
 اأعلن��ت وزارة االت�ش��االت  ، ان الع��ام احل��ايل �شي�شه��د 
انط��الق العم��ل بامل�رشوع الوطني لالنرتن��ت يف العراق، 
وانط��الق اخلدمة با�رشع �شبكة انرتنت يف العامل، وبكلفة 

اقل من الكلفة احلالية بن�شبة كبرية
وقال الناط��ق با�شم وزارة االت�ش��االت حازم حممد علي 
يف حدي��ث خا���ص للجورن��ال " اإن امل���رشوع الوطن��ي 
لالنرتنت يف العراق م���رشوع يدر ارباحا مالية �شخمة ، 
م�ش��ريا اىل انه قد يوازي امل�شاريع اال�شتثمارية يف جمال 

النف��ط وتكري��ره " . 
وا�ش��اف " ان امل���رشوع مل تتحم��ل تكاليفه ال��وزارة بل  
قامت ال�رشكات املنفذة بتحمل جميع التكاليف والوزارة 
حتتف��ظ بح��ق اال���رشاف وادارة كامل مفا�ش��ل امل�رشوع 

الوطني". 
وق��ال عل��ي " بعد اق��ل من عام عل��ى تاريخ ب��دء التنفيذ 
م��ع  االت�ش��االت  وزارة  قيا�شي��ة جنح��ت  م��دة  وخ��الل 
ال���رشكات املتعاق��دة معه��ا باجناز %93 م��ن م�رشوع 
يف  ال�شوئ��ي  الكاب��ل  وجتهي��ز  م��د 
انح��اء  جمي��ع 

الع��راق االأمر الذي ينعك�ص عل��ى ا�شعار االنرتنت املتاحة 
للمواطنني يف العراق  " 

واأ�ش��اف اأن��ه مت ت�شكيل جلان رقابية من ال��وزارة تتابع 
انعكا�ش��ات التخفي�ص عل��ى واقع املواط��ن ب�شكل فعلي، 
ملكيته��ا  وتع��ود  وحممي��ة  موؤّمن��ة  ال�شبك��ة  ان  مبين��ا 
ل��وزارة االت�شاالت، وت���رشف عليها ال��وزارة وبالتن�شيق 
و�شيك��ون  الع��راق،  يف  العلي��ا  االمني��ة  اجله��ات  م��ع 
للكاب��ل ال�شوئ��ي بوابات نف��اذ دولية حلماي��ة البيانات 
واملعلوم��ات الداخل��ة واخلارجة وفلرتته��ا ل�شمان امن 

العراق
وا�ش��ار اىل ان امل���رشوع ا�شتثماري واع��د، ويحقق موارد 
مالي��ة كبرية للدولة من واردت��ه،و بالرغم من ان الوزارة 
مل تتحم��ل تكاليف امل�رشوع ب��ل قامت ال�رشكات املنفذة 

بتحمل جميع التكاليف لهذا امل�رشوع
واو�ش��ح ان ال��وزارة حتتفظ بحق اال���رشاف واإدارة كامل 
مفا�ش��ل امل���رشوع الوطن��ي لالنرتن��ت يف الع��راق حيث 
ي�شه��د الع��راق اط��الق اخلدمة باأ���رشع �شبك��ة يف العامل، 

وبكلفة اقل من الكلفة احلالية بن�شبة كبرية
"الكابل ال�شوئي" �شمن م�رشوع )�شينفوين- اأيرث لنك( 
�شيدخ��ل اإىل اخلدمة منت�ش��ف العام احلايل .. فما هو هذا 
امل���رشوع وكيف �شيحقق اإيرادات مالية للموازنة العامة 
وم��ا اأهميت��ه االأمني��ة يف العراق؟.
االأم��ر  ان  اال 

االخر هو ان امل�رشوع �شيلغي جميع ابراج االنرتنت.
ع�شو جلنة اخلدمات واالإعم��ار الربملانية النائب توفيق 
الكعب��ي حتدث  ع��ن امل�رشوع،  يف وقت �شاب��ق : "العراق 
اليوم يعتمد اإعتماداً كليًا على النفط وهذا خطاأ كبري يجب 
اإ�شتدراكه"، م�شرياً اإىل اأنه  يجب اأن تتنوع م�شادر الدخل 

