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عبـر متـقاعـدون عن غضـبهم من
جتاهل شركة كي كارد للدعوات
الـــتي نــاشـــدوا بـــهــا اجلـــهــات
ـبالغ عـنيـة للـتدخل وايـقاف ا ا
الـتي تــتــقـاضــاهــا الـشــركـة من
ـــوظــفـــ عن ـــتـــقـــاعــديـن وا ا
خــدمـات وصـفـوهـا بــالـبـائـسـة
مـــؤكــدين ان الـــعـــمـــوالت الــتي

تـــســـتــقـــطـــهـــا كـي كـــارد غـــيــر
ي مشـروعة  فيـما كـشف اكاد
عن عـملـيـات مشـبوهـة لـتحـقيق
ـليـارات الـدنانـير اربـاح تقـدر 
وظف . وقال تقاعدين وا من ا
تقاعدون لـ(الزمان) امس ان ( ا
الـشركـة تتـجاهل تـنفـيذ مـطالب
تقـاعدين وتسـتمر بأسـتقطاع ا
مبالغ غير مشروعة من الرواتب
مـقـابل خـدمـات سـيـئـة ال تـقـارن

ــــا هــــو مـــوجــــود فـي الـــدول
ـتـطـورة فـضال عـن تـسـلـيـمـها ا
الـرواتب عبـر الـبطـاقـات الذكـية
غير كـاملة وبـالتالي من يـتحمل
هـــذا الــــنـــقص والـى اي جـــهـــة
نــــــلـــــــتــــــجئ) واضــــــافــــــوا ان
(الــعــمــوالت الـــتي تــتــقــاضــهــا
ـليارات شـهريا الشـركة تقـدر با
ـواطـن الـذين هم من حـقـوق ا
يـعــانـون من الــرواتب الـقــلـيــلـة

الــتي ال تــتــنــاسب مع اخلــدمــة
الـتي قـدمـوهـا لـلـدولـة لـسـنوات
طـويـلـة) واكـدوا ان (اســتـمـرار
كي كــارد عــلـى هــذا احلـال دون
ــــعـــنــــيـــة رادع مـن اجلـــهــــات ا
وايـــقــاف عـــمــلـــيــات شـــبــيـــهــة
بــــاالحــــتـــيــــال عـــلى احلــــقـــوق
شروعـة يعد استـخفافا ورهن ا
ــتالعـــبــ حـــيــاة االخـــرين بـــا
والـلــصـوص) واشـاروا الى ان

ـراقبة اداء (احلكـومة مطـالبة 
الــشـركــات الـتي جتــني االمـوال
ــــواطـــنــــ دون ســـبب او من ا
مـســوغ يـذكـر سـوى انـهـا تـقـوم
بــدفع الــرواتب شـهــريـا بــحـجـة
ــوجـود في مـواكــبـة الــتــطـور ا
ـــتــقـــاعــدين الــدول وحتـــمــيل ا
مصـاريف واعبـاء تثـقل كاهـلهم
وتسرق قوتـهم الذي ال يكفي اال
وخــــــيــــــر اليـــــــام مــــــعــــــدودة) 
ـعــنـيـة ـتــقـاعــدون اجلـهــات ا ا
بـ(الـــغــاء الــبـــطــاقــات الـــذكــيــة
ــاسـتــر كـارد الـتـي اصـبـحت وا
اداة لـــلـــســــرقـــة والـــعـــودة الى
صـــرف الـــرواتب يـــدويـــاً كـــمـــا
يسمى او الزام الشركات بانهاء
الــعـــمــوالت الـــتي هـي بــاب من
ابــــواب الــــتـــــربح والـــــفــــســــاد
والـســرقـة) عـلى حـد تـعـبـيـرهم
الفت الى ان (هناك تواطؤاً من
قـبل بعض اجلـهـات مع الشـركة
والــشـركــات االخـرى الســتـمـرار
عملـية االستقـطاعات والتـغطية
ــتــفـعــ من عــلــيــهـا لــفــائــدة ا
الــفــاســدين اضــافــة الـى وجـود
اخــتالف فـي مـبــلـغ الـراتـب بـ
شـهــر واخـر وهـذا االمـر يـحـدث
ـتـقـاعـدين الـذين مع كـثـيـر من ا
يحاولون مـرارا وتكرارا ايصال
صـــوتــهم لـــلــتــحـــقــيـق في تــلك
اخملــالـفــات لــكن دون جـدوى او
استجابة او حتى رد النهاء تلك
الـتـجاوزات) مـهـددين بـ(اجراء
عـتــصـامـات مـفـتـوحـة في حـالـة
ـوضـوع دون رادع او اسـتــمـر ا
ـهـزلـة التي دأبت ايـقـاف لتـلك ا
الـشـركـة عــلـيـهـا لــسـنـوات عـدة
دون مـــــرافـــــبـــــة من اجلـــــهــــات
ـتقـاعدون اخملتـصة) وانـتهـز ا
الـفــرصـة لــتـجــديـد مــطـالـبــتـهم
احلــــكـــومـــة (بـــاعـــادة الـــنـــظـــر
ــوضــوع الــرواتـب الــقــلــيــلــة
ــا يـتالئم وضــرورة زيــادتـهــا 
ــــعـــيـــشـــة). بـــدوره  مع غالء ا
ي عـمـاد الـعـاني انـتـقـد االكـاد
ـــصـــارف والـــعــمـــوالت الـــتي ا
ـاسـتـر كـارد يـتـقـاضـونـهـا من ا
والنظام النـقدي . وكتب العاني
في رســـــالــــة عـــــلى تـــــطــــبـــــيق

