحتـديــد االجتـاه وتـنــفـيـذ
أعــمــال الـصــيـانــة واإلكــسـاء واحلــفـر
والــردم لــلـشــوارع لــيال فـقـط كـمــا هـو
مـــتـــبع في الـــكـــثـــيــر مـن دول الــعـــالم
ـقـاول ذلك اسـتـثـمارا ويـشـتـرط عـلى ا
ـسـتـتب وكـذلك لـبـرودة لـعــامل األمن ا

اجلو ليال في الصــــيف الالهب) .

اجلـودة حــيث تـعـتـمـدهـا أكـثـر من مـلـيـون
مـؤسسة في  170دولـة حول العالم لوضع
ـــعــــايـــيـــر اخلـــاصـــة في إدارة اجلـــودة. ا
ـصـرف فـيـصل الـهـيمص وأعـرب رئـيس ا
في كــلــمـة عــقب تــسـلم شــهــادة اآليـزو عن
ـصـرف" عـلى شـهادة سـعـادته بـحـصول "ا
اجلـودة وقال (نحن سـعداء بتـتويج جهود
فــريـقـنــا وحـصـولـنــا عـلى هــذه الـشـهـادة
وظـفـ على وأتـقـدم بالـشـكر إلى جـمـيع ا
ـقدم وسـعيـهم الدؤوب في روح الـتـعاون ا
ــصـرفــيـة ذات اجلـودة تــقـد اخلــدمـات ا
. تـعـامـل الـعـالـية الـتي تـخـدم تطـلـعـات ا
ـثـابــة إجنـاز آخـر وهــذه الـشـهــادة تـعــد 
ــــصـــرف طـــوال يــــضـــاف إلـى إجنـــازات ا
مـسـيـرة الـنـمـو وسـنـحـرص عـلى حتـس
اخلـدمات التي نقدمها باستمرار واالرتقاء
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كتب التـمثيلي للـمصرف العراقي حـصل ا
لـلـتجـارة في الـعاصـمة اإلمـارتـية أبـوظبي
(ISO9001:2015) عــلـى شــهــادة اآليـــزو

فـــي نـــــظـــــام إدارة اجلـــــودة بـــــعــــد ان 
الــتـدقــيق من قــبل الــشـركــة الــبـريــطـانــيـة
(LMS Certification Limited) وتُـمنح
هــذه الـشـهــادة لـلـمــؤسـسـات الــتي تـطـبق
عـايير الدولـية اخلاصة بإدارة األنـظمة وا
ـؤسـسي. اجلــودة الـشـامــلـة والــتـطـويــر ا
صرف عـلى هذه الشهادة ويـأتي حصول ا
الـــدولــيــة بــالـــتــزامن مع مـــرور عــام عــلى
كتب التمثـيلي للمصرف العراقي افـتتاح ا
لـلتجـارة في العاصـمة اإلماراتـية أبوظبي.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (منح
ــصـرف الـعـراقي لـلــتـجـارة شـهـادة آيـزو ا
ـكـتب الـدولــيـة جـاء بـعـد تـقـيــيم امـتـثـال ا
ـعـايـير ونـظم إدارة الـتـمـثـيـلي وتـطـبـيـقه 
اجلــــودة  والـــتـي من شــــأنـــهــــا أن تـــرفع
مـسـتـوى رضـا وتفـاعل الـعـمالء واألنـظـمة
ـستدام ـتبـعة والدفـع بعمـليـة التطـوير ا ا
لــكـافـة اخلـدمـات الـتـي يـقـدمـهـا. وذلك إلى
صرف على ستمر إلدارة ا جانب السعي ا
نتـجات التي االرتـقاء بـجودة اخلدمـات وا
يـُــقـدمـهـا خملـتـلف شــرائح عـمالئه). ويُـعـد
ــعــيــار الــدولي آيـزو  9001 هــو األكــثـر ا
انـتـشـاراً في الـعـالم ألنـظـمـة إدارة اجلودة
ـؤسـسـات ــعـيـار أيـضــاً ا ويــسـاعـد هـذا ا
بـــشــــكل أســـاسي عــــلى حتـــســـ خـــدمـــة
الـعـمالء ومراقـبـة مسـتـوى اجلودة وإدارة
ؤسـسة وتـطويـر آلية أداء الـعمـليـات في ا
األعـمـال في مـخـتـلـف اجملـاالت. وتـعـد هذه
الـشهـادة األكثـر تقـديراً في الـعالم العـتماد