لالإقت�شاد العراقي من الزراعة واالإت�شاالت وغريها 
واأ�شاف اأن "الكابل ال�شوئي هو م�رشوع ناجح ناأمل باأن 
ي�شاع��د يف زيادة واردات الع��راق االإقت�شادية ف�شاًل عن 
حتقي��ق االأم��ن"، ملمحًا اإىل اأن  جلن��ة اخلدمات واالإعمار 

اأكدت الأكرث من مرة على تطوير م�شادر االإقت�شاد 
  ورج��ح  الكعب��ي اأن "تكون هذه الهجم��ة على امل�رشوع 
من قبل بع�ص اجلهات التي �شوف ُت�رشب م�شاحلها الأن 
امل���رشوع �شيكون مناف�شًا للكثري من �رشكات االإت�شاالت 
واالأنرتن��ت"، داعي��ًا "اجله��ات املخت�ش��ة اىل اأن تك��ون 
حذرة من ه��ذه االإ�شاءات ومعاقبة مطلقيها اإذا كانت بال 

اإثباتات".
واأ�شار اإىل اأن  هذا امل�رشوع �شيخدم البلد وال�شعب العراقي 
كثرياً، الأن تكاليف االأنرتنت واالإت�شاالت اأ�شبحت باهظة 
جداً على املواطن من قبل �رشكات االإت�شاالت واالأنرتنت 

امل�شيطرة على هذا اجلانب 
وكان��ت وزارة االإت�شاالت اأك��دت اأن  مرور خط الرتانزيت 
م��ن خالل الع��راق �شيحقق لنا اإي��رادات ت�شل اإىل ماليني 
ال��دوالرات �شتدخ��ل يف ميزاني��ة الدولة الفت��ًا النظر اإىل 
اأن��ه �ش��وف ي�شحب خط الرابط مب���رش من خالل قناة 
ال�شوي�ص وهذا له اأرباح للعراق 

اأي�شا 

وذكر بيان لل��وزارة  اإن "اخلط �شيكون مبنزلة )ترانزيت( 
ي�ش��ل �رشق العامل بغربه من خالل مروره حتت االأرا�شي 
العراقي��ة"، متحدث��ًة ع��ن "فوائ��د اأمني��ة فجمي��ع ال��دول 
�شتعم��ل عل��ى اإبع��اد اأي تهدي��د اأمنى يف املنطق��ة خوفًا 
م��ن اخرتاق الكابل والو�شول اإىل املعلومات الواردة فيه 
واأو�ش��ح اأن وجود خط مي��ر باالأرا�شي العراق��ي لي�ص له 
عالقة بالرتددات اخلا�شة بالهواتف وغريها نافيًا متكن 
اأي جهة خارجية من التج�ش�ص على ما موجود يف اخلط".
واأك��د اأن "العراقي��ني ه��م اأنف�شه��م فق��ط م��ن ي�شتطيعون 
التج�ش���ص من خالل ن�شبهم �شبكات متكنهم من الو�شول 

اإىل املعلومات املوجودة".
ولف��ت النظ��ر اإىل "بع���ص ال�شائعات عن وج��ود خماوف 
م��ن اخرتاق ال�شبكة املعلوماتي��ة للعراق تطلقها �رشكات 
مناف�شة الأن عملها �شيتاأثر بعد تنفيذ م�رشوع )�شينفوين- 
اي��رث لنك( ونحن كجهة ر�شمية تهمن��ا امل�شلحة العامة 
يف اأن ه��ذا امل���رشوع لي�ص فيه �رشر امن��ي كما اأنه يوفر 

اإيرادات مهمة للخزينة".
وكان��ت �رشكات االأنرتنت قد حتدث��ت يف وقت �شابق عن 
اأن حتويل ن��وع اخلدمة من االأقمار ال�شناعية اإىل الكابل 

