
�ن��ت��ق��د م��و�ط��ن��ون ���س��ارك��و� يف ����س��ت��ط��اع، �أج��رت��ه 
على  باملو�فقة  �لنو�ب،  جمل�س  ت�سويت  )�جل��ورن��ال( 
و�لتي   ،2017 �ملالية  �ملو�زنة  قانون  24 من  �ملادة 
�لهاتف  ��ستمر�ر فر�س �رضيبة على تعبئة  تن�س على 
قيمة  من   20% بن�سبة  �الن��رن��ت  و�سبكات  �لنقال 
عن  �ملو�طنون  عرب  حني  ويف  �ل�سحن.  بطاقة  )كارت( 
ت  �أ���رضرّ �لتي  �حل��ايل،  �لعام  جتربة  على  �حتجاجهم 
�أعباء تلك �ل�رض�ئب، بينما �حتفظت  حتميل �ملو�طنني 
تبيع  و�أ�سبحت  �أرباحها  بكامل  �الت�ساالت  �رضكات 
ع�رض  باثني  دينار  �الف  ع�رضة  فئة  �ل�سحن  بطاقة 
هيئة  مب�ساهمة  �قت�سادي،  حملل  طالب  ون�سف.  �ألفًا 
و�سع  يف  �الت�ساالت،  ووز�رة  و�الت�ساالت  �الإع��ام 
�سو�بط لت�سعري �ملكاملات ومر�قبة ��سعار بيع كارتات 
فر�س  �لنقال  �لهاتف  �رضكات  التتخذ  كي  �لتعبئة 
�رضيبة �ل�%20 عليها ذريعة لتعك�سها على �مل�ستهلك.

ودعت �إحدى �أع�ساء جمل�س �لنو�ب، زماءها 
�ل�رضيع  �ل��ت��ح��رك  �ىل 

من  و�لتاأكد  و�خلدمات،  �ال�سعار  على  �لرقابة  لتفعيل 
�أن �رضكات �الت�ساالت هي �لتي تتحمل هذه �ل�رض�ئب 
ولي�س �ملو�طنون، �أو �أن تعاد �سياغة �ملادة �ملذكورة 
بعدم  �الت�ساالت  �رضكات  يلزم  �رضيح  ن�س  وكتابة 
�ملو�طنني،  كاهل  �إىل  �ل�رض�ئب  دفع  م�سوؤولية  �إحالة 
�رضكات  ع��ل��ى   �ل��رق��اب��ة  يف  تق�سري  ب��وج��ود  ُم��ق��ررّة 
�الت�ساالت، ويجب على �جلهات �ملعنية �أن تتحرك بهذ� 
وقال  �ملا�سي.  �لعام  من  فعالية  �أكرث  ب�سكل  �الجتاه 
�أجرتها  مقابلة  يف  �الأم��ني،  ماذ  �القت�سادي  �ملحلل 
�مل�ستهلك  على  تفر�س  �رض�ئب  "هذه  �إن  )�جلورنال(، 
�لتعبئة  بطاقة  قيمة  من  �ست�سرجعها  �ل�رضكات  الن 
�خلدمات".  و�أ�سعار  �ال�ستخد�م  وقت  على  تعك�سها  �و 
�لنو�ب جاد�ً يف  "�ذ� كان جمل�س  �أنه  �الأمني،  و�أ�ساف 
عليها  فيجب  �ل�رضيبة،  ه��ذه  �مل�ستهلك  حتميل  ع��دم 
�لنقال  �لهاتف  �رضكات  على  �سارمة  رقابة  ت�سع  �ن 
�ل�سحن  ك��ارت��ات  بيع  ��سعار  ومتابعة  و�الن��رن��ي��ت 

وتعرفة وقت �ملكاملة".
�ملا�سي،  �الأح��د  جل�سة  يف  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  و�سوت 
باملو�فقة على �ملادة 24 من م�رضوع قانون �ملو�زنة 
�الأوىل  �لفقرة  ن�ست  و�لتي   ،2017 �لعامة  �ملالية 
منها، على ��ستمر�ر فر�س �رضيبة على 
تعبئة  ك���ارت���ات 

