
 قال ع�ضو جلنة �لنفط و�لطاقة �لنيابية ز�هر �لعبادي �إن 
قر�ر�ت  �ىل  �لتو�ضل  �أجل  من  هو  �أوبك  �أع�ضاء  "�جتماع 
ومنها  �النتاج  خف�ض  قر�ر  من  �لبع�ض  ��ضتثناء  ب�ضاأن 
�لعر�ق الن قر�ر�ت �لتخفي�ض حتتاج �ملو�فقة من �جلميع 
" . و�أ�ضاف �لعبادي يف ت�رصيح لــ»�جلورنال  «، �أنه "من 
�للعيبي  جبار  �لعر�قي  �لنفط  وزير  زيارة  �أن  �ملفرت�ض 
�ىل �ير�ن و�ل�ضعودية وهما من �ع�ضاء �وبك هي من �أجل 
للعر�ق  �ل�ضماح  يف  �لدولتني  تلك  �ىل  توجه  �ىل  �لتو�ضل 
بت�ضدير و�نتاج �لنفط �كرث من �لكمية �ملعتادة، لتعوي�ض 
بالبلد  مرت  �لتي  �الخــرة  �لظروف  جــر�ء  من  خ�ضائره 
و��ضتنز�ف  �الرهابي  د�ع�ض  تنظيم  �ضد  �حلرب  و�خرها 
�القت�ضاد �لوطني، وقر�ر �ال�ضتثناء يربز ح�ضن �لنو�يا من 

دول �الع�ضاء يف �وبك مل�ضاعدة �لعر�ق" .
د�خل  �خرى  دول  من  م�ضاعي حقيقية  "هناك  �أن  وتابع 
�جلز�ئري  �لطاقة  وزير  زيارة  وعند  "�وبك" 
ــة  ــاق ــط ـــت جلـــنـــة �ل ـــام ق

توحيد  �ىل  �لتو�ضل  ومت  معه  �ملو�ضع  باللقاء  �لنيابية 
�لد�عمة  �جلز�ئر  قبل  من  �حلقيقية  و�جلهود  �مل�ضاعي 
ال�ضتثناء �لعر�ق من قر�ر خف�ض �النتاج �لنفطي ، مبينا 
�خرها  قو�ه،  ��ضتنزفت  �قت�ضادية  بظروف  مر  �لعر�ق  �ن 

�حلرب �لع�ضكرية �ضد د�ع�ض ".
و��ضار �لعبادي �ىل �أنه "يجب تكثيف �مل�ضاعي �حلكومية 
�لوزر�ء  ورئا�ضة  �لنفط  ووز�رة  �خلارجية  وز�رة  قبل  من 
حتى ميكن �لتو�ضل �ىل نتيجة با�ضتثناء �لعر�ق من قر�ر 
خف�ض �النتاج �لنفطي، الفتًا �لنظر �ىل �ن �ملو�زنة حتمل 
على  وتعتمد  دينار  ترليون   25 من  باكرث  يقدر  عجز� 
�الير�د�ت �ي ال حتمل بني طياتها �ير�د�ت من ��ضتثمار�ت 
معينة �و تعظيما ملو�رد �لدولة من �لقطاعات �القت�ضادية 

�الخرى " .
�إن"  �جلــو�هــري  حمزة  �لنفطي  �خلبر  قــال  جهته  من 
�لت�ضدير  �مكانية  تعني  ال  �لكبرة  �النتاجية  �لطاقات 
نتيجة  جاء  �النتاج  خف�ض  قر�ر  ولعل  كبرة،  بكميات 
�لطلب ما �دى  �لنفطية وقلة  �ل�ضوق  لكرثة �ملعرو�ض يف 

�ىل هبوط �ال�ضعار �لعاملية لربميل �خلام " .
و�أ�ضاف �جلو�هري  يف ت�رصيح لـ »�جلورنال  «   �أن"�لعر�ق 
يحقق   ربحًا �كرب على �لرغم من تخفي�ض �نتاجه 
له  بالن�ضبة  �خلــفــ�ــض  الأن 
حمــــــدود 

