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صــيــانــة واضــافــة انــشــاءات جــديــدة
ـذكــور آنــفــاً  كــمـا ألبــنــيــة اجملــلس ا
نـــاقـش اجملـــلس أولـــويـــات مـــشـــاريع

 .( القوان
وتــــابع ان (اجملــــلـس  نـــاقـش ايــــضـــا
مــشـاريع مــدارس الـهــيـاكل احلــديـديـة
ـتـلـكـئة واسـتـمع الى تـقـريـر مـفصل ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اقــر مـجــلس الــوزراء اتـفــاقــاً لـتــنـفــيـذ
خــارطـة تــطــويـر قــطـاع الــكـهــربـاء في
الــبالد بـالـتـعـاون مع شــركـة سـيـمـنس
ـانية خالل جـلسته االعتـيادية التي اال
عــقـدهــا امس االثـنــ بـرئـاســة رئـيس
ــهـدي. مــجــلـس الــوزراء عــادل عــبــد ا
وعــقـد اجملـلـس جـلـســته امس بـدالً من
الـيـوم الـثالثـاء كـما هـو مـعـتـاد بـسبب
هـدي بـجولـة اوربـية ارتـبـاطات عـبـد ا
ــكــتب تــشــمل ثـالث دول. وقــال بـيــان 
رئـــيس الــوزراء االعـالمي أن (اجملــلس
أقـر تـوصـيـة اجملـلس الـوزاري لـلـطـاقة
بـشـأن تعـديل بيـان تأسـيس شركـة غاز
اجلــنــوب) مــوضــحــا ان ( تــوصــيــات
اجملـلس الـوزاري لـلطـاقـة بشـأن شـركة
نـفط البـصرة واستـثنـاء شركات وزارة
ـائـيـة مـن الـسـقف احملـدد في ــوارد ا ا
ـباشر) مـضيفا ان تـعليـمات التـنفيذ ا
(اجملـلس صـوّت علـى استـثنـاء مـجلس
الـنـواب مـن تـعـلـيـمـات تـنـفـيـذ الـعـقـود
احلـــــكــــومــــيــــة   2 لـــــســــنــــة  2014 
وضــوابــطـهــا  لــغـرض اجنــاز اعــمـال
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اسـفـر االجـتمـاع بـ وفدي احلـكـومة
االحتـاديـة وحـكـومـة اقـلـيم كـردسـتان
عن اتــخـاذ قـرارات مـهـمـة تـمـثـلت في
تـوحـيـد عـدد من االجراءات الـرسـمـية
فـي االقـلـيم ومـنـاطق الـعـراق االخـرى
ومـنـهـا تـوحـيـد االجـراءات في جـميع

نافذ احلدودية . ا
 وجـرى االجتمـاع على هامـش انعقاد
اجلــلــســة احلــاديــة عــشــرة لــلــجــنــة
الــشـؤون االقـتــصـايـة بـرئــاسـة نـائب
ـــالــيــة فــؤاد رئـــيس الــوزراء وزيــر ا
حـــســـ في اربــيـل بــحـــضــور وزراء
الــتــجــارة والــتـخــطــيط والــصــنــاعـة
ــركـزي والــزراعــة ومــحــافظ الــبــنك ا
الــعـراقي ورئــيس الـهـيــئـة الـوطــنـيـة
ـالـيـة لالســتـثـمـار ووكـيــلي وزارتي ا
والـتــخـطـيط ومـسـتـشـار وزيـر الـنـفط
ومــديـر عــام الـدائــرة الـقــانـونــيـة في
مـكتب رئيس الوزراء ورئيسي هيئتي
ـنافـذ احلدوديـة والكـمارك وعدد من ا
ــديـــرين الــعــامــ ــســـتــشــارين وا ا
واخلــبـراء اخملــتـصــ في احلــكـومـة
االحتـاديـة.وعـقـدت الـلجـنـة اجـتـمـاعا
مـشـتـركاً مع حـكـومـة االقلـيم بـرئـاسة
نـيـجيـرفان الـبارزاني وحـضور نـائبه
قــوبـاد الـطــالـبـاني ومــسـتـشـار االمن
الــقــومي مــســرور الــبــارزاني ووزراء
الــداخــلــيــة والــتــخــطــيط والــصــحـة
ورئــــيـس ديــــوان مــــجــــلس الــــوزراء
ورئــيس هـيـئـة االســتـثـمـار وعـدد من
ــديــرين ــســـتــشــاريـن وا الـــوكالء وا
الـعام واخلبراء في حـكومة االقليم.
وجـاء االجـتـمـاع بـعـد ان قـررت جلـنـة
الـشـؤون االقتـصـادية خالل جـلـستـها
الــسـابـقـة عـقـد االجــتـمـاع الـتـالي في
نـاقشـة معـوقات وسـير تـنفـيذ اربـيل 
رقم  13 لـسنة قـرار مجـلس الوزراء ا

