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اطـــــلــــقـت وزارة الــــعـــــمل والـــــشــــؤون
االجـــتــمـــاعــيــة دفـــعــتي  23 و  24 من
ــشـــاريع ـــيـــســرة لـــدعـم ا الـــقـــروض ا
الــصـغــيــرة لـلــمــسـتــفـيــدين في بــغـداد
واحملــــافـــظــــات داعــــيـــة  مـن تـــظــــهـــر
اســـمــاؤهم الى اســـتــكــمــال االجــراءات
تـحدث السـتالم مـبالغ الـقروض.وقـال ا
بــاسم الــوزارة عــمــار مــنـعـم في بــيـان
امـس  ان (الـــــدفـــــعـــــتــــ 23و  24مـن
ــــيـــســــرة  اطالقــــهـــمـــا الــــقـــروض ا
وتــشـمالن  10االف و 244 مــقـتــرضـا)
وقع واضـاف ان (االسماء اعلـنت عبر ا
قـترض االلـكتـروني للوزارة وتـشمل ا
شـاريع الصـغيرة ضـمن صنـدوق دعم ا
ـسـجـل  والـبـاحـثـ عن الـعـمل مـن ا
ـتـقـدمـ في قــاعـدة بـيـانـات الـوزارة ا
لــلـحــصــول عـلى قــرض تـســتــوفى عـنه
ـئـة  كـأجـور خـدمـات ادارية نـسـبـة 3بـا
مـن مــــبـــــلغ الـــــقــــرض).واشـــــار الى ان
(الــوزارة حــددت لــلــمــشــمــولــ ضــمن
راجعـتها ابتداء من الـدفعة   23مـنافذ 
وافق  29 نـيسان اجلاري يـوم االحد ا
ــقـبل فــيـمــا حـددت يـوم  29 حــزيـران ا
شـمول ضمن الدفعة راجعة ا مـوعداً 
   24وبــاالمــكــان االطالع عــلـى اســمـاء
ـوقع االلكـتروني ـشـمولـ من خالل ا ا
لــلـوزارة) واضــاف مــنـعم ان ( الــوزيـر
مـحـمـد شـياع الـسـوداني كـان قـد اعلن
فـي وقت سـابق ان الـوزارة سـتـعـلن عن
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ديرية العامة للتجارة في اقليم كـشفت ا
كــردسـتـان عـن ان احلـكـومــة االحتـاديـة
سـتـرسل مـا قـيـمته  41مـلـيـار ديـنار من
مـستحقات فالحي مديـنة اربيل مضيفة
ــبــلغ ســيــصـل أربـيـل قــريــبــا.وقـال ان ا
ـدير العام للتـجارة في وزارة الصناعة ا
والــتــجــارة في حــكــومــة االقــلـيـم نـوزاد
أدهـم في تـصــريح امس  ان (مــسـؤولي
ركـزي االحتادي وعـدوا وفدا ـصـرف ا ا
ركـزي باالقلـيم  في بغداد ـصرف ا من ا
بــارسـال مـســتـحـقــات فالحي مـحــافـظـة
اربيل عن بيع مادة القمح اليوم الثالثاء
ـبلغ  24نـيـسان) واضـاف (امـا بـشـان ا
ـقرر ارساله مـن بغداد فان  قـيمته 41 ا
مـليـار دينـار للـعام  2017-2016وانه
بلغ سـيتم اعداد وصل ـجرد وصـول ا
صـرف خاص وحتديـد يوم لتـوزيعه ب
). وأعـــلـن الـــقــنـــصـل الـــعــام الـــفالحـــ
اإليـــراني فـي مــديـــنـــة أربــيـل مــرتـــضي
عـــبــادي’عـن  إقــامــة مـــنــتـــدى الــفــرص
شاركة اإلقـتصادية ب إيران واإلقليم 
مــسـؤولـ حـكــومـيـ وغــرف الـتـجـارة
وبـــحـــضـــور رجــال أعـــمـــال إيـــرانـــيــ
وعــراقــيــ في أربــيل.وقــال عــبـادي في
ـنـتـدى اإلقـتـصـادي تــصـريح امس إن (ا
بـ إيران وإقلـيم كردستان الـعراق يقام
ــشـاركـة ـقــبل   في 2 و 3 مـن آيـار ا
مـحافـظات  أربـيل والسـليـمانـية ودهوك
وحـلبـجة وقـائمـمقـامي كرمـيان ورابرين
في كـردسـتـان كـمـا يـشـارك رجـال أعـمال
مـن بغداد ونينوي وكركوك) وأشار إلي