الـــواتــســـاب اطـــلــعت عـــلــيـــهــا
ـصـارف  تـفرض (الـزمان) ان (ا
ــئـة ـقـدار  0.006 بـا عــمـولــة 
وظـف لكل مـليـون من رواتب ا
مـا يـعـني ان مـجـمـوع الـعـمـولـة
شـــهـــريـــا  يــقـــدر بـــنـــحــو 300
مـلـيـار ديـنـار) الفـتـا الى (قـيـام
وظف بـدفع عمولـة للـمصارف ا
ــئــة تـــقــدر بـــنــحــو  0.072 بـــا
ســنـويــا في حـ الــفـائــدة عـلى
ــئــة الـــودائع تـــبــلغ   0.04 بـــا
سـنـويـا وعـلى الـودائع الـثـابـتة
واكـد ــئــة ســنــويــا)   0.06 بــا
ـصارف تـستـحوذ العـاني ان (ا
ـوظف كــأنه قـرض عـلـى راتب ا
ئـة سنويا) بفائدة   0.072 با
ـالـيـة مــبـيـنـا ان (كل األنــظـمـة ا
صـرفيـة في العالم والنـقديـة وا
تــدفع فــائـدة لإليــداعــات ولـيس
هـــــــنــــــــاك عــــــــمــــــــوالت عــــــــلى
الــســحــوبــات) مــتـــســائال (هل
يعقل بان الـسلطة النـقدية تهتم
ـــواطن وخــاصــة ــصـــلــحــة ا
ـــوظف? أم تــعـــمل ضــده وهي ا
مـوسسـات ال تـستـهـدف الربح)
ركـزي يحقق مؤكدا ان (الـبنك ا
أرباحـا عن بـيع الدوالر ويـحقق
اربـــــاحــــا خـــــيــــالـــــيــــة تـــــقــــدر
ليارات) وتابع (في اي نظام با
مـــالي نــــعـــيش وهـل يـــعـــقل ان
ـــصـــارف ـــركــــزي وا الــــبـــنـك ا
الـتــجـاريـة تـمـارس اعـمـال غـيـر
مالئـمـة لـتـحـقـيق األربـاح) عـلى
دعــا حـــد تــعـــبـــيـــره. الى ذلك  
ـــــركـــــزي الــــعـــــراقي الــــبـــــنك ا
ــــواطــــنــــ الى عــــدم قــــبـــول ا
الـصـكـوك الـصـادرة من مـصرف
الـبــصــرة الـدولـي لإلسـتــثــمـار.
وقـــال بــــيـــان لـــلــــبـــنك امس ان
(مــــصــــرف الـــبــــصـــرة الــــدولي
لالســـــــتــــــثـــــــمــــــار وضـع حتت
التصـفية الـقسريـة استناداً الى
ـرقم  1485في /11/6 الــقــرار ا
 2012 الـــــذي يــــحـــــتم عـــــلــــيه
الـتـوقف عن مـزاولـة الـعـمـلـيـات
ــــصــــرفــــيـــة) ونــــبه الــــبــــنك ا
واطن كافة بـ (عدم قبول اي ا
ــــــــصـــــــرف صـك صــــــــادر مـن ا
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شـــكـــا مـــواطـــنـــون من ضـــعف
شـبكـة االنتـرنت في مـناطق من
بــغــداد مـنــذ ايــام دون مــعــرفـة
االسباب احلقـيقية  الفت الى
ان جـــــــبــــــــايـــــــة االمــــــــوال من
ـشـتركـ مقـابل خـدمـة سيـئة ا
ـواطـنـون يــعـد سـرقـة . وقــال ا
لـ(الــــزمــــان) امـس ان (خــــدمـــة
ـــنــاطق االنـــتــرنـت في اغـــلب ا
تشهد ضـعفا واضحا من خالل
بطء االرســــال وعـــدم حتــــمـــيل
التطبيقات او اجراء احملادثات
وهـــذا يـــعــــد ســـرقــــة لالمـــوال
وتــــقــــصــــيــــر واضح في عــــمل
الوزارة وعدم مـراقبة الـشركات
واطن سؤولـة في جتهيـز ا ا
بــتـــلك اخلــدمـــات الــتي الشيء
بالـنسـبة لـدول اجلوار) الفت
ـؤسـسات الى ان (الـكـثيـر من ا
الـصـحـفيـة الـتي تـعتـمـد بـشكل
اســــاسي عــــلى االنــــتــــرنت في

