
م�رشوع  بني  عالقة  وجود  االت�صاالت،  وزارة  نفت 
الكيبل ال�صوئي ومراقبة الهواتف النقالة، م�صرية اإىل 
اأن الق�صية املرفوعة يف جمل�س النواب �صد امل�رشوع 

مت تاجيل البت بها اىل يوم 26 من ال�صهر احلايل.
احدى  مع  عقدا  االت�����ص��االت،  وزارة  وقعت  بينما 
مناطق  يف  ال�صوئي  الكيبل  ملد  املحلية  ال�رشكات 
خدمات  �صيوفر  امل�����رشوع  ان  اىل  م�صرية  ال��ك��رخ، 
امنية وار�صية، ف�صال عن خدمات 99 قناة ف�صائية 

م�صفرة.
�صاريًا  م��ازال  ق�صائيًا  اأم��راً  هناك  اأن  م�صدر  واأك��د 
العقد املربم بني وزرة االت�صاالت و�رشكة  باإيقاف، 
)�صيمفوين ايرث لنك( ملد واإن�صاء الكيبل ال�صوئي يف 

العراق.
ال��را���ص��د، يف  االت�����ص��االت ح�صن كاظم  وزي��ر  وق��ال 
الكيبل  "م�رشوع  اإن  ل���)اجل��ورن��ال(،  ورد  ت�رشيح 
ال�صوئي، خدمي ا�صتثماري العالقة له بال�صيطرة 
على مراقبة الهواتف النقالة"، 

م�صيفًا 

اأن "امل�رشوع عقد ا�صتثماري مل يدفع العراق اي �صيء 
عنه و�صيدر للموازنة العامة مبالغ كبرية".

وتابع الرا�صد اأن "الق�صية املرفوعة �صد امل�رشوع مت 
تاجيل البت بها اىل يوم 26 من ال�صهر احلايل".

"ال�رشكة العامة لالت�صاالت والربيد وقعت  وذكر ان 
مع �رشكة افق ال�صماء ملد �صبكة الكيبل ال�صوئي يف 
جانب الكرخ ومناطق اخرى من بغداد"، م�صريا اىل ان 

"ال�صبكة �صيتم اي�صالها اىل بيوت امل�صرتكني".
الف   50 بواقع  �صتكون  "ال�صبكة  ان  الرا�صد  وا�صاف 
خط جتريبي والتي �صتوفر خدمات 99 قناة ف�صائية 
م�صفرة بجودة HD، ف�صال عن االت�صاالت بال�صوت 
وال�صورة وخدمة االنرتنيت"، مبينا ان "امل�رشوع من 

�صاأنه اعادة خدمة الهاتف االر�صي بتقنية جديدة".
وتابع ان "ال�صبكة �صتوفر اي�صا خدمات امنية خا�صة 
للحد  الكامريات  ون�صب  املعلومات  على  بال�صيطرة 
من اخلروقات االمنية"، الفتا النظر اىل ان "امل�رشوع 

حظي مبوافقة االمن الوطني واجلهات االخرى".
اأكد نائب املدير التنفيذي ل�رشكة افق ال�صماء بدوره 
ال�صوئي  الكيبل  م�رشوع  �صاحبة   SCOPESKY
بتقنية  االنرتنت  خدمة  "تكاليف  ان  قي�س،  فرا�س 
املجهز  من  مبا�رشة  �صتكون  ال�صوئي  الكيبل 
ان  الرئي�صي". وقال قي�س، 

منزل  كل  يف  فايرب  تعني   والتي   FTTH "تقنية 
 GPON هي من ال�صبكات املتطورة وتعمل بتقنية
والتي متتد من البداالت الرئي�صية يف املدن لتمر اىل 
املحالت واالزقة لتنتهي بعامود يف كل فرع يحتوي 
جدا  عالية  بتقنيات  منزال   16 يغذي  مق�صم  على 

وا�صتقرارية متناهية".
اخلدمة  ه��ذه  خ��الل  من  "ميكن  ان��ه  قي�س  وا�صاف 
عالية  ب�رشعة  املنازل  اىل  االنرتنت  خدمات  جتهيز 