ـــــســـــتـــــردة من ـــــبـــــالـغ ا  2015وان ا
الـــقــــروض يـــتم تـــدويــــرهـــا لـــشـــمـــول
مـستـفـيدين آخـرين لضـمان اسـتمـرارية
بــرنــامـج االقـراض) و اكــد (ان نــســبــة
ــئــة  هي اجــور اداريــة وضــعت الـ3بــا
ضــمن الــضــوابط والــشــروط اخلــاصـة
ـــنـح الــقـــروض وان  الـــوزارة قـــدمت
تــسـهــيالت ووضـعت اجــراءات عـاجلت
خاللــهـا نـقـاط االخـتـنـاق بـاتـبـاع خـطـة
عـمل جديدة لتحـقيق السرعة في اجناز
ـعامـالت منـها مـسائل تـتعـلق بصـحة ا
قتـرض وتقاطع بـيانات صـدور كفـيل ا
ـقـترض والـربط الشـبـكي ب االقـسام ا
ـقـتـرضـ ـعــنـيـة بـاجنـاز مـعـامالت ا ا
لــــلــــســـــيــــطــــرة عــــلـى انــــســــيــــابــــيــــة
ـعامالت).فـيمـا حدد مـصرف الـرافدين ا
الـقسط الـشهري لـسلـفة العـشرة مالي
ـوظفي وزارة واخلـمـسـة مالي ديـنـار 
كتب االعالمي للمصرف الـتربية.وقال ا
فـي بــيــان امس  ان (ســلــفــة اخلــمــســة
ماليـ دينار يبلغ القسط الشهري فيها
 120الـف دينار والـعشرة ماليـ دينار
يـبلغ القسط الشهري  241 الف دينار)
وأشـار الى ان (مـدة الـقرض 60 شـهرا
ـوظف الـذي يـكـون راتـبه االسمي وان ا
اكــثــر من  500الـف ديــنــار يــتم مــنــحه
وظف سـلـفة الـعـشرة ماليـ في حـ ا
الـذي يـكـون راتبـه االسمي اقل من 500
الف ديـنـار فـيتـم منـحه سـلـفة اخلـمـسة

مالي دينار).
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وتكررها في منـاطقهم والسيما
ـــنـــاطـق الـــتي خــــضـــعت فـي ا
لــنـظـام اجلـبـايـة اجلـديـد او مـا

يعرف بـ ( اخلصخصة) . 
وضــرب مـواطـنـون أمـثـلـة عـلى
ـنـطـقـة الكـرادة الـشـرقـية ذلك 
التي غالباً ما حتدث إنقطاعات
يـومـيـة فـيـهـا تـتـجـاوز الـنصف
السـاعـة ب مـرة وأخرى  كـما
شـهــدت احملـلـة 905 اخلـمـيس
دة اضي إنطفاء تـاماً للتيار  ا
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وصف مـواطنـون الـوعـود التي
قــطـــعـــتــهـــا وزارة الـــكــهـــربــاء
بــــتــــحـــــســــ واقع الـــــتــــيــــار
الـــكــهــربـــائي في ضـــوء نــظــام
اجلـبـايـة (اخلـصخـصـة) بـإنـها
عـرقـوبـية وال تـنـطـوي عـلى اية
تــدابــيــر واقــعــيــة واخالقــيــة 
وقـــــالـــــوا لـ ( الـــــزمـــــان) أمس
تـعلـيقاً عـلى عـودة االنقـطاعات