%20من  بن�سبة  �النرنيت  و�سبكات  �لنقال  �لهاتف 
�ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  ن�ست  بينما  �لكارت.  قيمة 
مقطوع  مببلغ  �ملطار  �رضيبة  تفر�س  �أن  على  نف�سها 
مقد�ره 25000 )خم�سة وع�رضون �ألف دينار( للتذكرة 
�خلارجي  �ل�سفر  �لعر�قية  �ملطار�ت  �لو�حدة يف جميع 

د �إير�د�ً للخزينة �لعامة. وُتقيرّ
يف  و�النرنيت  �لنقال  �لهاتف  "�رضكات  �إن  وتابع 
تقدم  النها  كبرية  �رباحًا  جتني  �لعامل  �نحاء  جميع 
ويف  �الف��ر�د  عنها  ي�ستغني  �ن  الميكن  مهمة  خدمة 
�لوقت نف�سه �ن تكاليف هذه �خلدمة زهيدة جد� النها 
ال حتتاج �ىل مو�د �ولية �و كميات �سخمة من �لطاقة".
"�ل�رضيبة يجب �ن تتحملها �ل�رضكات  �أن  و�أكد �الأمني 

من �رباحها و�ن التعك�سها على �مل�ستهلك بالنتيجة".
و�الت�ساالت  �الإع���ام  هيئة  على  "ينبغي  و�أ���س��اف 
ووز�رة �الت�ساالت، �مل�ساهمة يف و�سع �سو�بط لت�سعري 
كي  �لتعبئة  كارتات  بيع  ��سعار  ومر�قبة  �ملكاملات 
التتخذ �رضكات �لهاتف �لنقال فر�س �رضيبة �ل�20% 
وقت  خال  من  �مل�ستهلك  على  لتعك�سها  ذريعة  عليها 

�ملكاملة �و �سعر كارت �لتعبئة".
�الفندي  �ساجدة  �لنو�ب  جمل�س  ع�سو  قالت  بدورها 
ل�)�جلورنال(، "�أدعو زمائي �لنو�ب و�أعمل معهم على 
�لتحرك �ل�رضيع لتفعيل �لرقابة على �ال�سعار و�خلدمات، 
تتحمل  �لتي  هي  �الت�ساالت  �رضكات  �أن  من  و�لتاأكد 
�ملو�طنون،  ولي�س  �ل�رض�ئب  هذه 
نكتب  �أن  �أو 

�إحالة  بعدم  �الت�ساالت  �رضكات  يلزم  �رضيحًا  ن�سًا 
م�سوؤولية دفع �ل�رض�ئب �إىل كاهل �ملو�طنني".

على   �لرقابة  يف  تق�سري  "يوجد  �الأف��ن��دي،  و�أ�سافت 
�أن  �ملعنية  �جلهات  على  ويجب  �الت�ساالت،  �رضكات 
�لعام  من  فعالية  �أك��رث  ب�سكل  �الجت��اه  بهذ�  تتحرك 
�ملا�سي". وقال �ملو�طن هادي �لباقر، ل� )�جلورنال(، 
م�ستفزة،  ��ستح�سالها  وطريقة  �الت�ساالت  "�رض�ئب 
تاأليب  ��سباب  �ح��د  وه��ذه  �ل�رضكات،  تطال  ال  النها 
�ن  يجب  فاملو�طن  �لنو�ب،  حمل�س  �سد  �لعام  �ل��ر�أي 
تكون حقوقه م�سمونة من �ملهد �ىل �للحد من �حلكومة 
�ملنتخبة، و�لتي ت�سمى بحقوق �لبقاء، قبل �لتوجه �ىل 
فر�س �رض�ئب يف ظل عدم توفري �حلقوق، و�الو�ساع 
�حلالية �لتي �أدت �إىل هجرة بع�س �ل�سباب من �لباد، 
�رض�ئب  وفر�س  حقوقهم  �عطاء  عدم  �ىل  ذلك  ب�سبب 
فعال  نظام  ب�"تطبيق  مطالبًا  عليهم"،  وغ��ر�م��ات 

