
تخفي�ض  من  تبد�أ  �ل�رضيبي  �ال�صالح  خطو�ت  �وىل   
�لدنيا  �حل��دود  ويف  �ل�رضيبة(  )�صعر  �ل�رضيبة  معدل 
ذلك  لل�رض�ئب، معلال  �الد�ري  �جلهاز  بها  ي�صمح  �لتي 
�لقطاع  تن�صيط  منها  �لق�صايا  من  �لعديد  يعالج  بانه 
�خلا�ض،  �النتاج  كلف  تخفي�ض  خ��الل  من  �خلا�ض 
و�ن يعالج م�صكلة �لتهرب �ل�رضيبي من جهة و�لف�صاد 
من  جن��د  كما  �خ���رى،  جهة  م��ن  و�الد�ري  �لوظيفي 
�ملكلفني  بني  �لعالقة  تنظم  جهة  �يجاد  �ل�����رضوري 
�لعامة لل�رض�ئب. و��صاف �ن  بدفع �ل�رض�ئب و�لهيئة 
و�مل�صانع  لل�رضكات  حافز�  يكون  قد  �لتخفي�ض  ذلك 
�ل�رضيبة  من  خماوفها  ب�صبب  ر�صميا  �مل�صجلة  غري 
و�ن تقوم بالت�صجيل �لر�صمي وبالتايل ميكن �ن تعالج 
م�صاألة »�القت�صاد �ل�رضي« �لذي ��صتفحل يف �القت�صاد 
�حلكومية،  �لدو�ئر  يف  ر�صميا  ي�صجل  مل  �لذي  �لعر�قي 
�ذ �ن من �هم متطلبات �لقيام بعملية �لتخفي�ض تو�فر 
�لتي ت�صمح بالتفريق بني �الوعية  �لدقيقة  �ملعلومات 

�ل�رضيبية �ملختلفة من �جل حتقيق �لعد�لة بني �رض�ئح 
�ل�رضيبي  �جلهاز  كفاءة  وزيادة  ناحية  من  �ملجتمع 
�لوعي  زيادة  �رضورة  من  البد  هنا  �خرى  ناحية  من 
بد  ال  لذ�  �ملكلفني  م�صتوى  على  �لعر�ق  يف  �ل�رضيبي 

من �لقيام مبجموعة من �لرب�مج �لتي تركز على �همية 
بدفع  �الف��ر�د  لتوعية  �ملجتمع  يف  ودوره��ا  �ل�رضيبة 
 ، و�قت�صاديا  و�جتماعيا  ماليا  ذلك  و�همية  �ل�رض�ئب 
مبينا �نها متثل م�صاهمة �ملو�طن يف متويل �خلدمات 

�كرث  تبلغ  قد  �لتي  باملنافع  عليها  تعود  �لتي  �لعامة 
من �ل�رضيبة ذ�تها، كما ميكن �لقيام برب�مج �عالمية 
منتظمة تطرح مو��صيع �لبعد �لوطني و�همية �اللتز�م 
�ل�صاحلة  �ملو�طنة  تعبري� حقيقيا عن معنى  بو�صفها 
مر�صد  وخري  قانونية،  خمالفة  يعد  منها  �لتهرب  و�ن 
لل�رض�ئب  �لعامة  �لهيئة  �عتمدتها  �لتي  �لرب�مج  لتلك 
�ل�رضيبية مبا  �لنظر بالت�رضيعات  �مكانية  يف م�رض.  
و�صهولة  جهة  من  �ل�رضيبية  �الد�رة  عمل  من  ي�صهل 
فهمها من جانب �ملكلف، م�صري� �ىل �رضورة �ن متتاز 
�لرغم من  �خرى، على  و�ل�صفافية من جهة  بالو�صوح 
 1982 ل�صنة   113 رق��م  �لدخل  �رضيبة  قانون  �ن 
�ىل  بالو�صوح  تت�صف  �الخ��رى  �ل�رض�ئب  وق��و�ن��ني 
حدثت  �لتي  �لتغري�ت  �ىل  تفتقر  �نها  �ال  جيدة  درجة 
يف �لعر�ق ويف �القت�صاد �لعاملي، لذ� يجب �ن تر�عي 
جميع �ملتغري�ت �لتي طر�أت على �ل�صاحة �القت�صادية 
و�الجتماعية يف �لعر�ق ويف �لعامل بحيث تتما�صى مع 
�ل�رضيبي  �الزدو�ج  ت�صتبعد  �لتي  �ل�رضيبية  �لقو�نني 