�أن  م�ضيفًا  يوميًا،  برميل  �آالف   206 �لـ"  يتجاوز  وال 
�النتاج،  خف�ض  خ�ضارة  تغطي  �لربميل  �ضعر  يف  �لزيادة 
بل وتزيد عليها، بحيث يكون لنا �ضايف �رباح كبر، لذلك 
فاإن �لعر�ق يحقق ربحًا يوميًا مقد�ره 10 ماليني دوالر 
ربح  �أن  يعني  وهذ�  �لدولة،  �لطاقة  وكالة  لبيانات  وفقًا 
مليار�ت  �الربعة  من  يقرتب  قد  �ضنويًا  �ل�ضايف  �لعر�ق 

دوالر.
موؤقتة  �النتاج  خف�ض  "م�ضاألة  �أن  �جلو�هري  و�أو�ضح   
وهي نتيجة لوجود كميات من �لنفط لدى �مل�ضاربني غر 
م�ضيطر عليها من قبل �لدول �ملنتجة، مبعنى لكي ن�ضيطر 
فقط  �الأ�ضا�ضيان  �لعامالن  يكون  �أن  يجب  �ال�ضو�ق  على 
هما من يعمالن، وهما �ملنتج �ي �لعر�ض و�مل�ضتهلك �أي 
�لطلب، ويف حال وجود �كرث من جهة تعر�ض، و�أعني هنا 
�ضعبة  �ل�ضوق  حركة  على  �ل�ضيطرة  �ضتكون  �مل�ضاربني، 
�مل�ضاربني  لدى  كانت  �لتي  �لكميات  فاإن  ثم  ومن  جد�ً، 
خالل مدة هبوط �ال�ضعار ز�دت على 150 مليون برميل، 
وهذه �لكميات حتتاج �ىل مدة طويلة ت�ضل قر�بة �لعامني 
حتى ٌت�ضتنزف، بل وحتى ��ضتنز�ف تلك �لكميات �ضُتبقي 

�لدول �ملنتجة تعاين عملية خف�ض �النتاج �أو جتميده.
عامر  �لنائب  �لربملانية  �القت�ضادية  �للجنة  ع�ضو  و�أكد 
�لفايز ، �ن قر�ر متديد خف�ض �نتاج �لنفط �ضينعك�ض �ضلبا 
��ضتثناء  �همية  على  م�ضدد�،   ، �لعر�قي  �القت�ضاد  على 
�لعر�ق من هذ� �لقر�ر لكونه بحاجة ما�ضة �ىل رفع 
�النتاج لتعوي�ض �الزمة �ملالية 
بها  �لتي مر 

.
وقال �لفايز يف ت�رصيح  �ضحفي �ن" �لعر�ق مر بظروف 
�قت�ضادية �ضيئة للغاية بانخفا�ض ��ضعار �لنفط من 120 
بحاجة  وهو  د�ع�ض  �ضد  و�حلرب  دوالر�   40 �ىل  دوالر� 
�ىل مبالغ كبرة العادة �إعمار �ملدن �ملدمرة وحل �زمة 
لتغطيتها  كبرة  ميز�نية  تتطلب  وجميعها   ، �لنازحني 
�لبلد�ن  �غلب  �ن   ، م�ضيفا   ، �لنفط  �نتاج  خف�ض  ولي�ض 
ميز�نية  ولديها  �ملادية  �لعر�ق  بظروف  متر  مل  �لنفطية 
�لعر�ق من  �نتاجها و��ضتثناء  كافية ما يتطلب تخفي�ض 

