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من شــــانـــهـــا ان تــــســـهم فـي تـــاهـــيل
ـودعــ في الـســجـون بــان يـكــونـوا ا
عــنــاصـر بــنــاءة بـعــد انــتـهــاء فــتـرات
مــحـــكــومــيــاتــهـم واطالق ســراحــهم)
ـقـبلـة سـتـشـهد واوضح  ان (الـفـتـرة ا
تـطــويـر لـبــرامج االصالح بــشـكل عـام
ـودع وان  قـانون اصـالح النـزالء وا
مــنح بــعـض احلــقــوق لـلــعــامــلــ في
وقــد نــشـرت ــؤسـســات االصالحــيـة ا
تـفـاصيل هـذا الـقانـون وتـعلـيـماته في
اجلريدة الـرسميـة ودخلت حيـز النفاذ
ومن ضـمـنـهـا مـخـصـصـات اخلـطـورة
واالطــعـــام لــلــحـــراس االصالحــ في
دائـــرة االصـالح الـــعـــراقـــيـــة و دائــرة
اصـالح االحــــــــداث) واشـــــــــار الى ان
(التـأخير في تـنفيـذ هذا القـانون الذي
دخل حــيـــز الــنــفـــاذ في شــهـــر تــمــوز
حـدث بسـبب عدم درجه ضمن اضي ا
وازنـة االحتاديـة لعام  2018 والتي ا
اقــرت بــشــكل كـــامل ولم حتــدد ضــمن
ابـوابـهـا صـرف مـخـصـصـات الـطـعـام
ــــــنـــــــتـــــــســـــــبـــــــ دائـــــــرة االصالح
مـوضحا ان (الـعمل جارٍ مع العـراقية)
ـالـيـة لـزيــادة الـتـخـصـصـيـات وزارة ا
ضــمن هــذا الــقـانــون لــصــرفـهــا بــاثـر
رجـعي من تاريخ دخـولهـا حيـز النـفاذ
وســتــشـمل احلــراس االصالحــيـ في
دائــــــرة اصـالح االحــــــداث). وكـــــــانت
الــوزارة قــد قـررت  فـك ارتــبــاط دائـرة
اصـالح االحـــــداث من وزارة الـــــعـــــمل
والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة واحلــاقــهــا
بـــوزارة الــعـــدل بـــجــمـــيع حـــقــوقـــهــا
والتـزاماتـها وموظـفيـها وموجـوداتها
عــدا بـنــايــة الـدائــرة الـعــامــة وحـسب

فقرات القانون.
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من جـهة اخـرى قررت وزارة الـعدل فك
ارتـــبــــاط دائـــرة اصـالح االحـــداث من
وزارة الـعـمل والـشـؤون االجــتـمـاعـيـة
واحلــاقــهـــا بــوزارة الـــعــدل بــجـــمــيع
حـقــوقـهــا والـتــزامـاتــهـا ومــوظـفــيـهـا
وموجوداتها عدا بناية الدائرة العامة
وحـسب فـقـرات الـقـانـون.وقـال الـوزير
حــيــدر الـزامــلي خالل مــراسم اسـتالم
والـــذي جــرت في وتـــســـلــيـم الــدائـــرة
وزارة الــعـمل وبـحـضــور وزيـر الـعـمل
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بحث وزيـر العدل حـيدر الـزاملي سبل
تــفــعـــيل االتــفــاقــيــات الـــثــنــائــيــة مع
احلــكـومــة الـروســيـة¨داعــيـا الى عــقـد
اتـفـاقـيـات جـديـدة لـتـبـادل احملـكـوم
ـثل واتفـاقـيات وفق مـبـدأ الـتعـامل بـا
اخــــرى لــــتــــنــــظـــــيم شــــؤون رعــــايــــا
الـبـلـدين.وقـال الـزامـلي في بـيان امس
خالل  اسـتـقبـاله الـسفـيـر الروسي في
الـعـراق ماكـسـيم ماكـسـيمـوف والـوفد
ـــرافق له ان (احلــكــومـــة الــعــراقــيــة ا
تـسعى لـتعـزيـز العالقـات الثـنائـية مع
دولـة روسيـا عـلى جـميع الـصـعد وفي
مقدمتها اجلوانب السياسية واالمنية
واالقــتــصــاديــة)¨واضــاف الــبــيــان ان
(الزاملـي بحث مع ماكـسيمـوف تفعيل
ــوقـــعــة بــ الــبــلــدين االتــفــاقــيــات ا
فــضال عن امــكــانــيـة حتــديث ســابــقــاً
ا يواكب فقرات االتـفاقيـات السابـقة 
ا و حاجات رعايا البلدين الصديق
يـسـهم في تــطـويـر الــعالقـات وايـجـاد
الــــــضـــــمــــــانــــــات الــــــقــــــانــــــونــــــيـــــة
واوضح الـــبـــيـــان ان واالنـــســـانـــيـــة)
(مــاكـســيــمــوف ابــدى رغـبــة بالده في
تـــوطـــيــــد الـــعالقــــات الـــســـيــــاســـيـــة
والـدبــلـومــاسـيـة مـع الـعـراق حــكـومـة
وشعباً وايجاد اتفاقيات ثنائية تسهم
في ايــجـاد ارضــيــة قـانــونـيــة لـرعــايـا
البلـدين مقدما مـسودة اتفاق لـطرحها
مـشـيرا الى ان للـمـنـاقـشـة والـتـعـديل)
(احلـكـومـة الروسـيـة مـسانـدة لـلـعراق
والـتي حتـققت في حـربه ضـد االرهاب
من خـالله تـــبـــادل اخلـــبـــرات والـــدعم
لــلـقــوات االمـنــيــة الـعــراقـيــة في دحـر
عــصـــابــات داعش وتــعـــزيــز االمن في
ـنـطـقـة والـعـالم عـلى حـدا سواء).من ا
فك ارتــبـاط جــانب اخـر عــد  الــزامــلي
دائـــــــــرة اصالح االحـــــــــداث من وزارة
يـسهم الـعـمل ودمـجـهـا بـوزارة الـعـدل
ـــهــني في فـي تــعــزيـــز الــتـــخــصص ا
اجملال السـجني واالصالحي لـشريحة
االحــداث. ونــقل الــبــيـان عـن الـزامــلي
ــبــنى دائـرة قــوله امس خـالل زيـارته 
انه ( البـــد ان تــكــون اصـالح االحــداث
مـواقع االحـتـجـاز والـسجـون مـرتـبـطة
والتي بـجـهة واحـدة وحـسب القـانـون

