
طال��ب جمل���س حمافظ��ة بغ��داد ، وزارة ال�ص��حة 
العراقي��ة باإعالن نتائج حتقيق حريق م�صت�ص��فى 
الريم��وك ، وفيما اأو�ص��ح ب��ان االنباء عن �ص��بب 
احلري��ق ال ت��زال مت�ص��اربة ب�ص��بب ع��دم اع��الن 
التحقي��ق النهائ��ي ب�ص��كل ر�ص��مي ، �ص��دد عل��ى 
���رورة حما�ص��بة كل من يثبت تق�ص��ريه بغ�س 
النظ��ر ع��ن من�ص��به . وق��ال ع�ص��و املجل�س علي 
الكرعاوي يف حديث �صحفي، اننا "نطالب وزارة 
ال�ص��حة العراقي��ة باإع��الن نتائ��ج حتقيق حريق 
م�صت�ص��فى الريم��وك" ، م�ص��رياً اىل ان " االنب��اء 
عن �ص��بب احلريق ال تزال مت�ص��اربة ب�ص��بب عدم 
اعالن التحقيق النهائي ب�ص��كل ر�صمي". واأو�صح 
الكرع��اوي ان "بع�س االنب��اء تتحدث عن متا�س 
كهربائ��ي واأخ��رى تتح��دث ع��ن دخول ع�ص��ابة 
اىل امل�صت�ص��فى م��ن اج��ل �رق��ة بع���س االأموال 
وبالتايل اعالن التحقيق ب�ص��كل ر�صمي �صيو�صح 
حقيقة م��ا جرى للمواطن العراق��ي"، موؤكداً على 
" �رورة حما�صبة كل من يثبت تق�صريه بغ�س 

النظر عن من�صبه". 

وجه��ت امني بغداد ذكرى علو���س، باإزالة "التجاوزات" 
عل��ى االرا�ص��ي الزراعي��ة يف منطق��ة ال��دورة جنوب��ي 
العا�ص��مة، فيم��ار ق��ررت اعف��اء م�ص��وؤولني اثن��ني من 
منا�ص��بهما ومعاقبة م�ص��وؤول ثال��ث يف املركز البلدي 
لتل��ك املنطقة.  وقال��ت مديرية العالق��ات واالعالم يف 
االمانة يف بيان �ص��حفي، اإن "امني بغداد قامت بجولة 
ميدانية اىل �صارع امل�ص��ايف �صمن قاطع بلدية الدورة 
ووجه��ت باإج��راء حمل��ة مكثف��ة لهدم ال��دور ال�ص��كنية 
املبني��ة عل��ى االرا�ص��ي الزراعي��ة"، مبين��ة اأن علو���س 
وجهت اي�صا "باإعفاء م�ص��وؤول التجاوزات ومدير مركز 
بلدي امل�صايف وتوجيه عقوبة اىل معاون املدير العام 
املخت���س". وا�ص��افت ان "ام��ني بغداد وجه��ت الدائرة 
البلدي��ة ومديري��ة احلرا�ص��ات واالم��ن بالقي��ام بتهدمي 
الدور ال�ص��كنية املبنية على االرا�ص��ي الزراعية واتخاذ 
اج��راءات �ريعة ملنع بناء الدور مرة اخرى والتن�ص��يق 
م��ع قي��ادة عمليات بغ��داد لغر���س منع دخ��ول املواد 
االن�ص��ائية اىل تلك املناطق"، م�ص��رية اىل ان "م�صوؤولية 
ايق��اف تل��ك التج��اوزات تتطل��ب تكاتف جمي��ع جهود 
ال��وزارات واجله��ات ذات العالق��ة لعدم ال�ص��ماح ببناء 
ال��دور ال�ص��كنية الذي يه��دد الواق��ع البيئي والت�ص��ميم 