ارســال وتــســـلم الــبــيــانــات او
ـواضيع االخـبار وغـيرهـا من ا
االخـــرى تــــشــــكــــو من تــــكـــرار
الـظـاهـرة الـتي مـا زالت تـبـحث
عن حـلـول جذريـة والسـيـما في
ظل الـــتـــطـــور الـــذي يـــشـــهــده
الــعـراق) مــؤكــديـن ان (تــكـرار
شكلـة تسبب في خسارة هذه ا
ـــؤســســات وتــعــطــيل بــعض ا
الـعـمل في بـعض مـنـهـا اضـافة
الى امـــتـــعــــاض الـــكـــثـــيـــر من
واطـن وتـسائلـهم عن سبب ا
ــــوضــــوع بــــرغم من تــــكــــرار ا
الـوعـود التي اطـلـقتـهـا الوزارة
واضـافـوا في مــعـاجلــة االمـر) 
(نــخــشى أن تــضــعف اخلــدمــة
أكـثر مـن ذلك فتـتـوقف أعمـالـنا
ومـصــاحلـنــا الـتي هي مــصـدر
رزقـــنــا) مــطـــالــبـــ اجلــهــات
ــعــنــيــة بـ(مــتــابــعــة اخلــدمـة ا
ــقـــدمــة من شـــركــات مــزودي ا
االنـــتــــرنت الـــتـي بـــاتت جـــزءا
مــهــمــا من عــمــلــهم وحــيـاتــهم

الـــيــومـــيــة وضــرورة تـــطــويــر
اخلــدمـة كــمــا هــو مــوجـود في
دول اخـرى فضال عن تـخـفيض
اســـعــــار االشـــتــــراكــــات الـــتي

تــفـــرض من بــعض الـــشــركــات
ـوجـودة). وكان الـوزيـر نـعيم ا
الـــربـــيـــعي قـــد اتـــهم شـــركــات
تعاقدة مع الـوزارة باالعتماد ا

على تـهريب االنـترنـت لتحـقيق
الــفــائــدة وقـــال الــربــيــعي في
تـــصـــريح مـــتـــلـــفـــز ان (اغـــلب
ـتعـاقدة مع الوزارة الشـركات ا