ال�شوئي �شيكبدها خ�شائر مالية كبرية.
وت�ش��ن بع�ص اجلهات ال�شيا�شية وو�شائل االإعالم حمالت 
م�ش��ادة لت�شويه حقيقة امل�رشوع واإ�شتث��ارة الراأي العام 

�شده.
االم��ر الالف��ت لالنتب��اه ه��و ان ت�شعرية خدم��ة االنرتنت 
التي �شتقدم للمواطنني هي نف�شها التي تقدمها ال�رشكات 

احلالية.

تجارة السيارات تنتعش في اإلقليم.. 

استيراد 26 ألف سيارة في أربعة أشهر  
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اقتصاديات العراق
عدته مشروعًا يدر أرباحا طائلة 

االتصاالت تطلق المشروع الوطني لإلنترنت في العراق 
بغداد – فادية حكمت 

استخراج النفط في العراق 

   استنزاف ثروة أم بناء اقتصاد؟
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الرشيد يقرر احتساب فائدة أعلى 
ألصحاب األرصدة العالية 

اأعلن ع�شو جمل�ص ق�شاء الفلوجة يف حمافظة االأنبار �شالم احللبو�شي، اإعادة 
افتت��اح معم��ل غاز الفلوجة بعد اإعادة تاأهيله، مبين��ًا اأن كلفة اإعادة التاأهيل 
بلغت 250 مليون دينار، وقال احللبو�شي يف حديث  �شحفي اإنه "متت اإعادة 
افتت��اح معمل غ��از الفلوجة يف منطق��ة النعيمية جنوبي املدين��ة بعد اإعادة 
تاأهيله مببلغ مقداره 250 مليون دينار، واأ�شاف احللبو�شي، اأن املعمل يقوم 
بتعبئ��ة اأك��رث من 4000 قنينة غ��از يوميا، متابعًا اأن اإع��ادة افتتاح املعمل 
�شت�شه��م بتوفري الغ��از الأهايل الفلوجة وال�شقالوي��ة والكرمة، يذكر اأن معمل 
غ��از الفلوجة حلقت به اأ�رشار نتيجة العملي��ات الع�شكرية و"االإرهابية" التي 

رافقت حترير املدينة منت�شف العام املا�شي. 

ك�شفت جلنة االقت�ش��اد واال�شتثمار النيابية، االربعاء، عن هدر 600 مليار 
دينار يف م�شاريع تنمية ال�شناعة خالل عهد احلكومة ال�شابقة دون حتقيق 
اي نتيج��ة تذكر، م�ش��رية اإىل اأن اللجنة حتقق يف املبال��غ املهدورة يف تلك 
احلقبة. وذكرت ع�شو اللجنة جنيبة جنيب يف ت�رشيح �شحفي ، اإن احلكومة 
ال�شابق��ة اهدرت 600 ملي��ار دينار يف م�رشوع التنمي��ة ال�شناعية واعادة 
تاأهيل امل�شانع املتوقفة اال ان اغلب امل�شاريع مل تنجز ومل حتقق املبادرة 

اي نتيجة تذكر.
وا�شاف��ت اأن اللجن��ة حتقق يف املبالغ املهدورة يف تل��ك احلقبة، موؤكدة اأن 
وزارة الزراع��ة ه��ي اي�ش��ا اهدرت نح��و 600 مليار دينار �شم��ن املبادرة 

الزراعية اال انها مل حتقق االجناز املطلوب .

 اأب��رم حمافظ نينوى نوفل حمادي ال�شلطان اتفاقا مع �رشكة تركية الإعادة 
تاأهيل اجل�رش الرابع يف مدينة املو�شل، بح�شب ما اعلن مكتبه يف بيان .