لل�سمان �الجتماعي ب�سكل فعال".
وقال مو�طن يعمل ��سكافيا و�لتقاه مر��سل )�جلورنال( 
�لكر�دة  منطقة  يف  عربته  ق��رب  �لطريق  جانب  على 
د�خل، �ن "�ل�رض�ئب �ملتز�يدة على بطاقات �الت�ساالت 
للهو�تف و�النرنت، ��سبحت عبئًا جديد�ً ي�ساف علينا 
وعلى �ملو�طنني". بدوره يقول �لنا�سط و�ل�ساعر �سام 
مع  �ملو�طنني  على  �ل�رضيبة  "فر�س  �ن  �جل���ادري 
�ملو�طن  كاهل  يثقل  �الت�ساالت،  بطاقات  �رض�ئهم 
 800 �ل�  �ل�سهري  �لذي ال يتعدى دخله  �لدخل  متو�سط 
�ملذكور  �ملبلغ  معظم  يدفع  النه  �سهريًا  دينار  �لف 

لت�سديد �يجار �مل�سكن، فكيف باملو�طن �لفقري".

الفاو.. من الحرب إلى طموحات 

بتحويلها لمدينة اقتصادية عالمية
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اقتصاديات العراق
فئة عشرة آالف دينار باثني عشر ألفًا ونصف

ضريبة »كارتات« الموبايل تستفز المواطنين وتؤجج الشارع على البرلمان
بغداد- خاص

دور الدولة في العراق..

 تنموي أم توزيعي؟

أوبك تتوقع نمواً قويًا في الطلب 

على النفط رغم صعود األسعار
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اليونسكو تبرم إتفاقًا لتطوير قدرات 
استخدام المياه الجوفية بكردستان

طالبت ع�سو جمل�س �لنو�ب �مل عطية، �لكتل �لنيابية ورئا�سة �لربملان 
باعادة �لت�سويت على �ملادتني 46 و38 �سمن قانون �ملو�زنة �ملالية 

�الحتادية لعام 2017.
و��سارت عطية يف بيان �ىل �ن "�ملادة 46 تتعلق مبناقلة �لتخ�سي�سات 
�لت�سغيلي��ة للنقابات و�الندية و�الحت��اد�ت و�جلمعيات �ىل وز�رة �لعمل 
و�ل�س��وؤون �الجتماعية الع��د�د بر�م��ج تاأهيل �طفال �ملناط��ق �ملحررة 
و�اليت��ام و�الر�م��ل". ونا�س��دت بوج��وب �بق��اء تل��ك �لتخ�سي�سات �ىل 
�لنقاب��ات و�الندي��ة و�الحت��اد�ت و�يجاد م��ورد بديل لتاأهي��ل �الطفال 

و�اليتام يف �ملناطق �ملحررة.
و��سافت عطية �ن "�ملادة 38 تخ�س منح �ملوظف �جازة طويلة،د�عية 
�ىل �عادة �لت�سويت عليها وال�سيما �ن �لربملان �سوت عليها مبدئيا يف 

�حدى جل�ساته".

بح��ث وزي��ر �لزر�ع��ة ف��اح ح�س��ن زي��د�ن يف مقر �ل��وز�رة م��ع �ل�سفري 
�لنيوزيلندي جيم�س مونرو، �آفاق �لتعاون �مل�سرك بني �لبلدين.

و�سه��د �للقاء ب��ني �جلانبني بح�سب بي��ان لوز�رة �لزر�ع��ة، بحث �لو�قع 
�لزر�ع��ي يف �لع��ر�ق و�آلي��ة ت�سكي��ل جلن��ة �سد�قة بني �لبلدي��ن من �جل 
�الف��ادة م��ن �خل��رب�ت وغريها م��ن �الم��ور �لتي تع��زز تطوي��ر �لقطاع 

�لزر�عي ب�سقيه �لنباتي و�حليو�ين.
ونق��ل �لبي��ان عن وزي��ر �لزر�عة قول��ه، �ن نيوزيلند� له��ا باع طويل يف 
�لقط��اع �لزر�ع��ي و�حليو�ين وخ�سو�سا يف جم��ال �اللبان و�لوقاية من 

�المر��س �لتي ت�سيب �حليو�ن و�لنبات و�لق�ساء عليها.
م��ن جانب��ه �ك��د �ل�سف��ري �لنيوزيلن��دي �مت��اك ب��اده خ��رب�ت و�ي��دي 

متخ�س�سة يف جمال �لبحوث �لزر�عية و�لوقاية من �المر��س.

