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الـــتــعــديل االول لـــقــانــون احلــجــر
الــــزراعي رقم  76 لــــســــنـــة 2012
واجنــاز الــقــراءة االولى لــلــتـعــديل
االول لـقـانـون وزارة الـداخـلـيـة رقم

 20 لسنة  2016 وكذلك رفع
احلــصـانـة عـن الـشـيخ عــلي فـضال
عـن ارجاء الـقـراءة االولى لـلـتـعديل
تضررين الـثاني لقانون تـعويض ا
جـراء العمـليات احلربـية واالخطاء
الـعـسـكـريـة والـعـمـلـيـات االرهـابـية
ـــعـــدل) رقم  20 لـــســـنــة  2009 ا
ان انهى خالل واشـار الى ان (البر
اجلـلـسـة الـتي تـرأس جـانـبـا مـنـها
نـائب رئـيس اجمللس بـشيـر احلداد
مـناقشة قانون انضمام العراق الى
اتفاقية جتارة احلبوب لعام 1995
فــضال عن اجنــاز قـانــون انـضــمـام
الـعراق الى اتفاقية مـيناماتا بشأن
الـــزئـــبـق وارجـــاء عـــرض تـــقـــريــر
الـنـشـاط الـفـصـلي لـلـجـنـة الـثـقـافـة
والـسـيـاحـة واالثـار الـى اجلـلـسات
ـقـبـلـة ومن ثم تـقـرر رفع اجلـلـسة ا
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يــبـحث رئـيـسـا اجلــمـهـوريـة بـرهم
ـان محمـد احللبوسي صـالح والبر
ـرتقـبة في اربـيل خالل زيـارتـهمـا ا
ـلفات العالقة الى اقـليم كردستان ا
بــــ بـــغــــداد واربـــيـل وتـــطـــورات
االحـــداث الـــســيـــاســـيـــة والــســـبل
الـكـفيـلـة لضـمان اسـتـقرار الـعراق
فــيــمـا دعــا رئــيس حــكـومــة اقــلـيم
كـردسـتـان خالل الـذكرى اخلـمـس
جملــزرة قـريـة صــويـا في مـحــافـظـة
دهــوك الـى تــرســيخ مــبــاد وقــيم
الـتعايش الـسلمي واحقـاق العدالة
ـــســــاواة لـــلـــمـــواطـــنـــ وقـــال وا
ــان ــتـــحــدث بــأسم رئــيس الــبــر ا
شــاكــر حــامــد لـ (الـزمــان) امس ان
(احلـلبوسي وصالح سيبحثان غدا
في اربـيل خـالل لقـائـمـهـا بـرئـيسي
االقـــلــيـم نــيـــجــيـــرفــان الـــبــارزاني
واحلـــكـــومــة مـــســـرور الـــبــارزاني
ـلـفات الـعـالقـة بـ بغـداد واربيل ا

واخـر التـطورات الـسيـاسيـة فضال
عن الـــســـبل الــكـــفـــيــلـــة بــضـــمــان
اســتـقــرار الـعــراق كـون كــردسـتـان
جــــــزءاً مـن الــــــبالد) واضــــــاف ان
(الــزيـارة تــتـضــمن ايـضــا حـضـور
احلـلبـوسي وصالح مراسم افـتتاح
اجلـامعـة االمريـكيـة في دهوك التي
تـعد الثانـية بعد افـتتاح واحدة في
ـدة مــديــنـة الــسـلــيــمـانــيــة خالل ا
ــاضـيـة). في تـطـور الحق  وصل ا
ــالـيــة فـؤاد صــالح يــرافـقه وزيــر ا
حـــســ الى اربــيـل امس الــثالثــاء
وكان في استقبالهما رئيس إالقليم
وعــدد من مـسـؤولي كـردسـتـان. من
جـهـة اخرى صـوت مـجلس الـنواب
على قانون واجنز  ثالثة تشريعات
اخــــرى كـــمـــا رفع احلــــصـــانـــة عن
الـنائب فائق الشيخ علي الذي لوح
بـاللجوء الى احملـكمة للـطعن بقرار
ــــان. وقـــال بــــيـــان امس ان الــــبـــر
ـان عــقـد جــلــسـتـه بـرئــاسـة (الــبــر
احلــلــبــوسي صــوت خاللــهــا عــلى