تــعـتـمـد عـلى تـهـريب االنـتـرنت
لـتحـقـيق فائـدة اكـثر وعـقودهم
ـــدة  15عــــامـــا احــــتــــكـــاريــــة 
واغــلـــبــهــا مـــحــكــمـــة دولــيــا)
ــوظــفـ واضــاف ان (بــعـض ا
يـــتـــعــاون مـع تــلـك الــشـــركــات
مـقــابل احلـصـول عـلى امـوال)
وتــابع انه (خالل  15عـــامــا لم
تــكن هــنــاك خــطــطــا مــدروســة
والشركات هي من تسيطر على
مــــفـــــاصل الــــوزارة) مــــؤكــــدا
ـدة شهر ووضع (اعطـاء مهـلة 
اسـتـمـارة الكـتـرونـيـة في موقع
الـوزارة لــلـمــشـتــركـ من اجل
تـقـد شـكـاوى عـلى الـشـركـات
الــتي تــقــدم خــدمــات ســيــئــة)
مــــبــــيـــــنــــا ان (تــــوزيع ابــــراج
االنــــتـــــرنت فـي الــــبـالد غــــيــــر
نـظامي) واردف ان (الـشـركات
اقــــدمت عـــلـى افـــشـــال خـــدمـــة
االنــتــرنت الــضـوئي فـي الـبالد
ـــــشـــــتــــرك من اجـل اجـــــبــــار ا
لالشــتــراك في خــدمــات الــواي
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ـا يـضـمن حــقـوق الـبـلـدين) ـيــاه و الـعـراق وتـركــيـا في مـلف ا
ياه تشكل أولوية في مسار عالقتنا مع مشدداً على ان (قضية ا
اجلارة تركيـا). وأعرب صالح بحـسب بيان تلـقته (الزمان) امس
(عن أمله في ان تـتـوصل الـلجـان بـ البـلـدين الى حلـول جـذرية
ـشتـركة). بـدوره نقل ا يـحقـق مصـاحلهـما ا ـائيـة  للـحصص ا
أوغـلـو (حتــيـات الــرئـيس رجب طــيب أردوغـان لـلــسـيــد الـرئـيس

وتمنياته للشعب العراقي بالتطور واالزدهار).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح أهمية تطوير العالقات الثنائية
ــصـالح ـشــتـرك خــدمـة  مع تـركــيــا واالرتـقــاء بـســبل الـتــعــاون ا
. وأشــار صــالح خالل اســتــقـبــاله امس الــشـعــبــ الــصـديــقــ
األربـعــاء في قــصـر الــسالم بـبــغـداد مــبـعــوث الــرئـيس الــتـركي
ــيـــاه ويــسل آر أوغـــلــو الـى (ضــرورة الـــتــوصل الى لــشـــؤون ا
تـفـاهـمـات طـويـلـة األمـد ومـرضـيـة حلل اإلشـكـالـيـات الـعـالـقـة ب
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اعلنت وزارة الـتربيـة عن نتائج
طــــلــــبــــة الــــســــادس االعــــدادي
لــلــفــرعــ الـعــلــمي واالدبي في
جــــمـــيع احملـــافــــظـــات لـــلـــعـــام
الــــــــــــــدراسـي 2018- 2019 .
وقــالت الــوزارة في بــيــان امس

انــهـا (اعـلــنت عن نـتـائـج طـلـبـة
الــســادس االعــدادي في جــمــيع
احملـافـظات ومـديـريـات التـربـية
في بـغــداد ولــلـفــرعـ الــعــلـمي
واالدبـي لــــــلــــــعـــــــام الــــــدراسي
اجلــاري اضـــافـت ان (الـــطـــالب
االول عــــلـى الــــعــــراق لــــلــــفـــرع
ــعــدل 99.86 هــو االحـــيــائـي 
مـحـمـد عـبـد اخلـالق من ثـانـوية
كـليـة بـغداد في زيـونـة).  بدوره
كـــشف الــــوزيـــر وكـــالـــة قـــصي
الـسـهيـل عن عدد الـطـلـبـة الذين
حصـلوا على مـعدالت عـالية في
الـــصف الـــســـادس االحـــيـــائي.
وقال انه (وبـحسب االحـصائـية
فـأن 29 طــالــبــا حــصــلـوا عــلى
مــــعــــدل  99.86 و 34 اخــــرين
حــصـــلــوا عـــلى مـــعــدل 99.71
اضافـة الى حصول  46  طالـبا