. 2019 
 وقـــال بــيــان ان (الـــلــجــنـــة نــاقــشت
ـدرجة في جـدول اعـمـالـها الـفـقـرات ا
واســــتــــمــــعت الـى اآلراء الــــفــــنــــيـــة
والـقانونية من كال اجلانب للوصول
الى اتــفـاقـات نـهــائـيـة بـشــأن تـنـفـيـذ
فــقـــرات الــقــرار اعاله وبــجــو وطــني
واخـوي شـفاف وبـرغبـة جادة من كال
6الـطـرف لـلتـوصل الى صيغ مـشتـركة
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قـال الرئيس الفلسطـيني محمود عباس
امـس االثنـ إنه طـلب قـرضا مـالـيا من
الـدول الـعـربيـة خالل االجـتمـاع األخـير
لـوزراء اخلــارجـيـة الـعـرب في الـقـاهـرة
ـالـيـة الـتي تـمـر بـهـا ـواجــهـة األزمـة ا
الـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـية بـعـد خالف مع
إسـرائـيل حـول اقـتـطـاع جـزء من أموال
الــضـرائب الــتي حتــصـلـهــا نـيــابـة عن
الـسلطـة .وأضاف عبـاس في كلمة خالل
اجــتـمــاع احلـكــومــة في رام الـله (بــعـد
الـظـروف الـتي مـريـنا بـهـا من الـنـاحـية
ـالـية طـبعـا طـلبـنا من األشـقـاء شبـكة ا
أمـان (مـاليـة بـقيـمـة ملـيـون دوالر).وبدا
عــبـاس غـيــر مـتـفــائل بـاحلــصـول عـلى
ـاليـة الـتي طلـبـها خالل شـبـكة األمـان ا
اجـــتـــمــاع وزراء اخلـــارجـــيــة الـــعــرب
ـاضي فـي الـقـاهـرة وقال (ال األسـبـوع ا
نــعــلق كــثــيــر آمــال لـكـن إن شـاء الــله
بيصير شي. طلبنا مئة مليون دوالر في

الـشـهـر).وأضـاف (قلـنـا لـهم دين قـرضة
حسنة).

 وتـابع قائال (حـتى دين لم يأتـنا جواب
ولكن علينا ان نتحمل ونصبر). وعندما
عـلم عـبـاس أن كـلمـته تـبث عـلى الـهواء
مــبــاشــرة تــوقف عن الــكالم حــول هـذا
ـوضـوع.وجـدد الـرئسـي الفـلـسـطـيني ا
مـــــوقـــــفه الـــــرافض الســـــتـالم أمــــوال
الــضــرائب الــتي حتــصـلــهــا إســرائـيل