تـقـدمهـا أجهـزة الـصيـانـة التي
تــشــكــو هي االخــرى من كــثــرة
العطالت في الشبكة أما نتيجة
الـتـجـاوزات علـيـهـا أو الـضغط
في االستخدام وتكون الضحية
نازل السـكنية بحكم أصحاب ا
ــطـابع ــنـطــقــة تــزدحم بــا أن ا

عامل االنتاجية .  وا
ـــــواطـــــنـــــون وزارة وطـــــالب ا
الـكـهــربـاء بـإجــراءات حـاسـمـة
وصارمة إلنهاء معاناتهم  كما

أمـا جتــاوزت االربع ســاعــات  
أهالي مـنطـقة البـتاويـ فإنهم
األشــد مـــعــانــاة مـن الــظــاهــرة
والســيــمــا أن أجــواء الــصــيف
طرقت أبواب منـازلهم وشبهوا
واقع الـــــتــــيـــــار بـــــالــــنـــــشــــرة
الـكهـربائـيـة لكـثرة اإلنـقطـاعات
على مدى يوم واحد . أما خالل
االمـــطــار والـــعــواصف فـــإنــهم
يـحرمـون من الـكهـربـاء ليـوم
أو ثالثـة بــحـسب االعـذار الـتي
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وصـف الــــنــــائـب عن الــــتـــــحــــالف
الـوطـني حـبـيب الطـرفي تـهـديدات
داعـش السـتـهـداف مـراكـز االقـتراع
خالل مــوعـد االنــتـخــابـات يــائـسـة
يــراد مــنـــهــا  تــغــطــيــة انــكــســاره
ته في العراق  فـيمـا كشفت وهـز
ــشـتــركــة عن وجـود الــعــمـلــيــات ا
خـطط دقيـقة بـالتـنسـيق مع اجلهد
ـــراكــز االســـتــخـــبـــاري لــتـــأمــ ا
االنـــتــخـــابــيـــة . وقــال الـــطــرفي لـ
(الـــــزمـــــان) امـس ان (مـــــحــــاوالت
داعـش السـتـهـداف مـراكـز االقـتراع
ـــتـه امــام يـــائـــســـة وتـــؤكـــد هـــز
ـوجـعـة الـتي تـلـقـاهـا الـضــربـات ا
عـلى يـد القـوات العـراقية) مـشـيرا
الـى ان (االرهاب اندحر في العراق
والـقوات االمـنية تـوجه له ضربات
داخـل االراضي الـسـوريـة) مــبـيـنـا
ان (الـــتـــهـــديـــدات ال قـــيـــمـــة لـــهــا
ؤامرة التي والـشعب يدرك حـجم ا

حدثت في العراق).
مـؤكدا انه (بهمة الـشرفاء والقوات
االمـنـيـة بـصـنـوفهـا كـافـة سـتـسـير
الـــعــمــلـــيــة االنــتـــخــابــيـــة بــشــكل
انــسـيـابي وامن). من جـانـبه  قـال
الـنـاطق باسم مـركـز االعالم االمني
الـعــمـيـد يـحـيى رسـول لـ (الـزمـان)
امس ان (الـتهـديدات الـتي يـطلـقها
عارك داعـش دليل علـى فشلـه في ا
الـتي شـنـتهـا الـقـوات االمنـيـة ضد

) مـشيرا الى ان (اجلهد االرهابي
االســتــخــبــاري يــقــوم بــعــمــلــيــات
اســتـــبــاقــيـــة لــتــفــكـــيك اجملــامــيع
االرهـــابــيـــة الــتي حتـــاول زعــزعــة
ـــدن بــاالضــافــة االمـن في بــعض ا
الى ان هــنـاك مـتـابـعــات مـسـتـمـرة
لــلــقــبـض عــلى اخلاليــا الــنــائــمــة
لـداعش) مـبـيـنـا ان (هـنـاك خـطـطا
ـراكز االنـتخـابية وضـعت لتـأم ا
بــالـتــنـسـيق مـع االجـهـزة االمــنـيـة
). وكـان حتــسـبـا لــوقـوع اي طـار
داعـش قــد بـحـث رســالــة صــوتــيـة
ـتـحدث بـأسـمه يدعى عـلى لـسان ا
ـــــهـــــاجـــــر هـــــدد أبـــــو احلـــــسـن ا