وكانت طائ��رات التحالف الدويل قد دمرت الع��ام املا�شي اجل�شور اخلم�شة 
الرئي�شية التي تربط جانبي املو�شل االي�رش واالمين العاقة حتركات تنظيم 
داع���ص قبل انط��الق العمليات الع�شكري��ة لتحريرها. وذك��ر مكتب املحافظ 
ان ال�شلط��ان تفق��د اجل�رش الراب��ع الرابط بني جانبي املو�ش��ل وبرفقة كادر 
هند�ش��ي تركي متخ�ش���ص ب�شيانة وتاأهيل املج���رشات واأ�شاف البيان ان 
ال�رشك��ة الرتكية اطلعت على حج��م االأ�رشار التي ا�شاب��ت اجل�رش من جراء 
العملي��ات الع�شكرية �ش��د تنظيم داع�ص االرهابي وذلك الإع��ادة تاأهيله من 
جدي��د،  و�ش��دد املحافظ على �رشورة العمل ب�شكل م�شتم��ر الإعادته للخدمة 

بال�رشعة الق�شوى ملا له من اأهمية كبرية لدى اهايل املو�شل

ق��رر م�رشف الر�شي��د احت�شاب فائدة اعلى ال�شح��اب االر�شدة العالية يف 
فروع��ه كافة، مبينا ان اخلطوة تاأتي من اجل زي��ادة االيداعات وا�شتثمار 
الفائ�ص، وقال امل�رشف يف بيان  �شحفي ان جمل�ص ادارة امل�رشف وافق 
الي��وم عل��ى زيادة ن�شبة الفائدة عل��ى ار�شدة ح�شاب��ات التوفري التي تبلغ 
50 مليون دينار عراقي فما فوق، م�شريا اىل ان الفائدة �شت�شل على هذه 

املبالغ اىل 5  % 
وا�شاف ان هذه اخلطوة تاأتي من اجل زيادة االيداعات وا�شتثمار الفائ�ص 
وا�شتقط��اب اك��رب عدد من الزبائ��ن ،  مبينا انه  �شب��ق وان قرر الغاء �رشط 

�شاهد التعريف والرقعة اجلغرافية لفتح ح�شاب التوفري
يذك��ر ان معظم املواطنني يرف�ش��ون و�شع اموالهم اخلا�شة يف امل�شارف 
احلكومية نتيجة قلة الفوائد التي ت�شعها امل�شارف احلكومية، ا�شافة اىل 

الروتني املتبع يف فتح احل�شاب.

يف  الكهربائي��ة  الطاق��ة  النت��اج  الع��ام  املدي��ر  اعل��ن 
حمافظ��ة الب�رشة حت�شني زكي ال�شع��د ان انتاج الب�رشة 
م��ن الطاق��ة حاليا جتاوز ال��� 2500 مي��كاواط ي�شاف 
ل��ه انتاج اخل��ط االيراين، م�ش��ريا اىل ان تل��ك الطاقة تعد 
كافية ل�ش��د حاجة املحافظة من الطاقة، وقال ال�شعد ان 
الب���رشة وعل��ى الرغم من انها تاأخ��ذ حاليا كفايتها من 
انت��اج حمطاته��ا الكهربائية وتق��وم بت�شدير بع�شا من 
طاقته��ا اىل املحافظ��ات االخ��رى اال ان م�شكل��ة انهيار 
الرتدد واالختناق��ات احلا�شلة يف التوزيع ادت اىل عدم 
الو�شول اىل 24 �شاعة جتهيز يوميا حيث تفاوت جتهيز 
مناط��ق املحافظة ب��ني 5 �شاعات جتهي��ز مقابل �شاعة 
واحدة قطع وبني 4 �شاعات جتهيز مقابل �شاعتني قطع، 

وا�ش��ار ال�شع��د اىل ان حاج��ة الب�رشة م��ن الطاقة حاليا 
تزي��د قلي��ال عل��ى 2400 مي��كاواط وب�شاع��ات جتهي��ز 
ترتاوح ما بني 18 اىل 20 �شاعة يوميا، يف حني �شتبلغ 
حاجة املحافظة خالل �شهر متوز املقبل 3 االف و 150 
مي��كاواط ، واكد ع�شو جمل�ص حمافظ��ة الب�رشة، جميب 
احل�شاين،ان جمل�ص املحافظة وجلنة الطاقة يف املجل�ص 
تدخال ب�شكل مبا�رش لوق��ف انتاج طاقة الكهرباء خارج 
الب���رشة وجع��ل ا�شتخدامه��ا فقط للمحافظ��ة، م�شريا ان 
املحافظ��ة كانت ت�شدر الطاق��ة اىل املحافظات االخرى 

