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طبعة العراق 
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وحـــلـــفــــاؤهـــا الى إيـــجـــاد حـــلـــول
السـتـيـعـاب هـذه الـزيادة).ولـفت الى
ان (تـــصـــريح الـــرئـــيس االمـــريـــكي
دونــالـد تـرامـب بـأن امـريــكـا وجـدت
مـوردين لـهـا من خـارج دول اخلـليج
واالوبـك قـــــــد يــــــــؤدي إلى ضــــــــبط
األسـعـار او تخـفـيضـهـا ولهـذا على
ـــان اخـــذ هــذه احلـــكـــومـــة والـــبـــر
ــتـغـيــرات عـلى مـحــمل اجلـد عـنـد ا
الــبــدء بــإعــداد مــوازنــة عـام 2020
ـــقــــبـــلــــة حـــيث رأت خـالل األيـــام ا
وازنة ذكورة بـأن نفقات ا الـوكالة ا
ئة خالل العام سـتزيد بنسبة 20 با
ـــقــبل تــرافـــقه زيــادة فـي الــعــجــز ا
بـالـنسـبة نـفسـها كـما رأت بـأن هذا
الـــعـــجـــز لم تـــتـــهـــيـــأ له زيـــادة في
اإليـــرادات غـــيـــر الـــنـــفـــطــيـــة مـــثل
الـضرائب والرسوم الكمركية ولفتت
الــوكـــالــة الى أن تــنــويع قــطــاعــات
اإلنــتـــاج الــصــنــاعـــيــة والــزراعــيــة
واخلـدمية مـازالت تراوح مكـانها ما
يـــزيــد من مــخـــاطــر ارتــفـــاع عــجــز
ـوازنة) مضيفـا (بهذا الصدد نرى ا
ان يــتم ضـغط الـنــفـقـات الى أقـصى
كن وخـاصة التـشغيـلية مـنها حـد 
حـيث يـرى الـكثـيـر من االقتـصـادي
وجــود هـدر واضح في هـذا اجلـانب
لـم جتــد اي من احلــكــومــات حــلـوال
ـــنــذري عـــلى (وجــوب لـه). وشــدد ا
إعـادة النـظر بوجـود مؤسسـات غير
نــافـعـة لالقــتـصـاد الــوطـني. وكـذلك
يـــجب اعـــادة الـــشـــركـــات الـــعـــامــة
ـتوقفـة عن اإلنتاج مـنذ عام 2003 ا
ن يـــحــقق الـى الــعـــمل وخــاصـــة 
بــقـــاؤهــا اربــاحــا لــلــدولــة وعــرض
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جـثـة رجل مـغـدور مجـهـول الـهـوية
مــرمــيـــة عــلى جــانب طــريق جــســر
ديــالى الـقــد بـعـد قــتـله بـطــعـنـات
دني سـك . وتـمكـنت فرق الـدفاع ا
مـن اخــمـــاد حـــريق ســـوق مـــريــدي

دينة الصدر. 
دني ان ـديريـة الدفـاع ا وقـال بـيان 
(رجـال دفـاع مـدنـي بـغـداد الـرصـافة
تــمــكــنــوا من إخــمــاد حــريـق سـوق
مـريدي في مـدينـة الصـدر داخل عدد
من االكــــشـــاك غـــيـــر الــــنـــظـــامـــيـــة
ـــواد ــــســــتــــخــــدمــــة فـي خــــزن ا ا

ستهلكه).  ا
واوضـح انه ( اخــــمـــــاد احلــــريق
والــســيــطــرة عــلــيه ومــنع انــتــشـار
الــنــيــران إلى بــاقي ارجــاء الــسـوق
كـفـاءة عـالـيـة بـأمـرة الـعـقـيـد مـجـيد

حميد مدير خفر الرصافة).

wKOz«dÝ≈ dJ F  œułË WŽUý≈ ∫ÊU²Ýœd

wÝUOÝ Z¹Ëdð qOÐ—√ w  
كــردســتــان) مــعــربـا عـن سـعــادته
بـ(األجــواء االيــجــابــيــة الــســائــدة
حــالـيــاً بــ بـغــداد  وكـردســتـان).
وشـدد اليـاسري خـالل اللـقاء الذي
حـضـره وزير داخـليـة اإلقـليم ريـبر
احـــمـــد عـــلـى (ضـــرورة مـــعـــاجلــة
وجب الدستور). اإلشـكاالت كافة 
مـن جــهـــته وجه رئـــيس حـــكـــومــة
اإلقــلــيم شــكــره لـوزيــر الــداخــلــيـة
االحتـــــادي عـــــلى (الـــــتـــــنـــــســـــيق
ــوجـود بــ داخـلــيـة والــتـعــاون ا
اإلقــلــيـم والــداخــلــيــة االحتــاديـة).
وخـالل االجتـماع تـطرق اجلـانبان
إلـى مــســـألــة دخـــول الــســـائــحــ
الــعـراقـيــ ومـا يـتـرب عــلـيـهم من
دفع رســوم تـبــلغ قــيـمــتـهــا عـشـرة
آالف ديـنـار.وبـهـذا الـصـدد أوضح
الـــبـــارزاني أن (إصـــدار بــطـــاقــات
الـدخول كـان من أجل حمـاية األمن
في إقليم كردستان) مشيرا الى أن
(الــرســوم لم تُـفــرض عــلى قـومــيـة
دون غـــيــرهـــا بل شـــمــلت جـــمــيع
ـواطـن خـارج اإلقـليم).كـمـا لفت ا
إلـى أن (آلــيـــة إصـــدار الـــبـــطـــاقــة
بـالـنسـبة لـلسـائحـ القـادم إلى
اإلقــلـيم سـتـتــغـيـر تـسـمــيـتـهـا إلى
الـــضــمـــان األمــنـي). ووجه رئــيس
وزراء اإلقـليم بـأن (تتـحمل حـكومة
اإلقـلـيم من اآلن فـصـاعـداً تـكـاليف
إصــدار بـطـاقـات الـضـمـان األمـني