ب�صكل خا�ض.
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دراسة.. أهمية النهوض بالبنى التحتية التربوية.. مشاريع جديدة
 نظام �لتعليم يف �لعر�ق يعاين من م�صكالت و�زمات 
�ل�صابقة  �ل�صنو�ت  يف  خطري  ب�صكل  تفاقمت  كبرية، 
�لف�صاد  ظاهرة  وتف�صي  و�ل��رك��ود  �الهمال  ب�صبب 
�ليوم  تخ�صع  �لتي  �لعر�قية،  �لدولة  موؤ�ص�صات  يف 
�ل�صيا�صية  �الح��ز�ب  وهيمنة  �ملحا�ص�صة  لنظام 
�ل�صاعية �ىل حتقيق م�صاحلها �خلا�صة على ح�صاب 
على  �صلبي  ب�صكل  �ث��ر  ما  وه��و  �لعامة،  �مل�صلحة 
و�قع �لتعليم يف �لعر�ق �لذي ��صبح يعاين وبح�صب 
بع�ض �خلرب�ء من �نهيار �صبه تام، ��صهم بانخفا�ض 
�مل�صتوى �لعلمي للطالب �لعر�قي، �لذي ��صبح بعيد� 
عن �هتمام �لوز�رة وبع�ض �لكو�در �لتعليمية، �لتي 
��صبحت ال تبايل بامل�صتوى �لتعليمي و�لرتبوي وال 
تبذل جهد� خمل�صا د�خل �ملدر�صة كما كانت �صابقا، 
�لقانون  حيث ��صبح �لبع�ض منهم يعتمد وبخالف 

�ل��دو�م  �وق��ات  خ��ارج  �خل�صو�صية  �ل��درو���ض  على 
مبالغ  مقابل  �ملدر�صية  �مل��الزم  وتقدمي  �ملدر�صي 
�لتعليمية  �لعملية  �نهيار  يف  ��صهم  ما  وهو  مالية. 
�عد�د  �زدياد  يف  و�صاعد  �حلكومية  �ملد�ر�ض  د�خل 
وبح�صب  يحتاج  �لذي  �لعر�ق،  يف  �الهلية  �ملد�ر�ض 
وز�رة �لرتبية لنحو 9000 مدر�صة جديدة يف عموم 
وثالثية  �زدو�جية  لفك  كرد�صتان،  �قليم  عد�  �لبلد 
 1000 �لدو�م يف �ملد�ر�ض، و�نهاء وجود �كرث من 
مدر�صة طينية يف �ملناطق �لريفية و�ملناطق �لنائية 
مدر�صة   416 عن  ف�صال  �ملدن  مر�كز  و�لبعيدة عن 

�آيلة لل�صقوط بح�صب �الإح�صاء�ت �لر�صمية.
�لدر��صي  �لعام  بدء  �لعر�ق ومع  �لتعليم يف  م�صاكل 
و�صائل  خمتلف  يف  بارز  ح�صور  لها  كان  �جلديد، 
حيث  �الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  ومنها  �العالم 
خا�ض  ها�صتاغ  تويرت  موقع  على  ن�صطاء  د�صن 
معه  تفاعل  عنو�ن)#�نقذو_مد�ر�ض_�لعر�ق(  حتت 

و�آر�ء  غا�صبة  بتغريد�ت  �لن�صطاء  من  كبري  ع��دد 
�ي�صا  تخل  مل  �لتي  �لتغريد�ت  تلك  بع�ض  خمتلفة، 