على معدل 99.57). قصي السهيل 

فاي).  وكـانت مـصادر قـد عزت
ضـــعف خـــدمــة االنـــتـــرنت الى
قـطع في مـركـز جتـمع الـكابالت
الـبحـرية الرئـيسـة التي تـربطه
بـاوربـا نـتـيــجـة اعـمـال الحـدى
ـصادر دول اجلوار. واشـارت ا
في تصريح سابق الى (تعرض
عــدد مـن الـكــابالت الـى الـقــطع
بــسـبـب االعـمــال الحـدى الـدول
ـــا ادى الى فـــقـــدان ســـعـــات
االنــتــرنت بــواقع  140 كــيــكــا
بــايت وبـــالــتـــالي ادى ذلك الى
ضـــعـف اخلـــدمـــة فـي عـــدد من
مـحـافـظـات البـالد) واكدوا انه
(تـمـت اعـادة صـيـانـة الـكـابالت
من خـالل حتـــــــويـل ســـــــعــــــات
اضــافـيــة من مـنــافـذ اخـرى عن
طــريق الـشـركـات الــشـريـكـة مع
الـــوزارة لـــتـــكـــون بـــديـــلـــة عن
الـكابالت الـتي تـوقـفت واعادة
جتهيز شركات توزيع االنترنت
وشـــركـــات الـــهــــاتف الـــنـــقـــال

للخدمة ايضا).
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االقــلــيم بــزيــارة بـغــداد قــريــبـا
شـاكل ـنـاقـشـة سـبل مـعـاجلـة ا
). وقـال الــعــالــقــة بـ الــطــرفــ
النائب عن كتلة االحتاد الوطني
الكـردستـاني شيـروان ميرزا في
تــــصـــــريـح صــــحـــــفـي امس انه
(خالل االجــتــمـاع االخــيــر الـذي
عــــقــــد بــــ حــــكــــومــــة اقــــلــــيم
كوردستان واحلـكومة االحتادية
فـي اربـيل تــقــرر تــشــكــيل جلـان
ـشاكل ـعاجلـة ا فـنيـة مـشـتركـة 
ـــالـــيــة). الـــعــالـــقـــة وخـــاصــة ا
وأضـاف (وفـقا لالتـفـاق سـيـقوم
وفــد فـــني مـن حــكـــومـــة اقـــلــيم
كردستان قريباً بزيارة العاصمة
بــــغــــداد لـالجــــتــــمــــاع مع وفــــد
ــنــاقــشـة احلــكــومــة االحتــاديـة 
شاكل الـعالقة). آليات معـاجلة ا
شاكل وحول امكانيـة معاجلة ا
ـشـاكل الـعـالـقة قـال مـيرزا ان (ا
ـكن مـعـاجلـة لـيـسـت صـعـبـة و
اذا وجـــــدت ارادة قــــــويـــــة وان
حــكـــومــة االقـــلـــيم واحلــكـــومــة
االحتـــاديــــة تــــريـــدان االتــــفـــاق
وتــوصال الى قــنـــاعــة بــانــهــمــا
حتــتــاجــان الى دعم بــعـضــهــمـا

البعض).

لالحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني
شــكــر قــوات الــتــحــالف الــدولي
عــــلـى دعم ومــــســـــانــــدة قــــوات
البيـشمـركة واجليش في حـربها
ضد االرهاب) داعيا الى (العمل
بشكل جدي من اجل انهاء الفكر
ــنــطــقــة). وقـال ــتــطــرف فـي ا ا
نــــــــائب كـــــــردي ان االقــــــــلـــــــيم
واحلـكومـة االحتـاديـة في بـغداد
تــوصال الى قـنــاعـة حــاجـتــهـمـا
البعض الى البعض اآلخر. ومن
ـقـرر ان يقـوم وفـد من حـكـومة ا