ابــــــتـــــــداءً من االول مـن أيــــــلــــــول
اجلــاري) مــؤكــدا انه (لـن تُــفـرض
ــواطـنـ أي رســوم مـالــيـة عــلى ا
الــوافـدين من احملــافـظـات األخـرى

إلى االقليم).  
وكـانت( الـزمـان) قـد دعت سـلـطات
االقــــلـــيـم الى اتـــخــــاذ إجـــراءات 
لـتشجـيع القدوم إلى كـردستان من
بــــيــــنـــهــــا الــــغـــاء رســــوم دخـــول
الـسائح خـشية ان يشـعر الوافد
بـانه قادم الى بلد اخر او ان ادارة
االقـــلـــيم تـــمـــارس ســـلـــطـــة غـــيــر
دسـتـورية. وأشـار رئيس الـتحـرير
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اخلـالـصي تـلـقـته (الـزمان) قـوله خالل
خـطبة اجلـمعة ان (الـكيان الـصهيوني
ـكن ان يستقر حـالة غير طـبيعية وال 
فـي جسم االمة) الفتـاً إلى ان (الهجوم
راكز الـعراقية وغـيرها جزء من عـلى ا
ــنـطــقـة عن مــواجـهـة خــطـة اشــغـال ا
الـكـيـان الـصـهـيونـي) . واشار  الى ان
(الـــعــمـل او الــتـــدخل الــذي يـــقــوم به
احملـــــتــــلــــون يــــفـــــوق كل األوصــــاف
ـقـررات ــعـهـودة كـمـا انـه يـنـاقض ا ا
ـكنـاً ان يكـون البـلد الـدولـية فـليس 
فـي مـرحــلـة إســتـقالل كــامل او جـزئي
حـتى ولو في الـظاهـر وقوان سـلطة
االحــتـالل هي الــتي تــتـــحــكم وتــمــنع
احملـــاكـم من االســـتـــمـــاع إلى دعـــاوى
ــطــالــبــة ــواطــنـــ والــتــوقف عن ا ا
بــاحلـقـوق الــشـرعـيــة احلـقـيــقـة لـهـذا
ـــظــلـــوم). وتــابع ان (رأس الـــشــعب ا
ـــنــطــقــة وهــو ــزروع في ا احلـــربــة ا
كن ان يـكون الـكـيان الـصهـيـوني ال 
فـي حـالـة هــدوء واسـتــقـرار ألنه وجـد
بــشــكل غـيــر شــرعي وغــيـر طــبــيـعي

كن ان واحلـاالت غـيـر الـطـبـيـعـيـة ال 
تـستقـر في جسم االمة). وأشار إلى ان
ــراكـــز الــعـــراقــيــة (الـــهــجــوم عـــلى ا
والـسـورية والـلبـنـانيـة وفي فـلسـط

والــهــجـــوم عــلى شــعب الــيــمن الــذي
تـــشــارك به وتـــدعــمـه قــوات الـــكــيــان
الـصهيوني بشـكل أو بآخر والتحرش
ــنــقــطــة وخــصــوصــاً الــدائـم بــدول ا
اجلـمهـورية االسالمـية فـي ايران هذه
كـلها اجزاء من خطـة اشعال النار لكي
يـنشـغل النـاس كل في منـطقـته إلخماد
الــنـار ومـواجـهــتـهـا وبــذلك يـكـونـون
عـاجزين عـن  القـيام بأي عـمل مـشترك
ــواجــهــة مــظــالم الــكــيــان الــغــاصب
).من ـعـروف وداعـمـيه االمـبريـالـي ا
جــهــة اخــرى اقـامـت االمـانــة الــعــامـة
ـقـدسـة فـعـالـيـات لـلــعـتـبـة الـعـلـويــة ا
مــهــرجـان الــغـديــر الــسـنــوي الــثـامن
بــحـضــور أمـ عــام مـســجـد الــكـوفـة
ـلـحـقــة به مـحـمــد مـجـيـد ــزارات ا وا
ـهـرجـان في أروقـة ــوسـوي. واقـيم ا ا
الــصــحن احلــيــدري الــشــريف وعــلى

هـرجان  ازاحة الـستار عن هـامش ا
ــنـارة اجلـنــوبـيــة لـلـمــرقـد الــعـلـوي ا
الـطـاهر . في غـضـون ذلك قـال اخلبـير
ـرجـعـية الـسـيـاسي سـمـيـر عبـيـد ان ا
الــديــنـيــة بـدأت شــهــر مـحــرم احلـرام
بـبـرنـامج تـصعـيـدي من تـسع  نـقاط .
وقــال مــعـلــقــا عـلى خــطــبـة اول امس
رجـعـية ثـل ا اجلـمـعـة التي ألـقـاهـا 
ـــهـــدي الـــكــــربالئي انه(لـــدى عـــبـــد ا
ــرجـعــيـة تــزامـنــا مع ذكـرى الــثـورة ا
احلـسينيـة برنامحـاً تصعيـديا على ما
يـــبــــدو  يـــتـــكـــون مـن تـــسع  نـــقـــاط
ـــرجـــعـــيـــة اعـــلى أطالق وحـــرصـت ا
نــقــطـتــ من هــذا الـبــرنـامـج في تـلك
اخلــطــبــة )الفــتـا الى ان (الــنــقــطــتـ
ـا هو ـثـابة أسـتـنهـاض وأسـتعـداد 
رجعية آت من توجيهات قادمة وكأن ا
ــوظف ســـوف تــخـــتـــبــر الـــشــعـب وا
ـسؤول والشباب) ورأى ان ( خطبة وا
اجلــمـعـة حـثـت عـلى  االصالح الـذاتي
والـنـفـسي صـعودا لإلصالح في االداء
الـوظـيـفي واخلدمـة الـعـامة واإلصالح