من �ل�صخرية و�لتهكم.
�لتعليم يف خطر

 :)Noor_IRQ@  يف هذ� �ل�صاأن قالت )َجْوز�ئي 
�لتعليم يف �لعر�ق بد�أ يرت�جع �ىل دون �ل�صفر، يجب 
يجب  و��صافت:  �أطفالنا،  بتعليم  م�صتقبلنا  �إنقاذ 
�لطلبة  ه��وؤالء  �لتعليم  على  �لتدقيق  �حلكومة  على 
الأجل  تعليمهم  يجب  �مل�صتقبل  ق��ادة  هم  �ل�صغار 
�ملد�ر�ض  يف  م�صاكلنا  �ن:  يرى  )خلدون(  �لعر�ق. 
حل"  مالها  "وهاي  حكومية  ه��ي،  ��صباب  لعدة 
�ملعلم/ كفاءة  قلة  مثل  "تخ�صنا"  حكومية  وغري 
�ملدر�ض وعدم متابعة �الهل. مغرد �آخر قال: عملية 
ب�صبب  كبري  خطر  يف  ��صبحت  �لعر�ق  يف  �لتعليم 
قالت:  جانبها  من  جعفر(  )نو�ل  �ل�صيا�صيني.  ف�صاد 
�كرث  لهم  و�صار  باالإ�صالح  ينادون  �للي  وينهم 

مدر�صة  كم  ��صاألوهم  باحلكومة  �صنو�ت  ع�رض  من 
)هم�صة(  �ملنافقون!؟.  �يها  عهدكم  يف  بناوؤها  مت 
بالعر�ق وهي حاليا  تعليم  �ي  تغريدتها:  قالت يف 
�صايرة تدفع تنجح… لو حتى مفاحت �لكتاب �ملهم 
�لفلو�ض!. )ح�صني �جلز�ئري( قال: �المتحانات تباع، 
�لطالب  لها،  هيبة  ال  �ملدر�صة  �حرت�مه،  فقد  �ملعلم 
جيل  �أي  فتخيل  �ل�صهادة،  فائدة  من  �الأم��ل  فاقد 
�لتخطيط  �صوء  �ن:  ي��رى  �لعمري(  قادم؟.)منتظر 
و�رضف �الأمو�ل بدون رقابة �صارمة �أو�صل �لعر�ق 
�خلدمات  و���ص��وء  �مل��زدوج��ة  �مل��د�ر���ض  حالة  �ىل 
�لتعليمية عامة. مغرد �آخر قال حتت هذ� �لها�صتاغ: 
بخطط  بل  �صدفة  ي��اأت  مل  �لتعليمي  �لو�قع  تدمري 
مدرو�صة الإخر�ج جيل عر�قي متخلف فاقد لثقافته 

وتاريخه و��صاألو� علي �الديب؟
�ملد�ر�ض �الهلية و�لدرو�ض �خل�صو�صية

�الهلية  �ملد�ر�ض  �ن  �لبع�ض  �كد  �آخ��ر  جانب  من   

كبري  ب�صكل  �نت�رضت  �لتي  �خل�صو�صية  و�لدرو�ض 
م�صتوى  على  �صلبي  تاأثري  لها  ك��ان  �ل��ع��ر�ق،  يف 
يف   )Heba david(كدت� حيث  �لعلمي،  �لطالب 
باملد�ر�ض  �الهتمام  هو  �الكرب  �خللل  �ن  تغريدتها: 
�الأهلية و�همال �حلكومية ب�صكل ف�صيع ليتم �القبال 
�جلماعة.)غ�صان  وي�صتفادون  بكرثة  �اله��ل��ي  ع 
حكومية  مدر�صة  تريد  يقول:   )gassanjar@ 
�أهلية  مدر�صة  تريد  ماكو،  الأطفالك  ل�صكنك  قريبة 
�هلية!  ت��روح  تنجرب  يعني  و�ح��دة،  من  �كرث  تلكي 
�لعر�ق من  �نقذو� مد�ر�ض  �لثان������ي( قال:  )مح��مد 
بالتدري�ض  جهدهم  يبذلون  �لذين  �ملدر�صني  ج�صع 
للمد�ر�ض  مرتنحني  وياأتون  �الهلية  �ملد�ر�ض  يف 
يف  ي��رى  �ملو�صوي(  خالد  )علي  �م��ا  �حلكومية؟. 
�خل�صو�صي  �لتدري�ض  ظاهرة  �لغاء  �ن:  تغريدة 
خطوة مهمة نحو �حللول النها د�فع للذهاب لكليات 

�لرتبية وخ�صو�صا �الخت�صا�صات �لعلمية.