والــتـفـاهم بــ حـكـومــة االقـلـيم
واحلـكـومـة االحتـاديـة). وحتدث
رســــول عـن بــــرنـــــامج وخـــــطط
االحتــاد الـــوطــنـي لــلـــحــكـــومــة
اجلــديــدة في اقــلــيـم كــردســتـان
بالقول ان (مهام كبيرة تقع على
عاتق الـفريق احلـكومي لالحتاد
الوطـني الكـردستـاني ويجب ان
يــكــون الـفــريق قــدوة في تــقـد
اخلـــدمــات واالصـالح وتــنـــفــيــذ
افــضل بــرنـامـج خـدمـي). وتـابع
الــبـيــان ان (نــائب االمـ الــعـام
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أكـد نـائب االمـ الـعـام لالحتـاد
الـوطـني الــكـردسـتـاني كـوسـرت
رســـول دعـم االحتـــاد لـــلـــحــوار
والتـفاهم بـ ب حـكومـة اقليم
كردسـتان واحلـكومـة االحتادية.
وذكــــر بــــيــــان امـس ان (رســـول
استقبـل القنصل االيـطالي العام
في اقــلـيـم كـردســتــان ســيــريــنـا
ــرافق لــهــا مــورونـي والــوفــد ا
وجــــرى خالل الــــلــــقــــاء بــــحث
الــعالقـات بـ اقــلـيم كــردسـتـان
وايطاليـا ودور ايطاليا في دعم
االقليم وضرورة تعزيز وتطوير
الـتـعـاون بـ اقـلـيم كـوردسـتـان
وايـطـالــيـا). واضـاف الـبـيـان ان
(رسـول والـقـنـصل االيـطـالي في
اقليم كردستـان ناقشا العالقات
ب االقليم واحلـكومة االحتادية
وخــطـوات الــتـقــارب بـيــنـهــمـا)
مـــؤكـــدين ضـــرورة (ان يـــتـــخـــذ
اجلـانبـ خـطوات جـديـة وبنـية
ـشـاكل بـشكل ـعـاجلة ا صـافيـة 
جــذري). من جــانــبه شــدد نـائب
االمـ الـعــام عـلى (دعم االحتـاد
الـوطــني الـكـردسـتــاني لـلـحـوار

بـــشــكـل مــبــاشـــر او عن مـــيــنــاء
جيهـان او غير مـباشر عن طريق
الصـهـاريج الـتي تـهرب الى دول
اجلوار وغـيـرهـا من الواردات لم
مــؤكـدا يــجب عــلــيــهــا الــوزيـر) 
(توجيه سؤال الى رئيس الرقابة
ــــالـــيــــة بــــضـــرورة تــــســــويـــة ا
احلسـابات اخلـتامـية مع االقـليم
من  2004 حــــــــــتـى  2018 الن
االقــــلــــيم يـــــخــــتــــلف عـن بــــاقي
احملـافظـات كـونه يـاخـذ مـوازنته
بــالـــكــامل) مــبـــيــنـــا ان (رئــيس
ـالــيـة أكـد عـدم ديـوان الــرقـابـة ا
وجود أي تعاون من قـبل حكومة
ـا اضـطر االقـليـم مع الرقـابـة  
الديـوان الى رفع دعوى قـضائـية
ـــــا يــــتـــــعــــلق ضــــد االقـــــلــــيم 
امـا بــاحلــســابــات اخلــتــامــيــة  
بـــشــأن وزيـــر الــنـــفط فـــانه افــاد
بـــــوجـــــود مــــــفـــــاوضـــــات بـــــ
) وتـابع (سـنـمـضي احلـكـومـت
ــالــيــة في بــأســـتــجــواب وزيــر ا
ـقبل بـداية الـفـصل الـتشـريـعي ا

الفتقار اجوبته للشفافية). 

من الــــتـــزامــــات مــــالـــيــــة جتـــاه
ـركــزيـة واحــتـسـاب احلــكـومــة ا
نسب الـضـرر نتـيجـة عدم الـتزام
االقـلــيم بـالـتــنـسـيق مع الــلـجـنـة
ـــالـــيـــة اضـــافـــة الـى تـــفـــعـــيل ا
واســــتــــدامـــــة الــــتــــحــــاور بــــ
احلــكـــومـــتـــ لـــلـــتـــوصل عـــلى
تــفـاهــمــات وحـلــول لــلـمــشـكالت
كـافـة). مـن جـانـبه  اعـلن عـضـو
جلـنـة الـنــزاهـة يـوسف الـكالبي
عدم احلصول على أجوبة مقنعة
ــالــيـــة فــؤاد حــســ من وزيـــر ا
ـوازنـة ــادة من قـانـون ا بـشـأن ا
الية.وقال الكالبي خالل مؤتمر ا
إن (أبـــرز مــــا طـــرحه مـن قـــبل
الـنــواب هـو بـشـان عــدم تـطـبـيق
ـوازنـة ومـخـالـفـة ادة 10 من ا ا
ادة ـالية) واضاف ان (ا وزير ا
ـالية عـدم تسديد اي تلزم وزير ا
مــبـلغ اال اذا  احــتــسـاب مــبـلغ
الــــــــــضـــــــــرر) واشــــــــــار الى ان
(البـيـانـات الـتي قدمت من وزارة
النـفط بشأن الـصادرات الـنفـطية
نتج الـنفطي سواء ستـغل وا وا