واالن نعتمد عليها مع اخلط االيراين ل�شد احلاجة 
وق��ال احل�ش��اين ان املحافظ��ة كانت متتل��ك فائ�شا من 
انتاج الطاقة الكهربائية اكرب من اال�شتهالك املحلي يف 
ال�شاب��ق وتدخلت احلكومة املحلي��ة يف املحافظة لوقف 
هذا االنتاج وحتويل كهرباء املحافظة مع اخلط االيراين 

اىل �شد حاجة الب�رشة واق�شيتها ونواحيها
وتاب��ع، ان جمل���ص حمافظ��ة الب�رشة وجلن��ة الطاقة يف 
املجل���ص يتابع��ان ب�ش��كل م�شتم��ر دوائ��ر الكهرب��اء يف 
املحافظ��ة من اجل الو�ش��ول اىل مراحل متقدمة يف �شد 
حاجة املحافظة من الكهرباء .  وجددت حكومة الب�رشة 
املحلي��ة رف�شه��ا ع��زم وزارة الكهرب��اء احال��ة م�رشوع 
جباي��ة اجور الطاقة اىل اال�شتثم��ار، ويف حني اكدت ان 
ذلك الرف�ص ال يعني باأي حال من االحوال الوقوف بوجه 
ذل��ك امل���رشوع الذي و�شفت��ه باملهم من ناحي��ة تر�شيد 
الطاق��ة ورفع التجاوزات ع��ن ال�شبكة الوطني��ة، ا�شارت 
اىل ان تطبيق��ه على ار���ص الواقع يف الب�رشة يحتم على 
ال��وزارة  و�شع اليات و�شوابط خا�شة بالب�رشة تختلف 
عن تلك املو�شوع��ة للمحافظات االخرى، وبخالفه فان 

ذلك امل�رشوع لن يرى النور يف املحافظة

وق��ال رئي���ص جمل���ص املحافظ��ة �شب��اح الب��زوين يف 
ت�رشي��ح  �شحف��ي ان حكومة الب���رشة املحلية ال متانع 
م��ن احالة م�رشوع جباي��ة الطاق��ة اىل اال�شتثمار �رشط 
ان يت��م ا�شتثناء حمافظة الب�رشة خل�شو�شيتها وخا�شة 
خ��الل ف�شل ال�شيف ع��ن طريق و�شع الي��ة تختلف عن 
االلي��ات املعتمدة لبقية املحافظات م��ن حيث احت�شاب 
كلفة الطاقة احلقيقية الإنتاج الطاقة الكهربائية حتى 3 
اآالف كيل��و واط، ومايزيد عليها يتم احت�شابه وفق نظام 
التعرف��ة اجلديد، واأ�ش��اف البزوين ان م���رشوع ا�شتثمار 
جباي��ة الطاق��ة �ش��وف ل��ن ي��رى الن��ور داخ��ل حمافظة 
الب���رشة يف ح��ال عدم ا�شتثن��اء املحافظة م��ن االليات 
وال�شوابط الت��ي �شتعتمدها الوزارة للمحافظات االخرى 
خا�شة وان هناك رف�شا حكوميا و�شعبيا لذلك امل�رشوع 

بن�شخته احلالية.