اال�صا�س للعا�صمة بغداد وي�صوه منظرها".
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 وفيم��ا اأ�ص��ار جمل���س املحافظ��ة اىل اأن جلنة 
ال��راث العامل��ي باليون�ص��كو اأمهل��ت حكومة 
مي�ص��ان عام��ًا واحداً الإع��ادة البن��ى التحتية 
دع��ا  متكامل��ة،  حممي��ة  وجعله��ا  لالأه��وار 
منظم��ات املجتمع امل��دين اإىل تعزيز جهودها 

للتوعية باأهمية املحافظة على االأهوار.
وقال النا�صط عدي املختار، يف حديث �صحفي، 
"عل��ى احلكوم��ات املحلي��ة يف املحافظ��ات 
اجلنوبي��ة ا�ص��دار ت�ريعات حلماي��ة االأهوار 
واإنعا�ص��ها، وردع املتجاوزي��ن خا�ص��ة بع��د 
ان�ص��مامها لالئح��ة الراث العامل��ي"، حمذراً 
من "ا�صتفحال ظاهرة ال�صيد اجلائر لالأ�صماك 
والطي��ور املهاج��رة يف االأه��وار، با�ص��تعمال 

ال�صموم اأو املتفجرات وغريها".
م��ن جانبه ، قال النا�ص��ط عب��د اهلل كيطان اإن 
"اأ�ص��واق مي�ص��ان تع��ج بالكث��ري م��ن الطيور 
مت  والت��ي  للبي��ع  املعرو�ص��ة  املهاج��رة 
ا�ص��طيادها ب�ص��كل جائ��ر، م��ا ي�ص��كل خط��راً 
على مل��ف االأهوار"، مطالب��ًا اجلهات املعنية 
"باالإيفاء �ريعًا مبتطلبات ان�ص��مام االأهوار 

لالئحة الراث العاملي".
ب��دوره، ق��ال رئي�س جلنة ال�ص��حة والبيئة يف 
جمل�س حمافظة مي�صان عبد اهلل مال راجي، يف 
حديث اإن "املجل�س ت�ص��لم الكثري من ال�صكاوى 
االأه��وار"، داعي��ًا  ال�ص��يد اجلائ��ر يف  ب�ص��اأن 
احلكوم��ة املركزي��ة اإىل "من��ع ال�ص��يد اجلائر 
باالأه��وار وتفعي��ل قوان��ني بيئي��ة لتجرميه". 
واأ�صاف مال راجي اأن "اللجنة �صبق واأن حثت 
اجله��ات التنفيذي��ة على حما�ص��بة املخالفني 
و�صتوا�ص��ل  البيئ��ة  عل��ى  واملتجاوزي��ن 
منظم��ات  داعي��ًا  ال�ص��اأن"،  به��ذا  تاأكيداته��ا 
املجتمع امل��دين اإىل "تعزيز جهودها للتوعية 

باأهمية املحافظة على االأهوار".

ال��راث  "جلن��ة  اأن  املحل��ي  امل�ص��وؤول  واأك��د 
العامل��ي باليون�ص��كو اأمهل��ت حكومة مي�ص��ان 
عام��ًا واح��داً الإع��ادة البنى التحتي��ة لالأهوار 
وجعله��ا حممية متكاملة متهيداً لتوفري الدعم 
لها من ح�ص���س مائية واحلافظ عليها"، عاداً 
اأن "ا�ص��تمرار ال�ص��يد اجلائ��ر وعدم ا�ص��تكمال 
متطلب��ات ان�ص��مام االأه��وار لل��راث العاملي 

ي�صكل خطورة على ملفها".
وكان��ت جلنة الراث العامل��ي التابعة ملنظمة 
والثقاف��ة  والعل��م  للربي��ة  املتح��دة  االأمم 
)اليون�ص��كو(، قد �ص��وتت يف )ال���17 من متوز 
واملناط��ق  االأه��وار  اإدراج  عل��ى   ،)2016
االأثري��ة يف املوجودة فيها على الئحة الراث 

العامل�ي.

عملتنا الوطنية.. القتصاد أقوى حافظ عليها من التلف 
سُر ازدهارنا وقوتنا ..

