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ـــان إقـــلـــيم كـــردســـتــان أقــر بـــر
مـشـروع قانـون تـفـعـيل مـؤسـسة
رئـاسـة إقلـيم كـردسـتـان وتـعديل
طـريــقـة انـتــخـاب رئــيس اإلقـلـيم
حل إقرار دستور اإلقليم خالل
اجلـلسـة الـتي بـدأت في الـسـاعة
احلـاديـة عـشرة مـن صبـاح امس
األربعاء  طرح فـقرات مشروع
قـانــون تـفـعـيل مــؤسـسـة رئـاسـة
إقـلـيم كردسـتـان وتـعـديل طـريـقة
انــتــخـــاب رئــيس اإلقــلــيم حلــ
إقـــرار دســــتــــور اإلقــــلــــيم عــــلى
التصويت. ورغم انـسحاب نواب
حراك اجليل اجلديـد من اجللسة
انيـة فقـد  إقرار الـقانون البـر
بـعــد حــصـوله عــلى أصـوات 89
ان. كـمـا صادق من أعـضاء الـبـر
عــــــلـى الــــــغــــــاء قـــــــرار تــــــوزيع
صالحــيـات رئــيس االقــلــيم عـلى
اجلهات التنفيذية بـ  88 صوتا.
وصادق ايضا على يكون لرئيس
االقليم نائبان وحتدد مهامها من
قبل رئيس االقليم بـ  84 صوتا.
 فيما رفض زيادة شرط الشهادة
وعلى االقل بكالوريوس للمرشح
ـــنـــصـب رئـــيس االقـــلـــيم بـ 69
صوتاً كـما رفض مقـترحا ينص
ـنـتخب عـلى استـقـالـة الرئـيس ا
من العمل احلزبي بـ  69 صوتاً
ـــــان مـــــقـــــتـــــرح ورفض الــــــبـــــر
الــــتـــصــــويت الـــســــري بـــدالً من
التـصويت الـعـلني عـلى انتـخاب
رئـــيـس االقـــلـــيم بـ 71 صـــوتـــا
ورفض مـقــتـرح انـتــخـاب رئـيس
االقــلــيـم من قــبل ثــلــثي اعــضــاء
صـوتـاً. ــان كـردســتـان بـ 69  بـر
وصـــادق عــلى مـــشــروع قـــانــون
تــفـعــيل مـؤســسـة رئــاسـة اقــلـيم
كــــردســــتـــان  89 صـــوتــــاً ورفع

اجللسة الى اشعار آخر.
وفي بـغــداد أكـد وزيـر الــتـجـارة
محمد هاشم العاني أنه  حسم
مـــوضـــوع إجــازات االســـتـــيــراد
والــــتـــــصــــديــــر مع الـــــلــــجــــنــــة
االقـتــصـاديـة بـإقـلــيم كـردسـتـان

خالل االجــتـمــاع الـذي عُــقـد بـ
الــطــرفــ امس األربــعــاء. وقــال
العـاني في مؤتـمر صـحفي امس
إن (اجتـماع الـلجـنة االقـتصـادية
في إقـلــيم كـردســتـان والـذي كـان
عــلى مــســتــوى واسع نــاقش كل
القضايـا باإلضافة إلى الـقضايا
الــــعـــالـــقـــة مع وزارة الـــتـــجـــارة

االحتادية).
 وأضـاف أن (الــوفـد كـان مــؤلـفـاً
من مــديـريـن عـامــ من اإلقــلـيم
ــفـتــرض أن يــحــضـر وكــان من ا
وزيــر الــتـجــارة والــصــنــاعـة في
اإلقـلـيم لـكـنه لم يـحـضـر بـسـبب
ظـــرف صــحـي صــعـب فــحـــضــر
ـــديــرون الــعــامـــون وتــنــاولت ا
نــقــاشـاتــنــا إجـازات االســتــيـراد
لفـروع الشـركـات التـابعـة لوزارة

التجارة في اإلقليم). 
وتابع قائالً (تـوصلنـا إلى نتائج
مـــرضــيـــة و حــسم مـــوضــوع
إجازات االستـيراد والتـصدير ما
ب احلكومة االحتـادية وحكومة
اإلقــلــيـم واتــفــقــنــا عــلى تــوقــيع
مـحضـر وتـقـوم الـشركـة الـعـامة
للمعارض العراقية اآلن بتوقيعه
ــوضـوع ــسـؤول عـن هـذا ا مع ا

