
�ص��وت جمل�س النواب، على مقرتح قانون الب�رصة عا�ص��مة 
العراق االقت�ص��ادية، بغية تطوير وتعزيز الواقع االقت�ص��اد 
العراق��ي، واإح��داث تنمي��ة اقت�ص��ادية �ص��املة والنهو���س 
بامل�ص��توى املعي�ص��ي واخلدم��ي للمواط��ن العراق��ي عام��ة 

واملواطن الب�رصي خا�صة.
ورحب��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف الب�رصة، بت�رصي��ع القانون، 
باالإ�ص��ارة اإىل كون��ه اأق��ل م��ا ت�ص��تحقه املحافظ��ة، مقدمة 

�صكرها اىل الربملان لت�صويته على القانون.
بينم��ا دع��ا ن��واب حمافظ��ة الب���رصة، يف موؤمت��ر �ص��حفي 
وامل�صت�ص��ار  املحلي��ة  احلكوم��ة  )اجلورن��ال(،  ح�رصت��ه 
ال��وزراء اىل ت�ص��كيل جل��ان  االقت�ص��ادي لرئي���س جمل���س 
تن�ص��يقية لب��دء اخلط��وات االوىل لقان��ون الب�رصة عا�ص��مة 
اقت�ص��ادية. واأكدت جلنة االقت�صاد واال�صتثمار النيابية، ان 
الت�ص��ويت على قانون الب�رصة عا�صمة العراق االقت�صادية 

�صري�صم م�صتقبل العراق االقت�صادي.
وقال حمافظ الب�رصة ماجد الن�رصاوي، اإنه "با�ص��م ال�ص��عب 
الب�رصي تتقدم احلكومة املحلية بال�ص��كر والتقدير لرئا�ص��ة 
واع�ص��اء جمل�س الن��واب العراقي ، لت�ص��ويتهم على قانون 
الب���رصة عا�ص��مة العراق االقت�ص��ادية ، وال�ص��كر مو�ص��ول 
مل��ن اطلق ه��ذه الفكرة منذ �ص��نوات ال�ص��يد عمار 
احلكي��م رئي���س التحالف 

الوطن��ي العراق��ي ". وا�ص��اف الن�رصاوي ان "ه��ذا القانون 
الذي طال انتظاره ال�ص��ك �صي�ص��هم يف ايجاد ار�صية خ�صبة 
لبناء واعمار حمافظتنا العزيزة ف�ص��ًا عن تن�ص��يط احلركة 
االقت�صادية، ودخول امل�ص��تثمرين عرب البوابة االقت�صادية 
العراقي��ة". وتاب��ع الن���رصاوي ان "ه��ذا القان��ون اق��ل م��ا 
ت�ص��تحقه الب�رصة ، فهي ومنذ االزل تعطي وال تاأخذ ، تعطي 
امل��ال والدماء للع��راق وال تاأخذ اإال االمرا���س والفتات من 
ح�صتها املقررة". وختم بالقول " نحن يف حكومة الب�رصة 
املحلي��ة �ص��وف نعم��ل بقوة م��ن اج��ل تفعي��ل وتطبيق هذا 
القان��ون عل��ى ار���س الواق��ع ، وكلن��ا امل مب�ص��اندة جميع 

ال�رصفاء معنا ، للنهو�س بواقع ب�رصتنا العزيزة ".
وقال النائب ح�ص��ن خاطي يف موؤمتر �ص��حفي م�صرتك مع 
ع��دد من ن��واب الب�رصة وح�رصت��ه )اجلورن��ال( ان "الكثري 
م��ن بل��دان الع��امل املتطور حقق��ت تنمية �ص��املة ونه�ص��ة 
اقت�صادية من خال انطاقها من مدينة لها موقع جغرايف 
واقت�صادي مميز"، م�صريا اىل ان "الب�رصة وما متتاز به من 
اطال��ة على اخللي��ج ودول اجل��وار وموقع حي��وي ، جعلها 
اخل��ط االق���رص الراب��ط بني ال���رصق والغ��رب ال مي��ر اال من 
خالها". وا�ص��اف ان "الب�رصة هي �صلة خبز العراق وعمود 
املوازنة العامة واحتياطي االجيال القادمة ملئات ال�ص��نني 
، وا�ص��تحقت ان تكون العا�صمة االقت�صادية للعراق"، مبينا 
ان " ت�رصي��ع قان��ون الب�رصة عا�ص��مة العراق االقت�ص��ادية 
لي�س عنوانا فخريا وال �صفة معنوية بل هو منطلق خلطوات 