قر�ر خف�ض �النتاج".
�لعملة  قلة  �ىل  �ضيوؤدي  �لنفط  �نتاج  خف�ض  ،�ن"  و�كــد 
�الجنبية �لو�ردة �ىل �لعر�ق ما �ضي�ضبب تر�جع �حتياطي 
�لبلد من �لعملة �ل�ضعبة و�نخفا�ض ميز�نيته �لتي توؤدي 
�ىل عدم تغطية �حتياجات �لبلد من �لرو�تب و�عادة �ملدن 

�ملدمرة و�يو�ء �لنازحني وغرها ".
 وكانت منظمة �لدول �مل�ضدرة للنفط )�أوبك( و�فقت على 

متديد خف�ض �إنتاج �لنفط 9 �أ�ضهر �إ�ضافية.
خذ خالل �جتماع �لدول �الأع�ضاء  ووفقًا لالتفاق �لذي �تُّ
يف فيينا، "�ضيتعني على �ملنتجني خف�ض �الإنتاج بو�قع 
و�فقت  كما  �ملدة،  هذه  طيلة  يوميًا  برميل  ماليني   1.8

رو�ضيا، �أكرب منتج من خارج �ملنظمة، على �لتمديد".
�ل�ضعودية و�لكويت و�لعر�ق و�إير�ن، متديد  ورجحت دول 
�تفاق �لدول �مل�ضدرة للنفط )�أوبك( خف�ض �الإنتاج ت�ضعة 
�الأع�ضاء  �لدول  �جتماع  هام�ض  على  وذلك  �أخرى،  �أ�ضهر 
�علن  �لنفط جبار�للعيبي  يف فيينا �خلمي�ض. وكان وزير 
�النتاج  تخفي�ض  على متديد  �ملو�فقة  �ضابق  وقت  يف 

ت�ضعة ��ضهر. 
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اقتصاديات العراق
لتعويض خسائره من جراء الحرب 

دعوات الستثناء العراق من قرار أوبك بخفض اإلنتاج النفطي 
بغداد -  فادية حكمت 

إجراءات أميركية تجارية قاسية 

ضد الصين

الصناعة تحقق أداًء إيجابيًا 

وتسهم في تنويع مصادر الدخل

 الزراعة: التمور األجنبية تستورد 
بطريقة غير قانونية

شركة صينية تنفذ مشروعًا سكنيًا 
في ميسان بكلفة نصف مليار دوالر 

قال وزير �لطاقة �ل�ضعودي خالد �لفالح، �إنه ناق�ض مع نظره �لعر�قي جبار 
�للعيبي جماالت �لتعاون بني �ل�ضعودية و�لعر�ق خا�ضة يف جماالت �لنفط، 

م�ضر� �إىل �لتز�م �ملمكلة باإعادة �لتو�زن يف �الأ�ضو�ق.
و�أ�ضــار �إىل �أن �لتعاون يف �ل�ضيا�ضات �لنفطية هو �ملو�ضوع �حلا�رص د�ئمًا 
يف �لنقا�ضــات مع �لعر�ق، �إنطالقــًا من كونها دولة موؤ�ض�ضــة ملنظمة �أوبك 

وتاأتي يف �ملرتبة �لثانية يف حجم �النتاج.
ونــوه �لفالح بدور �لعر�ق �لريادي يف �إعــادة �لتو�زن �ىل �الأ�ضو�ق وخف�ض 
�ملخزونات، م�ضر�ً �إىل �أن �لبيانات �الأمركية ترتجم جناح �لعمل �مل�ضرتك 
بــني �لدول �ملنتجة خلف�ــض �ملخزون �إىل م�ضتــو�ه �لطبيعي، مبا ي�ضب يف 

م�ضلحة �لدول �ملنتجة �لكربى مثل �ل�ضعودية و�لعر�ق .