 ،)SDC(وقعت منظمة �ليون�سكو و�لوكالة �ل�سوي�رضية للتنمية و�لتعاون
�لثاث��اء، �إتفاق��ًا لتعزي��ز �الأبح��اث �لعلمي��ة وتطوير �لق��در�ت �لوطنية 
يف جم��ال �الإد�رة �مل�ستد�م��ة الإ�ستخد�م��ات �ملي��اه �جلوفي��ة يف �إقليم 

كرد�ستان.
وقالت مدير مكت��ب �ليون�سكو للعر�ق وكالة لويز هك�ستهاوزن يف بيان 
�إن "م�رضوع��ًا م�سركًا جديد�ً م��ع �لوكالة �ل�سوي�رضية للتنمية و�لتعاون 
)SDC( هدف��ه �الأ�سا���س تعزي��ز �الأبح��اث �لعلمي��ة وتطوي��ر �لق��در�ت 
�لوطني��ة يف جم��ال �الإد�رة �مل�ستد�مة الإ�ستخد�م��ات �ملياه �جلوفية يف 
كرد�ست��ان، الفتة �إىل �أن "حماي��ة �الإد�رة �لتطبيقية للمو�رد �ملائية يف 
�الإقلي��م يعد مكمًا للتعاون �لعلمي لليون�سكو مع قطاع �إد�رة �ملياه يف 

�لعر�ق".
و�أ�سافت هك�ستهاوزن، �أن "هذه �ل�رض�كة تدل على �لدور �حليوي للبحث 
�لعلم��ي و�لتع��اون وتنمية �لق��در�ت ملعاجل��ة �الحتياج��ات �الإن�سانية 
�ملتز�ي��دة من حيث �لو�سول �إىل �ملي��اه �ل�ساحلة لل�رضب يف كرد�ستان 
�لع��ر�ق"، موؤكدة �أن "هذه �الإجر�ء�ت �سوف تقود �إىل �إتخاذ قر�ر م�ستنري 
يع��زز فعالية �إد�رة �ملي��اه و�لتي �ست�سب يف نهاي��ة �ملطاف يف خدمة 
�الآالف م��ن �الأ�سخا���س �ملعر�س��ني للخط��ر، مب��ا يف ذل��ك �لنازح��ني 

و�لاجئني يف �ملنطقة".
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي���س ق�س��م برنام��ج �ملي��اه �لعامل��ي يف �لوكال��ة 
�ل�سوي�رضي��ة يوهان جيلي وفقًا للبيان �إن "�مل�رضوع يهدف �إىل حت�سني 
�الإد�رة �مل�ستد�م��ة للم��و�رد �ملائية يف �إقليم كرد�ست��ان �لعر�ق، و�سوف 
تكم��ل جهود طويل��ة �الأمد كان��ت لنا عل��ى �ل�سعيد �ل�سيا�س��ي يف �إطار 
مبادرة �ل���رضق �الأو�سط لل�سام �الأزرق لتعزي��ز �لتعاون يف حو�س نهر 

دجلة ".

