
و�صتجه��ز مديري��ات الربي��د واالت�صاالت يف 
املحافظ��ة املواطن��ن الراغب��ن باال�ص��راك 
يف هذه املنظوم��ة الال�صلكية احلديثة بجهاز 
نق��ال و�رشيحة )sm( �صي��م كارت مع ر�صيد 
يعمل مل��دة �صهر كامل باأ�صع��ار مدعومة من 
قب��ل احلكوم��ة وخمف�ص��ة ب�ص��كل كب��ر جدا 
للمواطن��ن  االقت�صادي��ة  احلال��ة  وتراع��ي 
ال�صيم��ا �رشيحة املوظف��ن وا�صحاب الدخل 

املحدود.
وقال املهند�س فار���س حممد �صعيد امل�رشف 
عل��ى امل���رشوع يف ت�رشي��ح  �صحف��ي : اإن 
م���رشوع البدال��ة الال�صلكي��ة يف حمافظة ذي 
ق��ار هو م��ن �صم��ن م�صاريع تنمي��ة االأقاليم 
�رشك��ة  بتنفي��ذه  وتق��وم  املحافظ��ة،  يف 
"ZTE" ال�صيني��ة حيث انه��ا تقوم بتقدمي 
خدم��ة االت�صال البيني وكذل��ك االت�صال مع 
جمي��ع ال�صبكات االخرى للهات��ف النقال يف 
الب��الد وي�صمل هذا امل���رشوع مناطق االهوار 
والدواي��ة  "اجلباي���س  وه��ي  املحافظ��ة  يف 
واال�ص��الح والط��ار و�ص��وق ال�صي��وخ واملنار 
ويقدم ا�صاف��ة اىل خدمات االت�صال خدمات 
البيان��ات والر�صائل وال�ص��ور وبح�صب نظام 
اجليل الثال��ث بتقنية ودقة عالي��ة، وي�صيف 
�صعي��د اأن �صعة البدالة هذه تق��در ب�60.000 
األ��ف خط ، وقد مت ن�صب االب��راج املخ�ص�صة 
لالت�ص��االت يف جمي��ع املواق��ع اأم��ا امل��واد 
واالأجه��زة الالزم��ة لهذه االب��راج اأو امللحقة 
به��ا وغرها من االمور الفنية فقد مت �صحنها 

من منا�صئها وهي االن يف ميناء الب�رشة .
واب��دى ع��دد من املواطن��ن يف تلك املناطق 
عليه��م  امل���رشوع  ه��ذا  يع��ود  ب��اأن  امله��م 
باملنفع��ة ال جمرد ا�صم م��ن دون فعل ، حيث 
قال املواطن خال��د العتابي 36 عاما اإن هذا 
امل���رشوع �صيك��ون جي��دا ل��و ان م��ا �صمعناه 
م��ن اعالن��ه �صحيح��ا ، حي��ث ان��ه �صيناف�س 
ال�رشكات االجنبية لالت�صاالت والتي ارهقت 
جيب املواطن العراقي ب�صكل كبر ا�صافة اىل 
رداءة اخلدمة املقدمة منها وارتفاعها قيا�صا 

بالدول املجاورة.

بينم��ا يق��ول خ��رباء اقت�صادي��ون : اإن ه��ذا 
امل���رشوع �صيك��ون ل��ه م��ردود جي��د خلزينة 
الدول��ة لو ا�صتغل بال�ص��كل القانوين ال�صحيح 
حي��ث احتك��ار ال�رشك��ات االجنبي��ة لقط��اع 
االت�ص��االت ه��ذا القط��اع املهم لك��ن ملفات 
الف�ص��اد والتواط��وؤ م��ع �رشك��ات االت�صاالت 
ادت اىل تده��ور اخلدم��ة يف الب��الد ، والت��ي 
كلف��ت الدولة خ�صائ��ر مالية كب��رة وانهكت 
اخلزين��ة واملوازنة العام��ة ، ا�صافة اىل انها 
حول��ت دوائ��ر الربيد واالت�ص��ال اىل �رشكات 
خا���رشة وموظفيه��ا اىل عم��ال عاطل��ن عن 
العم��ل وجم��رد اع��داد فق��ط، وق��د ا�صتفادت 
ب�ص��كل كب��ر م��ن خ��الل ا�صتخدامه��ا للحزم 
ال�صوئية للمجال العراقي ، بينما يف كل دول 
العامل فان الدولة هي من تقوم بان�صاء ابراج 
االت�ص��ال وبث خدمة االت�ص��االت الال�صلكية 
او خدم��ة الهات��ف النقال املتنقل��ة ، او تقوم 