بـــحـــيث خـــاطـــبت جـــمـــيع األخـالقي 
ــســؤولــ وكـأنه مــوظــفي الــدولـة وا
أنــذار أخــيــر لــهـؤالء بــأن يــصــلــحـوا
حـالهم وتصرفـاتهم ويقومـوا بنبذ كل
مــا هــو يـــتــنــافى مع األخالق وحــسن
االداء الـوظيفي والـوطني) مـضيفا ان
ـــرجــعــيــة رأت ان (الـــثــورة من اجل ا
االصـالح ال تقل عن الـثورة ضد داعش
ـرجعـية عـندما عـندمـا  تلـبيـة نداء ا
أعـلنت اجلـهاد الكـفائي ضد داعش ) 
مـطالبة الشعب بـ(االستعداد لثورة من
اجـل االصالح ويكـونوا عـلى أستـعداد
ـرجـعـية لـهـا من اآلن ) ولـفـت الى ان ا
تــركــز عــلى نـقــطــة حــمـايــة الــشــبـاب
رجـعـيـة تعـرف جـيـدا بأن الـعـراقي فـا
اجلـهـات التي تـعادي الـعراق وال تـريد
لـه االسـتـقـرار والـنــهـوض هي جـهـات
داخــلــيـة وجــهــات خـارجــيــة وان تـلك
اجلـهات الـداخلـية هـي أدوات اجلهات
ـرجــعـيـة اخلــارجـيــة ). واضـاف ان (ا
أعــــطت الــــضــــوء األخــــضــــر لـــوزارة
نـظمات الـداخلـية واالجهـزة األمنـية و
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اعـلـنت هيـئة احلـشـد الشـعبي امس
ان قـوة من وزارة الداخلية هي التي
 اعـتقلت منـفذي عملـية قتل الضابط
ابو بكر السامرائي مشيرة الى قوة
مـن احلشد اسـهمت في العـثور على
رفـــات الــشــهـــيــد بــعـــمــلـــيــة كــشف
الــداللــة.وقــال احلــشــد فـي بــيـان ان
(عـملية إلـقاء القبض عـلى اجملموعة
الـداعـشيـة التي نـفـذت قتل الـضابط
ابـو بكـر السـامرائي تـمت من جانب
خــلـيــة الـصـقــور الـبــطـلــة الـتــابـعـة
لـوزارة الـداخـلـيـة) مـؤكـدة (الـعـثور
عـلى رفـات الـشـهـيـد بـعـمـلـيـة كـشف
الــداللـــة الــتي قــامـت بــهــا اخلــلــيــة
بــالـتـعـاون مع الـلـواء  45 بـاحلـشـد
الـشـعـبي).وأقـدم عـنـاصـر من داعش
فـي شـــــبـــــاط  2017 عــــــلى اعـــــدام
الـسـامـرائي بـعـد خـطـفه في مـنـطـقة
الـــنـــخـــيب. واثـــارت صـــور االعــدام
حــمـاسـة الــعـراقـيـ واعــجـابـهم اذ
اصــر الــشــهـيــد عــلى رفع رأسه. في
غـضـون ذلك اعـلن  مـصـدر امني عن
ـــتــورطــ اعـــتــقـــال خــمــســـة من ا
بــالــنـــزاع الــعــشــائــري في الــزبــيــر
ـحـافـظـة الـبـصـرة الـذي اندى الى
مـــقــــتل شـــخـص واصـــابـــة اثـــنـــ
ـصدر في تـصريح ان آخـرين.وقال ا
(الـقـوات االمنـية تـمكـنت من اعتـقال
خـمسة متـورط بالنـزاع العشائري
الـذي اندلع في الـزبير ) مـشيرا الى
ان (الـنزاع شـهد استـخدام االسـلحة

ــتـوسـطــة). وفي شـأن اخلــفـيــفـة وا
مــتــصل حــدد الـنــائب عن الــبــصـرة
عـامـر الـفـايـز ثالثـة أسـبـاب رئـيـسـة
وراء تــفـاقم الـنــزاعـات الـعــشـائـريـة
بــاحملـافـظـة. ودعـا الــفـايـز في بـيـان
امـس الى وضع قانون عشائري وأن
تــكـون الــدولـة اكــثـر قــوة فـضال عن
وضـع ضـــــوابـط لـــــصـــــفــــــة شـــــيخ

العشيرة. 
وبـحـسب الـفـايـز فـإن (الـسبب االول
والـرئـيس يتـمثل فـي غيـاب القـانون
نـضبط والسبب اآلخر الـعشائري ا
ـنـضبط هـو انـتـشـار الـسالح غـيـر ا
وضـعف سيطرة الدولة  اضافة الى
اجلـانب الـسيـاسي حـيث ان الـكثـير
مـن االحــزاب الــســيــاســيــة تــشــجع
الـعشـائر وتمـدها بـالسالح الغراض
سـيـاسي). وعـثـرت قـوة أمـنـيـة عـلى

أن (يــظل ربط سـعــر صـرف الــديـنـار
الــعــراقي مــقــابل الــدوالر األمــريــكي
ــفـــعـــول خالل الــســـنــوات ســـاري ا
ـقـبـلـة) مـوضـحـة ان (ذلك الـقــلـيـلـة ا
ــرونــة الـنــقــديــة لــلــبـنك يــحــد من ا
ـــركــزي الــعــراقي بـــالــرغم من انه ا
ساعد  في السيطرة على التضخم) .
ورأى الـتقرير ان (آلية نقل السياسة
الـــنــقــديــة ضـــعــيــفـــة وإن الــقــطــاع
ـصـرفي فـي الـعـراق ال يـزال مـثـقـلًا ا
بــالــقــروض عــالــيـة األداء  وال يــفي
بـالكـامل بوظـائف اإلقراض لألنـظمة
ـصـرفـية األقـوى). وتـابع انه (لـهذا ا
الـــســـبب  فـــإن أدوات الـــســـيـــاســة
الـنـقـديـة الـتي تـعـتـمـد عـلـى الـقـطاع
ـصرفي  مثل متطلبات االحتياطي ا
وتـوفـيـر الـتـسـهـيالت الـدائـمة  ذات
فـــعـــالـــيـــة مـــحــدودة فـي الـــعــراق).
وبــحـسب الـتـقـريــر فـإن (االسـتـقـرار