�س��كا وزي��ر �ل�سناع��ة و�ملع��ادن وكال��ة حمم��د �سي��اع 
�ل�س��ود�ين، معان��اة �ل��وز�رة و�رضكاتها من ج��ر�ء �إغر�ق 
�ل�س��وق باملنت��وج �مل�ست��ورد، م�س��ري�ً �ىل توجي��ه جمل�س 
�ل��وزر�ء باإن�س��اء وح��د�ت ملعاجلة �لوق��ود �مل�ستخدم يف 
�ملحط��ات �لكهربائي��ة، عمًا على �إع��ادة �لثقة باملنتوج 

�لوطني.
و�أكد �ل�سود�ين، ��سهام �رضكات �لوز�رة يف �سندوق �إعمار 
�ملناط��ق �ملحررة من �سيطرة تنظيم )د�ع�س(، �إنه "خال 
�مل��دة �ملا�سية زرت ع��دد� من �ملو�قع �ملح��ررة وكانت 
يل زي��ارة ملعمل �لكربيت ولدين��ا متابعة مع كل �ملو�قع 

ومع �ال�سف لدينا معامل يف �النبار ت�رضرت ب�سكل كبري 
و�خذت جملة من �لطلبات وعر�ستها على جمل�س �لوزر�ء 
وح�سل��ت عل��ى ��ستثناء لتاأم��ني متطلبات �ع��ادة تاهيل 
�ملعم��ل ويف �لوقت ونف�سه تاأمين��ه بقطع �لطريق عن �ي 

حماولة تخريب للمعمل".
و�أ�س��اف �ل�س��ود�ين، �أن "وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن لديها 
270 منتوجًا و�لكثري من �ملعامل لديها �مكانية �النتاج 
لك��ن ال توج��د �مكاني��ة لت�سوي��ق �ملنت��وج ب�سب��ب �غر�ق 
�ل�س��وق باملنت��وج �مل�ست��ورد"، موؤك��د�ً �أن "خطتن��ا لعام 
2017 �ستك��ون �لعمل باجتاه حتدي��د �ل�رضكات و�لعمل 
باجت��اه جعله��ا ���رضكات ر�بح��ة و�ل���رضكات ال يقت���رض 
عمله��ا على �النتاج �منا �غلب �ل�رضكات بد�أت ��ستعد�دها 

ل�سن��دوق �عمار �ملناطق �ملح��ررة وتاأمني �عادة ج�سور 
و�لبنايات و�لكثري من �مل�ساريع". 

وتاب��ع �ل�س��ود�ين �أن "جمل���س �ل��وزر�ء وجهن��ا بان�س��اء 
وح��د�ت ملعاجل��ة �لوقود �مل�ستخ��دم من قب��ل �ملحطات 
�لكهربائي��ة، و�بدين��ا ��ستعد�دن��ا الن�س��اء ه��ذه �لوحد�ت 
للمعاجل��ة و�سبق و�أن�ساأنا هكذ� وح��د�ت"، م�سيفًا "لدينا 
معان��اة مع وز�ر�ت �لدولة وموؤ�س�ساتها وبع�س �ال�ساليب 
و�اللت��و�ء و�لتمل�س من �مل��ادة �لقانونية �لتي �لزمت كل 

�لوز�ر�ت يف قانون �ملو�زنة". 
و�أك��د �ل�س��ود�ين، �أن "�ل��وز�رة �سكل��ت جلان��ًا م�سركة مع 
�ل��وز�ر�ت ويومي��ا لدين��ا زي��ار�ت م��ع م�سوؤوليه��ا بغية 
�لتفاه��م و�حل��و�ر"، م�س��ري�ً �ىل �أن "جمل���س �ل��وزر�ء هو 

�ملرجعية �لوحيدة لنا يف طرح �أي عملية تعوي�س، ف�سًا 
ع��ن وجود زيارة جلان برملاني��ة ملو�قعنا لاإطاع على 

منجز�ت �لوز�رة".
وع��ز� �ل�س��ود�ين، ��سباب فقد�ن ثق��ة �ملو�طن يف �ل�سنو�ت 
�ملا�سية باملنتوج �لعر�قي �ىل "�ال�ستغال �خلاطئ لدعم 
�ملنتوج��ات  حيث ذهبت بع�س �ل�رضكات �ىل �لتعاقد مع 
���رضكات خارجي��ة ال�ستقط��اب منتوج م�ست��ورد وطرحه 
عل��ى �نه منت��وج وطن��ي، و�ليوم و�ح��د م��ن �هتماماتنا 
ه��ي �عادة ثق��ة �ملو�طن باملنت��وج �لعر�ق��ي"، موؤكد�ً �أن 
"هذه �لثقة �سوف تعود من خال تاأكيدنا على �ملنتوج 
ونوعيت��ه ومو��سفاته وفق �لقو�ن��ني و�ملعايري �لوطنية 

و�لدولية".