 

لك��ن هنالك اإ�ص��كالية يواجهها املواط��ن العراقي 
كل يوم وهي ق�ص��ية العملة التالفة والذي ي�صطر 
الأخذه��ا جمربا ال خمريا م��ن امل�رف عن طريق 
الروات��ب ، او ع��ن طريق التعامل يف ال�ص��وق بيعا 
و���راًء ، لكن��ه باملقاب��ل ميتنع بع�س ا�ص��حاب 
املح��ال التجارية او �ص��ائقي ال�ص��يارات التعامل 

بها.
وملعرف��ة تفا�ص��يل م��ا يعاني��ه النا�س م��ن هذه 
العمل��ة، كان  لن��ا لق��اءات مقت�ص��بة م��ع بع���س 
امل�صوؤولني يف امل�ص��ارف ومنها م�رف الر�صيد 
، و�ص��األناه مل��اذا ال يق��وم م�رفك��م او فروعكم 
با�صتبدال العملة التالفة وتبديلها بواحدة جديدة 

ومن نف�س املوجودة يف امل�رف؟
-اوال ان ا�ص��تالم العملة التالف��ة مناطة ح�ريا 

بالبن��ك املرك��زي العراق��ي فه��و امل�ص��وؤول االول 
واالخ��ري ع��ن ا�ص��تالم العمل��ة التالف��ة وتبديلها 

بواحدة جديدة وابوابه مفتوحة لال�صتالم 
اجبناه باأننا نتكلم عن كمية ب�ص��يطة من الدنانري 
واالرباع واالن�ص��اف وال نق�ص��د كمي��ات كبرية، 
فمث��ال اذا  رغ��ب اح��د املواطنني ان يبدل خم�ص��ة 
االف دينار، عليه ان ي�رف ا�صعافها لكي ي�صل 
اىل امل���رف ويبدله��ا، فلماذا ال تق��وم فروعكم 
او ف��روع الرافدي��ن بجمعها وحتويله��ا اىل البنك 

املركزي مبا�رة؟
-اأجاب بان هذا  �ص��حيح، ولكنه يتطلب موظفني 
وحما�ص��بني ج��دد يقومون به��ذه العملي��ة، وكما 
نع��رف ان التعيينات حم��دودة وجميع املوظفني 
لدين��ا يعمل��ون بزخ��م كب��ري حالي��ا، بحي��ث ال 
ي�صتطيع ان ي�ص��يف اىل عمله عمال اخر، اذ هناك 
زخم كبري على امل�ص��ارف فباالإ�صافة اىل حتمله 
ع��بء املعامالت  الكب��رية واملتنوع��ة فهو ملزم 

ب���رف رواتب املتقاعدين �ص��واء الع�ص��كريني او 
املدنيني على ال�صواء وهذا يجري �صهريا .

ويف خ�ص��و�س �ص��وؤالنا عن اأمكانية قي��ام البنك 
املركزي ع��ن طريق م�رف الر�ص��يد او الرافدين 
باإ�ص��دار تعليم��ات عام��ة اىل جمي��ع املواطن��ني 
يلزمهم فيها با�ص��تالم الورقة النقدية التي حتمل 
رقم��ا ويتم ذلك عن طري��ق الدولة اأي�ص��ا ، اأجاب 
،وهل �ص��يلتزم النا�س به��ذه التعليمات، ان هناك 
درا�ص��ة لو�ص��ع حد لهذه العمل��ة التالفة وجمعها 
من اال�ص��واق وا�ص��تبدالها ب��اأوراق نقدي��ة جديدة 
م��ن نف�س الفئ��ة. توجهنا م��ن بعدها اىل ال�ص��وق 
مبا�رة والتقينا �ص��احب حمل لبيع اخل�روات 
وال��ذي يتعامل مبا���رة مع هذه العمل��ة التالفة 
لكون ا�صعار مواده عادة ال تتجاوز االلف دينار .
بداأ �ص��احب املحل ويكن��ى ابو علي حديثه قائال: 
نع��اين كث��ريا م��ن ه��ذه العمل��ة، فعندم��ا يحاول 
احدهم ان ي�ص��ري حاج��ة قيمتها ال��ف دينار او 