احملـررة مــؤكـدا ســعي الـشــركـة
الك الـعامل احلثـيث لتـحديث ا
من شــاحــنــات الــنــقل من خالل
الــتــعــاقــد مع الـشــركــة الــعــامـة
لــصـــنــاعــة الــســيــارات. وحــول
عملـية استالم الشـاحنات فصل
تـعاقد مسـير عـدد الشـاحنـات ا

عـلـيـها بـ  200 شـاحـنـة نقل 
إستالم  148مـنــهـا وتـوزيـعـهـا
عــــــلى فـــــــروع الــــــشــــــركــــــة في
احملـافــظـات وفـق آلـيــة تـقــسـيم
مـنـظمـة وحـسب إحتـيـاجات كل
فـــرع حــــيث اســــتــــلـــمـت فـــروع
نـــيــــنـــوى  –االنــــبـــار  –صالح
الـدين حـصـتـهـم الـكـامـلـة نـظـراً
لـــتــعـــرضــهـــا لــظـــروف أمــنـــيــة

إستثنائية). 
مـن جـانـبـه أوضح مـديـر هــيـئـة
الـنـقل في شـركـة الـتـوزيع ولـيد
خــالــد عــلــوان أن الــشــاحــنـات

الـتي إستـلمـتهـا هيـئة الـنقل 
ـواصـفات طـلـبـهـا وفق أحـدث ا
ــيــة ومـــعــايــيــر الــفـــنــيــة الـــعــا
الـــسالمــة الــعـــامـــــــة الــدولــيــة
والعـــــراقـية مضيـــــفا بأنـــــها
مـــــــــزودة بـــأنـــظــــــــمــة نـــــــقل
(GEAR-BOX) حــــــــــــــركـــــــة
مـتـطـورة باإلضـافـة الى الـعـديد نتجات النفطية b¹bł∫ االسطول اجلديد لشركة ا
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أذا تريدني وزير داخلية / فأنا  كنت ضابط شرطة ومدير جنسية وتاريخي مشهود
ميز.أذا تريدني وزيـر ثقافة واعالم/  فأنا   صحفي وكاتب ولدي بالعـمل الوظيفي ا
ـعـلـومـات الـثـقـافـيـة واالداريـة وأمـتـلك عالقـات واسـعـة في الـوسط خـزين هـائل من ا
الـفني والـثقافـي . أذا تريدني وزيـر الشـباب والريـاضة  / فأنـا رياضي وكـنت العباً
جـيداً ولـدي خبـرة في العـمل االداري والوظـيـفي وقريـباً جـدا من الشـباب يـكفي في
صفحـتي  اكثر من ٣٠٠٠ شاب تـربطني  مـعهم عالقة مـحبة وعشق لـلوطن  وايضا
ـدرب .أذا تريدني وزير خـارجية / فوالله انا امتلك عالقـات واسعة مع الالعب وا
افـضل من يجـيد الـعالقـات واستـطيع أن اقـيم عالقـات دبلـوماسـيـة مع مخـتلف دول
ـيـادين .أذا تـريـدني وزيـر تـربـيـة / فـانـا متـاكـد من الـعـالم وارفع أسـم وطنـي بـكل ا
جنـاحي وعـمــلي وسط الـطالب والــطـالـبـات ومــنـذ سـنـتــ وانـا ازور مـدارسي الـتي
درست بــهــا  واعــرف كل صــغــيــرة وكــبـيــرة فـي الـوزارة.أذا تــريــدنـي وزيـر الــنــقل
ــواصالت / فـانـا اقـرب الــنـاس لـسـائــقي الـتـكـسي والــكـيـات واعـرف مــعـانـاتـهم وا