ـالي لـلـبـنـوك احمللـيـة غـيـر مـؤكد  ا
وأن اخلـــطــر الــنـــاشئ عن الـــقــطــاع
ــالي هـو مــسـؤولــيـة طـارئــة  عـلى ا
احلـكومة التي ستتحمل تكلفة إعادة
الـرسـملـة الالزمة الـناجتـة عن إعادة
ـصـرفي).كمـا اشار تـنـظيم الـقـطاع ا
ـالـية الـتـقـريـر الى ان (احلـسـابـات ا
ـدققـة وفقًـا للـمعـاييـر الدولـية غـير ا
عـظم الـبنـوك في الـعراق). مـتـوفـرة 
ويـعـتـقـد الـتـقـريـر أن (أكـبـر بـنـك 
وهـمـا مـصـرفـا الـرافـدين والـرشـيد 
ـلوكـان للدولـة  يعـانيان وكالهـما 
ــال)  مـن نــقـص شـــديــد فـي رأس ا
ويـرى أن (هنـاك قروضاً عـالية األداء
غـيــر مـتـداولـة في الـقـطـاع بـأكـمـله).
وبـشأن موازنة  2019 قـالت الوكالة
انـها تـؤكد (عـدم القـدرة على الـتنـبؤ
بــصـنع الـسـيـاسـة الــعـراقـيـة وانـهـا
تـتـضمن الـعـديد من الـتـنازالت لـقمع

خـطـر االستـياء الـعام  بـعد سـنوات
من الــصـراع  وتـلــبـيـة احــتـيـاجـات
إعــادة اإلعـمــار الـكـبــيـرة. ومع ذلك 
فــإنــهـا تــؤدي إلى زيــادة كـبــيـرة في
اإلنــفـاق الـعــام نـقــدر أنـهـا ســتـكـون
ئة أعلى مـن مستويات بـنحو  20بـا
2018 ).واشرت الوكالة (تخصيص
ـزيــد من اخملـصـصـات الـتـوفـيـقـيـة ا
ـنـطقـة كردسـتان في مـوازنة 2019
الية من ومع استئناف التحويالت ا
احلــكــومــة الــفــيــدرالــيـة ). واعــربت
الـوكالـة عن اعتـقادهـا  بأن (الـتنـمية
الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة في العراق
يـعوقـها انـتشار الـفسـاد وان العراق
يـعد من ب أسوأ الـبلدان في العالم
فـي مــــؤشــــر مــــدركـــــات الــــفــــســــاد
ومـؤشـرات حـوكـمـة الـبـنك الـدولي)
مــســتــدركــة ان (احلــكــومــة اتــخـذت
عـاجلة هذه الـقضية  تـدابير فـعالة 

ـهـا مـؤخراً ـا في ذلـك إعـادة تـقـد
ـكـافـحة الـفـساد). لـلـمـجلس األعـلى 
ويـعتقـد التقريـر أن (محاربـة الفساد
ــــســـــتــــمـــــر لــــداعش والـــــوجــــود ا
والـــتـــوتـــرات مع حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان تشـكل حتـديـات سيـاسـية
ـدى وأمـنـيـة رئـيـسـة لـلـعـراق عـلى ا
الـقـريب وان خطـر الـصراع الـداخلي
ال يـــزال قــــائـــمـــا) مـــشـــيـــرا الى ان
(احلـكومة أحبطت دولت محتملت
داخـل حــــدودهـــــا في الـــــســـــنــــوات
األخـــيـــرة: دولـــة داعش اإلرهـــابـــيــة
ـسـتـقـلـة. ومع ذلك  ال وكــردسـتـان ا
ـــزيـــد من تـــزال هــــنـــاك مـــخـــاطــــر 
االضــطــرابــات الــســيــاســيــة من كال
).الفـتــا الى إن (تـعـزيـز اجملــمـوعـتـ
كن أن ساءلة والشفافية  احلكم وا
يـسـاعـد في إطالق الـعنـان إلمـكـانات

العراق االقتصادية).