منقوصة أي شيء. 
وقــال (مــوقــفــنــا كــان واضــحـا وال زال
ــــعـــنـى لن نـــقــــبل اســــتالم األمـــوال
مــنــقـــوصــة شــيــئــا وبــخــاصــة أمــوال
ـقـاصة 65 الـشـهـداء). وتـشـكل أمـوال ا
ئة من ميـزانية السلـطة الفلسـطينية يـا
وأدى عــدم اسـتالمــهـا إلى عــجـزهـا عن
ا اضطرها اليـة  الـوفاء بالتزامـاتها ا
ـوظــفـيــهـا خالل إلـى دفع نـصف راتـب 
.وحتـدث عـباس عن ـاضـي الـشـهرين ا
الـلـقـاء الـذي جمع حـسـ الـشـيخ وزير
ــــدنــــيـــة فـي احلـــكــــومـــة الــــشـــؤون ا qO¼Qð∫ ساحة الفردوس وسط بغداد كما بدت من زاويت حيث تستمر عمليات تأهيلها - عدسة : قحطان سليم
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عـن واقـعـهــا ونـسـب االجنـاز احلــالـيـة
واتـخذ االجراءات الالزمة بشأنها كما
صـوّت عـلى تـسـويق احلـنـطـة احملـلـية
ـــزروعــة خـــارج اخلــطـــة الــزراعــــيــة ا
ـــوسم  2019 وصـــوّت ايـــضـــا عـــلى
تـخويل مجلس الوزراء صالحية الغاء
قـــرارات مــــجـــلس قـــيـــادة الـــثـــورة او
تـــعــديـــلـــهــا) مـــضــيـــفـــا ان (اجملــلس
اقـراتفاقـا لتنـفيذ خـارطة تطـوير قطاع
الــكـهــربــاء في الـعــراق بــالـتــعـاون مع
ــانـــيــة). وعــقــد شـــركــة ســيــمـــنس اال
اجملــلس الــوزاري لـلــطـاقــة اجــتـمــاعـا
ــهــدي صــبـــاح امس بــرئــاســة عــبــد ا
لـــبـــحث مـــشــروع احلـــكـــومــة الصالح
وتـطوير قطاع الكـهرباء.وبحسب بيان
ــكـتب رئـيس الــوزراء فـقـد وجّه  عـبـد
ـــهــــدي خالل االجـــتـــمـــاع الـــوزارات ا
ــعــنـيــة بـ(االسـتــمـرار في واجلــهـات ا
إعـطاء ملف الـطاقة الـكهربـائية اهـمية
قـصوى والـقيام بـاجراءات اسـتثنـائية
مـن اجل ضــمـــان اســـتــقـــرار الــطـــاقــة
الـكهربائية وحتس االنتاج والتوزيع
وتـوفـير مـصـادر الطـاقة الـالزمة لـعمل

ولدات). احملطات وا

طبعة العراق 

جــلــســة امس األثــنـ لــتــصــبح فــقـرات
ـشـروع جــدول األعـمـال الـقـراءة األولى 
قـانون سبايكـر وتقرير ومنـاقشة مشروع
ـدنيـة االحتـادي وطرح قـانـون اخلدمـة ا
مـوضوع عام للـمناقشة بـخصوص إلغاء
دمج وزارة الـبيئة بـوزارة الصحة والذي
تـأجل الـنقـاش فـيه خالل اجلـلسـة  وكان
جــدول االعـمـال يـتـضــمن أيـضـاً الـقـراءة
ـــشــــروع قـــانــــون الــــنـــقــــابـــات األولـى 
ــهــنــيــة والـقــراءة االولى واإلحتــادات ا
ـشــروع قـانـون ــشـروع الـتــعـديل االول 
رعـايـة الـقـاصـرين رقم  78 لـسـنـة 1980
ـشروع قانـون استـيفاء والـقراءة االولى 
ـمـلوكـة لـلـدولة ـثل عن األراضي ا أجـر ا

فيها ألغراض غير زراعية.