سافرين واستطيع أن ابدع في هذا الوزارة . ومعاناة الركاب وا
ـعانـاة وتهـجرت من بـيتي ـهجـرين / فانـا عـشت هذه ا أذا تـريدني وزيـر الهـجرة وا

واعرف معـاناة النازح والـتقيت الكـثير منـهم وكتبت عنهم في
جريـدة الزمـان . اذا تريـدني مسـتشـاراً لك / فوالـله لن جتد
ً معـك ومع الوطن نـصب وسـاكـون أمـ افـضل مـني لـهـذا ا
بـــكل شي وانــقـل لك كل االخــبـــار بــصــدق واقــتـــرح عــلــيك

احللول وانت حر أن تاخذ بها أو ال.

السـوداني خالل االحتفـال ان (أسلوب
دمج الدوائر ذات التخصص السجني
مع االخذ معـتمـد في أغلب دول الـعالم
بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار ان دائـــرة اصالح
االحداث كـانت سابـقا مـرتبـطة بوزارة
ووفـــــقـا المـر سـلـطـة االئـتالف الــعـدل
رقم  10 لـسـنـة  2003 والـذي  عـلى
ضوئه فك ارتباط هـذه الدائرة والقرار
رقم  8 لسنة  2005 جمللس الوزراء).
واضـــــاف ان (تـــــوحـــــيـــــد اجلـــــهـــــود
والـتـخــصص الـوظــيـفي ضــمن تـوجه
وقــد  مـنــاقـشـة احلــكـومــة وعـمـلــهـا
مـوضــوع دمج دائـرة اصالح االحـداث
بــــوزارة الــــعـــدل و اتــــخــــاذ كــــافـــة
االجــراءات الــقـانــونــيــة في مــجــلـسي
الوزراء والنـواب حل حصـول القرار

.( بفك االرتباط
مـوضــحـا انه ( فك ارتــبـاط الــدائـرة
بكل أقـسامهـا باستـثناء أقـسام تاهيل
ــشــردين والــتي ســتــبــقى مــرتــبــطـة ا
بدائرة االحتياجـات اخلاصة والتابعة
عـاقـ واالحـتـيـاجات لهـيـئـة رعـايـة ا
اخلاصة). فـيما طـالب عضو مـفوضية
حــقــوق االنــســان  زيــدان الــعــطــواني
بـإنـصــاف قـصـار الـقــامـة في ضـوابط

الك وا مـــحـــمـــد شـــيــــاع الـــســـوداني
أمس ان ـــــتـــــقـــــدم فـي الـــــوزارتـــــ ا
ـعــايـيــر الـدولـيــة حلـقــوق االنـسـان (ا
واالتـفـاقيـات التـي وقع العـراق عـليـها
كـانت تـشـيـر جمـيـعـهـا الى ضرورة ان
تــكـون مــواقع االحــتــجـاز والــســجـون
مــرتــبــطــة بــجـهــة واحــدة وهي وزارة
الـعدل).واضـاف ان (فك ارتـبـاط دائرة
اصـالح االحـــداث ودمـــجــــهـــا بـــوزارة
ـادة /2 جــاء تـنـفـيــذا الحـكـام ا الـعـدل
ثـانــيـا/ 1من قــانـون اصالح الـــــنـزالء
ــودعـــــ رقم  14لــــســـنـــة 2018  وا
ـــرقم  1524لـــعــام واالمـــر الـــوزاري ا
 2018بهدف حصر العمل االصالحي
بـــوزارة الــــعــــدل لـــتــــعـــزيــــز الــــعـــمل
ـهني لـدوائر االصالح التـخـصصي وا
واضـاف ان (الـزامـلي وجه الـعــراقـيـة)
الـتحـية الـى احلراس االصالحـي في
دائــــــــــرة االصـالح  ودائــــــــــرة اصالح
هـني وتـفـانـيهم في االحـداث لـلـعمـل ا
مؤكداً ان (الـعمل جارٍ أداء واجباتـهم)
ـالـيـة لصـرف مـخـصـصات مع وزارة ا
اخلـطورة واالطـعـام منـذ تـاريخ دخول
ودعـ حـيز قـانون اصالح الـنـزالء وا
من جـانـبه اكـد الـنـفـاذ وبـأثـر رجــعي)

قـيادة الـسيـارات. وقـال العـطواني في
تحضرة بيان امس ان (جميع الدول ا
تــتـعــامل مع فـئــة قـصــار الـقــامـة دون
تمييـز ويتمتعون بـكامل حقوقهم وكل
قــرار يــصــدر من اجلــهــات الــرســمــيـة
يــــاخـــذ بـــاحلــــســـبــــان  ظـــروف هـــذه
اجملاميع وتضع ضـوابط واستثناءات
تـتنـاسب مـع قدراتـهم الـبـدنـيـة لـكـنـها

تتفاوت نسبيا من شخص الخر).
فوضية تلقت مناشدات واضاف ان (ا
ـوضـوع من هـذه الـشـريـحـة تـتـعـلق 
احلــــصــــول عـــــلى رخــــصـــــة قــــيــــادة