."SMB 100 جدا ت�صل اىل
واو�صح ان "تكاليف خدمة االنرتنت �صتكون بطريقة 
املجهز  امل�صدر  من  اال�صرتاك  كارتات  عرب  نظامية 
بو�صطاء  مرورها  دون  من  مبا�رشة  امل�صرتك  اىل 
مدعومة  ا�صعارها  و�صتكون  ثانونيني  وجمهزين 
خدمة  مركز  من  وال�صيانة  التقني  الدعم  توفري  مع 
اجلديدة  "ال�صبكة  ان  اىل  قي�س  وا���ص��ار  الزبائن". 
كاالمطار  املناخية  بالعوامل  تتاأثر  ال  لالنرتنت 

واالجواء املرتبة والرياح العالية".
االت�صاالت  �صبكات  ق��دم  يعاين  ال��ع��راق  اأن  يذكر 
االأر�صية وتخلفها ما اأدى اإىل عزوف املواطنني عن 
امل�صطرد  والتنامي   2003 بعد  ال�صيما  ا�صتعمالها، 
يف انت�صار الهواتف النقالة وما تتمتع به من مرونة 

وتطور مقارنة بالهواتف االأر�صية.
بغداد،  يف  اأم�س  ال�صوئي،  الكبيل  خدمات  واأنطلقت 
الكائن  للم�رشوع  الرئي�صي  امل��وق��ع  م��ن 
يف ب���رج ب��غ��داد ق��رب 

وزارة  من  بالقرب  املن�صور  مبنطقة  الن�صور  �صاحة 
الفنية  امل�صتلزمات  جميع  تهيئة  بعد  االت�صاالت، 
واالإدارية واللوج�صتية اخلا�صة بافتتاح وتد�صني هذا 
الر�صمية  اجلهات  اىل  الدعوات  توجيه  ومت  امل�رشوع 

و�رشكات االت�صال للح�صور. 
مل  اتهامات  "هناك  اإن  ل�)اجلورنال(،  م�صدر  وقال 
الكيبل  ومد  اإن�صاء  عقد  ان  بخ�صو�س  ق�صائيًا،  ترّد 
االت�صاالت  وزارة  بني  واملربم  العراق  يف  ال�صوئي 
و�رشكة �صيمفوين ايرث لنك يت�صمن خماطر على امن 
خمالفات  اىل  ا�صافة  واالأ�صخا�س  الدولة  معلومات 
"املخالفات  اأن  قانونية وهدر باملال العام"، مبينا 
االأمنية تتعلق بان الكيبل مت مده من اأمريكا اىل دول 
مير  احدها  حم��اور  عدة  من  العراق  ويدخل  العامل 
العراق واالآخر من  االأردن ثم  ال�صهيوين ثم  بالكيان 
جهة اإقليم كرد�صتان والثالث من جهة اخلليج العربي 

وهي منافذ عليها عالمات ا�صتفهام".
هو  العامل  دول  كل  يف  به  "املعمول  اأن  واأ���ص��اف، 
خروجها  اأو  دخولها  قبل  للمعلومات  فالتر  و�صع 
الذي  العراق  يف  امل��ربم  العقد  با�صتثناء  بلد،  الأي 
الفتا  لالخرتاق"،  عر�صة  واأمنها  املعلومات  يرتك 
النظر اىل اأن "هنالك حتفظًا اأر�صل من وزارة الدفاع 
كل  من  الرغم  وعلى  الوطني  واالأم��ن  واملخابرات 
بعك�س  كانت  االت�صاالت  وزارة  اإج��راءات  فان  هذا 
مازالوا  ال��وزارة  "خرباء  ان  وذكر  التحفظات".  تلك 
�رشوري  عمل  هو  ال�صوئي  الكابل  مد  ان  يوؤكدون، 
اية  عليه  توجد  وال  للبلد  التحتية  البنى  وحتتاجه 

ا�صكالية".

خبراء: القروض الخارجية الخيار 

األصعب لسد عجز الموازنة
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الثالثاء 

اقتصاديات العراق
أسعار االشتراك ستكون مباشرة من المجهز الرئيسي

قريبًا االنترنت الضوئي في أحياء الكرخ.. جدوى استثمارية وجدل أمني!
بغداد- خاص

إصالحات بريطانية تعد بشفافية 

أكبر في االكتتابات العامة األولية

اجتماع لعمالقة النفط 

في هيوستون بعد حرب األسعار
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البصرة تناقش الصين لدخول 
شركاتها إلى المحافظة