واخلـدمــات بـهـدف اعـادة تـنـظـيم انـشـاء
عـالوي بــــــيـع الــــــفـــــــواكـه واخلــــــضــــــر
واحلـــيـــوانـــات داخل حـــدود الـــبـــلـــديــة
ـــــنح االحتـــــاد الــــعــــام وخـــــارجــــهــــا و
لــلـجـمـعـيـات الـفـالحـيـة حق انـشـاء هـذه
الــعالوي خــارج حــدود الـبــلــديــة.واكـمل
ــقــتـرح قــانـون اجملــلس الــقـراءة االولى 
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 459
لــســنــة  1987 لــغــرض انــصــاف ابــنــاء
مـديـنـة مـنـدلي وكـونه قـضـاءً كـبـيرًا ومن
اقــدم االقـضــيـة فـي مـحــافـظــة ديـالى مع
ابــقــاء الــتــغـيــيــرات االداريــة لألقــضــيـة
اجملـــاورة. وقــررت رئــاســة اجملــلس رفع
اجلــلـسـة الـى الـيـوم الــثالثـاء.   وكـانت
رئـاسة اجملـلس قد قـلصت  جـدول اعمال
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فـي احلـــكــومـــة االحتـــاديـــة واقـــلـــيم
كــردسـتــان خالل اسـبــوعـ لـالتـفـاق
عـلى صـيغ مـوحـدة لـلـعـمل الـضـريبي
وعـقـد اجـتـماع في كـل أنحـاء الـعـراق
مـــشــتــرك بــ وزارتـي الــتــجــارة في
احلــكـومـتـ بـعــد اسـبـوع من تـاريخ
عـقد اجللسة احلالية لالتفاق النهائي
بـــشــأن اصــدار اجـــازات االســتــيــراد
والتصدير ورفع التوصيات الى جلنة
الـــشــؤون االقـــتــصـــاديــة وتـــوحــيــد
اجـراءات احلـجر الـصحي والـبيـطري
شـكلت في وتـفعيل عـمل اللجنـت ا
وزارتـي الـــزراعــة فـي احلـــكـــومـــتــ
واالسـتـمرار بـعـقـد اجتـمـاعاتـهـما من
ستمر خدمة للصالح اجل الـتنسيق ا
الــعــام مع تـشــكــيل غـرفــة عــمـلــيـات
مــبــاشــرة ودائــمــيــة بــ الــوزارتــ
ـعــاجلـة احلـاالت الـطـارئـة وانـتـشـار
االمــراض الــوبــائــيــة خــصــوصــا في
ـوافقة الـقطـاع الزراعي والبـيطري وا
عـلى عـقد اجـتـماعـات دوريـة كل ثالثة
اشـهر بـ جلنة الـشؤون االقتـصادية
ــتـابــعــة تـنــفــيـذ وحــكــومـة االقــلــيم 
الـقرارات الـصادرة مـنهمـا والتـنسيق
شـتـركة). في الـقـضايـا االقـتصـاديـة ا
واثـنـت الـلـجـنـة عـلى قـرارات مـجـلس
وزراء االقــلـــيم بــخــصـــوص تــنــفــيــذ
ــنــتج واســتــمـرار قــرارات حــمــايــة ا
الـتعاون من اجل توحـيد تلك القرارت
ــصـــنـــعــ ـــا يـــنــفـع الــتـــجـــار وا
ــزارعــ الــعــراقــيــ مع اضــافـة وا
عـــضـــو من االقـــلــيـم لـــلــجـــنـــة االمــر
الـديـواني  14 لـسـنـة  2018 اخلـاص

نع االستيراد. 
وفـي شــأن مــتــصل ابـــدى ســكــرتــيــر
مـجـلس وزراء اقـليـم كردسـتـان آماجن
رحــيم ارتــيــاحه لــنــتــائج االجــتــمـاع
.وكــــتب رحـــيـم عـــلـى صـــفـــحــــته في
فــيــســبــوك امـس ان (قــرارات مــهــمـة
صــــــدرت في اجــــــتـــــمــــــاع بـــــغـــــداد
واقــلــيم كـردســتــان  بـشــأن مــسـائل
الية تـتعلق باجملـاالت االقتصاديـة وا
والـزراعية) مـشيرا الى ان (االجـتماع
خــلق جــوا ايــجــابـيــا بــ الــطــرفـ
ـســتـحـقـات بــاجتـاه ضـمــان صـرف ا
ـــالـــيـــة لـالقـــلـــيم  خـــاصـــة رواتب ا
ــوظــفـ وانــهـاء اخملــاوف والــقـلق ا

على شعب االقليم) بحسب تعبيره.