عملية حتقق التطور االقت�صادي للبلد".
وتابع ان "القانون هو ر�ص��الة لل�رصكات 
لب��ذل  االجنبي��ة 

اعماله��ا يف هذه املدينة املهم��ة "، داعيا احلكومة املحلية 
الب���رصة وامل�صت�ص��ارية االقت�ص��ادية لرئي���س جمل���س  يف 
ال��وزراء اىل ب��دء اخلطوات االوىل من خال جلان تن�ص��يقية 
ت�ص��كل وفقا للمادة اخلام�ص��ة من القانون، واال�ص��تفادة من 
التج��ارب العاملية املماثلة لتحقيق النه�ص��ة االقت�ص��ادية 
والتنمية ال�صاملة". وقال رئي�س جلنة االقت�صاد واال�صتثمار 
يف جمل�س النواب احمد الكناين يف موؤمتر �ص��حفي م�ص��رتك 
م��ع نواب اخرين اليوم ان" مقرتح قانون الب�رصة عا�ص��مة 
الع��راق االقت�ص��ادية ُقّدم قب��ل دورتني �ص��ابقتني اىل هيئة 
الرئا�ص��ة ، وم��ن ث��م اىل هيئ��ة االقت�ص��اد واال�ص��تثمار ومت 
اعداد مواد امل�رصوع ". وا�صاف ان" الب�رصة ت�صتحق الكثري 
النه��ا معطاء يف خرياتها اىل جمي��ع املحافظات ، ومن ثم 
الت�ص��ويت عل��ى جعلها عا�ص��مة العراق االقت�ص��ادية ، من 

�صاأنه ان ير�صم م�صتقبل العراق االقت�صادي ".
وبين��ت امل��ادة االأوىل من قان��ون الب�رصة عا�ص��مة العراق 
االقت�ص��ادية، اأن ه��ذا القان��ون يهدف اىل حتقي��ق االهداف 

االتية :
اوال- اإحداث تنمية اقت�صادية �صاملة والنهو�س بامل�صتوى 

املعا�صي واالقت�صادي للمواطن العراقي.
ثانيا- اال�صتثمار االمثل للموارد االقت�صادية والب�رصية.

ثالث��ا- تطوي��ر البنى التحتية من اجل ا�ص��تيعاب متطلبات 
تطوي��ر التج��ارة وتو�ص��يع املوانئ مبا يتنا�ص��ب مع املوقع 

اال�صرتاتيجي ملحافظة الب�رصة.
رابع��ا- و�ص��ع اال�ص��ا�س القان��وين واالداري ملواكبة تطور 
مراكز التجارة يف املنطقة بان�ص��اء مركز جتاري عاملي يف 

الب�رصة.
خام�ص��ا- توف��ري فر���س العم��ل وتع��دد م�ص��ادر الدخ��ل 
القوم��ي لل�ص��عب العراق��ي عموما 
ء  بن��ا ال و

الب�رصة خا�صة.
ون�ص��ت امل��ادة الثانية، عل��ى اأن تكون الب���رصة بحدودها 

االدارية عا�صمة اقت�صادية للعراق.
وت�ص��منت املادة الثالثة: اوال- ت�صكل يف حمافظة الب�رصة 
امان��ة  جمل���س  ويديره��ا  االقت�ص��ادية  العا�ص��مة  امان��ة 

العا�صمة
ثانيا- ميار�س جمل�س امانة العا�صمة اعماله واجتماعاته 

وفقا الحكام املادة 5-- من هذا القانون .
وذك��رت املادة الرابعة: اوال- ت�ص��كل مناط��ق جتارية حرة 
�ص��من احل��دود االداري��ة ملحافظ��ة الب���رصة تطب��ق عليها 
االحكام القانونية اخلا�صة باملناطق احلرة وترتبط بامانة 

العا�صمة االقت�صادية.
ثانيا- ت�ص��كل هيئة عليا الدارة املناطق التجارية االدارية 
العا�ص��مة  بامان��ة  ترتب��ط  الب���رصة  احل��رة يف حمافظ��ة 