الــدكــتــور أحـمــد عــبــد اجملــيـد في
عـمـود صحـفي حـمل عـنوان (نـحو
إجــراءات  لـتــشــجـيع الــقـدوم إلى
كـردستـان) الى توافـد اعداد هـائلة
مـن مـواطـني بــغـداد واحملــافـظـات
عـلى اربـيل ودهوك والـسـليـمانـية
داعـيا حـكومة االقـليم الى (تـطوير
ـا يسـهم في ـرافق الـسـيـاحـيـة  ا
زيــــــادة اســــــتــــــدراج مــــــواطــــــني
احملـافظات خارج االقليم. فذلك من
شــأنـه حتــريك االقــتــصــاد احملــلي
كن لـالقليم ورفع وارداته بـحيث 
سـد نـفـقـات قـطـاعـات مـسـتـهـلـكة)
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تـهـالـكة الى االسـتـثـمار الـشـركـات ا
بـــالـــشــراكـــة مع الـــقــطـــاع اخلــاص
احملـــلي او األجـــنـــبي) داعـــيـــا الى
نـاقصات (إعـادة النـظر في أسعـار ا
ـقاوالت التي تـطرحهـا مؤسسات وا
الــدولــة حــيث نــرى انـهــا تــتــضـمن
مــبـالـغـة واضـحــة في هـذه األسـعـار
ــنــاقــصــات الــتي قــيــاســا لــنــفس ا
تـــطــرحـــهــا بـــقـــيــة الـــدول او الــتي
تـــطـــرحـــهـــا الـــشـــركـــات اخلـــاصــة
ـثل فسـادا وهدرا الـعـراقيـة. وهذا 
ألمــوال الــدولــة يــلــقي بــظالله عــلى
ـــــوازنـــــة ومن ثم زيـــــادة عـــــجـــــز ا
تـخفيض التـصنيف االئتمـاني للبلد
وارتـفـاع كلـفـة االقتـراض اخلارجي)
ــــنــــذري الى الــــقـــول ان وخــــلص ا
ـذكــورة هي (مـالحـظــات الــوكــالــة ا
الحـــظـــات الــتـي يــكـــررهــا نـــفس ا
صـــنــدوق الـــنــقـــد الــدولي والـــبــنك
الـدولي سـنـويا حـول الـعـراق والتي
لـم تعـالج مـنذ 15 عـامـا حتى االن).
واهـم ما ورد في تـقـريـر الـشـركة في
مـا يـخص الـعـراق تـوقع عـجـز مالي
لــلــســنــوات  2019 والــتـي تــلــيــهـا
نــتــيـــجــة انــخــفــاض ســعــر الــنــفط
واالنـــــفــــاق الـــــعـــــالي في اجلـــــانب
ـو في احلــكـومي  وهـنـاك نــسـبـة 
ـقـبـلـة نـتـيـجة  2019 والـسـنـوات ا
الــزيـادة الـكــبـيـرة في انــتـاج الـنـفط
واالنـتـعـاش الـتـدريـجي في الـنـشاط
االقـتـصـادي غـير الـنـفـطي لـكن هذه
سـتقـرة يجب ـستـقبـليـة ا الـنظـرة ا
ان تــكـون مـقــرونـة بـضــغط االنـفـاق
احلـكـومي عـلى الـسنـوات الـقـادمة).
وتــــوقــــعـت الــــشــــركــــة ان (تــــقــــوم
بـتـخفـيض التـصنـيف في حالـة عدم
الـتـزام احلـكـومـة بسـيـاسـات تـقـن
االنـفـاق احلكـومي وان اي زيادة في
االنــفــاق احلـكــومي ســيــصـاحــبــهـا
هــبــوط حــاط في مــخــزون الــعــمــلـة
االجـــنـــبــيـــة وزيـــادة الـــدين الـــعــام
لـلـحكـومة وقـد يحـدث ايـضا نـتيـجة
انــخـفـاض عـائـدات الــنـفط اكـثـر من
ــتـــوقع رفع ـــتــوقـع  ومن غــيـــر ا ا
الـــتـــصـــنـــيف خـالل األشـــهــر الـ12
ـقبلة ما لم تتحـسن القطاعات غير ا
الـنــفـطـيـة بـشـكـل يـفـوق الـتـوقـعـات
وبــالــتــالي زيــادة الــنــاجت احملــلي).
ولـفـتت الـشـركـة الـى ان  (الـسـيـاسة
الـنقدية مقيـدة إلى حد كبير بضعف
ــصـرفي والــقــطـاع غــيـر الــنــظـام ا
الــنـــفــطي مــازال مــعـــرقال نــتــيــجــة
صـعـوبات االسـتـثمـار وبـيئـة الـعمل
غـير الصحية لالستثمار)  وتوقعت
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حـــذر اخلــبـــيــر االقـــتــصـــادي عــبــد
ـالحـظات ـنـذري من ان ا احلـسـ ا
اجلــوهــريـة الــتي وردت في تــقــريـر
وكـالة سـتانـدرد اند بـورز االمريـكية
ـصداقية العالية تدق ناقوس ذات ا
اخلـطـر امـام االقـتـصـاد الـعراقي اذا
لـم نعـمـد الى إصالحـات اقـتـصـادية
عــاجـــلــة أهــمــهــا تــنــويع إيــرادات
ـوازنــة وعـدم ابـقـائـهـا عـلى الـريع ا
الـنـفـطي فـقـط مشـددا عـلـى ضرورة
كن ضـغط النفقات الى أقصى حد 
وخـاصة التشغيلية منها حيث يرى
الـكثـير من االقـتصـادي وجـود هدر
واضـح في هـذا اجلانـب يضـاف الى
ــشـكالت االخــرى الـتي لم جتـد اي ا
من احلـكـومـات حـلـوال لـهـا مـنـذ 15
ـنذري لـ(الـزمان) امس سـنـة. وقال ا
ـــذكــور مـــعــلـــقــا عـــلى الـــتــقـــريــر ا
ان(سـتاندرد اند بورز شركة خدمات
مــالــيــة أمــريــكــيــة ولــديــهــا وكــالــة
تــصــنـيـف ائـتــمــاني بــاالسم نــفـسه
تـعـمل فـي العـديـد مـن الدول وتـهـتم
بـتصنيف اقتصادات الدول والبنوك
وتـعد تقاريرها دقيقة ومهمة لغرض
رفع او خـفض الـتـصـنـيـفـات. ولـهذا
تـلجأ إليها الدول والبنوك للحصول
عـلى تصنيفـاتها بهدف مـعرفة نقاط
الـقـوة والـضـعف فـي ادائـهـا كـما ان
تـقاريـرها الـفصـليـة والسـنويـة جتد
ـؤسـسـات من يــتـرقـبــهـا وخـاصــة ا
الـــدولــيــة والـــدائــنــون) مـــوضــحــاً
ان(ســتــانــدرد انــد بـورز قــامت قــبل
ســـنـــوات عـــدة بـــدراســـة وحتـــلـــيل
االقـتصاد العراقي ومـنحته تصنيف
بـي ســـــــالـب الـى بـي مع نــــــــظـــــــرة
مـستـقبلـية مسـتقرة. وهـذا يعني ان
اقـــتـــصـــادنـــا بــ الـــضـــعـــيف الى
ـتـوسط لـكن تـقـريـرهـا لـهـذا الـعام ا
تــضــمن مالحــظــات جــوهــريــة تـدق
نـاقوس اخلطر اذا لم تتم أصالحات
اقــتـصـاديـة عـاجـلــة أهـمـهـا تـنـويع
وازنة وعـدم ابقائـها على إيـرادات ا
الريع النفطي فقط ألن اسعار النفط
ـــقـــبل قـــد تـــنـــخـــفض فـي الــعـــام ا
الحــتــمــال  حـل األزمــة األمــريــكــيـة
اإليــــرانــــيـــة مــــا يـــؤدي إلـى عـــودة
ا أيضا االسـتقرار الى األسـعار ور
قـد ترفع العـقوبات عـن إيران وتعود
الـى الـــســـوق مـن جـــديـــد بــــطـــاقـــة
تـصديرية بحدود 5.2 مـليون برميل
يــومــيــا وهــذا ســيــؤدي الـى اغـراق
الــــســـوق إذا لم تــــبـــادر دول األوبك