وأطــاحت الــقــوات األمـنــيــة بـشــبــكـة
مـصرفـية تـتعامـل مع داعش  بحسب
بـيان لقيادة عمليات نينوى أكد (إلقاء
الـــقــبض عــلى شـــبــكــة تـــتــعــامل مع
ـبالغ مادية الـدواعش بشكل مـباشر 
ضخمة) موضحا ان (عناصر الشبكة
(يـــقــومــون من خالل مـــقــرهم الــواقع
داخـل مــحل لــبـــيع أجــهـــزة الــهــاتف
ـنـطـقـة سـوق الـنبـي يونس الـنـقـال 
ــوصل بــتــســلـيم عــلــيه الــسالم في ا

وتسلم أموال عائدة للدواعش). 
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الـفــلـسـطـيـنـيــة ومـوشي كـحـلـون وزيـر
. وقـال ــالـيـة اإلسـرائـيــلي قـبل يـومـ ا
ـوقف كـمـا هـو.. هم يـحـاولون (طـبـعـا ا
بـكـل الـوسـائل يـشـرعـنـوا اخلـصـومـات
وخـاصة الرواتب ومخصصات الشهداء
واألســــــرى واجلــــــرحى ولــــــكـن هـــــذا
ـوضـوع لم ولن نـقـبل به مـهـما كـلـفـنا ا

ذلك من ثمن). 
وفـي وقت سابق امس االثنـ قال وزير
الكي إن اخلـارجية الفلسطيني رياض ا
الـسـلـطة الـفـلـسـطيـنـيـة رفضت لـلـشـهر
الــثــالـث عــلى الــتــوالي اســتالم أمــوال
الـضـرائب الـفـلـسـطـيـنـيـة من إسـرائيل
وأعــــادتـــهــــا إلســــرائـــيـل بـــالــــرغم من

حتويلها. 

وبـــحث اجملــلس (اســـتــعــدادات وزارة
الــكــهــربـــاء لــفــصل الــصــيف ومــوقف
صــــيــــانــــة مــــحــــطـــات االنــــتــــاج وفك
االخـتــنـاقـات وعـقـود الـشـراكـة لـقـطـاع
الــتـــوزيع اضــافــة الى بــحث عــروض
ـتـضـمـنـة ـانــيـة ا شـركــة سـيـمـنس اال
جتـهـيـز وتـنـفـيـذ مـحـطـات كـهـربـائـية)
واسـتــعـرض اجملـلس (مـوقف تـشـغـيل
ـولـدات احلـكومـيـة واالهلـيـة واصدر ا
عـــدداً من الـــقــرارات والـــتـــوجــيـــهــات
بـاجتـاه تـنفـيـذ حـلول سـريـعـة واخرى
اسـتراتيـجية لتـحس وضع الـكهرباء
وبـشكل مستدام). في غضون ذلك يبدأ
ــهــدي الــيــوم الــثالثــاء جــولــة عــبــد ا
ـانــيـا أوربــيـة تــقـوده الى هــولـنــدا وأ
وفــرنـسـا.وقـال مـصـدر في تـصـريح إن
انـيا (الـزيـارة ستـبـدأ من هولـنـدا ثم أ
ـهـدي فــفـرنـسـا) مــوضـحـا أن (عــبـد ا
ســيـلـتـقي رؤســاء تـلك الـدول ورؤسـاء

حكوماتها).
ــــلــــفــــات الــــتي وأضــــاف أن (أبـــــرز ا
سـيبحثـها رئيس الوزراء عـملية إعادة
االســتــقــرار في الــعــراق وإعــادة بــنـاء

ناطق احملررة). ا
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جـــبــال حــمـــرين ضــمـن قــاطع صالح
الــدين) مـؤكـدا (ضـبـط مـواد غـذائـيـة
ومـالبس عــســـكـــريــة في داره وبـــعــد
تـهم اعترف الـتحـقيـقات االوليـة مع ا
بــالـتـعــاون مع الـدواعش وانـه يـعـمل

ناقل لألرزاق منذ مدة طويلة).
 كما أعلن بيان آخر للحشد عن تدمير
عـشر مـضافات لـداعش خالل العمـلية
بــاالضـافـة الى تــدمـيـر آلـيــات تـابـعـة
لــلـتـنـظــيم وضـبط عــدد من االسـلـحـة