السيارات).
ودعـا الــعـطــواني (وزارتي الــداخـلــيـة
ـعـنـيـة االخـرى والـصـحـة واجلـهــات ا
الى اعـــادة الـــنــــظـــر في هـــذا الـــقـــرار
وتــعـديــله من خـالل مـراعــاة الــقـدرات
البدنـية والذهنـية التي تتـفاوت بشكل
نسبي من شخص الخر وانصاف هذه
الـفــئـة اســوة بـإقــرانـــــــــهم في بــقـيـة
ثل حافزا وضوع  الدول لكون هذا ا
معنـويا يســـــــــهم في تشجـيعهم على
ــــارســـة االنـــدمــــاج في اجملــــتـــمع و
حــــيــــاتــــهم الــــطــــبــــــــــــيــــعــــيـــة دون

تممـــــــيز). 

لــتـحــقــيق فـضــلى الــنــتـائج في
عملـها مشيرا الـى اخذ الشركة
بــاحلـــســـبـــان تــزايـــد احلـــاجــة
نتجات ستمرة لكـافة أنواع ا ا
الـنفـطية خـاصةً تـلك التـي تسد
واطـن بـإستـمرار في حاجـة ا
ناطق كافة احملـافظات وكـذلك ا
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ـنـتـجـات عــززت شـركـة تـوزيع ا
الــنــفــطــيــة أســطــولــهــا الــنــاقل
لــلــمــنــتــجــات بـ  148شــاحــنــة
بـالــتـعـاقـد مـع الـشـركــة الـعـامـة
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات وذلك

بــهــدف تــســـهــيل عــمـــلــيــة نــقل
ـنـتـجات الـنـفطـيـة الى الـفروع ا
ـنـافـذ الـتـوزيـعـيـة في بـغـداد وا
واحملـافـظات. ونـقل بـيان تـلـقته
(الــزمـــان) امس عـن مــديـــر عــام
الشركة كاظم مسير ياس قوله
أن (الــشـــركــة تــســـعى من خالل

تحـسسات اإلضـافية التي من ا
ـــعــــلـــومـــات تـــزود الــــســـائـق 
مـفــصـلـة عـن حـالـة عــمل أجـزاء

الشاحنة. 
ونـظــمت هـيـئــة الـنـقل الــتـابـعـة
لشـركة الـتوزيع دورات مـجانـية
في مقـر شركـة التوزيع ودورات
نـتشرة في أخرى في فـروعهـا ا
ـنطقة نطـقة الغـربية وفروع ا ا
الــوســطى وكـــذلك فــروع ديــالى
وكركوك لـغرض تعـريف سائقي
الشركـة حول طريقـة اإلستخدام
األمـــــثل لــــهـــــذه الــــشــــاحــــنــــات
ُــضـافــة إلـيــهـا والــتـحــديـثــات ا
واصفاتها الفنية العالية نظراً 

.
…b¹bł  U Ë«

وأعـــلــــنت جلــــنـــة الـــطــــاقـــة في
مجلس محافظة ديالى امس عن
حتـــديــد أوقـــات جــديــدة لـــعــمل
مـحطـات الـوقود في احملـافـظة 
فيـما اكـدت ان ذلك جاء من اجل
اتـاحـة الـفـرصـة واعـطـاء الوقت

للمواطن للتزود بالوقود.  
وقال نـائب رئيـس اللـجنـة عامر
الـكيالنـي لـ (الزمـان) إن (جلـنة
الــطــاقـة فـي مـجــلس مــحــافــظـة
ديالى عقد إجتماعا موسعا  مع

نتجات النفطية في مدير فرع ا
احملـــافــــــــــــــظـــة لـــوضع آلـــيــة
جــديــدة لـــتــوقــيـــــــــــتــات عــمل
مــحــطــات الــوقــود احلــكــومــيــة
ــــــــــــــــدن). وأضــــــــــــــــاف داخـل ا
الكـيالني  أنه ( االتفـاق على
تـمــديـد سـاعــات عـمل مــحـطـات
الــوقــود احلــكــومــيـة فـي مــركـز
بـعـقـوبـة الى الـسـاعة  9مـساءا
والى الـــســــاعـــة  7مــــســـاءا في
مــراكــز االقــضــيــة)  مــؤكــدا أن
(ذلـك جـــاء  إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة
واعـطـاء وقت لـلـمـواطن لـلـتزود

بالوقود).