هيئة الحج تطالب النقل بفتح 
المنافسة في النقل الجوي

ك�ص��ف نائ��ب حمافظ ذي قار حمم��د ال�صويل��ي، اأن احلكوم��ة املحلية يف 
املحافظ��ة بانتظ��ار ت�صدي��ق وزارة االعم��ار واال�ص��كان عل��ى الت�صاميم 
التي ار�صلته��ا بلدية النا�رشية للمبا�رشة باعادة تقاطع �صوق ال�صيوخ اىل 
و�صع��ه ال�صاب��ق، يف حني بني اأن ال��وزارة رف�صت ف�صخ العق��د مع ال�رشكة 
املنفذة للم�رشوع. وذكر ال�صويلي، ان "املحافظة اتفقت مع وزارة االعمار 
واال�ص��كان والبلدي��ات عل��ى انه��اء العم��ل مب���رشوع جم�رش تقاط��ع �صوق 
ال�صي��وخ، واع��ادة التقاط��ع اىل و�صعه ال�صاب��ق"، مبين��ًا ان "االتفاق جاء 
بعد عدم قدرة ال�رشكة املنفذة للم�رشوع على امل�صي قدمًا بتنفيذه، ب�صبب 
االزم��ة املالية". واكد ان "الوزارة ق��ررت االبقاء على االعمال التي قامت 

بها ال�رشكة يف الوقت ال�صابق، مبينة عدم نيتها ف�صخ العقد معها".

اأك��د وزير ال�صناعة واملعادن وكالة حممد �صياع ال�صوداين، قدرة ال�صناعة 
الوطنية على تلبية متطلبات واحتياجات اغلب وزارات الدولة.

وذك��ر بي��ان ل��وزارة ال�صناع��ة ان ال�صوداين اطل��ع على امكاني��ات �رشكة 
دي��اىل العام��ة االنتاجي��ة والت�صنيعية خ��الل جولة ميداني��ة اجراها يف 
معام��ل ال�رشكة للتع��رف واالطالع على �صري العم��ل واالنتاج يف �رشكات 
الوزارة وامل�صانع التابعة لها ، وقد �صملت اجلولة معمل حموالت التوزيع 
ومعمل حموالت القدرة وخط انتاج اخلزان وخطي ت�رشيح وتقطيع احلديد 

الكهربائي ومعمل املقايي�س االلكرتونية ومعمل القابلو ال�صوئي.
واأك��د الوزي��ر، اأن "الو�ص��ع امل��ايل احل��ايل يحتم عل��ى الدول��ة البحث عن 
بدائ��ل لتقليل االنفاق وتنويع م�صادر الدخل بداًل عن االعتماد الكلي على 

الواردات النفطية لرفع العبء عن موازنة الدولة".

بح��ث حماف��ظ الب�رشة ماج��د الن�رشاوي، م��ع �صفري جمهوري��ة ال�صني 
ال�صعبية لدى العراق ت�صن ويت�صنغ اأفاق التعاون االقت�صادي بني البلدين 
وفتح قن�صلية لل�صني يف الب�رشة، واإقامة معر�س للمنتوجات ال�صينية 
يف املحافظة. وقال الن�رشاوي خالل موؤمتر م�صرتك مع ال�صفري ال�صيني 
"ناق�صن��ا دخ��ول ال���رشكات ال�صيني��ة للم�صارك��ة يف بع���س امل�صاريع 
اخلا�صة بالبنى التحي��ة يف حمافظة الب�رشة"، م�صيفا اأنه "مت التو�صل 
اىل اتف��اق لفت��ح قن�صلي��ة جلمهوري��ة ال�ص��ني ال�صعبي��ة يف املحافظة، 
واقام��ة م�صاري��ع و�صفه��ا باملهم��ة واال�صرتاتيجية من قب��ل ال�رشكات 

ال�صينية وفقًا لنظام الدفع باالآجل".