واالعتدة في تالل حمرين.
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انـهى مـجـلس الـنـواب في جـلـسـته امس
االثـن الـقراءة االولى لـثالثة قـوان من
بــيـنــهـا مـشــروع قـانــون حـقــوق شـهـداء
ســبــايــكــر فـيــمــا ارجــأ قــراءة مـشــاريع
قــوانـ اخــرى. وفي مــسـتــهل اجلـلــسـة
الــتـي عــقــدت بــرئــاســـة رئــيس اجملــلس
مــحـــمــد احلــلــبــوسـي اســتــمع اجملــلس
ــشـروع قــانـون حــقـوق لــلـقــراءة االولى 
ـة القاعـدة اجلوية  سـبايكر شـهداء جر
ــقــدم من جلـان الــشـهــداء والــضـحــايـا ا
والــسـجــنـاء الـســيـاســيـ والــقـانــونـيـة
ة وحـقوق االنـسان من اجل ادانـة اجلر
الـتي ارتكـبهـا تنـظيم داعش فـي حزيران
 2014 وانصاف ذوي الشهداء وحتقيق
الــعـدالـة من خالل انـفــاذ الـقـانـون وعـدم
الــسـمـاح لـلــجـنـاة بـاإلفـالت من الـعـقـاب
ـتـضـررين مـاديـا ومـعـنـويـا وتـعــويض ا
ولـتعريف اجملتمع الدولي بجرائم داعش
االرهـابي وتـخـليـد ذكـرى الشـهـداء ومنع
طـمس احلـقـائق. وقـررت رئـاسـة اجمللس
تـأجيل مناقشة الغاء دمج وزارتي البيئة
ـقـبل. بــالـصـحـة الى جـلـســة اخلـمـيس ا
وانـــهى اجملــلـس ايــضـــا قــراءة تـــقــريــر
ـدنية ومـناقـشة مشـروع قانـون اخلدمة ا
ــالـيـة ـقـدم مـن الـلـجــنـتـ ا االحتــادي ا
والــقـانــونـيــة وركـزت مـداخـالت الـنـواب

ــواد الــواردة في عــلى تــقــيــيــد بــعض ا
ا ال يؤدي الى تسريح مشروع القانون 
ـوظف من وظائفـهم وحتديد نسبة من ا
الـدرجـات الـوظيـفـيـة لذوي االحـتـيـاجات
اخلــــاصـــة وذوي الـــشــــهـــداء وجلـــرحى
الــعـمـلـيــات االرهـابـيـة وان يــتم اخـتـيـار
الـــقـــيـــادات االداريـــة وفق أسس فـــنـــيــة
مـحددة وان ال يكـون محكـوما بجـنحة او
جـنـاية مـخلـة بـالشـرف فـضال عن اهمـية
شــمـول الــعــسـكــريـ واالمــنـيــ ضـمن
ـرأة من الــقـانـون مع اهــمـيـة أنــصـاف ا
خـالل حتــديـــد الـــنـــصف مـن الــوظـــائف
واد الـقيـادية لهـا وان يتم حـذف بعض ا
الـواردة في مـشـروع الـقـانـون كـونـها من
اخــتـصـاصـات مــجـلس اخلـدمــة الـعـامـة
االحتــادي مع اهــمــيـة مــعــاجلـة مــســألـة
تـسـكـ الـدرجات الـوظـيـفـية لـلـمـوظـف
وتــرفــيــعــهم وضــرورة تــنــظــيم مــســألـة
تــقــصــيــر او اهــمـال الــدرجــات الــعــلــيـا
والـــعـــمل عـــلى ضـــرورة تــوحـــيـــد ســلم
ــــداخالت الــــرواتـب. وفي ردهــــا عــــلى ا
ـالـيـة االخـذ بـاحلـسـبان اكـدت الـلـجـنـة ا
ـالحظـات ومـقتـرحـات الـنواب من اجل
انـضاج مشـروع القانـون الذي يعـد مهما
واسـتــراتـيـجـيـا.واجنـز اجملـلس الـقـراءة
شروع قـانون تنـظيم عالوي بيع االولـى 
قدم من الـفواكه واخلضر واحلـيوانات ا
ــــيــــاه واالهـــوار جلــــنــــتي الــــزراعـــة وا