االقت�صادية وتخت�س باملهام االتية :-
اأ- ر�ص��م �صيا�ص��ات التخطيط للمناطق التجارية وعر�ص��ها 

على االمانة القرارها.
ب - تنظيم البيئة اال�صتثمارية يف املناطق التجارية احلرة 

بالتن�صيق مع هيئة اال�صتثمار والدوائر ذات العاقة.
ج - تق��دمي التو�ص��يات اخلا�ص��ة ب�ص��اأن تطوي��ر املناط��ق 

التجارية احلرة لدرجها �صمن االمانة.
د - اي��ة مه��ام تكلفه��ا به��ا االمان��ة الغرا���س تنفي��ذ هذا 

القانون.
ثالث��ًا- متار���س هيئ��ة املناط��ق احل��رة اعماله��ا بح�ص��ب 

التعليمات واالنظمة ال�صادرة وفق احكام هذا القانون
وجاء يف املادة اخلام�ص��ة، اأن ملجل�س الوزراء بالتن�صيق مع 
احلكوم��ة املحلية يف حمافظ��ة الب�رصة ا�ص��دار التعليمات 

واالنظمة الازمة لتنفيذ هذا القانون .
وختمت املادة ال�صاد�ص��ة، ب��اأن ينفذ هذا القانون من تاريخ 

ن�رصه يف اجلريدة الر�صمية.
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العبادي: جباية الكهرباء توفر الطاقة 
٢٤ ساعة

اأعلن رئي�س اللجنة االقت�صادية يف جمل�س حمافظة كرباء نا�رص اخلزعلي،  
ايقاف جميع ال�رصكات والبنوك العاملة يف املحافظة.

وق��ال اخلزعل��ي، ان "عم��ل تل��ك ال���رصكات يف املحافظة غ��ري قانوين ومل 
حت�ص��ل على اية موافقات ر�ص��مية بذلك ، ومت ايق��اف عمل بنوك و�رصكات 

تعمل على اقرا�س املواطنني مقابل ن�صبة فائدة مرتفعة".
وعّد اخلزعلي ان تلك ال�رصكات والبنوك متار�س عمليات الن�صب واالحتيال 

على املواطنني داخل املحافظة.

اأطلق��ت وزارة الزراع��ة دفع��ة جدي��دة من م�ص��تحقات الفاحني امل�ص��وقني 
ملح�صول احلنطة اإىل �رصكة ما بني النهرين العامة للبذور لعام 2016.

وذك��ر بيان للوزارة، اإن "اإطاق م�ص��تحقات تلك الدفعة ج��اءت بعد اكتمال 
تدقيقه��ا من قبل دي��وان الرقابة املالية" م�ص��يفًا، اإن "امل�ص��وقني املطَلقة 
م�صتحقاتهم كانوا قد �صّوقوا حم�صولهم من احلنطة اإىل موقع جرف النداف 

التابع لتلك لل�رصكة.
وا�ص��ار اإىل "ربط قوائم باأ�ص��ماء الفاحني الذين اأُطلقت م�صتحقاتهم لغر�س 

مراجعتهم املوقع لت�صلم م�صتحقاتهم املالية".

اأعلن م�رصف الر�صيد، ا�صتعداد فروعه ال�صتقبال طلبات الراغبني باحل�صول 
على �صلفة 10 رواتب ا�صمية ملوظفي دوائر الدولة.

وقال امل�رصف يف بيان له، ان "الدوائر الراغبة برتويج معامات منت�صبيها 
عليه��ا اال���رصاع بت�ص��مية خموليها الغرا�س املراجعة وت�ص��لم اال�ص��تمارات 

اخلا�صة بالتقدمي".
واأ�ص��اف امل�رصف ان "تعليماته ب�ص��اأن ال�صلفة ت�ص��منت ان تقوم كل وزارة 
ودائرة بت�ص��مية خمول لها بكتاب ر�ص��مي موقع م��ن رئي�س الدائرة مبا�رصة 
متنحه �ص��احية ترويج ومتابعة طلبات ال�ص��لف ملوظفي تلك الدوائر ملنع 

حاالت االبتزاز من قبل �صعاف النفو�س".
وكان م���رصف الرافدي��ن، ق��د اأطلق قبل اأ�ص��ابيع �ص��لفة مماثل��ة بقيمة 10 

مايني دينار ملوظفي دوائر الدولة وا�صدر �صوابط وتعليمات ب�صاأنها.