ختلف مـستويات هل هنـاك ند للـرئيس في أي بالد من هذه الدنـيا الواسعـة 
ادية  –االقتصادية والعسكرية..? تقدمها احلضاري والسياسي  وقوتها ا
 سؤال  قـد يبدو غريبا  لكن ما حصل ب  الصحفي (جيم اكوستا) مراسل
شـبكة (سي أن أن)  االمريـكية والرئيس االمـريكي دونالد تـرامب  على الهواء
ـكن أن يــكـون االعالمي أو ــكـنـا جــدا  اذ  عــزز من الـقــنـاعــات  بـان ذلك 
ختلف االختصاصات  كأن يكون مراسال أو مذيعا أو محاورا  الصـحفي 
ـا في ذلك أومـقــدمـا لـلـبـرامج  أو كـاتــبـا صـحـفـيـا مــسـاويـا ألي مـسـؤول  
ؤتمر الرئـيس -  وهو أعلى سلطة في الدولة  - في احلـوار فيطرح عليه في ا
الـصحفي او اللقـاء اخلاص ما شاء من االسـئلة التي تـدور في ذهنه عن حالة
ـواطن  أو لها تأثير على البالد  أو مع تـشغل الرأي العام  أوتضغط على ا
الـبلـدان االخـرى  ويـريد جـوابـا  شـافيـا لـهـا  ويدخل مـعه في حـوار ونـقاش
طويـلـ لـكي يـقتـنع  أو يـرفض وجـهـة نظـر الـرئـيس  وقـد  يكـون  سـبـبا في
كـشف اخملـفي من الـسـلبـيـات  أو تـسـلـيط الـضـوء عـلى حـاالت من إسـتغالل
الـرئيس أو مـؤسسـته  الـصالحيـات في إمور خـارج مهـمـاته  أوإخفـاقاته في
ساءلة ا تضع الرئيس في حالة من االحراج  الشديد  أو ا مـسؤولياته  ور
ـعـاجلة  الـقـانـونـيـة  وقـد يـنـتـهي احلـوار بـاصـدار قـرارات حـول تـلـك االمـور 
احلـالة مـوضـوع الـنـقـاش واحلـوار  أو قـد يـضـطـر الى االسـتـقـالـة أو االقـالة
ان  وبذلك يكـون الصحفي مسـاهما من موقعه بفـعل  ضغط الشارع او الـبر
في صـناعة القـرارات  والرأي العـام   وفي الوقت نفـسه يكون قـدم مساعدة
للـرئيس من جهة اخـرى في عرض افكاره ورؤاه االيـجابية وقـراراته  ومتابعة

حركة الدولة ومؤسساتها اخملتلفة  وتوضيحها للراي العام ..
 وقد يـتـراجع الرئـيس أمام حـكم الـقضـاء عن قراركـان قـد صدر لـغيـر صالح
ـارس  مـهـمته  فـيـشـكل  إنـتـصـارا لـلصـحـافـة ولـلـحـريات الـصـحـفي  وهـو 
الصـحفيـة  ويسجـل للقـضاء أيضـا  إستقاللـيته ونزاهـته  كما حـدث مؤخرا
مع الــرئـيـس االمـريــكي  دونـالــد تـرامب عــنـدمــا دخل في مــشـادة كالمــيـة مع
مــراسل شــبـكــة (سي أن أن) االمــريــكــيــة (جـيـم اكـوســتــا) إنــتــهت  بــسـحب
تصـريحه  بالدخول الى الـبيت االبيض لتغـطية نشاطـاته  لكن القضاء  أعاده
الى عـمله في الـبـيت االبيض بـعـد أن رُفعت دعـوى قـضائـيـة  ضد ذلك الـقرار
راسل بانه (أمر مخيف من قـبل  الشبكة  التي وصفت هجوم الـرئيس على ا
ـبـادىء االمــريـكـيـة)  وإن (ســـحب اعـتـمـاده هـــــو رد وخــطـيـر وفـعل يـنـافي ا

انتقامي على سؤال فيه حتد) ...
ـراسل قــد دخل في سـجــال حـاد مع تـرامـب  خالل مـؤتـمــر صـحـفي وكـان ا
ـهـاجـرين وقـوانـ بـشـأن نـتـائج االنـتـخـابـات الـنـصـفـيـة لـلـكـونـغـرس  حـول  ا
وإعتـراضه عـلى وصف الرئـيس لـلمـهاجـرين بـالغـزو المـريكـا   وقد الهـجـرة 
تـهـجم  عـلى الـصـحـفي  والـقــنـاة  وقـد دافع  تـرامب عن مـوقـفه   وقـد أصـر
ـيـكـرفون الصـحـفي عـلى احلـديث وطـرح االسـئلـة عـنـدمـا حـاول مـنع تمـريـر ا

لالخرين.. 
همة لقـد حظيت هذه القضية بتغطـية  مناسبة  وعدت من الدروس  االخرى ا
ـا  لـعـمـوم  الـصـحـفـيـ   في الـعـالم   وسـلـطت لـيـس لالمـريـكـيـ فـقط وا
الـضوء عـلى دور الصـحافـة  واالعالم والعالقـة ب الـسلـطات  والـصحـافة  
وموقف الـقضاء عـندما  ينـظر بحـيادية وتوازن دون تـفرقة بـ االثن  وبذلك
يكـون القضاء  داعما للدولة واجملـتمع و للصحافة عنـدما يكون مستقال  كما
ـهـنـيـة عـالـيـة  ــوقف في  تـمـكـ الـصـحـفي من أداء عـمـله   يـسـاعـد  هـذا ا
وشـجاعة دون ضغوط أو إمالءات    أو خـوف  والوقوف معه في  سعيه في
سؤول  الن ضالـته في النهاية قـنع من ا علـومة واجلواب  ا احلصـول على ا