با���رض �لبن��ك �ملرك��زي �لعر�ق��ي، �لعمل بالنظ��ام �اللكروين 
لتبادل �ملعلومات �الئتمانية، وعدرّ �أن �لنظام �سُي�سهم مبغادرة 
�لطريق��ة �لقدمية يف �العتم��اد على �ملر��س��ات �لورقية، يف 
ح��ني �أك��د �أنه �سي�سه��م باتخاذ �لق��ر�ر�ت �ل�سليم��ة و�ل�رضيعة 
و�لتقا���س.  �لت�سدي��د  �لقرو���س وتقيي��م عملي��ات  يف من��ح 
وذك��ر �لبن��ك �ملركزي يف بي��ان ر�سمي، �أن "�لبن��ك �ملركزي 

�لعر�ق��ي با�رض �لعمل بالنظام �اللك��روين لتبادل �ملعلومات 
�الئتماني��ة"، مبين��ًا �أن "�لنظام يتي��ح  للم�سارف  �حلكومية 
و�الأهلي��ة تب��ادل �ملعلومات �الئتمانية فيم��ا بينها من جهة 
وبينه��ا وب��ني �لبن��ك �ملرك��زي م��ن جه��ة �خ��رى، وبطريقة 
�رضيع��ة وموثوقة". و�أ�ساف �لبيان، �أن "تنفيذ �لنظام �جلديد 
�سُي�سهم مبغ��ادرة �لطريقة �لقدمية باالعتماد على �ملر��سات 
�لورقي��ة �لت��ي تتعامل به��ا �مل�س��ارف"، موؤك��د�ً �أن "�لنظام 
�سُي�ساع��د تل��ك �مل�س��ارف وزبائنها على حد �س��و�ء يف تقييم 

�ملخاط��ر �الئتمانية و�تخاذ �لق��ر�ر�ت �ل�سليمة و�ل�رضيعة يف 
منح �لقرو�س وتقييم عملي��ات �لت�سديد و�لتقا�س، من خال 
معرف��ة �لتاريخ �الئتماين للزب��ون". �إىل ذلك �أكد ع�سو �لهيئة 
�الإد�رية يف �لبنك �ملركزي �لعر�قي٬ ماجد �ل�سوري٬ يف وقت 
�ساب��ق٬ �إن �لبنك ي�ستهدف رفع �سعر ���رضف �لدينار �لعر�قي 
مقاب��ل �ل��دوالر يف �ل�س��وق �ملحلي��ة٬ خ��ال �مل��دة �لقادم��ة 
بالتن�سي��ق مع �مل�س��ارف �حلكومية و�الأهلي��ة٬ م�سري� �إىل �أن 
هن��اك تعاونًا كبري�ً بني �لبنك �ملرك��زي و�مل�سارف �الأهلية 

و�حلكومي��ة٬ ب�ساأن بيع �لعملة �ل�سعب��ة٬ وخال مدة ق�سرية 
�سيتم خف�س �سعر �لدوالر مقابل �لدينار �لعر�قي.

يف  ح��دد  �لعر�ق��ي  �ملرك��زي  "�لبن��ك  �إن  �ل�س��وري٬  وق��ال 
وق��ت �ساب��ق �سع��ر �ل���رضف ب���1200 دين��ار عر�ق��ي ل��كل 
دوالر٬ م�سيف��ًا �أن "هن��اك تعاونًا كبري�ً ب��ني �لبنك �ملركزي 
و�مل�س��ارف �الأهلية و�حلكومية٬ ب�ساأن بي��ع �لعملة �ل�سعبة٬ 
وخال مدة ق�س��رية �سيتم خف�س �سعر �لدوالر مقابل �لدينار 

�لعر�قي".
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