�أكــد �لوكيل �لفنــي لــوز�رة �لزر�عة مهدي �ضمــد �لقي�ضي، �الأحــد، �ن �لتمور 
�الإير�نيــة و�الأجنبية يجــري ��ضتر�دها بطريقة غر قانونيــة وغر ر�ضمية، 
م�ضــر� �إىل �ن �لعــر�ق ي�ضهــد حالــة �كتفــاء ذ�تــي مبح�ضول �لتمــور، ولي�ض 
بحاجــة ال�ضتر�ده. وقال �ضمد، يف حديث �ضحفي تابعته "�جلورنال " ، �ن 
"�لتمور �الأجنبية و�الإير�نية �لتي تباع حاليا يف �ال�ضو�ق �لعر�قية، دخلت 
�إىل �لبــالد بطريقــة غــر قانونيــة"، مبينــا �ن "�ل�رصكة �لعامــة للمعار�ض 
�لعر�قيــة �لتابعة لوز�رة �لتجارة، وهي �ملتخ�ض�ضة مبنح �إجاز�ت �ال�ضتر�د 
للتجار، ال تعطي �أي �إجازة الأي تاجر ينوي ��ضتجالب �لتمور �الأجنبية، نظر� 
لوجــود �كتفاء ذ�تي". و�أ�ضــاف، �ن "�لتمور �لعر�قية تعد مــن �أجود �الأنو�ع 
يف �لعــامل، لكــن �مل�ضكلة يف عــدم ت�ضديــره وتد�وله يف �الأ�ضــو�ق �لعر�قية، 
هــو عدم تعليبــه بطريقة �ضحية ومبتكــرة"، د�عيا يف �لوقــت ذ�ته �الأجهزة 
�ملتكفلــة باأمور حماية �حلــدود �إىل "�لرتكيز على مو�ضــوع ��ضتر�د �لتمور 
و�الأغذيــة �لتي تدخــل من دون ورقة ترخي�ض مــن وز�رة �لزر�عة". و�أفادت 
�أحــدث �إح�ضائية �ضادرة عن م�ضلحة �جلمــارك �الإير�نية، �أم�ض �الأحد، باأنه 
مت ت�ضديــر مــا قيمته 80 مليون دوالر مــن خمتلف �أنو�ع �لتمــور �الإير�نية 
خالل �الأ�ضهر �لـ4 �ملا�ضية �إىل 72 دولة فى �لعامل، يف حني بيَّنت �ن �لعر�ق 

��ضتــورد متــور�ً مببلــغ 11 مليونــًا و89 �ألــف دوالر. 

�أحالــت �لهيئــة �لوطنيــة لال�ضتثمــار م�رصوعا �ضكنيــا ي�ضــم 4 �آالف وحدة 
�ضكنية �ضي�ضيــد يف حمافظة مي�ضان �ىل �ال�ضتثمار بكلفة ن�ضف مليار دوالر 
و�ضتتــوىل �رصكة "�يفر بر�يت" �ل�ضينية تنفيذ �مل�رصوع. وقال �ضامي روؤوف 
�الأعرجي رئي�ض �لهيئة �لوطنية لال�ضتثمار يف بيان ورد  لـ"�جلورنال " ، �إن 
"�لهيئة و�أ�ضتمر�ر�ً لربناجمها �خلا�ض مب�رصوع �الإ�ضكان �لوطني �ملت�ضمن 
�إجناز مليون وحدة �ضكنية يف حمافظات �لعر�ق كافة حتت�ضن �ليوم �أعمال 
توقيــع �لعقــد �الأ�ضتثماري ومنــح �الأجــازة �خلا�ضة مب�رصوع �أجنــاز نحو ) 
4000( وحدة �ضكنية ل�ضالح حمافظة مي�ضان ومبدة �إجناز ثالث �ضنو�ت".
و��ضــاف خالل �أعمال �لتوقيع �أن "هذ� �مل�ــرصوع و�لذي �ضتنفذه �رصكة �أيفر 
بر�يــت �ل�ضينيــة بقيمة ن�ضف مليــار دوالر ميثل يف ت�ضاميمــه �أحد مناذج 
�ال�ضتثمــار �لعاملــي و�لــذي �ضينجــز علــى م�ضاحــة ) 600 ( دومن مت�ضمنًا 
مناطــق خ�رص�ء وخدمــات ومر�كز جتارية و�ضحيــة وترفيهية وغرها مما 
يحتاجــه �أي جممــع �ضكني ناأمل �أن يكون �أمنوذجــًا للم�ضاريع �مل�ضابهة يف 
�ملحافظــات". و�أ�ضار �إىل �أن "�لتوقيع علــى �إحالة هذ� �مل�رصوع ميثل نهاية 
�ضــوط كبــر من عمــل دوؤوب ��ضتمر ملــدة عامني على كل �الأ�ضعــدة ) فنية ، 
قانونيــة ، هند�ضية ( ومــع جهات خمتلفة يف �لدولة تكللت جميعها مبو�فقة 
جمل�ــض �لــوزر�ء �ملوقــر على �إحالــة �مل�ــرصوع �ىل �ال�ضتثمــار لكونه �ضمن 