املتخ�ص�ص��ة  الك��ربى  ال�رشك��ات  مب�صارك��ة 
باالت�ص��االت بن�ص��ب ال تق��ل ع��ن 50 باملئة 
من ا�صهم ال�رشكة لكي يكون القرار بيدها مبا 
تقدم��ه من خدمات ملواطنيه��ا ، ال ان ت�صبح 
�رشيك��ا مع ال�رشكات فق��ط باال�صم كما يعمل 
ال�صا�صة وامل�صوؤولون االن ، ومن ح�صنات هذا 
امل�رشوع هو اأنه يحم��ل ميزات اجليل الثالث 
م��ن االت�ص��االت العاملي��ة وميك��ن االت�صال 
ببقي��ة �صبك��ات االت�ص��ال االخ��رى يف حالة 
مت تخفي���س التعرفة على االت�ص��ال من قبل 

ال�رشكات االخرى.
وت�ص��ر م�صادر مطلعة اىل اأن هناك خالفات 
حدثت ب��ن بع�س روؤ�صاء الوح��دات االدارية 
يف املحافظ��ة ح��ول هذين الربج��ن وقدموا 
اعرا�صات عل��ى ان�صائها يف نواحي �صغرة 
وذات كثافة �صكانية حمدودة وقليلة مقارنة 
الت��ي تتج��اوز يف بع���س  ال�صك��ان  باع��داد 

املناطق اك��ر من 400 الف ن�صم��ة ، ا�صافة 
اىل افتقاره��ا اىل املقوم��ات االدارية والبنى 
التحتية التي توؤهله��ا اىل مثل هكذا م�صاريع 
خدمي��ة بح�صب قولهم، بينم��ا توؤكد امل�صادر 
الر�صمية اأن ه��ذا امل�رشوع مقدم اىل النواحي 

النائية امل�صمولة بخطة انعا�س االهوار.
يذك��ر اأن �رشك��ات الهات��ف النق��ال االجنبية 
دخلت العم��ل يف �صوق االت�ص��االت العراقية 
وق��د مت دم��ج بع�صه��ا   ، ع��ام 2003  بع��د 
ب�رشاك��ات بينم��ا مت��ت تغطية جمي��ع اأنحاء 
الب��الد باخلدمة تدريجيا وق��د ارتفعت اأعداد 
امل�صرك��ن وجتاوز يف بع�س ال�رشكات اأكر 
م��ن 10 مالين م�ص��رك، بينما يظل م�رشوع 
ان�ص��اء �رشكة وطنية لالت�ص��االت النقالة يف 
ادراج امل�صوؤولن ومن �صمن امللفات املهملة 
ب�صب��ب الف�ص��اد وتعاط��ي الر�ص��ى م��ن بع�س 

اجلهات امل�صتفيدة من الو�صع.