بع�ض  ت�صف  وه��ي  قالت   ))Nonaaloosh
بالبيت  عدها  خ�صو�صي  متدر�ض  �ذ�  �ملعلمات: 
�لج  تنطي  �للي  للر�تب  بالن�صبة  ب�ض  تنجح  �ن�صى 
)�أم��ري  �صنوو!  ل��و  �لكحيله  عيوجن  خلاطر  �ل��دول��ة 
الن  م��د�ر���ض  ��صمه  ���ص��يء  �ن�صو  ق���ال:  �مل��ال��ك��ي( 
�آلة  �كلتهم  فقد  لديهم  لي�صت  �هلل  خمافة  �ملدر�صني 
نحو  ويتجهون  �مل��د�ر���ض  ط��الب  ي��رتك��ون  �لطمع 
قائال:  غرد  �ملدينة(  )حممد  �خل�صو�صي!.  �لتدري�ض 
�نقذو� مد�ر�ض �لعر�ق من �ملدر�صني �لذي ال يبذلون 
�لتدري�ض  عك�ض  على  �حلكومي  �لتدري�ض  يف  جهد� 
�ملدر�ض  يف  تكمن  �مل�صكلة  و����ص��اف:  �خل��ا���ض، 
ورغبته يف تعليم �لطالب و�د�ء و�جبه ه�صه �ملدر�ض 
ر�تبه!.  وي�صتلم  دو�مه  ينتهي  �صوكت  �لوحيد  همه 
�و تظل  مغرد �خر قال:�ما تدخل خ�صو�صي وتفهم 
�مكانية  عنده  ما  و�للي  بالدر��صة  كلبك  م�صلوع 

�صلون..!

بغداد – عبد األمير رويح

القطارات.. الوسيلة األفضل واألخطر للتنقل في العالم 
 تت�صيد �لقطار�ت و�صائل �لنقل �لربي ملا متنحه 
�لتنقل  �إمكانية  من  �لب�صائع  وحتى  للركاب 
والتز�ل  قيا�صية،  �أوقات  يف  �الأماكن  �أبعد  �إىل 
من و�صائل �لنقل �ل�صامدة بوجه �النقر��ض �و 
�ليومية  �نها تعد جزء� من �حلياة  �لتغيري كما 
يعدها  �ذ  �ل��ع��امل،  ح��ول  �ل��ن��ا���ض  م��ن  للكثري 
تاأخرها، ويف  �و  �لدولة  لتقدم  معيار�  كثريون 
ترتبطان  و�صوي�رض�  فرن�صا  باتت  �جلانب  هذ� 
)هوت  و�منا�ض  جنيف  بني  يربط  للنقل  بنفق 
على  �لربط  عملية  �مت��ام  بعد  وذل��ك  �صافو�( 
�جلانبني �لفرن�صي و�ل�صوي�رضي مل�رضوع �لقطار 
2019، كما  �لعمل نهاية  يبد�أ  �ن  �لذي يتوقع 
لل�صكك  بيز"  "جوتهارد  نفق  �صوي�رض�  �فتتحت 
يف  و�الأع��م��ق  �الأط���ول  يعترب  �ل��ذي  �حلديدية 

�لعامل.
يجتاز  حيث  هند�صية  �أعجوبة  �لنفق  ويعد   
�أوروب���ا  �صمال  ر�ب��ط��ا  �الأل���ب  ج��ب��ال  �صل�صلة 
17 عاما  �لنفق  �لعمل يف  و��صتغرق  بجنوبها. 
بتكلفة 23 مليار فرنك �صوي�رضي، على �ل�صعيد 
�أن  �إعالم �صينية و�إير�نية  نف�صه ذكرت و�صائل 
يف  طهر�ن  �إىل  و�صل  �ل�صني  من  �صحن  قطار 
ت��وؤذن  تاريخية  �صابقة  باأنها  و�صفت  رحلة 

�للتني  �لدولتني  بني  جديدة  جتارية  ب�صالت 
خروج  بعد  بينهما  �لعالقات  لتعزيز  ت�صعيان 