�مل�ضاريع �الأ�ضرت�تيجية �لتــي تزيــد كلفتهــا علــى ) 250 ( مليــون دوالر".
مــن جانبــه �أعرب علي دو�ي حمافــظ مي�ضان عن "�ضكــره وتقديره �لعاليني 
للهيئــة �لوطنية لال�ضتثمار للجهود �لتي بذلتهــا الإجناح هذ� �مل�رصوع �لذي 
من �ملوؤمل �أن يكون خطوة ر�ئدة ت�ضهم بحل جزء كبر من حاجة �ملحافظة 
لل�ضكــن و�لتــي تقدر بـ )60 ( �لف وحدة �ضكنيــة". و�أبدى ��ضتعد�د �ملحافظة 
لتوفــر كل �لت�ضهيــالت وتذليــل �ل�ضعوبات �لتي ميكــن �ن تو�جه �مل�رصوع 
، مفيــد�ً �أن �مل�ــرصوع �ضيتكــون مــن )4000( وحــدة �ضكنية قابلــة للزيادة 
متكاملــة �خلدمات مــن بنى حتتية ومد�ر�ــض وم�ضتو�ضفــات ومر�فق عامة 
و�ضيكــون �لبنــاء على �ضكل وحــد�ت �ضكنية م�ضتقلة مب�ضاحــات ) 200 م2 ، 
300م2 ( . ويقوم �ملو�طن �لر�غب ب�رص�ئها بت�ضديد دفعتي �ملقدمة و�لت�ضلم 
و�لبالغــة )30 % ( مــن قيمة �لوحدة �ل�ضكنية بو�قــع ) 15 % ( لكل منهما 
علــى �أن تقوم �مل�ضارف با�ضتيفاء �ملبلغ �ملتبقي من قيمة �لوحدة �ل�ضكنية 
علــى �ضكل �أق�ضــاط �ضهرية متتد لـ ) 15 ( �ضنة . بــدوره �أعرب مدير جمموعة 
د�ر �لنحا�ض �للبنانية للمقاوالت عن �ضعادته بالعمل يف �لعر�ق و�مل�ضاهمة 
بالعمليــة �ال�ضتثماريــة يف حمافظة مي�ضان. و�أكد جهــود �ل�رصكة �مل�ضتمرة 
لتوفر جميع �ل�ضبل �لكفيلة باإجناح �مل�رصوع، د�عيًا يف �لوقت ذ�ته �جلهات 
�ملعنية يف �لدولة �ىل �إعادة �لنظر يف �لقو�نني �لعر�قية �خلا�ضة باال�ضتثمار 
لتقدمي ت�ضهيالت ومميز�ت �أكرث للم�ضتثمر �الأجنبي لكي يت�ضنى له �مل�ضاهمة 

ب�ضكل �أكرب يف �لعملية �ال�ضتثمارية و�إقامة �مل�ضاريع .