باستهداف مراكز االقتراع . 
وقـــــــــــال ان (أي مـــــــــــشــــــــــارك فـي
االنـتـخـابات يـعـد كافـرا وان مـراكز
االنـتخاب هـدف لنا). بدوره  اعلن
ــتـحـدث بـاسم الــتـحـالف الـدولي ا
لـلحرب عـلى داعش رايان ديلن عن
دعـم احلـــلــــفـــاء الــــكــــامل إلجنـــاح
االنـتخابات في الـعراق. وقال ديلن
فـي تـــــصــــريـح (نـــــواصل تـــــدريب
الـقوات العراقية ومنها البيشمركة
وتـــزويـــدهــا بـــالـــسالح لــتـــعـــزيــز
ـهني قـدراتهـا واستـمرار نـهجـها ا
وحتــويــلــهــا إلى قــوات مــهــنــيــة)
مـبينا ان (القوات األمـنية العراقية
أظـهرت أنها قادرة وتـستطيع دحر
داعـش ولن تــــســــمـح له بــــإعــــادة
تــنـظـيم نـفـسه مـرة أخـرى) وتـابع
(يــبــدو أن احلــمالت االنــتــخــابــيـة

مــكـــثــفــة جــداً والــقــوات األمــنــيــة
الــعـراقـيــة تـتـفــهم أهـمــيـة الـوضع
ـدة الــتي تـسـبق األمــني في هـذه ا
االنـتـخـابـات ونـحن نـطـمـئنـهم إلى
أنــنـا نــدعـمـهم إلجــراء انـتــخـابـات
ناجحة وآمنة). من جهة اخرى قال
زعــيـم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى
ــــشـــاركـــة في الــــصـــدر أن (عـــدم ا
االنــتـخــابـات هــو تـســلـيم الــعـراق
لـلفاسدين . ورد الصدر على سؤال
ــشــاركـة في بــشــأن الـعــزوف عن ا
االنـتـخـابـات بـأنه (تـسـلـيم الـعراق
وعــلى طـبق من ذهب لــلـفـاسـدين).
الـى ذلك دانت جلنة ميـثاق الشرف
االنــــتــــخــــابي حــــمالت الــــتــــرويع
ـرشحات والـتشـهيـر ضد النـساء ا
في االنــتــخــابـات الــنــيـابــيــة.وقـال
ـياحي في عـضـو الـلـجنـة مـحـمـد ا
بـيان امس ان (جلنة مـتابعة تـنفيذ
مــيـثــاق الـشــرف االنـتــخـابي دانت
ـرشـحات ـرشحـ وا اسـتـهـداف ا
واعـمال الترويع لـلفرق االنتـخابية
وتــمــزيـق الالفــتــات االنــتــخــابــيــة
واالســــــــــتـــــــــهــــــــــداف الـالأخـالقي

للحمالت).
ـرأة مــشــددا عــلى (حــمــايــة حـق ا
الــعـراقـيــة في الـتــرشح والـتـرويج
حلــمالتــهــا االنــتــخــابــيــة بــحــريـة
انا بحقها في وبـدون أي تهديد ا
ساحة احلـقيقية في أخـذ الدور وا
الـعمـلية االنـتخـابية والـسيـاسية)
داعـيـا اجلـهـات األمـنـيـة والـسـلـطة

ـــفـــوضـــيـــة الى الـــقـــضـــائـــيـــة وا
(االضــطـالع بــواجــبــاتــهــا إلرســاء
االمن والــقـانـون والـنـظـام ضـمـانـا
لـسـالمـة الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة في
الـبالد). وكشف مـصدر عن انـتشار
ـــرشــحـــ لـالنــتـــخـــابــات صـــور 
مـــتــهــمـــ بــغــســـيل امــوال.وقــال
ـــــصـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان ا
(شـوارع بـغـداد وبـاقي احملـافـظات
ــــرشــــحـــ ازدحــــمـت  بــــصــــور ا
ـــشــاركــة لالنـــتــخـــابــات بـــهــدف ا
بـالـتـنـافس االنـتـخابي) مـبـيـنـا ان
ـــرشـــحــ (الـــبـــعض من هـــؤالء ا

فـاسدين ومتهم بغسيل االموال)
على حد قوله. 