�إير�ن من عزلة �قت�صادية د�مت �صنو�ت.
الأغر��ض  �لهند  يف  �لقطار�ت  ت�صتخدم  فيما   
مليار   17.6 �لهند  �صت�صخ  حيث  �صيا�صية 
دوالر يف �صبكة �ل�صكك �حلديدية �ملتد�عية �لتي 
تتكبد خ�صائر يف �ل�صنة �ملالية �ملقبلة بزيادة 
�حلكومة  لكن  �حلالية  �ل�صنة  عن  �ملئة  20 يف 
ب�صعبية  حتظى  ال  خطوة  �تخاذ  عن  �أحجمت 
وهي رفع �أ�صعار �لتذ�كر قبيل �نتخابات مهمة 
على م�صتوى �لواليات، من جانب خمتلف عاد 
با�صم  �ملعروف  �الأ�صطوري  �لبخاري  �لقطار 
�ال�صكتلندي �لطائر �إىل �خلدمة بعد فرتة تطوير 
��صتغرقت ع�رضة �أعو�م بتكلفة 4.2 مليون جنيه 
�صحابة  و�أطلق  دوالر(  مليون   5.9( ��صرتليني 
لروؤيته  �ملتحم�صني  روؤو���ض  فوق  �لدخان  من 
جمدد� يف رحلة من لندن �إىل مدينة يورك يف 

�صمال �لبالد.
�لعالية  �ل�صنع  تقنية  م��ن  �ل��رغ��م  على  لكن 
عر�صة  ت��ك��ون  �ن  ميكن  �ن��ه��ا  �ال  للقطار�ت 
�مريكا  يف  ح��دث  كما  و�حل���و�دث،  لالنحر�ف 
�لتي  �ملروعة  �لقطار  حادثة  ت�صلط  �ذ  مثال، 
وقعت يف �صاحية نيويورك و�أ�صفرت عن مقتل 
�صخ�ض و�إ�صابة مئة �آخرين، �ل�صوء جمدد� على 

م�صاكل �صالمة �لقطار�ت وتاأخر �ال�صتثمار يف 
�صبكة �لنقل هذه يف �لواليات �ملتحدة.

70 �صخ�صا بجروح  ��صيب  �ما يف م�رض فقد   
�ثنني  و�نقالب  �لق�صبان  بعد خروج قطار عن 
من عرباته يف حمافظة بني �صويف يف جنوب 
م�رض، ح�صب ما �علنت وز�رة �ل�صحة �مل�رضية 

�لتي مل ت�رض �ىل ح�صول وفيات.
 وت�صهد م�رض با�صتمر�ر حو�دث �صري وقطار�ت 
خطرية ب�صبب �صوء تنظيم حركة �ل�صري وتقادم 
�لطرقات  �صيانة  وقلة  و�لقطار�ت  �الآل��ي��ات 
ما  وكثري�  �ملر�قبة،  و�صعف  �حلديد  و�ل�صكك 
حتدث حو�دث قاتلة بني قطار�ت و�صيار�ت �و 

حافالت تعرب تقاطعات �ل�صكة �حلديد.
يف  �مل�صرتكون  �الط����ر�ف  ي��ت��ن��ازع  ذل��ك  �ىل 
ي�صل  حديد  �صكك  خط  الن�صاء  ��صباين  م�رضوع 
�ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  باملدينة  مكة 
غطت  �لتي  �لرمال  �ز�ل��ة  عن  �مل�صوؤولية  حول 
رف�صت  وقد  �حلديدي،  �خلط  من  كبرية  �ج��ز�ء 
�رضكة "�و �ت�ض �ل" �لع�صو يف جتمع �ل�رضكات 
�ملكلفة بهذه �ال�صغال �ن تنظف �لرمال جمانا، 
يف  �رضكائها  �ىل  بعثتها  ر�صالة  يف  وذل��ك 

�لتجمع.
�صائق قطار غفا  تاأنيب   من جانب طريف، مت 
ق�ص�ض  كتاب  يقر�أ  كان  و�آخ��ر  مهامه  خالل 

م�����ص��ورة خ��الل 
يف  �لقطار  ق��ي��ادة 
�حلديد  �صكك  هيئة 
بح�صب  �ل��ي��اب��ان،  يف 
م���ا ك�����ص��ف��ت و���ص��ائ��ل 
�صددت  يابانية  �إع���الم 
�لهيئة و�صع حد  على عزم 
يف  �مل�صتهرتة  للت�رضفات 