طرحــت هيئة ��ضتثمار �لنجف �كرث مــن 250 دومنا كفر�ضة 
��ضتثماريــة الن�ضاء مدينة �ضياحيــة متكاملة يف منطقة بحر 
�لنجــف ودعــت �لهيئــة �مل�ضتثمريــن �ىل تقــدمي عرو�ضهــم 
ملنحهــم هــذه �لفر�ضــة �ال�ضتثماريــة �لكبرة . وقــال رئي�ض 
هيئــة ��ضتثمــار �لنجــف �رصغــام كيكو لـــ »�جلورنــال «، �ن 
“هيئــة ��ضتثمــار �لنجف ح�ضلــت على �ملو�فقــات �الد�رية 
ملنــح فر�ضــة ��ضتثماريــة مب�ضاحــة بلغــت 252 دومنــا يف 
بحــر �لنجــف “. و��ضــاف �ن ” �لهيئــة ومنــذ �كرث مــن �ضهر 
حتاول �حل�ضــول على هذه �ملو�فقات بعــد خماطبات عديدة 

�ىل �جلهــات ذ�ت �لعالقــة”، مبينا �نه “توجــد منطقة ثانية 
حميطــة ببحر �لنجف ونحن بانتظار �حل�ضول على مو�فقات 
�لدو�ئر �ملعنية ملنحها فر�ضًا ��ضتثمارية وبح�ضب �ملو�فقات 
�الد�ريــة �ضيتــم حتديد نــوع �مل�ضاريــع �لتي تن�ضــاأ على هذه 
�ملنطقــة مبــا يتــالءم ومنــاخ �ملنطقــة مــن جهــة ومر�عاة 
�لطابــع �لدينــي للمحافظــة من جهــة �خــرى ” . و�و�ضح �ن 
“فر�ضــة ��ضتثماريــة منحتهــا هيئــة ��ضتثمــار �لنجف عام 
2011 الحــدى �ل�ــرصكات �ال�ضتثمارية الن�ضاء فندق خم�ض 
جنــوم لكن وبعد �ضنتني من تلكوؤها بالعمل مت �ضحب �الجازة 
�ال�ضتثماريــة مــن �ل�رصكــة، و�ليــوم هيئة �ال�ضتثمــار حتاول 
�حل�ضــول علــى مو�فقــات جديــدة ال�ضتثمار موقــع �لفندق”. 

و��ضار كيكو �ىل �ن “�لبروقر�طية �الد�رية عرقلت منح هيئة 
�ال�ضتثمــار �جاز�ت ��ضتثماريــة ال�ضتغالل �مل�ضاحات �لكبرة 
يف بحر �لنجف و�لتي تتجاوز �لـ 1000 دومن ولهذ� بقي هذ� 
�ملوقــع �ل�ضياحــي �ملهــم حتــى �الن مــن دون ��ضتثمار ومن 
دون م�ضاريع كان مــن �ملمكن �ن تن�ضط �ل�ضياحة يف �لنجف 
وتعــود بعائد�ت مالية مهمة �ىل �ملحافظــة ” .  ودعت جلنة 
وهيئــة �ال�ضتثمار يف �لنجف �حلكومتني  �الحتادية و�ملحلية 
�ىل دعم �ال�ضتثمــار و�مل�ضتثمرين يف �لعر�ق عموما  و�لنجف 
باخل�ضو�ــض يف مرحلــة ما بعــد د�ع�ــض ، وذلــك للم�ضاهمة 
و�لنهو�ض بالو�قع  �ال�ضتثماري يف �لبلد.  وقالت رئي�ضة جلنة 
�ال�ضتثمــار يف جمل�ــض �لنجــف �ضحــر �لفتــالوي يف ت�رصيح 