دني ولـلحـكومـة بشـكل عام اجملـتـمع ا
لـكي تـباشـر ببـرنامـج  تنـميـة الشـباب

العراقي). 
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في 8/31/ 1978 تــمت مــؤامـرة
تــغــيــيـب االمــام الــســيــد مــوسى
الـصـدر في لـيـبـيـا أيـام الـطـاغـيـة
ـقـبـور مـعـمـر القـذافـي .واالمام ا
كمـا هـو مـعـلـوم  مـعلم الـصـدر 
شـامخ من معالم الـزعامة الـدينية
واالجـتماعيـة  وصاحب مشروع
نـهـضـوي تـنـويـري مـعـروف. لـقد
اسـتـطـاع االمـام الـصـدر بـفـضل
جــهـــاده وحـــنـــكـــتـه ومـــواصـــلــة
أشـواطه احلضارية أنْ يـستقطب
ي كـله ويـكـفـيك أنْ االعالم الـعـا
ـلـوك والـرؤسـاء كـانوا تـعـلم انّ ا
يـتسابـقون الى ان تكـون لهم معه
أوثق األواصــر والــعالقــات وقـد
وظّف هـــــو كل تــــلـك الــــعالقــــات
لصالح الرسالة واألمة وقضايانا
الــعــادلـــة . لــقــد جــاءت مــؤامــرة
اخـتـطـافه في لـيـبـيـا قـبل اغـتـيـال
ـرجع االسالمي األمثل آيـة الله ا
الــعـظــمى االمـام الـســيـد مــحـمـد
بــاقـر الــصـدر في  9/ 1980/4
لـــتــدل عـــلى ان هـــنـــاك فـــصــوالً
مــرســـومــة لــلـــقــضــاء عـــلى بــؤر
االشـعـاع الــروحي والـفـكـري في
األمـــــة . انــــهــــا ســــهــــام عــــمالء
ي الـذين زرعوا االسـتـكبـار الـعـا
ولكـنها البُـدَّ ان ترتد هـنا وهنـاك 

على أصحابها .

بغداد
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اكــد مــديـــر عــام هــيــئــة الــتــقــاعــد
الـــوطــنــيـــة احــمـــد عــبــد اجلـــلــيل
الـسـاعـدي صـدور اعـمـام من امـانة
مـجلس الـوزراء بتـخويل الوزارات
ــعــنــيــة صالحــيـة ــؤســســات ا وا
ـــتـــعــاقـــدين احـــتـــســـاب خــدمـــة ا
ألغــراض الـعالوة والـتـرفـيع. وقـال
الــــســـاعــــدي لـ(الــــزمـــان) امس ان
(قــرارا حــكــومــيــا صــدر يــتـضــمن
حتـويل صالحـيـات إصـدار األوامر
اإلداريــــة بـــاحــــتــــســـاب اخلــــدمـــة
ألغـــراض الــعـالوة والــتـــرفــيع إلى

الـــوزارت والـــشـــركـــات الـــعـــامــة)
مـشـيـرا الى (تـلـقي هـيـئـة الـتـقـاعد
الــــوطــــنـــيــــة نــــســــخـــة مـن االمـــر
بـــخــصــوص احـــتــســـاب اخلــدمــة
ألغـــراض الـــتـــقــاعـــد). واوضح ان
(الـقـرار اليخص فـئة او وزارة دون
ــــا يــــشـــــمل جـــــمــــيع اخـــــرى وا
ـؤسسات احلكومـية). و بالنسبه ا
الحـتساب خدمة العقد للتدريسي

صـار احتسابها من قبل اجلامعة)
تـقاعد تـسديد الفـتا الى ان (عـلى ا
الــتـوقــيــفـات الــتـقــاعــديـة من اجل
احـتسـاب خدمـته ألغراض العالوة

والترفيع).
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ابــدى زعـيم الـتـيـار الــصـدري مـقـتـدى
الـصدر استياءه من اسـتغالل الشعائر
احلــسـيـنـيـة فـي الـدعـايـة الــسـيـاسـيـة
واحلـزبـيـة  مـشـيـرا الى اسـتـعـمـالـهـا
ايــضــا كـحــرب طـائــفــيـة ضــد االديـان
والــطـوائف والـبــلـدان االخـرى. وحـدد
الـصـدر في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
عـشر ظـواهر حسـنة ومثـلها سـيئة في
اقـامة الشعـائر . واوضح ان (الظواهر
احلـــســـنــــة هي الـــطـــاعـــة واالخالص
ــواالة والـروح اجلــهــاديـة والــكــرم وا
والـوفـاء وااليـثـار والـتـواضـع واغـاظة
االعـداء وتـقـوى الـقـلـوب) مـضـيـفـا ان
ابــرز الـظــواهـر الـســيـئــة خالل اقـامـة
الــشـعــائـر احلـســيـبــنـيــة (اسـتــعـمـال
الـشـعـائـر كـدعـايـة سـيـاسـيـة وحـزبـية
واسـتعمالها ايضـا كحرب طائفية ضد
االديــــــان والــــــطــــــوائف االخــــــرى بل
والــبــلـدان االخــرى). وتــرأس مــحـافظ
الـنجف لـؤي الياسـري اجتـماعا امـنياً