بغداد- خا�س
طالبت هيئة احلج والعمرة، وزارة النقل بفتح باب املناف�صة اإىل النواقل 
االخ��رى وع��دم االقت�صار على ناق��ل واحد، مبين��ة اأن ا�صعارها منا�صبة 

جدا قيا�صا بالدول االخرى.
وذكر املتحدث با�صم الهيئة ح�صن فهد الكناين، ان املدة ال�صابقة وحتديدا 
خالل عطلة ن�صف ال�صنة للمدار�س تلكاأت اخلطوط اجلوية العراقية بنقل 
املعتمري��ن اىل الديار املقد�صة ب�صبب حجم املعتمرين قيا�صا بالطائرات 
املتواف��رة ل��دى ال�رشكة ما تع��ذر على الكثريين الذه��اب وامتام منا�صك 
العم��رة عل��ى الرغ��م م��ن ان الهيئ��ة زودتهم باالع��داد واك��دت ان اعداد 
الطائ��رات ال تكف��ي. وا�صاف الكناين اأن "عل��ى وزارة النقل ولعدم تكرار 
ذل��ك، اأن تفتح باب املناف�صه للنواقل الوطنية االخرى لكي تكون هنالك 

م�صاحة وا�صعة لنقل املعتمرين".

اأعلن��ت وزارة املالي��ة يف حكومة اقلي��م كرد�صتان، 
ج��دواًل جدي��داً لتوزيع رواتب موظف��ي االقليم ل�صهر 

كانون الثاين املا�صي.
وج��اء يف اجلدول ال��ذي اأعلنته ال��وزارة، اأن "رواتب 
�صهر كانون الثاين �صتوزع اليوم الثالثاء، ملديريات 
روات��ب  �صت��وزع  بينم��ا  امل��دن(،  )خ��ارج  الرتبي��ة 

مديريات الرتبية )داخل املدن( يوم غد االأربعاء".
وح��دد اجلدول ي��وم اخلمي�س، موع��دا لتوزيع رواتب 
ذوي ال�صه��داء واملوؤنفل��ني وال�صجن��اء ال�صيا�صي��ني، 
وموظف��ي وزارة ال�صه��داء واملوؤنفلني، يف حني حدد 

يوم االحد، موعدا لتوزيع رواتب ديوان واألوية وزارة 
البي�صمركة.

كم��ا حدد اجل��دول ي��وم االثنني املواف��ق 13 /3 / 
2017 ، موعدا لتوزيع وحدات )70 و 80( التابعة 
ل��وزارة البي�صمركة، ويوم االربع��اء املوافق 15 /3 
/ 2017، لتوزيع روات��ب جمل�س اال�صاي�س، وقيادة 
بي�صمركة زير فاين  ، وقيادة �رشطة الدفاع والطوارئ.

 ،2017  /  3/  16 املواف��ق  اخلمي���س  ي��وم  ام��ا 
فق��د مت حتدي��ده لتوزيع روات��ب موؤ�ص�ص��ة اال�صاي�س 
العام��ة، ووزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي، 
ووزارة املالي��ة واالقت�ص��اد ، يف ح��ني ح��دد ي��وم 
االح��د املواف��ق 19 /3 / 2017، موع��دا لتوزي��ع 

روات��ب وزارة الداخلي��ة. اما روات��ب وزارتي ال�صحة 
والنقل واملوا�صالت فقد حدد لتوزيعها يوم االثنني 
ي��وم  2017، يف ح��ني ح��دد   /  3/ 20 املواف��ق 
االح��د املواف��ق 26 /3 / 2017، لتوزي��ع روات��ب 
وزارات البلدي��ات وال�صياح��ة، واالعم��ار واال�صكان، 
وال��روات  والتج��ارة،  وال�صناع��ة  والكهرب��اء، 
الطبيعي��ة، والتخطي��ط، ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة، 
وهيئ��ة حق��وق االن�ص��ان، واملناط��ق الكرد�صتاني��ة 
خ��ارج االقلي��م، وهيئ��ة البيئ��ة، وهيئ��ة اال�صتثمار، 
وموؤ�ص�صة االلغام، وهيئة النزاهة، واملفو�صية العليا 

النتخابات كرد�صتان.
كم��ا ت�صم��ن اجل��دول حتديد ي��وم االثن��ني املوافق 

ذوي  روات��ب  لتوزي��ع  موع��دا   ،2017  /  3/  27
العم��ل  ل��وزارة  التابع��ني  اخلا�ص��ة  االحتياج��ات 
وال�ص��وؤون االجتماعي��ة، وروات��ب وزارت��ي االوقاف 
والعم��ل وال�ص��وؤون االجتماعي��ة، بينم��ا ح��دد ي��وم 
الثالث��اء املواف��ق 28 /3 / 2017، لتوزيع رواتب 
وزارات الزراعة واملوارد املائية، والثقافة وال�صباب، 
كرد�صت��ان،  ورئا�ص��ة  الق�ص��اء،  وجمل���س  والع��دل، 

ورئا�صة الربملان، ورئا�صة جمل�س الوزراء.
اأم��ا يوما االأح��د واالثن��ني 3-2 /4 / 2017، فقد 
حددهم��ا اجل��دول موع��دا لتوزيع روات��ب متقاعدي 
البي�صمرك��ة، ويوم��ا الثالثاء واالربع��اء 4-5 /4 / 
2017، موعدا لتوزيع رواتب املتقاعدين املدنيني.