تــعـود بــالـنــفع عـلـى ابـنــاء الـعـراق)
مــضـيــفــا ان (الـلــجـنــة اتــخـذت بــعـد
مــنــاقــشــات مــســتــفــيــضــة عــددا من
ــهــمــة مــنــهــا ان تـتــولى الــقــرارات ا
حــكــومــة االقــلــيـم اتــخــاذ االجـراءات
الـقـانـونيـة الالزمـة لألخـذ بتـوصـيات
ــنــافـذ ـوقـع بـ هــيــئـة ا احملــضــر ا
ثلي حـكومة االقليم من احلـدودية و
اجـل تــوحــيــد االجــراءات في جــمــيع
ا في ذلك مـنافـذ جمـهوريـة العـراق 
االجــراءات الـتـشـريـعـيـة خالل مـدة 6
اشـهر وان تقوم وزارتا التخطيط في
احلـكومـة االحتادية واالقـليم بتـوحيد
قاول خالل مدة اجـراءات تصنيف ا
 60 يـومـا وتـرفع الـى جلـنـة الـشؤون
االقــتــصــاديـة لــلــمــصــادقـة عــلــيــهـا
ـشـترك ـوافـقـة عـلى آلـيـة الـعـمـل ا وا
لـتـفعـيل قـانون االسـتثـمـار الصـناعي
لـلقـطاعـ اخلاص واخملـتلط رقم 20 
ــصــادق عــلــيه بـ لــســنــة  1998 ا

.( وزيــري الـصـنــاعـة في احلـكــومـتـ
وتـضـمنت الـقـرارات االخرى (تـشـكيل
ثـلي احلكومت جلـنة مشتـركة ب 
ـثلي الـشـركات الـفاحـصة بـحـضور 
لـالتــفــاق عــلى آلــيـــة فــحص الــســلع
ـسـتـوردة خـالل مـدة التـتـجاوز 60 ا
يــومــا من اجل احلــفــاظ عــلى صــحـة
ـواطن والبيئة على ان ترفع اللجنة ا
تـــوصــيـــاتــهـــا الى جلـــنــة الـــشــؤون
االقـتصـادية لـلمـصادقـة علـيهـا وعقد
اجـتماع مشترك ب هيئتي الضرائب

فؤاد حس
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أنـهت قوات احلشد الـشعبي والقوات
االمـنـيـة امس االثـن عـمـلـية تـطـهـير
سـلسلة جبال حمـرين محققة اهدافها
ـنطـقة الـوعرة من بـتـفتـيش وتأمـ ا

عناصر داعش. 
وقــــال اعـالم احلـــشــــد فـي بــــيـــان ان
(الـعـمـلـيـة االمنـيـة الـتي انـطـلقت اول
امس فـي سلسلة جبال حمرين انتهت
امس حــيث الــتـقت الــقـوتــان الـلــتـان
انـطـلـقتـا من مـحوريـن في محـافـظتي
كـــركــوك وصالح الــديـن مــبــيــنــا ان
الـعــمـلـيـة حـقـقت اهــدافـهـا بـتـفـتـيش
ــنـطــقـة الـوعــرة من وجـود وتــأمـ ا

فلول داعش). 
وخالل العملية  ألقت قوة من احلشد
ــول تــنــظــيم داعش الــقــبـض عــلى 
ــواد الــغــذائــيـة الــذي يــقــوم بــنـقل ا
لـلـمتـحصـن فـي جبـال حمـرين.وقال
بـيان انه (خالل عمـليات تطـهير جبال
حـمــرين وبـنـاء عـلى ورود مـعـلـومـات
اســتـخـبــاراتـيــة الـقت اسـتــخـبـارات
ـسانـدة من استـخبارات الـلواء  88 
ول الـشرطة االحتاديـة القبض على 
واد لـعنـاصر داعش االرهـابي ينـقل ا
الــغـذائــيـة لـلــدواعش اخملـتــبـئـ في
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تـتـقـدم (الـزمـان) بـالـتــهـاني احلـارة الى عـمـال الـعــراق والـعـالم بـعـيـدهم الـذي
ـنــاسـبــة حتـتــجب اجلـريــدة عـلـى ان تـعـاود يــصـادف غــدا االربـعــاء. وبـهــذه ا

قبل. الصدور يوم اخلميس ا