عامر الكيالني

ال اعـرف شــخــصـيــا رئـيـس مـجــلس الــنـواب الــسـيــد مــحـمــد احلـلــبــوسي لـكن
ـؤجلة من اضي بـتشريع الـقوان  ا ـتكررة مـنذ انتـخابه الشـهر ا تصريـحاته ا
الــدورات الـســابـقـة يــدعـوني الـى مـطـالــبـته االســراع بـتــشـريع قــانـون مـزدوجي
اجلـنـســيـة الــذي قـدم عـام  2009 لــكن مـجــلـــس الـنــواب في دوراته الـســابـقـة
كلف وخالل  9 سنـوات لم يتمكن من الـتصويت علـيه.كما ادعو رئـيس الوزراء ا
طلب الـوطني وحث مجلس النواب على هدي ان يـتبنى هذا ا السـيد عادل عبد ا
تشـريع القـانون.ازدواج اجلنـسيـة سبب رئـيسي  من اسبـاب الفـساد الـسياسي
الي في الـعراق فهؤالء احلـكام من رئيس اجلمهـورية ورؤساء وزارات ومعظم وا
سؤول يحمـلون جنسيات اجنبـية جتعلهم تابع لدول الوزراء والنـواب وكبار ا
اخرى مـحصن من اي اجراء يتخذ ضدهم في قـضايا الفساد واكبر مثل على
لـفـات فسـاد مالي حتـصـنهم بـجـنسـيتـهم األخـرى في حال اكـتـشاف تـورطـهم 
وإداري من قبل الـسلطـات القضـائية أو هـيئـة النزاهـة وقد تمـكنوا بـالهروب من
العـراق دون إمكانيـة مالحقـتهم قانـونياً كمـا حصل  مع مـحافظ البـصرة ماجد
الـنـصـراوي الذي تـمـكن من الـسـفر خـارج الـعـراق بجـواز سـفـر أسـترالي رغم
صـدور أمـر قـبض بحـقّه بـسـبب شـبهـات فـسـاد كـما حـصل مع وزراء الـتـجارة
والـدفـاع والـكـهـربـاء الـسـابـقـ عـبـد الـفالح الـسـوداني وحـازم الـشـعالن وأيـهم

السامرائي وهذا ما يدفعنا أن نؤكد ضرورة إقرار هذا القانون.
يـشـار إلى أن الــدسـتــور الـعـراقي أجــاز (لالسف الـشــديـد) تــعـدد اجلـنــسـيـات
:- يجـوز تـعدد ادة  18 الـفقـرة رابـعـاً للـمـواطنـ الـعراقـي غـيـر انه نص في ا
اجلنسـية للعـراقي وعلى من يتولـى منصبـاً سيادياً أو أمنـياً رفيعـاً التخلي عن
ان العراقي أية جـنسيةٍ أخرى مكتسـبة وينظم ذلك بقانون.مع ذلـك لم يقدم البر
ـادة وخالل دوراته اخملــتــلـفــة إلى الــيــوم عــلى تــشـريـع قـانــون لــتــنـفــيــذ هــذه ا
ـاضي اعلن وزير اخلارجـية ابراهيم اجلـعفري في مجلس الدسـتوريةفي العام ا
زدوجـة [عراقية الـنواب ان  32 سفـيراً للـعراق في اخلارج يـحملـون اجلنسـية ا

واخرى اجنبية].
واذكـر اني اثرت في العام   2016 مـوضوع القانـون اجملمد في مـجلس النواب
فتـلقيت ردا من مجلس النواب ان قانون مزدوجي احلـنسية جاهز للتصويت في
اجملـلس لـكن هـذا الـقـانــون لن يـقـر ولن يـنـفـذ في حـال اقـراره النه يـشـمل عـددا

 . سؤول كبيرا من ا
واذكر ان عضـو اللجـنة القـانونيـة النيابـية ام بـكر صرح في حـينه ان مشروع
صـالح كتل القـانون جـاهز تمـاما لـلتـصويت لـكن في حال  اقـراره سيـضر 

كبيرة ويطال شخصيات سياسية عديدة.«
ـسـؤولـ بـالـتـخـلي عن واضـاف ان »قـانـون مـزدوجي اجلـنـسـيـة يــلـزم جـمـيع ا
اجلنـسيـة االخرى او تـقد استـقالـتهم  واليـوجد اي اسـتثـناء بل يـشمل جـميع
ـناصب الـعلـيا في الـدولة الوزراء والـرؤساء والـسفـراء ووكالء الوزارات وكـافة ا
الـعـراقـية ?«مـبـيـنا ان  »قانـون مـزدوجي اجلـنـسـيـة سيـفـرض عـلى مـؤسـسات
الـدولــة الـزام جـمــيع مـســؤولـيـهــا بـالـتــخـلي عن جــنـســيـاتـهم االخــرى او تـقـد
اسـتـقالـتهم .«يشـار إلى أنه في حـال الـتصـويت عـلى مـشروع قـانـون مزدوجي
اجلــنـســيـة واقـراره فــسـيـشــمل ذلك رؤسـاء مــجـلس الــنـواب ونـوابــهم وأعـضـاء
ــان ورئـيس اجلــمـهــوريـة ونــوابه ومـســتـشـاريـه ورؤسـاء مـجــلس الـوزراء الــبـر
ــركــزي ورئــيس ونــوابــهـم والــوزراء ومن هم بــدرجــة وزيــر ومــحــافـظ الــبــنك ا
وأعضـاء مجلـس القـضاء األعـلى واحملكـمة االحتـادية ومـحكـمة الـتمـييـز إضافة
ديريـن العامـ وكافة إلى السـفراء واحملافـظ ورؤسـاء مجالـس احملافظـات وا
ـراتب في اجلـيش وقـوى األمـن الـداخـلي واألجـهـزة األمـنـيـة وجـهاز الـضـبـاط وا
ادة الثـالثة من مشـروع القانون على أن اخملابـرات واألمن الوطني. كمـا نصت ا