الف وخم�صمائة دينار، مينحنا ورقة ولقد ل�صقت 
ب�ري��ط �ص��فاف، احيان��ا ا�ص��طر اىل قبولها على 
م�ص���س على امل ان اجمعه��ا واحاول ان اخفيها 
او ا�ص��عها مع باقي االوراق ح��ني �راء حاجتي 
م��ن املح��الت الرئي�ص��ة. وق��د حدثت يل م�ص��اكل 
كب��رية م��ع الزبائن خا�ص��ة عندم��ا ارف�س عملة 
تالف��ة متام��ا في���رخ يف وجهي الزب��ون قائال: 
انه��ا ام��وال دول��ة ومل��اذا ال ت�ص��تلمها، فاأجيب��ه 
بحالة ع�ص��بية: ومل��اذا الدول��ة ال تبدلها؟ اذهب 
اىل الدولة . ثم انتقلنا اىل �صاحات الباب ال�رقي 
والتقينا بائعي اخل��ردة من املواد املختلفة، قال 
اب��و كاظم وهو اح��د البائعني عندما �ص��األناه عن 
معاناته مع االوراق النقدية التالفة، اجاب بحدة: 
انه��ا اك��رب م�ص��كلة نعانيها فل��دى قي��ام احدهم 
باإعطائنا ورقة فئة خم�صة االف دينار ويكون قد 
ا�صرى ب�ص��اعة باألفني، نحري يف ارجاع الباقي، 
حي��ث يرف�س ا�ص��تالم االوراق النقدية الباقية اال 

اذا كانت »�صاغ �صليم« اي مبعنى جيدة .
وت�ص��تمر جولتن��ا ويك��ون اجل��واب واح��دا »نف�س 
الطا�س ونف�س احلمام« حتى ال�ص��واق الذين كانوا 
ا�ص��تالمها  ب��داأوا يرف�ص��ون  �ص��ابقا،  ي�ص��تلموها 
بحج��ة انهم كان��وا يدفعوها اىل حمط��ات الوقود 
التي رف�صت هي بدورها ا�صتالمها وتبقى احلرية 

تعم اجلميع وتبقى االوراق النقدية هي . هي
ونح��ن هن��ا  ن�ص��ري اىل  ان العمل��ة املحلي��ة للبلد 
هي �ص��يادة وطنية ورمز الدول��ة مثل العلم ومثل 
التالع��ب به��ا  ال��ذي ال ميك��ن  الوطن��ي  الن�ص��يد 
والتقلي��ل من �ص��اأنها م��ن قبل ابناء البل��د الواحد 
،الأنه م�ص��األة �ص��يادة ، وان الذي يج��ري ،االن هو 
ع��دم اح��رام العمل��ة الوطني��ة واال�ص��تهانة بها 
خالف��ا ل��كل دول العامل من خ��الل ارجاعها على 
املواطن��ني الب�ص��طاء الذين تورط��وا يف اقتنائها 
م��ن خالل التعامل اليوم��ي، او من خالل اتالفها 

بطرق غري متعمدة.

بغداد ـ خاص 

ال �شك ان العملة الوطنية 
يف كل بلد هي املقيا�س 
الرئي�س القت�شاد البلد 

فقوتها من قوة االقت�شاد 
و�شعفها من �شعف 

االقت�شاد وال�شعوب 
الواعية هي التي حتافظ 
على عملتها وحتميها من 
التلف فهي �شر ازدهارها 

ودميومتها

حذر نا�شطون مي�شانيون 
من اخلطر الذي ميثله 

"ال�شيد اجلائر" على االهوار 
وملف ان�شمامها اىل الئحة 

الرتاث العاملي، وطالبوا 
اجلهات املعنية باإ�شدار 
قوانني لتجرميه وردع 

"املتجاوزين".