�أو�صاط عنا�رضها.
 ف��ي��م��ا ي���ل���ي �دن�������اه �ح����دث 
�ملنوعة  و�الخ��ب��ار  �ملعلومات 

حول �لقطار�ت يف �لعامل.
�مريكا

�لتي  �ملروعة  �لقطار  حادثة  ت�صلط   
وقعت يف �صاحية نيويورك و�أ�صفرت عن 
مقتل �صخ�ض و�إ�صابة مئة �آخرين، �ل�صوء 
جمدد� على م�صاكل �صالمة �لقطار�ت وتاأخر 
�لواليات  �لنقل هذه يف  �ال�صتثمار يف �صبكة 

�ملتحدة.
�أياما  ي�صتغرق  قد  �الأمر  �أن  �ملحققون  وك�صف   
عدة قبل حتديد �أ�صباب هذه �حلادثة �لتي وقعت 
)نيوجريزي(  هوبوكان  حمطة  يف  �خلمي�ض 
قرب نيويورك خالل �صاعة �لذروة، و�ملعلومات 

�أن قطار  �الآن عن �حلادثة هي  �ملتو�فرة حتى 
�ل�صو�حي هذ� �لذي كان ينقل نحو 250 ر�كبا 

دخل �ملحطة ب�رضعة فائقة من دون �أن يبطئ.
و�أ�صار خرب�ء �إىل �أن ح�صيلة �ل�صحايا منخف�صة 
�لقطار  فيه  �صدم  �ل��ذي  �حل��ادث  لهول  ن�صبة 
�حلديدي  �خلط  نهاية  عند  �لو�قعة  �مل�صد�ت 
�ملحطة  من  �لق�صم  هذ�  يف�صل  بجد�ر  لريتطم 
�لتاأكد  دون  من  وحتى  �لرئي�صي،  �لبهو  عن 
كانت  كثرية  للحادث،  �لفعلية  �الأ�صباب  من 
�ل�صالمة  مب�صاكل  ذكرت  �لتي  �الإع��الم  و�صائل 
�ملتكررة يف �صبكة �لقطار�ت وخطط �ال�صتثمار 
فيه  تبقى  بلد  يف  �ملجال  هذ�  يف  �ملنفذة  غري 

�ل�صيارة و�لطائرة �أف�صل و�صيلة للتنقل.
 ووجهت �أ�صابع �التهام �إىل حاكم نيوجريزي 
خف�ض  الأن���ه  كري�صتي  ك��ري�����ض  �جل��م��ه��وري 
للنقل  �ملخ�ص�صة  �الأم���و�ل  متوز/يوليو  يف 
�لربملان  يف  �لدميوقر�طيني  مع  خ��الف  �إث��ر 
�ملحلي  �ملدير  دح�ض  ما  و�رضعان  �ملحلي، 
ل�صبكة �لنقل هذه �التهامات، موؤكد� �أنه ما من 
"نفقات مرتبطة ب�صالمة �ل�صبكة وب�صيانتها قد 

�قتطعت" �إثر تخفي�ض �مليز�نية.
ف�رضكة  ذل��ك،  على  تقت�رض  ال  �مل�صكلة  لكن   
�لذي  �لقطار  تدير  �لتي  تر�نزيت"  "نيوجريزي 
كل  �ل�صو�حي  �صكان  من  �الآالف  مئات  ينقل 
�ال�صتثمار،  يف  مزمن  نق�ض  من  تعاين  �أ�صبوع 
�أيلول/ منت�صف  يف  رفع  مرحلي  تقرير  ويف 
�صبتمرب �إىل وز�رة �لنقل ون�رضت �صحيفة "ديلي 
�ل�رضكة  �أق��رت  �جلمعة،  منه  مقتطفات  نيوز" 
خ�صو�صا باأنها مل تزود بعد �أي مق�صورة �أو �أي 
"بي تي �صي"  ب�  �صكة حديد بالنظام �ملعروف 
و�لذي يقوم بدور �ل�صائق لكبح �رضعة �لقطار�ت 
نائبة  ورف�صت  فائقة،  ب�رضعة  ت�صري  �لتي 
�لرئي�ض للهيئة �لفدر�لية �ملعنية ب�صالمة �لنقل 
�لتحقيق،  نتائج  ��صتباق  �ملتحدة  �لواليات  يف 
لكنها �أكدت �أن �ملحققني �صيدر�صون �لدور �لذي 
كان من �ملمكن �أن يوؤديه هذ� �لنظام يف حال 