ذكورة تـقدم تعهداً خـطياً إلى وزارة الداخـلية تعلن الفـئات ا
فـيـها عـدم اكـتـسابـهـا جنـسـية أخـرى أو تـخلـيـها عن أي
جــنـسـيـة مـكـتــسـبـة غـيـر اجلــنـسـيـة الـعـراقــيـة ويـتـحـمل
الـتـبـعــات الـقـانـونــيـة في حـالـة ثــبـوت مـخـالــفـته ألحـكـام

القانون.
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نـصب وزيـر في احلكـومـة التي كالم كـثـير قـيل عن اسـتقـبـال طلـبـات التـرشـيح 
هـدي لتشكيلها.واغـلب الكالم الذي قيل يشبه ما كان يسعـى السيد عادل عبد ا
ـالـوف فـيـواجه مـقـاومـة وسـخـريـة ـخـالــفـة ا يـحـدث دائـمـا حـ يـقـوم شـخص 
ـتـعارف عـلـيه.من الطـبـيعـي جدا ان يـكون واسـعـت النه خـرق الـعرف الـسـائد ا
ا يسخر.واظن ان كل ما قيل يندرج ضمن هذا الباب هناك من ينتقد ويعلق ور
اي ان الفـكرة اجلـديدة جتـد في كل االحـوال من يواجـههـا.  مـا سمـعته من نـقد
هـو في اكـثره تـعلـيقـات دافـعهـا الفـضـول.وكثـير من الـفضـول يـاتي من الشـعور
بعـدم فائدة احملاولة.يـذكرني ما يقـال عن موقع السيد رئـيس الوزراء االلكتروني
وقف مـررت به في سوق شـعبي جـدا غـير مـنظم.كـانت هنـاك حنـفيـة مكـسورة
ـاء.احد الـبـاعة قـال بـصوت يـنـضح مـاؤها,فحـاولت ان اسـدهـا واوقف جريـان ا
اء غـريب ال اعـلم من اي واد وصـلـني:خـلـيـها اخي هـي خربـانـة.ثم غـسل يـده بـا
أل عـباراتنـا وكأننا هـدور.نظرت اليـه وانا اعرف طريـقة الكالم والـياس الذي  ا
ـؤبد. لـيس دفاعـا عن الـتجـربـة لكـني اود الـقول ان من قـال ان بعض سجـناء بـا
نتـم لـالحزاب سـيعبـرون من فـلتر الـلجـنة فـهذا تـوقع محـتمل ان يـقع وقد ال ا
يــقع.كــمــا ان ضــخــامــة الــعــدد جــعل الــبــعض يــطــرح ســؤاال عن الــوقـت الـذي
سـيسـتـغـرقه تـدقيق كل تـلك الـسـيـر الذاتـيـة.اجلـميع كـان مـسـتغـربـا من اسـلوب
الـتـرشح اجلـديـد.واظن ان من حـقـهم ان يـسـتـغـربـوا ويـشـكـكـوا فـهـناك قـصص
جتـعل الـعـقل الـعراقـي احد اكـبـر الـعـقـول الشـاكـة في هـذا الـعـالم. نـحن نـتـمتع
بـالنـقـد والشك واحـتقـار ما يـفعـله البـعض.هـذه فلـسفـة العـقل الذي يـشك.لذا لن
اسـتـغــرب من اي كالم يـقــال.ولـست بـصــدد الـدفـاع عن قــضـيـة تــرشح الـوزيـر
:االولى انـنـا اعـتدنـا دائـمـا على االلـكـترونـي لكـني اود ان ابـ مـسالـتـ هـامتـ
منـظر صعود الـوزير الى منصـبه برافعـة الرئيس او احلزب. كـانت رافعة صدام
ن يريد وتضعه على كرسي السلـطة حفاظا على امنه.وهنا صعد حسـ تاتي 
ـنـاصب تنـتـظـرهم وحتن اليـهم.ثم جـاءتـنا رافـعـة احلزب االقـارب مـصـدق ان ا

التي ظلت تعمل طوال السنوات التي تلت سقوط نظام صدام .
لذا وجـدنا انفسنـا امام حل اخر هو التـرشح االلكتروني الذي صـدمنا فنحن لم
ثل هذا االسلوب الغريب.وافضل ما نفعله ان نسخر نكن نحلم يوما من االيام 
منه.الن مـا نراه اليوم يختلف عن االسـلوب السابقـ اي رافعة الرئيس ورافعة
واقع التي احلزب. الـنقطـة الثـانية هـو ان الترشح االلـكتـروني ذكرنا بـعشـرات ا
حتـتــاج الى اشـخــاص لـديــهم مـواصــفـات مــطـلـوبــة ويـقــومـون بــتـقـد ســيـرهم
الذاتـية.مـا هو جـديـد االن هو اااليـحاء الـقـوي الذي وصـنا مـن نافـذة عادل عـبد
هدي االكـترونيـة وكأنها تـقول لنا من تـقدموا هم موظـفون حالهم كـحال غيرهم ا