 بع��د ان اعلنت احلكومة االحتادية تنفيذ املبادرة ال�صناعية من 
خالل اطالق قرو�س من قبل البنك املركزي للم�صارف اخلا�صة 
من اجل دع��م القطاع ال�صناعي اخلا���س ، ا�صتب�رش ال�صناعيون 
بان حتق��ق هذه املب��ادرة اهدافه��ا احلقيقية الحي��اء ال�صناعة 
الوطني��ة، يب��دو ان ه��ذه املب��ادرة تذه��ب اىل غ��ر م�صتحقيه��ا 
من جت��ار ورجال اعمال ب��دال عن ال�صناعي��ن او العاطلن عن 
العم��ل بح�صب عدد م��ن ال�صناعين العراقي��ن، متهمن جهات 
متع��ددة بالت�صدي له��ذه املب��ادرة وال�صعي لال�صتح��واذ عليها. 
وق��ال اخلبر يف ال�ص��وؤون ال�صناعي��ة عبد احل�ص��ن ال�صمري، انه 
ال توج��د مب��ادرة �صناعية حقيقي��ة على ار�س الواق��ع، وان كل 
م��ا يق��ال يف االعالم من قب��ل امل�صوؤولن جمرد اق��وال من دون 
افع��ال. وا�ص��اف ال�صم��ري: ان هن��اك مبادرتن اعلنت��ا ر�صميا 
م��ن قب��ل احلكومة اال انهم��ا مل تطبقا ب�صكل فعل��ي، منها قر�س 
الريلي��ون ون�ص��ف الريلي��ون دين��ار م��ن قبل البن��ك املركزي 
لقطاع��ات الزراعة وال�صناعة واال�صك��ان، وامل�رشوع االخر دعم 
ال�صناعي��ن والعاطل��ن عن العمل بقرو�س مي���رشة مت اطالقها 
م��ن قب��ل البن��ك املرك��زي والبالغ��ة 5 تريليون��ات للم�ص��ارف 
اخلا�ص��ة. وا�ص��ار اىل ان تل��ك القرو�س مل ت�ص��ل اىل م�صتحقيها 
وامن��ا هناك جهات متع��ددة حت��اول الت�صدي له��ذه املبادرات 
واال�صتح��واذ عل��ى القرو���س، ومن ث��م فان امل�ص��ارف مل متنح 
اأي �صناع��ي او عاطل ع��ن العمل اية مبلغ با�صتثن��اء الذي لديه 
معارف مع تل��ك امل�صارف، باال�صاف��ة اىل اطالقها اىل التجار 
ورج��ال االعمال ال اىل ال�صناعي��ن. واو�صح ان احلكومة عندما 
اطلق��ت هذه املب��ادرات مل ت�صع ال�رشوط وااللي��ات والتعليمات 
الالزمة من اجل ان تكون القرو�س مي�رشة، مبينا ان كل م�رشف 
يق��وم بو�ص��ع ال���رشوط اخلا�صة ب��ه بحي��ث يجع��ل ال�صمانات 
معقدة وال احد ي�صتطيع احل�صول على تلك القرو�س. ودعا البنك 
املرك��زي با�ص��دار تعليمات وا�صح��ة و�رشوط عل��ى امل�صارف 
اخلا�ص��ة بخ�صو�س هذه القرو�س ل�صمان اي�صال تلك القرو�س 

اىل م�صتحقيه��ا. م��ن جهتها، �ص��ددت ع�صو جلن��ة االقت�صاد 
واال�صتثم��ار النيابي��ة النائبة جنيبة جنيب 

عل��ى �رشورة ا�ص��دار تعليمات وا�صحة من قب��ل البنك املركزي 
تلزم امل�ص��ارف اخلا�صة مبنح قرو�س املب��ادرة ال�صناعية اىل 
م�صتحقيه��ا، م��ع حما�صب��ة املق�رشين. وقالت جني��ب : انه يجب 
الزام امل�صارف اخلا�صة مبنح القرو�س ب�صكل مي�رش وب�صمانات 
مي�رشة اي�ص��ا ليت�صنى لل�صناعي او �صاح��ب امل�رشوع احل�صول 
على القر�س وفق ال�رشوط والتعليمات ال�صادرة ل�صمان اي�صال 
القرو���س اىل م�صتحقيها. وا�صاف��ت يجب حما�صبة اجلهات التي 
تعرقل تنفيذ هذا امل�رشوع الوطني والذي من �صاأنه دعم القطاع 
ال�صناع��ي اخلا���س �صواء كان��ت م�صارف او ا�صخا���س. وكانت 
احلكوم��ة االحتادي��ة اعلن��ت يف وق��ت �صاب��ق، اط��الق املبادرة 
ال�صناعي��ة بتمويل م��ن البنك املركزي ملن��ح القرو�س املي�رشة 
اىل ال�صناعين عن طريق امل�صارف اخلا�صة وب�صمانات �صهلة 