ـديريـة العـامـة للـتـجارة في في ا
اإلقــــلــــيـم) الفــــتـــــاً إلى أن (هــــذا
احملـضـر سـيـكـون مـكـمالً لـلـقـرار
الـصـادر رقم  3 1لـســنـة  2019 
عن مـجــلس الـوزراء بــخـصـوص
توحـيـد اإلجراءات بـ احلكـومة
االحتـــاديــة وحـــكـــومــة اإلقـــلــيم
وبذلك نكون قد غـطينا كل القرار
تـــقــريــبــاً). وأردف (قـــمــنــا بــحل
ــشـاكل الـتي بـرزت ـعـوقـات وا ا
عـنـدنـا وفي وقت جـيـد جـداً ولم

نــــتـــعـــرض إلى أي مــــشـــاكل مع
اإلقـلـيم ألن لــغـتـنـا واحـدة وهي
لــغــة الــتــفـاهـم ونـأمـل أن جتـري
األمـور بــالـشــكل الـصــحـيح ولم
يـطرح وفـد اإلقـلـيم مـوضوع رفع
ـــبـــاني عـــلـم كــردســـتـــان عـــلى ا

احلكومية). 
وأشــار الــعــاني الى انـه (يــوجـد
لــديـنــا صـنــدوق دعم الــتـصــديـر
وهـــو مـــقــر بـه من خالل قـــانــون
لـلـحـكــومـة االحتـاديـة وهم جـزء
من احلكومة االحتادية وحكومة
اإلقــلــيم هي جــزء مـن احلــكــومـة
االحتــاديــة واتـفــقــنــا عـلـى فـتح
حساب في اإلقـليم لـصندوق دعم
الـتــصـديـر تـســتـوفى مـنه رسـوم
صندوق دعم الـتصـدير ولم يكن
هناك اختالف بيننا واتفقنا على
كـل الــنــقــاط تــقـــريــبــاً). وتــمــنى
الــــعـــــاني عــــلـى وســــائل اإلعالم
والــصــحـافــة أن يــكـون طــرحــهـا
صــحــيـــحــاً فال تــوجــد مــشــاكل
ونـقص في احلـصـة الـتـمـويـنـية
ـــفــردات وفق بـــرنــامج وتــوزع ا
مـوضـوع من قـبل الـوزارة وليس
لــــــديـــــــنــــــا أي خـــــــلل فـي هــــــذا

وضوع). ا
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عــلى اســتـثــنــاءات جــديـدة الن
واشــنـــطن تــعــلـم بــأن الــعــراق
مـازال بـحــاجـة مـاسـة لــتـوفـيـر
الكهرباء في حال انقطاع الغاز
من ايران). ووصل بومبيو الى
بــغـــداد امـس االول بــزيـــارة لم
يــعـلن عـنـهـا مـسـبـقـا  والـتـقى
بــرئــيــسي اجلــمــهــوريـة بــرهم
صـــالـح والـــوزراء عـــادل عـــبـــد
ـهـدي لـبـحث أمن األمـريـكـي ا
في الـعراق وتـوضـيح اخملاوف
األمـــنــــيــــة في ظل األنــــشــــطـــة
نـطقة. تـزايدة في ا اإليرانـية ا
وأكــد صـــالح خالل الـــلــقــاء أن
(الـشــراكـة الــسـتــراتـيـجــيـة مع
ـتــحـدة االمــريـكــيـة الـواليــات ا
مــهـــمــة لـــلــعـــراق مع الـــتــزامه
ـتوازنة الـتي تبني بسـياسته ا
جـسور الـصداقـة والتـعاون مع
جـــمــيع االصـــدقــاء واجلـــيــران
ومـــــنــــهـم ايـــــران). واجــــتـــــمع

هدي البالغه بومبيـو مع عبد ا
عن اخملـــاوف االمـــريـــكـــيـــة من
نطقة . االنشطة االيرانـية في ا
ـهدي إن (الـواليات واكـد عبـد ا
تحدة شريك سـتراتيجي مهم ا
لـــلــــعـــراق) مـــشــــددا عـــلى أن
(الــعـراق مــســتـمــر بـســيــاسـته
ـتــوازنـة الـتـي تـبـنـي جـسـور ا
الـصـداقـة والـتـعـاون مع جـميع
األصــدقــاء واجلـــيــران ومــنــهم
اجلــارة إيـران) وتــابع (نــبــني
عالقـاتنـا باجلـميع عـلى أساس
وضع مصالح العراق أوال). من
جانـبه قال بـومبـيو ان (الـهدف
من االجــــــتــــــمـــــاع هــــــو إطالع
ـــســـؤولـــ في بـــغـــداد عـــلى ا
ـتزايـد الـذي رصـدناه اخلـطـر ا
حــتى يـتــسـنى لــهم أن يـوفـروا
احلـمـايـة بـشـكـل فـعـال لـلـقوات
األمـريـكـيـة) مـؤكدا (دعم بالده
لــلـســيـادة الــعـراقــيـة وال نــريـد