واقع للحـصول على وظيفة.هذه هي ن يسـتخدمون ا
ـمارسـة.وسواء تعـرضت لبـعض االخطاء رسالـة هذه ا
او فـشــلت فـسـتــكـون مـحــاولـة جـديــدة في تـاريخ هـذه
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اطلقت مديرية زراعة محافظة بابل
التابعة لوزارة الزراعة حملة مسح
بــيــوض حـشــرة دوبــاس الــنــخـيل
وجاءت لـلـجـيل اخلـريـفي احلـالـي 
احلمـلة اسـتكـماالً للـنجـاحات التي
زروعات من حققتهـا دائرة وقاية ا
خالل السـيطـرة على االفـة وخفض
نسبة وشدة االصـابة في البسات

ــنــتــشـرة في عــمــوم احملــافــظـة . ا
وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان )
أمس ان (احلــمـلــة شـمـلت  36الف
دو مـن مـــســاحـــات الـــبـــســـاتــ
ـــنــتــشــرة في اقـــضــيــة ونــواحي ا
وجرت احلملة عن طريق احملافظة 
الــفــرق الـفــنــيـة الــتي اعــدت لــهـذا
الـغـرض والتي تـألـفت من مـنـتسي
ـديــريـة قــسم الـوقــايـة فـي مـركــز ا
والـشـعب الـزراعـيـة الـتـابـعـة لـها).
واضــاف (و ركـــزت احلــمــلـــة عــلى
مـنـاطق الـبـؤر الــسـابـقـة لـلـحـشـرة
ـكن ـنـاطق الـتي ال  اضـافـة الـى ا
ان تـــصل الــيــهــا الـــطــائــرات مــثل
امـاكن الـضـغط الـعـالي  والـفـسائل
سح باستخـدام نظام حتديد و ا
واقع -    -  GPSحيث تـقوم كل ا
سح  1000دو يومياً من فرقة 
خالل اخـــذ  15نــــخـــلــــة بـــصـــورة
عـشـوائـيـة تـؤخـذ من كـل مـنـها 20

خـوصة لـغرض فـحصـها وحـساب
عــدد الــبــيض فــيــهــا بــاســتــخـدام
اجملـهـر االلـكـتروني لـتـحـديـد شدة
االصابـة فيـها وارسـال استـمارات
خـاصــة اعــدت لـهــذا الــغـرض الى
ــزروعــات لــغـرض دائــرة وقـايــة ا
ـكافـحة من بـيان مـدى شمـولهـا با
ـــركـــز االرشــادي عـــدمه). ونـــفــذ ا
وبـتـوجيـه من الوزارة وبـالـتـعاون
مـع مـديـريـات الــزراعـة  في الـكـرخ
والــــرصــــافـــــة واالحتــــاد احملــــلي
لـلجـمـعـيـات الـفالحيـة الـتـعـاونـية
نــدوة ارشـــاديــة مــركــزيــة بــشــأن
ـتكـاملـة إلدارة محـصول احلـزمة ا
الذرة الصـفراء بحضـور عدد كثير
ــــــــزارعـــــــ من الــــــــفـالحـــــــ وا

واخملتص . 
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وتـابع الــبـيــان ان (الـنــدوة جـاءت
ضــــمـن نــــشــــاطــــات الــــبــــرنــــامج
االرشــادي الــسـانــد الدارة واكــثـار
سـالالت وهــــجن وانــــتــــاج الــــذرة
ـعــتــمــدة في الــعـراق الــصــفــراء ا
تكاملة وتضمنت مفهوم احلزمة ا
الدارة  وتقييم احملـصول وانتاجه
واهم العـناصر الـواجب مراعـاتها
ــتـــكــامـــلــة لـــتــطـــبــيـق احلــزمـــة ا
واضـــــاف ان ( الــــنـــــدوة اوصت (
بـضـرورة االلــتـزام بـالـتــوجـيـهـات
الصادرة من قبل الدوائر الزراعية