هي احلقيقة ..
وكـان موقف مراسل مراسل قنـاة (أن بي سي) بيتر الكـسندر  من ب االمور
هـمة  في هذه احلادثة عـندما  دافع عن زميله اكوسـتا  وهو االخر لم يسلم ا
من تـوبيخ ترامب له عندما قال له (انت أيضا اكـرهك)  كما اعلنت الكثير من
الـصحف والقنوات االمـريكية تـضامنهـا مع شبكة  (سي ان ان) .. وهو درس
أخر لـلصـحفيـ بوجـوب تضامـنهم جـميعـا مع من يتـعرض من زمالئهم  الى
مـوقف مـثـل مـوقف اكــوسـتـا  ويــكـون فـيـه عـلى حق  ولم يــخـرج عن  أخالق

هنة وميثاقها . وضوابط ا
وفي كل االحــوال ســـتــدخل هــذه احلــالـــة في تــاريخ الــصـــحــافــة والــرئــاســة
والـقـضـاء والـعـالقـة مع الـسـلـطـات عـمـومـا  كـمـا دخـلت  فـضـيـحـة ووتـرغـيت
الـتــاريخ .. وأكـدت دور الـصـحـفي واالعالمي عـنـدمـا يـكـون شـجـاعـا ومـهـنـيـا
كن ان يكون ندا ألي مسؤول ما ويـدافع عن موقفه بصالبة وثبات  وعندها 

دام ملتزما بقواعد مهنته التي تبحث عن احلقيقة مهما كان  ثمنها غاليا ..
ا في ذلك مكاتب إن ضالـة الصحفي احلقيقة  ويبحث عنها في كل مكان  
الرئـيس  وعندمـا يصل اليهـا يعلـنها  لـلقارىء  وقد تـطيح  بالـرئيس وجتبره
عـلى االســتـقـالــة كـمـا حـصـل مع الـرئـيس االمــريـكي نـيــكـسـون في فــضـيـحـة
ووتــرغـيت عـام 1974 الـتي وصـفت في حــيـنـهـا بــانـهـا (من اكـبــر الـفـضـائح
ـتحـدة االمـريكـيـة)  ... تلك الـفـضيـحـة التي السـيـاسيـة  في تـاريخ الواليـات ا
فـجـرهـا  الـصـحـفـيـان كـارل بـرنـسـتـ وبـوب وودورد  في صـحـيـفـة واشنـطن
بـوسـت   لـيكـونـا  بـعـدهـا من أشـهـر الـصـحـفـيـ  لـيس في تـاريـخ الـواليات

ا في تاريخ الصحافة كلها   .. تحدة فحسب  وا ا
لقـد كـانت هذه  الـقضـية  مـثـار اهتـمام  واسع لـيس من الـصحـفيـ والكـتاب
كن ان تـعرف هذا واطـن عـمومـا  و والنـاشطـ والقـضاء  فـقط  بل من ا
االهتـمام من التـعليـقات ايضا في وسـائل التواصل االجـتماعي  وإخـضاعها
لعـمليات مقارنة مختلفـة .. وهناك من حمل الصحفي واالعالمي نصيبه ايضا
ــسـؤولــيـة عـمــا يـحــصل في بالده من اخــفـاقـات عــنـدمــا  يـسـكت أو ال  من ا
ـطـلـوب فـي تعـبـئـة الـراي الـعـام وكـشف احلـقـائـق والـسـلـبـيات ـارس دوره ا

مثلما يلقي الضوء على االيجابيات لتعزيزها ...
وفي كل االحـوال أكد (اكوستـا) قوة الصحافـة  وجعل كل صحفي في بالده
قـراطية سؤول أيـضا أنه (ال د يـتساءل أين هـو من هذه احلالـة   ويعـرف ا
حقـيـقيـة) بدون صـحافـة حـرة  وأن من شروط الـتقـدم ايـضا  دعم الـصحـافة
واالعالم  وتــقـديـر دورهــمـا  ودعم الـصــحـفي بـكل الــسـبل   وتـعــزيـز حـريـة
الـتـعـبـيـر  فـهي الـضـمـانـة الـتي  يـزدهـر في  ظـلـهـا االبـداع و يـتـحـقق الـتـطور

قراطية .. طلوب  وتنتعش الد ا
 } } } }                      

∫ bOH  Âö

ـكنك أن تـغتـني عن طريق الـسيـاسة  إال اذا كنت ال 
فاسدا

(هـاري تـرومـان الـرئـيس الـثـالث والـثالثـون  لـلـواليـات
تحدة). ا
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