تــــــدخـل أي طــــــرف في بـالدهم
وحتما ليس عن طريق مهاجمة

دولة أخرى داخل العراق) 
الفـتــا الى ان (مـخـاوف أمـيـركـا
بـشــأن سـيــادة الــعـراق لــيـست
جــديـدة وأنـهـا تــريـد أن يـكـون
الــــعـــراق مـــســـتــــقال وال يـــدين
بالـفـضل ألي دولة) واكد قـبيل
مـغـادرته بــغـداد مـتــوجـهـا الى
اوربـــا ان (واشـــنـــطن تـــضـــمن
لـلـعـراق بـقـاءه دولة مـسـتـقـلة).
نطقة حالة من التوتر وتشهد ا
بــسـبب الــتـصــعــيـد بــ إيـران
ـتحـدة األمـيـركـية والـواليـات ا
حــــــيث قــــــالـت وســــــائـل إعالم
إيــرانـيــة إن (وزارة اخلـارجــيـة
اإليـرانـيــة تـعـلن عـن الـتـزامـات
أقل فـي إطـار االتــفـاق الــنـووي
ـــبـــرم عــام  2015 مع الــدول ا
الكـبرى بـينـما حـذر مصدر في
الـرئاسـة الـفرنـسـية طـهران من

االنسحاب من االتـفاق النووي
إذ ســتـفــرض أوروبـا عــقـوبـات
عــلى إيــران حــال حــدوث ذلك .
وأعـــلن اجلـــيش األمـــريـــكي أن
قـــــــاذفــــــات مـن طــــــراز بي-52
ســــتـــكـــون جــــزءا من الـــقـــوات
ـرسـلـة إلى الـشرق اإلضـافـيـة ا
واجهة ما تقول إدارة األوسط 
الـــــرئــــــيس دونـــــالــــــد تـــــرامب
إنــهــامــؤشــرات واضـحــة عــلى
تــهــديــدات من إيــران لــلــقــوات
األمريكية هناك.ووصل بومبيو
إلى لــنـــدن امس اللــقــاء كــلــمــة
بــشــان  مــا تــوصف بــالــعالقــة
تحدة في ملكة ا اخلاصة مع ا
ظـل مــــحـــاولــــة بــــريـــطــــانــــيـــا
االنفصال عن االحتاد األوروبي
بـعــد عـضـويـة دامت  46 عـامـا
وهو انـفصـال يقـول العـديد من
الــدبـــلــومــاســيـــ إنه أضــعف
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عـد خـبيـر سـيـاسي زيـارة وزير
اخلـــارجــــيـــة االمـــريـــكي مـــايك
بــومــبــيــو الى بــغــداد الــتي لم
يــعـلن عــنــهـا مــســبـقــا  حتـمل
ابعاد عديدة مع فرض مزيد من
الفـتـا الــعـقــوبـات عــلى ايـران  
سؤول الى ان بومبـيو ابلـغ ا
في بـغداد عـن هجـمـات وشيـكة
على مصالح امريكا في العراق
. وقــــال رئـــــيس اجلـــــمــــعــــيــــة
الـــــعـــــراقــــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات
الـستـراتـيجـيـة واثق الهـاشمي
لـ(الــــــزمـــــان) امـس ان (زيـــــارة
ـفـاجــئـة الى بـغـداد بـومـبــيـو ا
ـســؤولـ الــعـراقــيـ ولـقــاء ا
حتـمل ابـعـادا عـديـدة مع فرض
مزيد من العقوبات على طهران
قبلة) واضاف ان دة ا خالل ا
(العـراق يواجه ضغـوطا هـائلة
ســـــواء أكــــانت مـن الــــواليــــات
تحدة االمريكية ام ايران وكل ا
من هـــؤالء يــدفـع بــالـــعــراق ان
يـــكــون مــعـه ولــكن هـــذا يــبــدو
مـسـتـحـيال في الـوقت الـراهن)
مــــبــــيــــنــــا ان (هــــذه الــــزيـــارة
سؤول ايراني ستتبعها زيارة 
سـتوى الى بغداد خالل رفيع ا
ـــــقـــــبـــــلــــة) واوضح االيـــــام ا
الهاشمي ان (هناك دورا اقليما
ودولـيـا مـرسـومــا لـلـعـراق بـأن
يكون العبا مـؤثرا ووسيطا في
تـخـفيـف حدة الـصـراعـات التي
ـنـطـقـة سـواء كانت تـشـهـدهـا ا
ب ايـران وامريـكا من جـهة او
ب السعـودية وايران من جهة
اخـرى) مـشــددا عـلى (ضـرورة
ــسك الــعـراق الــعــصـا من ان 
الـــوسط وعـــدم انـــحـــيـــازه الى
جـــــهـــــة دون اخــــــرى وفق مـــــا
ــصـلــحـة الــوطـنــيـة تــتـطــلـبه ا
البــعــاد اخلـــطــر قــد االمــكــان)
مــتـوقــعــا ان (يـحــصل الــعـراق