داعــــــيـــــا الى (ضــــــرورة الـــــتـــــزام
ـرجــعــيـة ــواطــنــ بـتــوصــيــة ا ا
(اجملــرب ال يــجـرب). وبــشــأن اخـر
قـال احملـلل السـيـاسي كنـعـان حمه
ـنــاخ الـعــام لـلــحـمالت غــريب أن ا
الــدعـائـيـة واالنـتــخـابـيـة لالحـزاب
الـكـرديـة تـرتكـز بـشـكل خـاص على
الـصراعات فيما بـينها.وقال غريب
ـــنــــاخ الـــعـــام فـي تـــصـــريـح إن (ا
لـلـحـمالت الـدعـائـيـة واالنـتـخـابـيـة
لـالحــزاب الــكـــرديــة تـــرتــكـــز عــلى
الـصـراعات فـيمـا بـينـها) واضـاف
ان (الـــــبـــــرامج االنـــــتـــــخـــــابـــــيــــة
والـســجـاالت والـنـقـاشـات تـتـطـرق
الـى وضع االقـلـيم وقـلـيال مـا تـثـار
مــواضــيـع عن الــعالقــة مع بــغــداد

واحلكومة االحتادية ).
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تــظـاهــر الــعــشـرات من مــنــتــسـبي
احلـشــد الـشـعــبي وعـوائــلـهم امـام
ــنـطــقــة اخلـضــراء وسط بــغـداد ا
لـلـمـطـالــبـة بـانـصـافـهم.وقـال بـيـان
امس ان (الـعــشـرات مـن مـنـتــسـبي
احلــشــد وعـوائــلــهم تــظــاهـروا في
نطقة ساحة الطابق امام مدخل ا
اخلـضـراء وسط بغـداد لـلـمـطـالـبة
تظاهرين طالبوا بانصافهم وان  ا
بــتـفــعــيل قـانــون خـدمــة الــتـقــاعـد
نتسبي احلشد) مشيرا الى (انهم
هددوا بتنـظيم اعتصـام مفتوح في
حال عدم تلبـية مطالبـهم). فيما عد
األمـ الـعـام حلــركـة عـصـائب أهل
احلق  قيس اخلـزعلي أن احلـكومة
مــــا زالت مــــقـــصــــرة  في حــــقـــوق
عـنــاصـر احلـشــد الـشـعــبي داعـيـاً
إلى تـــثــبـــيــتـــهم ومــســـاواتــهم مع
أقـرانهم فـي األجهـزة األمـنـيـة.وقال
اخلزعلي فـي تغريـدة على صـفحته
في مــوقـع الــتــواصل االجـــتــمــاعي
امـس إن (تـــظــــاهــــرات الـــشــــبـــاب
ـــطــالـــبــة بــحـــقــوق احلـــشــد هي ا
مطـالبات بـأبسط حـقوقـهم التي ما