�ضحفي  علــى هام�ض موؤمتر ملناق�ضة م�ضاكل ومعوقات ملف 
�ال�ضتثمــار باملحافظــة " �ن عجلة  �ال�ضتثمــار ت�ضطدم �ليوم 
ب�ضقــني �الول �لتدخــل �ل�ضيا�ضــي مبلفات �ال�ضتثمــار و�لثاين 
 �الرتبــاط باحلكومــة �ملركزية وعــدم نقــل �ل�ضالحيات، ما 
�أدى �ىل �لتاأثر يف ملف  �ال�ضتثمار باملحافظة �لتي تعد بيئة 
�آمنــة وجاذبة لال�ضتثمار، ��ضافــة �ىل �ضوء �لنظام  �مل�رصيف 
يف �لبلد ".  و�و�ضح رئي�ــض هيئة ��ضتثمار �ملحافظة �رصغام 
كيكــو  " �ن تدهــور �لو�قع  �ال�ضتثماري �ضببــه �لو�ضع �الأمني 
و�لبروقر�طيــة �الد�ريــة ".  و��ضــاف  " نحــن ن�ضعــى لدعــم 
�مل�ضتثمريــن وقــد منحنــا �كرث مــن ٢٠٠ �جــازة ��ضتثمارية 

 �ضّغلت �كرث من ٢٠ �لف يد عاملة يف جميع �لقطاعات". 

 با�ــرصت وز�رة �الت�ضــاالت �كمــال تنفيذ م�ــرصوع �لكابل 
�ل�ضبكــة  م�ضــار�ت  وخر�ئــط  ت�ضاميــم  و�عــد�د  �ل�ضوئــي 

�ل�ضوئية يف حمافظات نينوى و�النبار و�ضالح �لدين. 
وقــال �ملتحــدث �لر�ضمــي با�ضم �لوز�رة حــازم حممد علي  
يف حديــث �ضحفي  �ن �ل�رصكــة �لعامة لالت�ضاالت و�لبنى 

�لتحتيــة �لتابعــة للــوز�رة با�ــرصت �كمال تنفيــذ م�رصوع 
�لكابــل �ل�ضوئي و�لنحا�ضــي يف حمافظة �النبار، �ذ قامت 
باعادة �ن�ضاء �لبنى �لتحتية �خلا�ضة مبحطات �الت�ضاالت 
�لتــي ُدمــرت ب�ضبــب �لعمليــات �الرهابية مــا �دى �ىل �ضل 
جميع قدر�تها. و��ضاف �ن �لوز�رة وبعد عمليات �لتحرير، 
�طلقت حالــة ��ضتنفار ق�ضوى جلميــع مالكاتها مبحافظة 
�النبــار لت�ضخــر �لطاقــات �لب�رصية من �جل �عــادة �لعمل 

مبفا�ضــل �الت�ضــاالت و�نت�ضالها من �خلــر�ب، الفتًا �لنظر 
�ىل تاأهيــل حمطــة �لفلوجــة �ل�ضوئيــة و�لكابــل �ل�ضوئي 
�خلا�ــض مب�ضــار فلوجــة ـ بغــد�د مب�ضافــة 300 كيلومــرت 
باجتــاه منطقة �بو مني�ضــر و�ضــوال �ىل �لعا�ضمة بغد�د. 
و�فاد علي بان �ملــالكات �لفنية و�لهند�ضية قامت باعادة 
ت�ضغيــل بــد�الت �لرطبــة و�ملركزيــة و�خلالديــة و�لفلوجة 
ال�ضيما بعــد �عادة تاأهيلها من قبل هيئة �لكابل �لنحا�ضي 

�لعاملــة يف مديرية �ت�ضاالت وبريد �النبار، �ذ متت �عادة 
�خلطوط �لهاتفية �الر�ضية للمو�طنني �لتي جتاوزت �اللف 
خط هاتفي، ��ضافة �ىل تاأهيل 700 كيلومرت من �لكابالت 
�ل�ضوئيــة مل�ضارين �الول يربط بني �لرمادي – كيلو 160 
– �لنخيب – كربالء وبغد�د مب�ضافة 300 كيلومرت بينما 
ميتــد �مل�ضار �لثاين �ىل �لرمادي – كيلــو 160 – �لرطبة ـ 

طريبيل مب�ضافة 400 كيلومرت. 
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