اخملتصة لـتحس انـتاج محصول
الــذرة الــصــفــراء والــتــركــيــز عــلى
نـتجة من نقـاوة البذور احملسـنة ا
قــبل الـشـركـات الـزراعـيـة). ونـاقش
ركز االرشادي في محافظة ديالى ا
وبـــالــتـــعــاون مـع مــديـــريــة زراعــة
احملــــــافـــــظـــــة واالحتــــــاد احملـــــلي
لــلـجــمـعــيــات الـفالحــيـة مــوضـوع
ـبـكر عن سـوسـة النـخيل الـكشف ا
احلـــــمـــــراء بــــحـــــضــــور عـــــدد من
ـزارعـ واخملـتـصـ الـفـالحـ وا
بـالشـأن الزراعـي . واوضح البـيان
شـارك في احلـلقـة ناقـشوا ان ( ا
الــتـــعــريف بــاحلـــشــرة وطــبـــيــعــة
تكاثرها وشرح مفصل عن اعراض
االصـابـة  وبــيـان كـيـفـيــة مـكـافـحـة
ـسـتـخـدمة احلـشـرة واهم الـطرق ا
وتـــــابع ان ـــــبــــيـــــدات) وانـــــواع ا
(احلـلـقـة اوصت بـاهــمـيـة مـتـابـعـة
ـزارعـ لـبـســاتـيـنـهم واالتـصـال ا
بــالــشــعب الــزراعــيــة عــنــد ظــهـور
اعـــراض االصــابــة عـــلى الــنـــخــيل
وتـنظـيف البـساتـ بشـكل مسـتمر
والــتـــخــلـص من اخملــلـــفــات وحث
ـكافـحة ـزارع عـلى اسـتخـدام ا ا
ـطالـبة بـطـريقـة احلقن لـلـنخـيل وا
بـتـطــبـيق قـانــون احلـجـر الـزراعي
كـافحة طـالبـة باعـادة العمل بـا وا
اجلــويـة في احملــافــظــة ).واطــلـقت
مــديــريــة زراعــة بــغــداد الــرصــافـة

حـمـلـتـهـا اجملـانـيـة لـتـعـفـيـر بـذور
احلـنــطـة بـالــتـنـســيق مع وحـدات
الـوقايـة التـابعـة للـشعب الـزراعية
ديـريـة وكانت ضـمن نطـاق عـمل ا
ـشمولة بـحملة الشعب الـزراعية ا
دائن و التعـفير هي الـنهروان و ا
اجلـــســـر و االســـتـــقالل و بـــغــداد

ــركــز. واضـــاف الــبــيــان انه ( ا
توزيع مـبيـد الراكـسيل بواقع 5,1
كــيـلــو غــرامـا  لــلــطن الــواحـد من
ـسـاحات و بـلـغت ا بـذور احلـنـطة
شمولة بـحملة التعفير قررة و ا ا
واوضح البيان 50الف  دو ).
ان ( مـــديـــريـــة زراعـــة بـــغـــداد قــد
اعــلـــنت عـن اســتـــمـــرار احلــمـــلــة
ـكـافـحــة الـقـوارض في اجملـانـيــة 

الــبــســاتــ و احلــقــول الــزراعــيــة
اضــافــة الى االســتـمــرار بــعـمــلــيـة
مسح بيوض حشرة الدوباس على
النخيل للموسم اخلريفي احلالي).
ـزروعات و ونـظـمت دائرة وقـايـة ا
بـــالـــتـــعـــاون مع مـــديـــريـــة زراعـــة
بـغـداد/الـكرخ  –شـعـبـة زراعة ابي
غــــــــريـب ورشـــــــــة عــــــــمـل حــــــــول
اسـتعـدادات الدائـرة لـتنـفيـذ حمـلة
مـكـافـحـة ادغـال احلـنـطـة لـلـمـوسم
الـــــزراعي احلـــــالي . 2018/2019
وتابع البيان ان ( الورشة تضمنت
شرحا تعريفـيا الهم ادغال احلنطة
بــنـوعـيــهـا الــرفـيـعــة و الـعــريـضـة
االوراق و كيفية تشخـيصها حقليا
و طرق السيـطرة عليهـا باستخدام

ــكــافــحــتــهـا ). ــثــلى  ـواعــيــد ا ا
وأقـــــــامت الـــــــوزارة و مع دائــــــرة
اإلرشـــــاد و الـــــتـــــدريب الـــــزراعي
وضمن بـرنامج إكـثار بـذور الرتب
العلـيا حملصول الرز بـالتعاون مع
دائرة اإلرشاد الـزراعي في مديرية
زراعـة مـحـافـظـة مـيـسـان و إحتـاد
اجلمـعيات الـفالحية في احملـافظة
نــدوة مـركــزيـة بــشــأن  اسـتــخـدام
تـحمـلة األصـناف احملـسنـة للـرز ا
للملـوحة ذات االنتاجيـة العالية و

النوعية اجليدة. 
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واضـــاف الــــبــــيـــان ان ( الــــنـــدوة
نـاقـشت مـحاور عـدة كـانت أهـمـها
ـتـحمـلة لـلـملـوحة دور االصـناف ا
فـي زيــــادة االنـــــتـــــاجـــــيـــــة و أهم
ــزروعـــة من الــرز في االصــنــاف ا
واوضـح ان (مـــديــــريـــة الــــعـــراق)
زراعة محافظـة النجف ناقشت في
نـــــدوة أهـــــمـــــيـــــة فـــــحـص بــــذور
مــحـــاصــيل الـــتـــوفــيـــر الــذاتي –
مــحـصــولي احلــنـطــة و الــشـعــيـر
تــــنــــاولت فــــحص الــــبــــذور قــــبل
الـــزراعــة لــلـــحــصــول عـــلى اعــلى
إنـتاجـية و أفـضل نوعـية و فـوائد
فـــحص الـــبــذور اخملـــزونـــة بــذور
التـوفيـر الذاتي  و الـتعـريف بأهم
الفـحوصـات التي تـقوم بـها دائرة

فحص و تصديق البذور). 