تـزال احلــكـومـة تــقـصـر فــيـهـا رغم
تــوجـيـهــات مـرجـعــيـتــنـا الـديــنـيـة
الــواضــحـة) ,وأضــاف (نـعــرب عن
تـضـامـنـنــا مـعـهم ورفض االعـتـداء
عــلـــيــهم ويـــجب عــلـى احلــكــومــة
االسـراع في تـثـبــيت عـديـد احلـشـد
ـيـدانـيـة ومـسـاواته مع وقـيـاداته ا
باقـي األجهـزة األمـنـية) ,يشـار إلى
ـسـلـحة أن الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
رئيس الوزراء حيـدر العبادي وقع
اخلــــمـــــيس  8آذار   2018األمــــر
ـساواة رواتب الديـواني اخلاص 
منتسبي احلشد مع اجليش. ونظم
ئـات من حراس سـجون اإلصالح ا
التابعـة لوزارة العدل تـظاهرة امام
مـقـر الوزارة فـي  بغـداد لـلـمـطـالـبة
بــصـــرف مــخــصــصـــاتــهم واعــادة
.وقــال بــيــان امس أن ــفــصـــولــ ا
تـظاهـرين أوضحـوا عبـر الفتات (ا
رفعوهـا أن تلك اخملـصصـات أقرها
ـان ولم تـصـرف مـنـذ ثـمـانـيـة الـبـر
أشــهـــر وقــدرهــا 350 الف ديــنــار
شـــهـــريـــا لـــكل حـــارس اصالحي)
مـــــــؤكـــــــديـن أن (عـــــــدد احلــــــراس
ـشــمـولـ يـبـلغ 14 اإلصالحـيـ ا

الف حارس).
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خاللــهـا نـقـاط االخـتـنـاق بـاتـبـاع خـطـة
عـمل جديدة لتحـقيق السرعة في اجناز
عامالت.وقال منعم في تصريح سابق ا
ان (دائـرة الـتـشـغـيـل والـقـروض حددت
جـمـلـة ضـوابط لـلـتـقـد عـلى الـقروض
الـــتي تـــمــنح لـــلــبـــاحــثـــ عن الـــعــمل
ـسجلـ في قاعدة الـبيانـات وبحسب ا
اسـبقية التسجيل) مشيرا الى ان (عمر
الـبــاحث عن الـعـمل يـجب ان ال يـقل عن
 18ســــنــــة وال يــــزيــــد عن  45ســــنــــة)
واضــاف مـنـعم ان (الـدائـرة تـشـتـرط ان
ـشروع ـقتـرض نـفسه بـادارة ا يـقـوم ا
وال يـجوز مـنح البـاحث عن العـمل اكثر
مـن قرض واحـد ويحق لـفرد واحـد فقط
مـن االسـرة الــتـقــد عـلى الــقـرض وان
الــبــاحث عـن الـعــمـل له فــرصــة واحـدة
لـلـتقـد على الـقـرض)مؤكـدا  ان (احلد
االعـلى للقرض الواحد من صندوق دعم
ـدرة للـدخل يصل ـشاريع الـصغـيرة ا ا
الى  12مـليون ديـنار وال يتـجاوز مبلغ
الــــقـــرض ضـــمـن بـــرنـــامـج اخلـــدمـــات
الـصـنـاعـيـة عشـرة ماليـ ديـنـار تـسدد
عـــلى شــكل اقــســـاط عــلى مــدى خــمس
ســـنـــوات مع مـــنح ســـنـــة واحـــدة مــدة
سـمـاح وبـدون فوائـد تـتـرتب على اصل
ـبـلغ) مـوضـحـا ان ( الـوزارة بـاشـرت ا
درة ـشـاريع ا بـبـرنـامج صنـدوق دعم ا
لـلدخل عام  2013وفـقا لـقانون رقم 10
لـسنة  2012وبـرنامج قروض اخلدمات
الـصــنـاعـيـة خالل شـهـر شـبـاط من عـام

ـشـمـولـ بالـقـروض وفق دفـعـات ب ا
وحـدة واخـرى  ثالثة اشـهر) وتـابع ان
( االعـالن عن اطـالق الــــقـــــروض يــــاتي
ضــمن اسـتـراتـيـجــيـة الـوزارة في خـلق
فــرص الـعــمل لــلـحــد من الــبـطــالـة رغم
الــظـرف االقـتـصــادي الـصـعب). وكـانت
الــــوزارة اعـــلـــنـت في وقت ســــابق  عن
ـشاريع ضـوابط الـتقـد عـلى قروض ا
درة لـلـدخل ضـمن بـرنامج الـصـغـيـرة ا
االقـــراض مـــشـــيـــرة الى انـــهـــا قـــدمت
تــسـهــيالت ووضـعت اجــراءات عـاجلت