ومي�رشة من اجل دعم القطاع اخلا�س وال�صناعة املحلية.
وك��ان نائ��ب رئي�س جمل�س الن��واب الدكتور هم��ام حمودي دعا 
رئي���س ال��وزراء اىل تفعي��ل املب��ادرة ال�صناعية لكونه��ا متتلك 
جمي��ع االوليات املطلوب��ة متهيدا الطالقها الأنه��ا ال تقل اهمية 

عن املبادرة الزراعية .
واو�ص��ح حم��ودي خ��الل زيارت��ه ال�رشك��ة العام��ة لل�صناعات 
الفوالذي��ة اح��دى �رشك��ات وزارة ال�صناعة واملع��ادن ان وزارة 
ال�صناع��ة متتل��ك خ��ربات وطاقات ومع��دات توؤهله��ا الن تكون 
رائدة وتعيد هيبتها بعد ان مت اهمالها ملدة ع�رش �صنوات ، م�صرا 
اىل ان الدولة ا�صبح��ت جمبورة لاللتفات اىل ال�صناعة العراقية 
لتح��ل حمل النفط ال��ذي �صبب نك�صة اقت�صادي��ة للبلد بعد هبوط 
ا�صع��اره . وق��ال حمودي عل��ى رئي�س جمل�س الن��واب عقد جل�صة 
خا�ص��ة ملناق�صة م�صكلة تفعيل املنت��ج الوطني مبا فيها م�صكلة 
الت�صوي��ق التي تعانيها اغلب �رشكات ال�صناعة ومناق�صة م�صكلة 
توف��ر الطاق��ة الكهربائي��ة التي يج��ب ان يكون هن��اك ا�صتثناء 

للم�صان��ع احلكومي��ة لدميوم��ة ا�صتم��رار انتاجي��ة العم��ل، 
م�صيف��ا ان ه��ذه اجلل�صة اخلا�ص��ة تت�صمن 

ال��وزارات  ح�ص��ور جميع 
ح  لط��ر

امل�صك��الت واملعوقات التي كانت ال�صب��ب يف العزوف عن �رشاء 
منتجات ال�صناعة لتخرج اجلل�صة بنتائج وقرارات ملزمة جلميع 

الوزارات ب�صمنها ال�صناعة .
وبن حم��ودي ان جمل�س النواب ك�صلطة ت�رشيعية �صيتخذ العديد 
من االجراءات من اجل اعادة ال�صناعة العراقية اىل ال�صوق حيث 
�صيت��م ار�ص��ال ر�صائ��ل حتذيري��ة اىل كل ال��وزارات ملعرفة مدى 

تعامل كل وزارة مع ال�صناعة العراقية .
م��ن جان��ب اخر ا�ص��اد ال�صي��خ همام حم��ودي خ��الل جولته يف 
معام��ل ال�رشكة العام��ة للحدي��د وال�صلب باخل��ربات والطاقات 
الت��ي متتلكها ومنها معمل م�صب��ك ال�صلب اخلا�س الذي يحتوي 
عل��ى خط املقالبة االوتوماتيكي الذي مت تاأهيله واعادة ت�صغيله 
بع��د توق��ف ا�صتم��ر اك��ر م��ن 13 عام��ا بالتع��اون م��ع احدى 
ال�رشك��ات االملانية املتخ�ص�صة وه��و اخلط الوحيد املوجود يف 
ال�رشق االو�صط ال��ذي متتله �رشكة ن�رش العامة ا�صافة اىل ايران 
حيث اطلع على عملية ت�صنيع قنابر الهاون )60-82( ملم ومن 