اأكد رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، ان م�رصوع جباية الكهرباء �صيوفر 
الكهرب��اء عل��ى مدى ٢٤ �ص��اعة للمواطنني وب�ص��عر منا�ص��ب وعادل ح�ص��ب 
اال�ص��تهاك. وقال العبادي خال تروؤ�صه اجتماع الهيئة العليا للتن�صيق بني 
املحافظ��ات، ان انت�ص��ارنا على ع�ص��ابات داع�س االرهابي��ة كان بدفاعنا 
ع��ن جمي��ع املواطنني وخدمته��م من دون متيي��ز، داعيًا جميع امل�ص��وؤولني 
واملحافظ��ني اىل "التع��اون والتناف���س يف تق��دمي اخلدمات وامل�ص��ي بهذا 

النهج من دون انحياز على ا�صا�س حزبي او قومي او مذهبي". 
وهن��اأ جمي��ع العراقيني باالنت�ص��ارات املتحققة، موؤك��دا ان همنا االول هو 
حماية املواطنني وانقاذهم من ع�ص��ابة داع�س املجرمة التي تفخخ منازل 

املواطنني وتتخذهم دروعًا ب�رصية.

اأعلنت وزارة النفط ح�ص��ول ارتفاع طفيف يف جمموع 
واالي��رادات  اخل��ام  النف��ط  م��ن  امل�ص��درة   الكمي��ات 
املتحقق��ة ل�ص��هر اآذار املا�ص��ي مقارنة ب�ص��هر �ص��باط 
املا�ص��ي، بح�ص��ب االح�ص��ائية النهائية ال�صادرة عن 
�رصك��ة ت�ص��ويق  النف��ط العراقية "�ص��ومو" ، حيث بلغت 
كمية ال�ص��ادرات )101( ملي��ون برميل ) مائة وواحد 
ملي��ون برميل ( بايرادات بلغ��ت )4( مليارات و)766 
( مليون��ًا ) اربعة مليارات و�ص��بع مائة و�ص��تة و�ص��تني 

مليون دوالر(.

 وق��ال املتح��دث با�ص��م وزارة النفط عا�ص��م جهاد ان 
جمموع الكميات امل�ص��درة من النفط اخلام ل�ص��هر اآذار 
املا�ص��ي من احلقول النفطية يف و�صط وجنوب العراق  
بلغ��ت )99 ( مليون��ا و )500( الف برمي��ل  بايرادات 
بلغ��ت ) 4 ملي��ارات و697 ملي��ون دوالر ( ، يف ح��ني 
كان جمموع ال�ص��ادرات من نفط كركوك )1( مليون و 
)500( الف برميل بايرادات بلغت )69 مليون دوالر(.
وا�ص��اف جه��اد ان مع��دل �ص��عر الربمي��ل الواح��د بلغ  

)47،188( دوالر .
وتاب��ع جه��اد ان الكمي��ات امل�ص��درة مت حتميله��ا من 
قب��ل ) 32 ( �رصك��ة عاملية من خمتلف اجلن�ص��يات من 

موانئ الب�رصة وخور العمية  والعوامات االحادية على 
اخلليج ومن ميناء جيهان الرتكي على البحر املتو�صط.
واأعلن وزير النفط جبار اللعيبي، اأن العراق �صيلتزم مبا 
�صي�ص��فر عنه اإجماع االآراء عندما تعقد اأوبك اجتماعها 
يف فيينا ال�ص��هر املقبل ملناق�ص��ة متدي��د اتفاق خف�س 
االإنت��اج. ونقلت م�ص��ادر اعامي��ة عن اللعيب��ي، قوله 
”�ص��نلتزم ب��ا ريب بق��رار اأوب��ك النهائ��ي والقرارات 

اجلماعية”.
واأ�ص��اف اأن “العراق، ثاين اأك��رب منتج يف اأوبك، ملتزم 
التزام��ا كاما باتف��اق خف�س املعرو���س الذي تقوده 
املنظمة ومت التو�ص��ل اإلي��ه العام املا�ص��ي واإنه حقق 