ـــنـــتـــدى هــو أن (الـــهـــدف مـن إقـــامـــة ا
الــتــعــرف عــلى الــفــرص واإلمــكــانــيــات
اإلقــتـصـاديــة والـتـجــاريـة والـســيـاحـيـة
ــــتــــاحــــة وكـــذلـك الــــبــــحث عن ســــبل ا
ــشــتــركـة) ويــذكــر إنه اإلســتــثــمـارات ا
خـالل زيـــــارة رئــــــيـس وزراء االقـــــلــــــيم
نــيـجـرفــان بـارزاني إلى طـهــران ولـقـائه
سؤولـ اإليراني  تـأكيد ضرورة بـا
تــــطــــويــــر الــــعالقــــات اإلقــــتــــصــــاديـــة
والـسياسية ب اجلانب . وكانت هناك
عـدد من االجـتـمـاعـات بـ اجلـانـب في
مـجـال تطـويـر التـعـاون االقتـصـادي ب
ايــران واالقــلــيم لــلـتــعــاون في مــجـاالت
الــقـطـاع اخلــاص والـتـجــارة خالل لـقـاء
ـراكـز االنـتــاجـيـة والـصــنـاعـيـة مــدراء ا
االيــرانـــيــة وبــحــضــور مــســؤولــ  من
كـردسـتـان بـهـدف  اسـتـثـمـار امـكـانـيـات
وقـدرات القطـاعات اخلاصة واحلـكومية
في اطــار تـطـويـر الـتــعـاون االقـتـصـادي

الـثــنـائي بـ ايـران وكـردسـتـان كـمـا 
تـوقيـع مذكـرات تفـاهم لتـطويـر التـعاون
االقــــتـــصـــادي فـي مـــخـــتــــلف اجملـــاالت
وتـسـهـيل التـجـارة ب ايـران واالقـليم .
مـن جانب اخـر أعـلـنت وزارة الـنفط إنه
ـوعــد الـنـهــائي لــتـقـد تــقـرر تــمـديــد ا
ستثمرين عـروض الشركات األجنبية وا
في مـــشــروع بـــنــاء وتــشـــغــيل مـــصــفى
جــديـدطـاقـتـهـا  100ألـف بـرمـيل يـومـيـا
ـوصل في مـحافـظـة نيـنـوى.وقال قـرب ا
بـيان لـلوزارة امس  ان (كراسـة الشروط
ــوذجي اســتــثــمــار الــبــنـاء تــتــضــمن 
والـتمـلك والتشـغيل والبـناء والتـشغيل
ــلــكــيــة) وأضــاف أن (كــراســة ونـــقل ا

الـشـروط سـتـتـاح حتى  15أيـار بـدال من
أول نـيسان ويـغلق باب تـقد العروض
في  14حـــــزيــــران بـــــدال من  15أيـــــار)
صـفى تـكون وأشـار الى ان (مـنتـجـات ا
ية واصفات الـعا صـديقة لـلبيئـة وفق ا
وجب قـانـون االستـثـمار رقم 13 وانـه 
ـسـتـثــمـر مـشـمـول لــسـنـة  2006 فــان ا
بـاالعفاءات الضريبـية) وتابع البيان ان
( الـعـراق يـتوقع تـلـقي عروض لـشـركات
ية من الفوز بعقود التنقيب الـطاقة العا
والـتـطـويـر في  26 مـن نـيـسـان اجلاري
ويــطـرح الـعـراق 11رقــعـة اسـتـكـشـافـيـة
جـــديــدة من مــنـــاطق احلــدود مع ايــران

والكويت وفي مياه اخللــــــــيج ). 