املوؤمل ت�صنيع قنابر )120( ملم .
وطالب ال�صيخ وزارات الكهرباء والنفط والدفاع والداخلية وامانة 
بغ��داد باال�صتفادة من منتج��ات ال�رشكة من الهي��اكل احلديدية 
واب��راج نق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة واالل��واح امل�صلع��ة والكرات 
الفوالذي��ة واخلزان��ات وغرها كم��ا دعا جلنة اغاث��ة النازحن 
اىل اال�صتف��ادة م��ن الكرفانات التي ت�صنعه��ا ال�رشكة على وفق 
موا�صف��ات ومعاي��ر بدال عن ا�صت��راد كل ه��ذه املنتجات التي 
ت�صب��ب هدرا كبرا يف العملة ال�صعبة والتي من املمكن ح�رشها 

يف البلد من خالل �رشاء املنتج الوطني والذي �صيوؤدي بدوره 
اىل حت�صن اقت�صاد البلد .
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نقلت وك��االت اأنباء رو�صية عن وزير 
الطاقة قوله اإن اأ�صواق النفط العاملية 
�صتحقق التوازن بن العر�س والطلب 
يف اأواخر 2017 اأو اأوائل 2018 يف 

حالة متديد اتفاق خف�س االإنتاج
امل�ص��درة  البل��دان  منظم��ة  وكان��ت 
للب��رول )اأوب��ك( ومنتج��ون اآخرون 
بينهم رو�صيا تعهدوا بخف�س االإنتاج 
1.8 مليون برميل يوميا يف الن�صف 

االأول من العام لرفع اأ�صعار النفط
لك��ن املخزون��ات العاملية م��ا زالت 
مرتفع��ة ما عاد باخل��ام اإىل ما دون 
50 دوالرا للربمي��ل يف وق��ت �صابق 
من ال�صه��ر اجلاري و�صغط على اأوبك 
نهاي��ة  حت��ى  التخفي�ص��ات  لتمدي��د 

ال�صنة.

اآند  �صتاندرد  امل��وؤ���رشان  انخف�س 
اأثرت  حيث  االأمركيان   وداو  بورز 
اقت�صادية هزيلة يف قطاع  بيانات 
ب�صاأن  املخاوف  وت��زاي��دت  البنوك 

نورد�صروم ومتاجر جتزئة اأخرى.
ج��ون��ز  داو  امل���وؤ����رش  وان��خ��ف�����س 
ال�صناعي 23.22 نقطة اأو ما يعادل 
20896.2 نقطة  اإىل  0.11 باملئة 
يف حن تراجع املوؤ�رش �صتاندرد اآند 
اأو  نقطة   3.57 مبقدار   500 بورز 
2390.87 نقطة  اإىل  0.15 باملئة 
املجمع  نا�صداك  املوؤ�رش  زاد  بينما 
اإىل  باملئة   0.09 اأو  نقطة   5.27

6121.23 نقطة.

دبي  ومقرها  نخيل  �رشكة  وقعت 
دره��م  م��ل��ي��ار   1.5 بقيمة  ع��ق��داً 
 Palm النخلة  الإن�صاء جممع بوابة 

Gateway يف نخلة جمرا
االإن�صاءات يف  باأعمال  البدء  و�صيتم 
ال�رشكة خالل  بح�صب  امل�رشوع  هذا 
كما  اجلاري  العام  من  الثاين  الربع 
اأنه من املقرر اأن يتم انتهاوؤها بعد 

عامن ون�صف، 
اأبراج   3 اجلديد  امل�رشوع  ويت�صمن 
ت�صم  وفندقية،  وجت��اري��ة  �صكنية 

1265 �صقة �صكنية.

صناعيون: جهات تتصدى للمبادرة الصناعية وتحاول االستحواذ عليها

في ذي قار.. مديرية البريد المحلية تنافس شركات االتصال األجنبية

 تقوم مديرية االت�صاالت 
والربيد يف حمافظة ذي 

قار ومن �صمن خطة انعا�ش 
االهوار بن�صب جمموعة من 

االأبراج لالت�صال الال�صلكي 
وبتعريفة خمف�صة جدا 

قيا�صا مبا تطرحه �صركات 
الهاتف النقال االجنبية يف 
العراق، وقد مت ن�صب هذه  

االبراج  يف املناطق املحاذية 
لالأهوار والقريبة منها 

بح�صب م�صادر ر�صمية.

بغداد – متابعة 

    بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