وأوصى االجـتـمـاع بـإلـزام وزارة
ـوازنة الـيـة بتـنفـيـذ مادة في ا ا
تـتعـلق بـحصـة اقـليم كـردسـتان.
وقال مـكتب الـكـعبي في بـيان ان
(اجملـتـمـع اتـفـقـوا عـلى تـنـفـيذ
جملة من التوصـيات بينها إلزام
ـادة عشـرة من ـالـيـة بـتـنـفـيـذ ا ا
ـــا يـــتـــعــلق ـــوازنــة  قـــانـــون ا
بحصة االقـليم وما يتـرتب عليها

الــــــقـــــانــــــونـي ال يــــــزال في دور
الـتــحـقـيق او احملـاكــمـة ولم يـتم
إدانـتــهم بـأحـكــام نـهـائــيـة حـتى
ــكن الــتــصــريح بــأســمـائــهم)
مبـيـنا ان (هـذا الـنهج سـار عـليه
اجملـلـس بـصــورة عـامــة في عـدم
ـعـلـومـات قـد تسيء الـتـصريح 
إلى شخـص معـ إال بـعد ثـبوت
ـوجب إحـكـام ـعـلـومـات  هـذه ا
قـضــائـيــة بـاتـة) وتـابع الــبـيـان
(بــإمــكــان من يــرغب الــتــأكــد من
صـحة اخملـاطـبـات بشـان طـلـبات
رفع احلـصانـة مـراجعـة اجلـهات
ـان اإلداريــة اخملـتــصـة فـي الـبــر

والتأكد من ذلك). 
الى ذلك  تـــرأس الــــنـــائب االول
لــرئـيـس مـجــلس الــنــواب حـسن
كر الـكعـبي اجـتمـاع اللـجنـت
ـــالــــيـــة و الــــنـــفـط والـــطــــاقـــة ا
الــنــيــابـيــتــ وعــدد من اعــضـاء
مجـلس الـنواب بـحضـور وزيري
ـالــيــة ورئــيس ديـوان الــنــفط وا
ـالـيـة وهـيـئـة الـنـزاهـة الـرقـابـة ا
ناقـشة موضـوع تصديـر النفط.
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طلب مـجـلس القـضـاء االعلى من
ان رفع احلصانة عن  نواب البر
متـهمـ بجـرائم الفـساد اإلداري

واخرين عن جرائم اخرى .
 وقــال بــيــان لــلــمــجــلس تــلــقــته
(الزمان) امس ان (اجمللس ارسل
ـان عـبر رئـاسـة االدعاء الى الـبر
الـعـام طـلـبـا لـرفع احلـصـانـة عن
عــشــرة نـواب مــتــهــمـ بــفــسـاد
اداري خـالل مــــدة عــــمــــلــــهم في
مــنــاصب تـنــفــيـذيــة  كــمـا أرسل
طـــلب بـــرفع احلـــصـــانــة عن 11
اخــــــريـن عـن جــــــرائم أخــــــرى ال
تـــتـــعــــلق بـــالــــفـــســـاد اإلداري)
واضاف ان (اجمللس اجاب جلنة
ان بشأن إرسال النزاهة في البر
ـطـلـوب رفع احلـصـانة قـائـمة بـا
عـنه و ذلك) مـؤكــدا انه (يـراع
خـصــوصـيـة الـوضـع الـسـيـاسي
واالجــتــمــاعي ألعــضــاء مـجــلس
ـطـلـوب رفع احلـصـانة الـنـواب ا
عــنــهم و الســيــمــا وان مــوقـفــهم
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القنصل االيطالي في كردستان
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