ــدارس وبـعــد االنـتـهـاء مـنـهـا الــشــفـــويــة بـــدأت في ا
ـقبل 14 ستـبدأ االمـتحـانات الـتحـريريـة يـوم الـثالثاء ا
من الشـهـر اجلاري لـلمـدارس احلكـومـية واالهـليـة التي
تـنتهي في  23 من الـشهر نـفسه). ولفت حسن الى ان
(أيام الـسبت ستكـون ضمن ايام االمتـحانات وفي حال
صادفت عـطلـة رسميـة يكون االمـتحان في الـيوم الذي
يـلــيـهـا مــفـصــحـا عن نــشـر اجــهـزة الـتــشـويش داخل
ــــراقــــبــــ فـي كــــشف الــــغش ــــســــاعــــدة ا ــــدارس  ا
االمــتــحــانــي ان وجـــد لـتـحـقـيق الــشـــفــافــيــة بـسـيـر
العـملـية االمـتحانـية).  وتـابع ان (الوزارة بـصدد اعداد
احـصـائــيـة خـاصـة بــعـدد الـطـلــبـة الـذين ســيـشـاركـون
بـاالمـتــحـانــات الـنـهــائـيـة لــلـمــراحل الـثــانـويـة في االول
ــتــوسـط والـرابـع والــخــامـس االعــدادي) والــثـانـي ا
مـؤكــدا تـوجــيه الـوزارة لــلـمــديـريــات كـافــة بـأن (تــكـون
ـقـرر بعـيدا عن ـنهج ا االسئـلة االمـتـحانـية مـن ضمن ا

ستويات العلمية للطلبة). الغموض وان تتالءم مع ا
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أجنـــزت وزارة الــتـــربـــيــة االســـتـــعــدادات الــــخــــاصـــة
نـتهية بـاالمــتـحـانـات الـنهائيـة للمراحـل الثانويـة غير ا
بـدورهـا االول لـلـعـام الـدراسي اجلـاري. وقـــال مــديــر
الـــعـالقـــات واالعـــالم بــــالــــوزارة فـــراس مــــحــــمـــد
حـــــســن فـــي تـــصـــريح صـــحــــفي امس ان (الـــوزارة
اســـتــــكـــمـــلــت جـــمــيـع اســـتــعــداداتـــهــا الــفـــنــيــة
والــلـــوجــســـتــيــة كــالـــقــــرطـــاســــيـــة والـــــدفــــاتــــر
وغــيـــرهــا والــخــاصــة بــاالمــتـــحــانــات الـنـهـائـيـة
ـنـتـهـيـة ـتـوسـطـة واالعــداديــة غـيـر ا لــلــمــراحــل ا

بــدورهــا االول للعام الــدراســي اجلاري). 
وأضــــاف انـــه ( تــشـــكــيل جلـــان في كـل مــــدرســـة
تـتـولى متـابعـة سـير الـعمـلـية االمـتـحانـية بـالـتنـسيق مع
ـــشــرفــ الـــــتــــربــــويـــــ واالخــــتــــصـــــاصــــيــــ ا
ــــديـــــريــــات إذ يــقـــومــون بــتـــصــحــيـح الــدفــاتــر بــــا
االمتـحانية وتدقـيقها) مـشــيـرا الــى ان (االمـتـحـانـات
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