ــقـبل).وفي اول الـى يـوم الــسـبت ا
رد فــعل لــلـنــائب الـشــيخ عــلي اكـد
عــزمه الــتـوجـه لـلــقـضــاء والــطـعن
بـــــقـــــرار مــــجـــــلـس الــــنـــــواب رفع

احلصانة عنه. 
ان االقليم وفـي كردستان ناقـش بر
فـي جـلـسـته االعـتـيـاديـة االولى من
الـفصل التشريعي اجلديد عددا من
. وقــال عــضـو مــشــاريـع الــقــوانــ
ــان االقــلــيم عن كــتــلــة االحتـاد بــر
الــوطــنـي الــكــردســتــاني بــاالمــبــو
ان مـحمد في تـصريح امس ان (بر
كـردسـتـان عـقـد جـلـسـته االولى من
الـفصل الـتشـريعي اجلـديد وناقش
تــعـديل نـظـامه الـداخـلي) مـطـالـبـا
بـ(ان تـكون تلك التعديالت متوافقة
انية) مع مـطالب جميع الكتل البر
ــان سـيـجـري واشــار الى ان (الـبـر
الــقــراءة االولى لـعــدد من مــشـاريع
الــقــوانــ وفي هــذا االطــار قــدمت
كـتلـة االحتاد الوطـني الكـردستاني
عــددا من مـشـاريع الـقــوانـ مـنـهـا
دخـرة لـلمـوظـف اعـادة الـرواتب ا
واعـادة النـظر بقـانون تقـاعد قوات
الــداخـلــيـة). وكـانت هــيـئــة رئـاسـة
ـان كـردستـان قـد اكدت في وقت بـر
سـابق ان اجلـلـسـة ستـشـهـد عرض
تــقـــريــر بــشــأن مـــشــاركــة وفــد من
ــانـات ــان في مــؤتـمــر الــبــر الــبــر
اآلسـيـويـة وآلـيـة تـنـظـيم الـعـالقات
ـان بــ الــلــجــان الــدائــمــة في بــر
كــــردســــتــــان ومــــجـــلـس الــــنـــواب
االحتـــادي . الى ذلك  دعـــا رئـــيس
حـــكــومــة اقـــلــيم كـــردســتــان خالل
الــذكــرى اخلــمــســ جملــزرة قــريـة
صـــويــا في مـــحــافــظـــة دهــوك الى
تــرســيخ مــبــاد وقــيم الــتــعــايش
ساواة السلمي واحقاق العدالة وا
. وقــال الــبـارزاني في لــلــمـواطــنـ
نـاسبة  ان (اجملزرة التي رسـالة با
حــــدثت قـــبل 50 عـــامـــا فـي قـــريــة
ـة نـكراء  اذ راح صـويـا تـعـد جـر
ــذبــحــة الــبــشــعــة ضــحــيـــة تــلك ا
ــدنــيــ من ــواطــنــ ا عــشــرات ا
ــســيــحــيــ كــلــدانــاً وآشــوريـ ا
) واضـاف انه (في الوقت وسـرياناً
الـذي جنــدد فـيه إدانـتـنـا الـشـديـدة
لـتـلك اجملـزرة فـإنـنـا نـؤكـد أهـمـيـة
تــرســيخ مــبــاد وقــيم الــتــعــايش
الـــقــومي والــديــنـي في كــردســتــان
ـساواة سـعـيـاً إلحـقـاق الـعـدالـة وا
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وافـق مـــجـــلس الــــوزراء امس عـــلى
اجــراء امــتــحــانــات لــلــدور الــثــالث
رحـلتي الدراسة نتهـية  لـلصفـوف ا
ا ـتوسـطة واالعـدادية لـلراسـب  ا
اليـزيـد عن ثالثـة دروس . وقال بـيان
امـس ان (اجملــــــــلـس نــــــــاقـش خالل
جــلـســته االعــتـيــاديـة الــتي عـقــدهـا
ـهـدي بــرئـاسـة الـســيـد عـادل عــبـد ا
اسـتــقـالـة وزيـر الـصـحـة عالء الـدين
الـعلوان من جـميع جوانـبها وماورد
بـرسـالـة االسـتـقـالـة واألسـبـاب الـتي
ها) مضيفا ان (اجمللس دعـته لتقد
اعـرب عن تضـامنه مع وزير الـصحة
وقف رئيس اجملـلس بعدم وتـأييـده 
قـــبــول االســـتــقــالـــة ومــنـح الــوزيــر
إجـازة). وتـابـع ان (اجلـلـسـة شـهدت
ـوافقـة عـلى تعـديل الفـقرة الـثانـية ا
مـن قـــرار مـــجـــلس الـــوزراء بـــشـــأن
ـترتـبة بـذمة بـالغ كافـة ا اسـتـيفـاء ا