طـالـبـوا بـإعـادة الـنـظـر بـنـظـام
اجلبايـة الذي لم يلمـسوا شيئاً
مـــنه ســوى إســـتــيــفـــاء مــبــالغ
السيما باهظة تـثقل كواهلهم  
وان القراءات تعتمد على ثالثة

ستثمر .  أشهر بقصد ربح ا
وشـكا مـواطـنون من قـيـام قراء
ـقـايـيـس بـتـسـجــيل مـنـازلـهم ا
وحــــدات جتــــاريـــة بــــالــــتــــالي
ــعــامل مــعـــامــلــتــهم أســوة بــا
ا ادى الى واحملال التـجارية 

وصــول قــوائم بــأرقـام فــلــكــيـة
إليهم  واضطروا الى مـراجعة
كـاتب اجلـبايـة الـتابـعة شـاقـة 
لـشـركـة االسـتـثـمـار في مـنـطـقة
سـبح وغيـرها . واضـافوا ان ا
كاتب طالـبتهم بتأييدات هذه ا
من اجملـالـس الـبــلــديـة وعــقـود
االيــجــار وبـــطــاقــات الــســكن 
وعــدوا ذلك نــوعــاً من الــضـغط
الـروتـيـني الـذي ال دور لـهم في
حدوث خـاطئة وناشـدوا وزير
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الـكهـرباء بـالـتدخل وزيـارة تلك
ـكـاتب لالطالع مـيـدانـيـاً عـلى ا
ــراجـعــ .  وكــانت مــعــانــاة ا
(الزمان) قد عـانت من إعتبارها
وحـــــدة جتـــــاريـــــة فـي وقت ان
الصـحافـة تؤدي رسـالة وطـنية
وهي مــؤســســة غــيــر ربــحــيـة.
وطــالـــبـت الـــوزيــر بـــالـــتـــدخل
ومساندة وسيلة اعالمية كبرى
في الـتــخــلص من االســتــنـزاف

ادي الذي تتعرض له .  ا
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اكدت  جلـنة التربـية النيـابية ان موضوع
نــقل الـصـالحـيـات الى احملــافـظــات غـيـر
ـنــتــظــمـة بــاقــلـيـم واجـهت صــعــوبـات . ا
وقالت رئـيسة الـلجنة سـعاد جبـار محمد
لـ( الـــزمـــان ) أمـس ان (مـــوضـــوع نـــقل
نتظمة الصالحيات الى احملافظات غير ا
بـاقـلـيم جــاء وفق الـقـانـون رقم 10لـلـعـام
اجلـاري وقــد واجـهت صــعـوبــات اداريـة
ومالـية بسبب ارتبـاط تلك الوزارة بتماس

واطن ). مباشر مع ا
واضـــافت  ان ( احلل يـــكــمـن بــطـــريـــقــة
ـديـريات) . تـفويـض الصالحـيـات لـتـلك ا
واعلـنت وزارة التربيـة أنه (تنفـيذا لقانون
رقم 10 لـسـنـة  2018 الـتـعــديل الـثـالث
ـنــتـظــــمـة من قــانـون احملــافـظــات غـيــر ا
ــعــدل بــإقـــلــيم رقم 21 لــســنــة 2008 ا
ــــادة 12 مـــــنه ونــــشـــــيـــــركم إلى نـص ا
ـتضمنة  الغاء نص الفقرة 1  من البند ا
ــادة 45 من الـــقــانـــون والــذي اوال مـن ا
استـثنى وزارتي التربية والـصحة والبيئة
من نــقـل الــدوائـــر الــفـــرعــيـــة واألجــهــزة
والـــــوظـــــائف واالخـــــتـــــصـــــاصـــــات إلى
احملـافظات ) ,واضـاف ان (وزير الـتربـية
مــحـمــد اقــبـال الــصــيـدلي وجـه بـإيــقـاف
جـــمـــيع اإلجــراءات االداريـــة حلــ ورود
الــتــعــلــيــمـات اجلــديــدة من الــوزارة وفق
الـصالحيـات الـتي سـيـتم تفـويـضـها إلى

ديريات مجددا. ا
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