97 % م��ن ه��دف خف���س اإنتاج��ه”. وكان��ت اأوب��ك 
ورو�ص��يا ومنتجون اآخرون اتفق��وا على خف�س االإنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا ل�ص��تة اأ�ص��هر من اأول كانون 
الث��اين لدعم ال�ص��وق. ومن املتوقع اأن مي��دد املنتجون 

االتفاق ل�صتة اأ�صهر اأخرى عندما يجتمعون يف اأيار.
واأوع��زت وزارة النفط، برفع العلم العراقي فوق املباين 
التابع��ة لل��وزارة يف اجلان��ب االأمين من املو�ص��ل يف 
حمافظ��ة نين��وى بعد حتريره��ا من دن�س الع�ص��ابات 
بتلبي��ة  ا�ص��تمرارها  ال��وزارة  واأك��دت  االرهابي��ة. 
احتياج��ات املناطق املح��ررة من امل�ص��تقات النفطية 

واحلاجات ال�رصورية واخلدمات االن�صانية.

اأكد املدي��ر العام لل�رصكة العامة لات�ص��االت ناظم 
ت�ص��عرية  تخفي���س  عل��ى  ال��وزارة  ت�ص��ديق  لفت��ة، 
االنرتنت للمواطنني وفق �رصوط، يف حني ا�ص��ار اىل 
ان م�ص��كلة �ص��وء االنرتنت �ص��تحل يف االيام املقبلة 
من خال اي�صال كيبل �صوئي لكل منزل يف العراق.
خّف�ص��ت  االت�ص��االت  "وزارة  ان  لفت��ة،  وق��ال 

ولك��ن   25% بن�ص��بة  االنرتن��ت  ت�ص��عرية  �ص��ابقا 
ه��ذا التخفي���س مل يل��ِق بظال��ه عل��ى املواطن��ني 
وال���رصكات، واملوزع��ون فقط هم من ا�ص��تفادوا من 
ه��ذا التخفي�س، الفت��ًا النظر اىل ان ال��وزارة وافقت 
على تخفي�س جديد لت�ص��عرية االنرتنت للمواطنني ، 
فاذا كان �صعر امليغ 30 الف دينار �صيكون 20 الفا 

فقط على �صبيل املثال".
 مبينا ان ، الت�ص��عرية االخ��رية للمواطنني م�رصوطة 

بان ترى الوزارة انعكا�صاتها على املواطنني ومدى 
ا�صتفادتهم منها الن الوزارة هي من تبّنت مو�صوع 

التخفي�س".
وعن �صوء خدمة االنرتنت لدى املواطنني، اكد املدير 
العام لل�رصكة العامة لات�صاالت ، ان "هذه امل�صكلة 
تع��ود اىل كيب��ات االنرتن��ت القادم��ة م��ن املانيا 
واحيان��ا حتدث تقطع��ات يف البحر وهذه خا�ص��عة 
للو�ص��ع االقليم��ي لكونه��ا تع��رب املي��اه االقليمي��ة 

وت�ص��ل اىل الع��راق" م�ص��ددا على "ان م�ص��كلة �ص��وء 
خدم��ة االنرتن��ت ل��دى املواطنني �ص��تحل يف االيام 
املقبل��ة من خ��ال خدمة اي�ص��ال الكيبل ال�ص��وئي 
للمن��ازل الت��ي نعمل عيله��ا االن ويك��ون فيها لكل 
من��زل كيبل خا�س وبج��ودة انرتنت عالية، اف�ص��ل 
من خدم��ة "الوايرل�س" املعمول فيه��ا حاليا والتي 
ي�ص��رتك يف "املي��غ" الواح��د الوا�ص��ل للمن��زل عدة 

م�صرتكني ما ي�صعف من جودة اخلدمة".

النفط يشهد ارتفاعًا شهريًا 
في حجم الصادرات واإليرادات

االتصاالت تكشف عن أسباب ارتفاع تسعيرة اإلنترنت وسوء الخدمة

إيقاف جميع شركات اإلقراض 
في كربالء

الزراعة تطلق مستحقات جديدة 
لمسوقي الحنطة

مصرف الرشيد يستعد إلطالق 
سلفة العشرة رواتب للموظفين

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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