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اعلنت ال�سفارة االمريكية، عن ا�سدار العراق ت�سهيالت ا�ستثمارية 
لل�رشكات االمريكية ومواطنيها، فيما اكدت دعم وا�سطن لدخول 

العراق اىل منظمة التجارة العاملية.
وقالت ال�سفارة يف بيان، اإن "العا�سمة وا�سنطن احت�سنت اجلل�سة 
واالإ�ستثمار بني  التجارة  اإطـار  اإتفاقية  الثانية الإجتماع جمل�س 
التجارة  اإطار  اإتفاقية  عـن  وامُلنبثق  املتحدة  والواليات  العراق 

واالإ�ستثمار امُلوقعة بني البلدين يف العام 2005" .
وا�سافت ان "العراق والواليات املتحدة تباحثا خالل االجتماع 
عددا من الق�سايا الثنائية حول التجارة واالإ�ستثمار"، مبينة ان 
"االجتماع يهدف التعاون بني العراق والواليات املتحدة يف هذه 
املجاالت اإىل تعزيز دخول العراق اإىل االإقت�ساد العاملي واإيجاد 
ل�سوقي  امُلتبادل  للنوا�سل  اكرب  فر�س  لتعزيز  الكفيلة  ال�ُسُبل 
دعمها  عن  عربت  امُلتحدة  "الواليات  ان  اىل  وا�سارت  البلدين" 
منظمة  اإىل  اأالإن�سمام  عملية  يف  جمددا  للدخول  العراق  لقرار 
التجارة العاملية والتكفل باالإ�سالحات املحلية املطلوبة لالإيفاء 
باإلتزامات امُلنظمة، ف�سال عن حترير التعرفة اجلمركية والتجارة 
دعمها  عن  املتحدة  الواليات  ت  وعــربرّ كما  اخلدمات  جمال  يف 
للمعايري  وفقا  امُلعدة  ال�رشيبية  االإقــرارات  لقبول  العراق  لقرار 

املالية العاملية".
الوطني  اال�ستثمار  هيئة  طريق  عن  العراق  "قيام  عن  ولفتت 
منحهم  خــالل  من  االأمريكيني  امُل�ستثمرين  زيــارات  بت�سهيل 
اأ�سهر ت�سدر عن مكتب خا�س   6 تاأ�سريات متعددة الدخول ملدة 
نظام  تنفيذ  عن  ف�سال  املطار،  يف  يعمل  التاأ�سريات  الإ�سدار 

العمل  وتي�سريها، ف�سال عن  االإجراءات  لت�سهيل  الواحدة  النافذة 
اأداء امل�سارف  بواقع  للنهو�س  الدويل  والبنك  املالية  مع وزارة 
العراقية وتعزيز دورها يف دعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
الدخول  تاأ�سريات متعددة  باإ�سدار  العراق �سيقوم  ان  ا�سافة اىل 

مدتها 12 �سهراً اإىل مواطني الواليات املتحدة".
تخفي�س  على  العراق  �سجعت  املتحدة  "الواليات  ان  وبينت 
والواليات  العراق  وناق�س  الدواجن.  على  يفر�سها  التي  التعرفة 
اإجـــراءات  و�سفافية  والقمح  الــُرز  ا�ــســتــريادات  اأي�سا  املتحدة 

املناق�سة للحبوب يف العراق مبوجب مذكرتي تفاهم".
ايران  عقوبات  من  ا�ستثناء  ملنح  امريكي  عر�س  العراق  وتلقى 
مقابل �رشوط تخ�س قطاع الكهرباء، فيما ا�سارت اىل ان العراق 

يدر�س العر�س ب�سكل جدي ورمبا يوافق عليه.
الــعــراق  على  عر�ست  "وا�سنطن  ان  �سيا�سي  م�سدر  وقـــال 
ح�سول  لقاء  ــران،  اإي على  العقوبات  تنفيذ  من  ا�ستثناء  منحه 
الطاقة  قطاع  يف  عقود  لتنفيذ  ت�سهيالت  على  اأمريكية  �رشكات 
قد  العراق  اأن  تعتقد  املتحدة  "الواليات  ان  مبينا  الكهربائية"، 
ي�ستغرق نحو اأربعة اأعوام حلل م�سكلة نق�س الطاقة الكهربائية، 
 14 ولي�س  القطاع،  هذا  يف  دوالر  مليار   20 نحو  �سينفق  واأنه 