�عتماده.
فرن�صا و�صوي�رض�

للنقل  بنفق  ترتبطان  و�صوي�رض�  فرن�صا  باتت   
يربط بني جنيف و�منا�ض )هوت �صافو�( وذلك 
بعد �متام عملية �لربط على �جلانبني �لفرن�صي 
�ن  يتوقع  �لذي  �لقطار  مل�رضوع  و�ل�صوي�رضي 
يبد� �لعمل نهاية 2019، و�طلق على هذ� �خلط 
للمحطات  �خت�صار�  "�صيفا"،  ��صم  �حلديدي 
�ل�صوي�رضي،  �لفرن�صي  �لقطار  ي�صملها خط  �لتي 
مرت�   13 عمق  على  �ل��رب��ط  عملية  و�صهدت 

�حتفاال فرن�صيا �صوي�رضيا.
ي��ورو  مليار   1،44 �ال���ص��غ��ال  قيمة  وتبلغ 
بن�صبة  �ل�صوي�رضي  �الحت��اد  من  ممولة  وه��ي 
�ما  جنيف،  كانتون  من  و�لباقي  باملئة   56
حتت  �صكة  جهتهم  من  ف�صي�صيدون  �لفرن�صيون 
�منا�ض  حمطة  من  كيلومرتين  بطول  �الر���ض 
�ىل �حلدود �ل�صوي�رضية. وتبلغ ميز�نية �ال�صغال 
من �جلانب �لفرن�صي 234 مليون يورو، ويعمل 
يف  �ملقيمني  �حلدود  �صكان  من   95230 نحو 
منهم  باملئة   75 جنيف،  مقاطعة  يف  فرن�صا، 
ويهدف  بفرن�صا،  �صافو�  ه��وت  يف  ي�صكنون 
�ملنطقة  هذه  يف  �لنقل  ت�صهيل  �ىل  �مل�رضوع 
ما  وكثري�  �لكربى"  "جنيف  عليها  يطلق  �لتي 
كثافة  ب�صبب  م��روري��ة  �ختناقات  من  تعاين 

حركة �ل�صيار�ت.

�ل�صني و�إير�ن
 ذكرت و�صائل �إعالم �صينية و�إير�نية �أن قطار 
رحلة  يف  طهر�ن  �إىل  و�صل  �ل�صني  من  �صحن 
ب�صالت  توؤذن  تاريخية  �صابقة  باأنها  و�صفت 
ت�صعيان  �للتني  �لدولتني  بني  جديدة  جتارية 
من  �إير�ن  خروج  بعد  بينهما  �لعالقات  لتعزيز 

عزلة �قت�صادية د�مت �صنو�ت.
�أن  لالأنباء  �الإير�نية  �لطلبة  وكالة  وذك��رت 
�لقطار �لذي يحمل 32 حاوية و�صل �إىل طهر�ن 
خاللها  قطع  يوما   14 رحلة  بعد  �الثنني  يوم 
وو  يي  مدينة  من  كيلومرت�  و399  �آالف   10
نوع  �لوكالة  تو�صح  ومل  �ل�صني.  ���رضق  يف 
�أر��صي  �لب�صائع �لتي حملها �لقطار �لذي عرب 