ت�شتع��د وزارة الثقاف��ة وال�شياح��ة واالثار الفتت��اح متحفي 
املثن��ى ومي�ش��ان خ��الل االيام املقبل��ة.  ويف ح��ني تخطط 
الفتت��اح متحف يف كل حمافظ��ة، ك�شفت عن ا�شرتجاع اكرث 
من 5 االف قطعة اثرية اىل البالد.  وقال املدير العام لدائرة 
الدرا�شات والبحوث يف الهيئة العامة لالثار والرتاث التابعة 
لل��وزارة قا�ش��م طاه��ر ال�ش��وداين يف ت�رشي��ح  �شحف��ي ان 
الوزارة و�شع��ت اللم�شات االخرية الفتت��اح متحف ال�شماوة 

احل�شاري، بعد اكمال االجراءات اخلا�شة بذلك، م�شريا اىل ان 
تاأخ��ر افتتاحه كان ب�شبب االزم��ة االقت�شادية التي متر بها 
البالد والت��ي ادت اىل قلة التخ�شي�ش��ات املالية املر�شودة 
لل��وزارات واملحافظات. وبخ�شو�ص متحف مي�شان، ا�شاف 
ان هيئ��ة االث��ار والرتاث تن�ش��ق حاليا م��ع حمافظة مي�شان 
م��ن اجل ا�شتكم��ال امل�شتلزمات املعماري��ة وتهيئة خزانات 
العر�ص املتحفي، بغية افتتاح متحف مي�شان يف ا�رشع وقت 
ممك��ن، الفتا النظر اىل ان الوزارة تخطط الفتتاح متحف يف 
كل حمافظ��ة، بعد ان جنحت بافتت��اح متحفي الب�رشة وذي 

ق��ار. ي�ش��ار اىل ان احلكوم��ة افتتحت يف االول م��ن اذار من 
الع��ام 2015 املتح��ف الوطني العراقي يف بغ��داد، بعد 12 
عاما م��ن اعمال النهب وال�رشقة الت��ي تعر�ص لها، يف حني 
متكن��ت من ا�شتعادة عدد كب��ري من تلك القطع امل�رشوقة بعد 
جه��ود كب��رية. واو�ش��ح ال�ش��وداين ان الهيئة لديه��ا برنامج 
بالتع��اون م��ع االمان��ة العامة ملجل���ص ال��وزراء ف�شال عن 
وزارت��ي اخلارجية والداخلية، ال�شتعادة االثار املهربة �شواء 
يف 2003 او بع��د احت��الل ع�شاب��ات »داع���ص«، ع��دداً م��ن 
املناطق يف منت�شف العام 2014، مبينا ان ق�شم االنرتبول 

يف وزارة الداخلي��ة يعم��ل عل��ى ا�ش��رتداد االث��ار، وق��د قطع 
ا�شواط��ا مهمة بهذا ال�شدد، ناهيك ع��ن التن�شيق امل�شتمر مع 
ال�شف��ارات والنخب الثقافية املوج��ودة يف دول العامل كافة 
من اجل ارج��اع تلك القطع االثرية اىل البالد. وك�شف املدير 
الع��ام لدائ��رة الدرا�شات والبحوث يف الهيئ��ة العامة لالثار، 
ع��ن �رشقة اكرث من 15 الف قطعة اثرية بعد احداث 2003، 
اال ان الهيئة متكنت من ارجاع اكرث من 5 االف قطعة اثرية، 
الفت��ا النظر اىل وجود قطع اخرى مهربة من املواقع االثرية 

من خالل النهب الع�شوائي يف عدة مواقع من البالد .

يتجاوز الـ2500 ميكاواط 

إنتاج البصرة من الطاقة الكهربائية يسد حاجتها

لتنشيط عملهما.. الثقافة والسياحة تستعد الفتتاح متحفي المثنى وميسان 

إعادة افتتاح معمل غاز الفلوجة

الكشف عن هدر نحو 600 مليار دينار 
بمشاريع صناعية فاشلة

شركات تركية تتسلم أولى مشاريعها 
في الموصل 

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار

123723 155432139122.550 12943151651 3031330.770
دينار أردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان إيرانيجنية استرلينييورودوالر أميركي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 

البصرة – خاص 

بغداد- خاص

األنبار – خاص 

بغداد – خاص

بغداد – خاص

 بغداد – خاص 
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