مليارا كما تخطط احلكومة".
على  �رشكاتها  ح�سول  ربــط  تعار�س  ال  "وا�سنطن  ان  وتابع 
اإيران"، مو�سحا  العقوبات على  ت�سهيالت لتنفيذ م�ساريع مبلف 
�رشكاتها  ت�سغيل  املتحدة  للواليات  �ست�سمن  ال�سيغة،  "هذه  ان 
ا�ستثمارات مالية �سخمة، ف�سال عن �سمانها  العراق �سمن  يف 
و�سول العراق اإىل مرحلة االكتفاء الذاتي من الكهرباء، ليتخل�س 

من ارتباطه الع�سوي ب اإيران يف هذا امللف".

اإدارة  قانون  خــالل  من  العراقي  الربملان  ي�سعى 
لتوحيد  املالية  اللجنة  اأمام  املوجود حاليا  الدولة 

�سلم رواتب جديد للموظفني.
وقالت ع�سو اللجنة القانونية النيابية عالية ن�سيف 
ان "هناك اأكرث من مقرتح مقدم من قبل اللجنة اىل 
االمانة العامة ملجل�س الــــوزراء ومنها توحيد �سلم 
رواتـــب موظفي دوائــر الدولة وفق العدالة وتكافوؤ 
اإدارة الدولة  الفر�س، وهذا ما ذكر يف فقرة قانون 

املوجود حاليا اأمام اللجنة املالية".
هذا  ت�رشيع  مــن  "الغاية  اأن  ن�سيف،  واأو�ســحــت 
ممن  الوزارات  موظفي  م�ستوى  رفع  هو  القانون 
الــتــي  ديــنــار  الــف   300 مــن  اأقــل  رواتــبــهــم 
املعي�سية  الــــظــــروف  مــواجــهــة  مــــن  متكنهم  ال 
مبينة  املتذبذب"،  االقت�سادي  والــو�ســع  ال�سعبة 
ان "الــقــانــون انـــحـــرف عـــن مـــ�ســـاره ال�سحيح 
بـــاأن  االعالمية  املن�سات  مــن  الــعــديــد  وتناقلت 
ـــر  ـــدوائـ الـ ـــب  ـــرواتـ لـ اإنــــقــــا�ــس  ـــاك عملية  ـــنـ هـ
الــنــواب  الـــوزراء وجمل�س  كــرئــا�ســة  الــخــا�ســة 
فــي حني اأن لكل مــن هــذه الــدوائــر قانونا خا�سا 
والتعليم  واخلارجية  النفط  وزارات  وحتى  بها، 
يف  اخلو�ــس  ميكن  ال  خا�سة  قوانني  لها  العايل 
غمارها حاليًا، لذا فاإن القانون يتعلق بتوحيد �سلم 
الدوائر  الدنيا ملوظفي  الــرواتــب  ورفــع  الــرواتــب 
اأردنــا حتقيق  ما  اإذا  وال�سناعة  والرتبية  كال�سحة 

العدالة".
"اللجنة  اأن  اإلــى  النيابية،  القانونية  ع�سو  وت�سري 
تتابع هذا القانون يف جمل�س النواب، ولقد حتدثنا 
مع رئي�س اللجنة املالية واأو�سحنا الهدف اال�سا�سي 

اآنفًا  اأوردنـــاه  لغر�س  الــرواتــب  �سلم  توحيد  من 
باأنه بــ�ســاأن مــن يــتــقــا�ســى رواتــــب قــلــيــلــة، 

ولــيــ�س بهدف تقليل رواتب موظفي الوزارات".
ـــة  ـــنـ ـــجـ ـــلـ ـــــــــد عــــ�ســــو الـ ـــه، اأكـ ـــبـ ـــانـ مـــــــن جـ
"مترير  ـــرورة  �سـ العقابي  ح�سني  الــقــانــونــيــة 
تــعــديــل �ســلــم الـــرواتـــب وفـــق قــانــون رواتــــب 
موظفي الدولة، لذا قدم مقرتح لوزارة املالية من قبل 
جمل�س الوزراء لبيان الراأي يف تعديل �سلم الرواتب، 