قاز�خ�صتان وتركمان�صتان. بح�صب رويرتز.
�لهند

�صبكة  يف  دوالر  مليار   17.6 �لهند  �صت�صخ   
خ�صائر  تتكبد  �لتي  �ملتد�عية  �حلديدية  �ل�صكك 
20 يف �ملئة  �ل�صنة �ملالية �ملقبلة بزيادة  يف 
عن  �أحجمت  �حلكومة  لكن  �حلالية  �ل�صنة  عن 
رفع  وه��ي  ب�صعبية  حتظى  ال  خ��ط��وة  �ت��خ��اذ 
على  مهمة  �نتخابات  قبيل  �لتذ�كر  �أ�صعار 
من  و�ح��د  ع��ام  و�نق�صى  �ل��والي��ات،  م�صتوى 
مليار   137 بقيمة  خم�صية  ��صتثمار�ت  خطة 
مودي  ناريندر�  �ل��وزر�ء  رئي�ض  ير�هن  دوالر 
�لنمو  �لنظام وتعزيز  �إ�صالح  على قدرتها على 
�القت�صادي لر�بع �أكرب �صبكة �صكك حديدية يف 
�لعامل �لتي تعاين من �لرتهل و�لبطء بعد �أعو�م 

من قلة �ال�صتثمار�ت.
��صكتلند� وبريطانيا

عاد �لقطار �لبخاري �الأ�صطوري �ملعروف با�صم 
�ال�صكتلندي �لطائر �إىل �خلدمة بعد فرتة تطوير 
��صتغرقت ع�رضة �أعو�م بتكلفة 4.2 مليون جنيه 
�صحابة  و�أطلق  دوالر(  مليون   5.9( ��صرتليني 
لروؤيته  �ملتحم�صني  روؤو���ض  فوق  �لدخان  من 
�إىل مدينة يورك يف  جمدد� يف رحلة من لندن 

�صمال �لبالد.
نع �لقطار عام 1923 وهو �لوحيد من نوعه  �صُ
ب�صبب  وطنيا  كنز�  ويعترب�  �الآن  حتى  �ملتبقي 
�أ�صبح   2004 عام  ويف  و�صعبيته.  عمره  طول 
ت�صغيله مكلفا جد� لكن منا�صدة الإنقاذه �جتذبت 

تربعات �آالف �الأ�صخا�ض.
��صبانيا و�ل�صعودية

يتنازع �الطر�ف �مل�صرتكون يف م�رضوع ��صباين 
الن�صاء خط �صكك حديد ي�صل مكة باملدينة يف 
�مل�صوؤولية  حول  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة 
من  كبرية  �ج��ز�ء  غطت  �لتي  �لرمال  �ز�ل��ة  عن 
�ت�ض  "�و  �رضكة  رف�صت  وق��د  �حل��دي��دي،  �خل��ط 
بهذه  �ملكلفة  �ل�رضكات  جتمع  يف  �لع�صو  �ل" 
يف  وذل��ك  جمانا،  �لرمال  تنظف  �ن  �ال�صغال 

ر�صالة بعثتها �ىل �رضكائها يف �لتجمع.
 يف �آخر �لعام 2011، وقع جتمع ��صباين قو�مه 
��صبانية و�رضكتان �صعوديتان عقد�  12 �رضكة 
�لذي  �لعامل  م�صتوى  على  �الك��رب  هو  �صخما 
توقعه �رضكات ��صبانية، الن�صاء خط قطار فائق 
دوالر،  مليار   6،7 �لعقد  قيمة  وبلغت  �ل�رضعة، 
�ل�رضكات  على  يتعني  �لعقد،  ه��ذ�  ومب��وج��ب 
�ن�صاء خط �صكك حديدة طولها 444 كيلومرت�، 
يرمي خ�صو�صا �ىل تاأمني �نتقال �حلجاج بني 
يف  �لنبوي  و�مل�صجد  مكة  يف  �حل��ر�م  �مل�صجد 
�ملدينة، بو�قع 166 �لف م�صافر يوميا. بح�صب 

فر�ن�ض بر�ض.

بغداد – مروة األسدي

في طريق اإلصالحات.. زيادة الوعي الضريبي ينعش القطاع الخاص
بغداد - عماد محمد العاني 

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

566.91
4.64
0.81%

1,007,546,114
1,547,624,950

506
34
6
17
11

0.70
439,296,000.00

0.36
339,149,615.00

0.77
144,500,000.00

0.35
106,100,000.00

0.93
95,700,000.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BMNS( أمباي

0.70
307,507,200.00

0.36
126,953,504.00

0.77
111,280,000.00

0.93
89,413,000.00
12.88

58,374,448.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)HISH( عشتار
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