اأعلن��ت دائ��رة زراعة كركوك و�ص��ول م�صتحقات فالحي 
ومزارع��ي كرك��وك، موؤك��دة املبا���رشة بتوزيعه��ا ع��رب 
زراع��ة كرك��وك  . وق��ال مدي��ر  املدين��ة  م�ص��ارف يف 
املهند�س مهدي مب��ارك يف ت�رشيح �صحفي، اإن "دائرة 
زراعة كركوك تلقت ا�صعاراً من وزارة الزراعة واحلكومة 
االحتادية ب���رشف مبلغ 79 مليار و200 مليون دينار 
ع��ن اكماله��ا تنفيذ خط��ة اال�صت��زراع للمو�ص��م ال�صتوي 

مبح�صول احلنطة .. يف حني اكدت ا�صافة 20 الف دومن 
ميثل االرا�صي املحرره �صمن خطتها ال�صتوية".

واأو�صح اأن "فالحي كركوك مل يت�صلموا كامل م�صتحقاتهم 
للموا�ص��م 2014 و2015 و2016 اال ن�صفه��ا وب�ص��كل 
متقط��ع"، مو�صح��ا اأن "���رشف امل�صتحقات م��ن �صاأنه 
حتفيز الفالحني على تطوير الواقع الزراعي". واأ�صار اإىل 
اأن "دائرة زراعة كركوك ت�صلمت اي�صا مر�صات وباذرات 
با�صعار مدعوم��ه لتجهيزها للفالحني بن�صبة دعم ت�صل 
اىل ما ب��ني 30 اىل %50". واو�ص��ح ان زراعة كركوك 

كانت قد اكملت تنفيذ خطته��ا للمو�صم الزراعي ال�صتوي 
وال��ذي �صمل زراع��ة 360 الف دومن مبح�ص��ول احلنطة 
والت��ي �صهد املو�صم احل��ايل ا�صافة 20 الف دومن �صمن 
املناط��ق املحرره يف ق�صاء دقوق وق�صبة ب�صري جنوبي 
كرك��وك اىل جان��ب توزي��ع اال�صم��ده جلمي��ع الفالحني 
خا�ص��ة ب�صمال كرك��وك والتي ت�صنف باأنه��ا م�صمونة 
االمط��ار و توزي��ع ال��ف و100 ط��ن من الب��ذور واربعة 
االف طن من اال�صمدة، موؤكدا اأن "اخلطة ا�صتثنت مناطق 
جنوب��ي كرك��وك وغربيه��ا من اخلط��ة لكونه��ا مازالت 

تخ�ص��ع ل�صيط��ره عنا���رش داع���س من��ذ حزي��ران العام 
2014". يذك��ر اأن كرك��وك تع��د من امل��دن الرائدة يف 
االنتاج الزراعي خا�صة زراعة املحا�صيل اال�صرتاتيجية 
كاحلنطة وال�صعري والذرة ال�صفراء وال�صم�صم ملا متتاز به 

من م�صاحات زراعية كبريه وخ�صبة. 
واأعلن��ت حمافظة كركوك، ان ال�صن��دوق الدويل للتنمية 
الزراعي��ة التاب��ع اىل االأمم املتح��دة خ�ص���س مبل��غ 7 
مالي��ني دوالر لدع��م م�صاري��ع الفالح��ني ال�صغ��رية يف 

عموم مناطق املحافظة.

كردستان تعلن جدوال جديدًا 
لتوزيع رواتب موظفي اإلقليم

المباشرة بصرف مستحقات فالحي كركوك للموسم 2016

اإلعمار ترفض فسخ العقد مع الشركة 
المنفذة لمشروع مجسر سوق الشيوخ

وزير الصناعة يؤكد القدرة على تلبية 
متطلبات الوزارات
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