خا�سة الدرجات من اخلام�سة اىل العا�رشة".
ن�سغط  النواب  جمل�س  يف  "اأننا  اإىل  العقابي  ولفت 
وذلــــك  الــتــعــديــل  هــــذا  تــمــريــر  بــاتــجــاه 
بع�س  فــي  الوظيفية  الــــدرجــــات  من  عــــددا  ن  الأ
ما  اأقــل  رواتــب  �سلم  م�سكلة  من  تعاين  الــــوزارات 
انــه جمحف وغــيــر من�سف بــحــقــهــا،  يقال عنه 
التعديل  هذا  تبني  الــــوزراء  جمل�س  عــلــى  لـــذا 
وحت�سني و�سع الدرجات املتدنية خا�سة وان هناك 
قدرة مالية �سببها حت�سن اأ�سعار الــنــفــط، ويــمــكــن 
تــعــديــل الـــرواتـــب وفـــق هـــذه الــقــدرة املالية".
واو�سح العقابي، اأن "هــذا التعديل يكون على اأ�سا�س 
غــيــر  و�سعها  وحت�سني  وطبيعتها  الــــــدرجــــــة 
الــ�ســهــادة  مـــراعـــاة  مـــع  واملن�سف  الـــعـــادل 
ي�سد  القانون  هذا  لذا  واالخت�سا�ـــس،  والــكــفــاءة 

ثغرة التفاوت ما بني الوزارات."
اأن  ال�سفار،  اأحمد  املالية  اللجنة  ع�سو  ويقول 
اللجنة  اأمام  املهمة  املو�سوعات  من  عددا  "هناك 
يف  ت�سب  بقوانني  واخلروج  ملناق�ستها  املالية 
"كان  انه  اىل  م�سريا  العراقي"،  املواطن  م�سلحة 
اخلدمة  قانون  حول  اجتماع  اأيـــــام  قبل  لدينا 
االحتادية املوحد، كما ان هناك جلنة خا�سة تدر�س 

بعناية �سلم رواتب املوظفني".

الرقمية، املماثلة لعملة بيتكوين،  العملة  وت�ستند 
الكتل(،  ت�سني)�سل�سلة  بلوك  تكنولوجيا  على 
عر�سة  تكون  اأن  ــدون  ب تتوافر  �سوف  ولكنها 

لتقلبات االأ�سعار.
وقال ديفيد ماركو�س، مدير م�رشوع العملة، التي 
يطلق عليها ليربا، اإن في�سبوك لن يكون قادرا على 

االطالع على بيانات املعامالت.
واأ�ساف ماركو�س، اأن نظام ليربا �سوف ي�ستخدم 
التحويالت  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  االأمر  بادئ  يف 
روؤيــة  فــان  ــك،  ذل ومــع  املختلفة.  العمالت  بني 
و�سيلة  العملة  جعل  هى  املدى،  طويلة  امل�رشوع 

كاملة للدفع.
ومن اأجل حتقيق هذا الهدف، �سكل في�سبوك حتالفا 
ومن  ب�سوي�رشا.  جنيف  ومقرها  ليربا  رابطة  مع 
ال�رشكات   28 وعددهم  احلاليني  اأع�ساءها  بني 

املقدمة للخدمات املالية مثل فيزا وما�سرت كارد 
دمج  ت�سهيل  ميكنها  �رشكات  وهــى  بــال،  وبــاي 

عملة ليربا يف اأنظمة الدفع.
باي  واإي  فودافون  �رشكات  للتحالف  ان�سم  كما 
�سبوتفي  وتطبيق  بوكينج  ملن�سة  باالإ�سافة 

املو�سيقي و�رشكتي اأوبر وليفت خلدمات النقل.
وي�سار اإىل اأن عمالت تكنولوجيا بلوك ت�سني مثل 
اأمر ي�سعى  االأ�سعار، وهو  بيتكوين تتاأثر بتقلبات 
يتم  �سوف  لذلك  ليربا.  عملة  مع  لتجنبه  في�سبوك 
عمالت  من  موؤلف  احتياط  �سندوق  تخ�سي�س 

خمتلفة لتغطية عملة ليربا.
مع  التعامل  كيفية  ليربا  رابطة  حتــدد  و�سوف 
العمالت وال�سندات مثل االأ�سهم كاإحتياط للحفاظ 
بيتكوين،  عك�س  على  ويذكراأن  م�ستقر.  �سعر  على 
ولكن  م�ستخدمون،  يطلقها  عملة  ليربا  تكون  لن 
�سوف يتعني �رشاوؤها من الدول االأع�ساء بالرابطة 

اأو املن�سات التجارية.
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صادرتنا للعراق ليست
 بمستوى الطموح 