وخــدمــيــاً مــوســعــاً في مــبـنـى ديـوان
احملــافـــظــة لــوضع اخلـــطــة االمــنــيــة
واخلــدمـيــة اخلـاصـة بــشـهــري مـحـرم
وصـفر . وحضر االجـتماع الذي ناقش
اخلـطط االمـنـيـة واخلـدميـة لـلـسـنوات
ــاضــيـة واالســتــفـادة من الــتــجـارب ا
الـسابقـة وتطويـرها خالل هذه الـسنة
الـــقــادة االمــنـــيــون ورئــيـس مــجــلس
احملــافــظـة وعــدد من اعــضـاء مــجـلس
احملـافـظـة ومـديـري الـدوائـر اخلـدمـيـة
ــثـلي الـعــتـبـة الــعـلـويــة ومـسـجـد و
ـــواكب الـــكــــوفـــة ورئـــيس هــــيـــئـــة ا
احلـسـينـيـة في الـنجف .وتـوقع مـكتب
ــــــرجـع الــــــديــــــنـي االعــــــلـى عــــــلي ا
الـسيستاني ان يـكون اليوم االحد غرة
شـهـر مـحرم احلـرام  .وجـاء في كراس
مـواقـيت االهـلة لـعام 1441هـ الـصادر
عن مـكـتب الـسـيسـتـاني انه(يُـتوقع ان
يـكـون هالل شهـر محـرم احلرام مـساء
يـوم الـسبت 29/  ذي احلـجة 1440هـ
ــــــــــوافق 31/ آب/ 2019م  فـي أفـق ا
مـدينـة النجف عـند غـروب الشمس في

الـــســـاعــة 6:28) . واضـــاف انه (وفي
هــذه احلــالــة يــتــوقع أن يُــرى الــهالل
). وكـان ديوان الـوقف الـسني واضـحـاً
قـد اعـلن يـوم امـس الـسبـت غـرة شـهر
مـحرم.وقال الوقف في بيان له اجلمعة
انـه (نـــظــــراً لـــثــــبـــوت رؤيــــة الـــهالل
بـالوجه الشرعي والفلكي فأن جلنة
حتــديــد أوائل االشــهـر الــهــجــريـة في
ديــوان الــوقف الــســني تــعــلن أن يـوم
ــوافق 31 اب اجلــاري هــو الـــســبت ا
غـرة شـهر مـحرم احلـرام).وهنـأ رئيس
ــــهـــدي امس الــــوزراء عـــادل عــــبـــد ا
الـــســـبت الـــشـــعب الـــعــراقـي واألمــة
االسالمــيـة بـذكــرى الـهـجـرة الــنـبـويـة
ناسبة ان الـشريفة.وتـمنى في بيان بـا
يـكـون الـعـام الـهـجـري اجلـديـد (بـداية
لـعهد جديـد من الوحدة وحتقيق األمن
واالســـتــقــرار جلــمـــيع شــعــوب األمــة
االسـالمــيــة وطي صـــفــحــة اخلالفــات
وانـهـاء االقتـتال والـنـزاعات الـداخلـية
والــتــفـكـك وإبـعــاد شــبح احلـروب عن
هــذه األمــة). وكــانت االمــانــة الــعــامـة

جملـلس الوزراء قد نفت  تعطيل الدوام
الـرسـمي الـيـوم االحـد.ودعت فـي بـيان
ــواطـــنــ كــافــة الى (تــوخي الــدقــة ا
ـصـادر الرسـمـيـة لـلـدولة ومـراجـعـة ا
ـواقع الـوهـمـية وعـدم االعـتـمـاد على ا
ومـطلـقي االشاعـات) مشـيرة الـى انها
(تـعتمد التـوقيتات والتـواريخ الزمنية
الـرسـمـيـة في اعـالن العـطـل الـرسـمـية
ـعـتـادة عـبـر مـوقـعـهـا الـرسـمي وفي ا
ـوثـقــة عـبـر فــيـسـبـوك). صــفـحـتـهــا ا
وأرجــأت وزارة الـتــربــيـة امــتـحــانـات
ــتـوســطـة الــدور الـثــاني لـلــمـرحــلـة ا
واالعدادية التي كانت مقررة يوم امس
صادفة عطلة الـسبت الى اليوم االحد 
الــهـجـرة الــنـبـويــة الـشـريــفـة عـلى ان
يـحافظ جدول االمتحـانات على ترتيبه
مع تــقـد االمــتـحــانـات يــومـا واحـدا
ـــرجع فــــقط. في غــــضـــون ذلك اكــــد ا
الــديـني جـواد اخلـالــصي ان الـهـجـوم
ـراكـز الـعـراقـيـة جـزء مـن خـطة عـلى ا
ـنـطـقـة عن مـواجـهـة الـكـيـان اشـغـال ا
ـــكـــتب الـــصـــهـــيـــوني ونـــقل بـــيـــان 