ـذكــور في ــشــمــولــ بــالـوصـف ا ا
الــفــقــرة واحـد الــتي  حــذفــهـا من
قـانـون حتـصـيل الـديـون احلـكـومـيـة
ــعـدل بــعـد رقم  56 لــسـنـة  1977 ا
اصدار كتاب االمانة العامة للمجلس
ــذكــور). وفــقـــا الحــكــام الــقــانــون ا
وتــضـمـنت الـقـرارات االخـرى (اقـرار
تــوصـيــة اجملـلس الــوزاري لـلــطـاقـة
بـشأن تفعيل الفـقرة رابعا من احكام
ــادة  11 فـي الــفــصل الـــثــالث من ا
قـانـون الـشـركـات الـعـامة  22 لـسـنـة
عدل لتكون حصة اخلزينة  1997 ا
ــئــة فــقط وحــصــة الــعــامــة  45 بـــا
ــئـة من الــشــريك احلــكـومي  55 بــا
صـافي الربـح ولفـصول الـسنـة كافة
ـوافـقـة عـلى مـعـاملـة مـسـتـحـقات وا
ــشـار الــيـهـا ــصـرفــيـة ا الــعـمــالـة ا
ــالــيــة وفق مــذكـرة بــكــتــاب وزارة ا
ـعـنـيـة ـصـارف ا الـتــفـاهم من قـبل ا
صري العادة واالتـفاق مع اجلانـب ا
ـــصــرف الـــرافـــدين في الـــرخـــصـــة 

الـقاهـرة اجملمـدة منـذ عام  2005من
ـصـري واعادة ـركـزي ا قـبل الـبـنك ا
انـــشــطــة الـــفــروع كـــافــة). واضــاف
الـبيان أنه (بـناء على مـاعرضه وزير
الــتـربـيــة وكـالـة بــشـكل طـار خالل
اجلـلسـة قرر اجملـلس تخـويل الوزير
صالحــيـة اجـراء امــتـحـانــات لـلـدور
رحـلتي نـتـهيـة  الـثـالث للـصفـوف ا
ــتـــوســطـــة واالعــداديــة الـــدراســة ا
ــا اليــزيــد عن ثـالثـة ولــلــراســبــ 
دروس وتـخويـله صالحيـة استـيفاء
اجــور اخلـــدمــات االمــتــحــانــيــة من
الـطالب الـراغبـ بـاداء االمتـحـانات
ـسـتـوفـية ـبـالـغ ا عـلى ان تـتـحـول ا
الى وزارة الـتـربـيـة بـشـكـل مـبـاشر)
مـشـيرا الى ان (اجملـلس وافق ايـضا
عـلى قانـون مجـلس االعمـار واحالته
ــان). بــدوره اوضـح وزيـر الـى الــبـر
الــتـربـيـة وكــالـة قـصي الــسـهـيل في
بــيــان ان (مـوافــقـة مــجــلس الـوزراء
عــلى امـتــحـان الـدور الــثـالث جـاءت
بـعد تـرؤسنـا اجتـماعًـا لهـيئـة الرأي
وتـصويـتنـا على ارسال قـرار الهـيئة
الـى مـــــجـــــلـس الـــــوزراء لـــــغـــــرض
تـضـمن الـسـماح الـتـصـويت عـلـيه ا
لـلطلبة بإداء االمـتحان من كان منهم

مكمالً بثالثة مواد فقط). 