استخدام وقود الغاز السائل بداًل من 
النفط األسود لتشغيل معامل الطابوق

بعض جيراننا بالمنطقة 
يزعزعون سوق النفط

تباشر بتنفيذ مشروع تطوير 
واتمتة تسجيل العالمات التجارية

اكد ال�سفري املجري لدى العراق اتيال تار، ان ال�سادرات املجرية للعراق لي�ست 
مب�ستوى الطموح وهي ال تتعدى 50 مليون دوالر، فيما طالب بالرتكيز على 
نقل التكنولوجيا والتبادل القائم على املعرفة.وقال تار يف ت�رشيح �سحايف 
ان "العالقات التجارية الثنائية بني العراق واملجر لي�ست مب�ستوى الطموح ال 
يف حجمها وال يف م�ستواها على الرغم من ان املجر تعتمد بن�سبة عالية من 
دخلها على التجارة"، مبينا ان "ال�سادرات املجرية للعراق ال تتعدى مبالغها 
وم�ستقاته".  النفط  للمجر  العراق  ي�سدر  حني  يف  �سنويا  دوالر  مليون   50
وا�ساف تار ان "م�سكلة النقل تعد احد اال�سباب الرئي�سية يف �سعف ال�سادرات 

املجرية للعراق ب�سبب ارتفاع تكلفة ال�سحن .

�سددت وزارة النفط، على �رشورة ا�ستخدام وقود الغاز ال�سائل بداًل من النفط 
االأ�سود لت�سغيل معامل الطابوق.

وقال وزير النفط ثامر الغ�سبان خالل ا�ستقباله عدداً من اأ�سحاب معامل 
واخلا�س  العام  "القطاعني  اإن   ، النفط  لــوزارة  بيان  بح�سب  الطابوق، 
املوا�سفات  وفق  وتنميتها  ال�سناعة  لتطوير  العراقية  الدولة  ذراعا  هما 
اأن "الوزارة تقدم دعمها الأ�سحاب معامل  اإىل  والتقنيات احلديثة"، م�سرياً 
الوطني  االنتاج  اإدامــة  اأجل  من  الــالزم  الوقود  توفري  خالل  من  الطابوق 
وتوفري املواد االأولية لقطاع البناء واالعمار، ف�ساًل عن فر�س العمل التي 

توفرها هذه املعامل".

اأكد وزير النفط االيراين بيجن زنكنة اأن اأو�ساع �سوق النفط العاملية لي�ست 
باملنطقة  اجلريان  بع�س  واأن  ال�سيا�سية  بــاالرادة  وتتاأثر  اأحد،  مب�سلحة 

يزعزعون ال�سوق.
واأو�سح زنكنة عقب لقائه وزير الطاقة الرو�سي الك�سندرنوفاك يف طهران 
، اأنه :�سي�سارك يف الدورة 176 من اجتماع منظمة الدول امل�سدرة للنفط 

املقرر من 10 اىل 12 متوز املقبل.
بع�س جرياننا يف  واأن  م�ستقرة وه�سة  النفط غري  �سوق  اأو�ساع  اأن  وبنيرّ 
على  اأحد  مب�سلحة  لي�ست  االو�ساع  هذه  واأن  ال�سوق  يزعزعون  املنطقة 

املدىين الق�سري والطويل.

واملعادن  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سناعي  والتطوير  التنظيم  دائرة  با�رشت 
من  بتمويل  التجارية  العالمات  ت�سجيل  وامتتة  تطوير  م�رشوع  بتنفيذ 

الوزارة .
بح�سب  مو�سى  عالء  ال�سناعي  والتطوير  التنظيم  دائرة  عام  مدير  وقال 
التحتية  البنية  من   %70 مان�سبته  ان  واملعادن  ال�سناعة  لوزارة  بيان 
بالت�سغيل  للبدء  متهيدا  اجنزت  قد  للم�رشوع  الالزمة  وامل�ستلزمات 
وفق  التجارية  العالمات  ت�سجيل  منظومة  وهي   )IPS( لنظام  التجريبي 
متطلبات منظمة امللكية الفكرية واملعدة من قبل املنظمة العاملية للملكية 

الفكرية )الوايبو( ".

ايران : المجر:  الصناعةالنفط:

العراق يصدر تسهيالت استثمارية للشركات االمريكية ومواطنيها

العراق... سلم رواتب جديد للموظفين
 يلوح في االفق

موقع فيسبوك 
يستعد إلطالق عملة رقمية
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