مقتدى الصدر
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نـفت حكـومة اقـليم كـردستان امس
الـسـبت وجـود معـسـكر اسـرائـيلي
فـي اربــــيـل عـــــادة اطالق هـــــكــــذا
اشـاعات هدفه التـرويج السياسي.
ــتــحــدث بــاسـم احلــكــومـة وقــال ا
جــوتـــيــار عــادل في بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس إن (بــعض وسـائل
اإلعـالم الــعـــراقــيـــة تــداولت  امس
تـصريحاً ال صـحة له يدّعي وجود
مــعـسـكــر اسـرائـيـلـي تـديـره امـرأة
بـرتـبـة جـنـرال في اربـيـل).واضاف
أن (حـكــومـة كـردسـتـان تـنـفي هـذه
ـلـفـقـة الـتـي ال أساس اإلدعـاءات ا
لـهـا من الصـحة وتـؤكد أن الـهدف
مـن تــرويج افــتـــراءات كــهــذه هــو
لــلـدعــايـة الــسـيــاسـيـة ولــتـحــقـيق
ــطـلــقـيــهـا ال مــكـاسب شــخـصــيـة 
أكـــثــــر). من جـــهـــة اخـــرى  قـــررت
حــكــومــة كــردسـتــان إلــغــاء رسـوم
دخـول الــسـائـحـ الـعـراقـيـ الى
االقــلـــيم ابــتــداءً مـن مــطــلع شــهــر
ايـلـول اجلـاري. ونـقل بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس عن وزيـر الـداخـلـية
فـي احلــكــومــة االحتــاديــة يــاســ
الـيـاسـري تـأكـيـده خالل اسـتـقـبـال
رئــيس حــكــومــة اإلقــلــيـم مــسـرور
الـبـارزاني (وجود تـفـاهم جيـد ب
وزارة الـداخـلـية االحتـاديـة وإقـليم
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ــكــنــات هـذه مــوضــحــا ان (اول 
الـعـمـلـيـة يـجب ان تـتم عـبـر اعـفاء
الـــوافـــدين مـن اي رســـوم مـــقــررة
نافذ كما سـواء عند الدخول من ا
هــو جـار الــيـوم او غــيـرهـا وذلك
ـعــنــيـة بــالــتـنــســيق مع اجلــهــة ا
بــاحلـكـومــة االحتـاديــة). من جـهـة
اخــــــرى اعـــــلـن وزيـــــر االعــــــمـــــار
واالسـكان والبلديات الـعامة بنك
ئة من مبالغ ريـكاني اطفاء  95 بـا
شـراء قـطع االراضي الـسـكـنـية في
قـصـبـة الـقـوش الـتـابـعـة حملـافـظـة
ـسـيـحـية نـيـنـوى البـنـاء الـديانـة ا
حـصراً. ونـقل بيـان للـوزارة تلـقته
(الـزمان) امس عن ريكاني قوله أن
(اجملــــلس الــــوزاري لـــلــــخـــدمـــات
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وافق عـــلى طـــلب
االطــفــاء الـذي تــقــدمت به الـوزارة
في مـسـعى اليـقاف هـجـرة اخوتـنا
ـسيحي االصيل كون ا مـن ابناء ا
مـن قــصــبـــة تــاقــوش  وتـــشــجــيع
مــفــهــوم الــتــعــايش الــســلــمي في
بــــلـــــدنــــا).ويــــتــــألـف ان اجملــــلس
الـوزاري للخـدمات االجتـماعية من
رئـــيس مــجــلـس الــوزراء رئــيــسًــا
وعـضوية وزراء االعـمار واالسكان
والـبــلـديـات الـعـامـة والـتـخـطـيط
والــنـــقل واالتـــصـــاالت والـــعـــدل 
ـــهــجــرين وبـــقــيــة والـــهــجــرة وا

اجلهات ذات العالقة .
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تتـقدم جريدة (الـزمان) بالتـهاني والتـبريكات الى
ـسلـمـ عـامـة والى الـعـراقـيـ بـنـحو الـعـرب وا

خـاص بـحـلـول عـام هـجري
جـديــد  يـحــدوهـا االمل
بـان يكـون عامـاً للـتآخي
والــــتــــســـامـح والـــسالم
الدائم في العالم بأسره.
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ـلـكي الــعـيـسى رئـيـســا لـلـديـوان ا
بـرتـبـة وزيـر وهـو مـنـصب يـتـمتع
ــمــلــكــة. وكــان بــنــفــوذ قــوي في ا
كتب الـعيـسى في السابـق رئيسـا 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان

في وزارة الدفاع.
ـوجب أمر مـلكي آخر  تـعي و
وزيـر اإلعالم السـابق عـواد العواد
رئــيـســا لــهـيــئـة حــقـوق اإلنــسـان
وتـعــيـ مـازن الـكـهـمـوس رئـيـسـا

كافحة الفساد. للهيئة الوطنية 
ـمـلـكـة قــد أطـلـقت حـمـلـة وكــانت ا
كـافحـة الـفسـاد قبل نـحو واسـعـة 
عــامـ  خاللـهــا احـتـجـاز أمـراء
ومـسـؤولـ بـارزين ورجـال أعـمال
كـــبــار. لـــكن مــنـــتــقــديـن قــالــوا إن
احلـملة كـانت أداة لتعـزيز السـلطة

. وابتزاز خصوم سياسي
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قـــالت مــتـــحــدثـــة بــاسم الـــرئــيس
األمــريـكي دونـالـد تـرامب امس إنه
سـيسـتضـيف أميـر الكـويت الشيخ
صـبـاح األحمـد الصـباح في الـبيت
األبـــيض في  12أيـــلــول اجلــاري .
وقـالت ستيفاني جـريشام في بيان
ــــــتـــــــوقع أن يـــــــنــــــاقش إن (مـن ا
الــزعـيـمــان الـتـطــورات اإلقـلـيــمـيـة
والتعاون األمني الثنائي ومكافحة

اإلرهاب).
وعـيـنت الـسعـوديـة رئـيسـا جـديدا
لكي وذلك ضمن سلسلة لـلديوان ا
أوامــر مــلــكــيــة نــشــرتــهــا وســائل

اإلعالم الرسمية يوم اجلمعة.
لك فـقد أصـدر العـاهل السـعودي ا
سـلمان أمرا بـتعي فـهد بن محمد

“U¹—…∫ رئيس اجلمهورية برهم صالح يزور مقر قيادة جهاز مكافحة االرهاب وكان باستقباله الفريق االول الركن طالب شغاتي رئيس اجلهاز

??U?I¡∫ وزيــر الـداخـلــيـة يــاسـ الــيـاسـري خـالل لـقـائـه بـرئـيس وزراء

كردستان مسرور البارزاني في اربيل 