تعليم كردستان تمنع ادخال االسلحة والتدخين داخل الجامعات

عودة )64،325( ألف اسرة نازحة الى مناطق سكناها في االنبار

وزير التعليم: الجامعات يجب ان تبتعد عن 
الشخصنة وال مجال لتسييسها

بعد أن عدت األهوار تراث عالمي ..

الصيد الجائر يستنزفها ويعرضها للخطر !
بغ��داد � متابع��ة: ق��ررت وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي يف حكومة اقليم 
كرد�ص��تان ، من��ع ادخال اال�ص��لحة اىل داخ��ل اجلامعات وكذلك من��ع قيام الطلبة 

بالتدخني داخل احلرم اجلامعي.
وج��اء يف كتاب لل��وزارة مذيل بتوقي��ع وزيرها وعمم عل��ى اجلامعات واملعاهد 
كاف��ة ان قيام ال�ص��يوف بالدخ��ول اىل حرم اجلامع��ات وهم يحملون ا�ص��لحتهم 
اأ�ص��بح ممنوعا من االن ف�صاعدا، ملزما اياهم باإيداع اال�صلحة لدى اال�صتعالمات 

قبل دخولهم.
وب�ص��اأن �صبب ا�صدار هذا القرار اكد م�ص��در يف الوزارة ، ان "بع�س الطالب وحتى 
�ص��يوف اجلامعة يقومون بحمل اال�ص��لحة اثناء دخوله��م اىل اجلامعات، لذا فان 
الوزارة و�صعيا منها لعدم ال�صماح بتحول هذا االمر اىل ظاهرة ا�صدرت هذا القرار 

التي مينع ادخال اال�صلحة اىل اجلامعات".
وعلى �ص��عيد مت�ص��ل ومبوجب كتاب من دائرة التفتي�س وال�صيطرة النوعية قامت 
وزارة التعلي��م العايل ومبوجب كتابها املرقم 10222 يف 28 حزيران املا�ص��ي 
واملوج��ه اىل اجلامع��ات كاف��ة، مبن��ع تدخ��ني الطالب داخ��ل مب��اين اجلامعات 

واملعاهد.

بغ��داد � متابعة: اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين عن اخر اح�ص��ائية للعودة 
امل�صتمرة لالأ�ر النازحة والبالغ عددها )64،325( الف ا�رة اىل االق�صية 
والنواح��ي املح��ررة يف حمافظ��ة االنب��ار .   وذك��ر مدي��ر فرع ال��وزارة يف 
حمافظة االنبار حممد ر�ص��يد يف بيان �ص��حفي، ان " فرع الوزارة اعلن عن 
ع��ودة )42،711( الف ا�رة نازحة اىل ق�ص��اء الرم��ادي و)7،242( االف 
ا���رة اىل ق�ص��اء هيت واىل ق�ص��اء الكرم��ة بلغت اال�ر العائ��دة )4،895( 
االف ا�رة عائدة و)3،394( االف ا�رة عائدة اىل ق�ص��اء اخلالدية ، ف�صال 
ع��ن عودة )1،535( ا�رة اىل ق�ص��اء الرطبة واىل ق�ص��اء حديثة )1،310( 
ا�رة عائدة ، اما ق�ص��اء الفلوجة �صهد عودة )1،302( ا�رة عائدة ، وعودة 
)816( ا�رة اىل ناحية الن�صاف و)664( ا�رة ناحية احل�صي واىل منطقة 
ال�ص��قالوية )456( ا�رة عائدة ". وتابع ر�ص��يد ان " الفرع م�صتمر مبتابعة 
وت�ص��هيل عودة اال�ر النازحة اىل مناطق �ص��كناها اال�ص��لية بالتعاون مع 

القوات االمنية عرب معرب ال�صالم.

بغداد � متابعة: اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العي�صى، على 
اأهمية ر�ص��انة اجلامعات العراقية ومنع التدخل ال�صيا�ص��ي يف �صوؤونها، مباركا 
بدء العام الدرا�ص��ي اجلديد. وقال يف كلمة وجهها للمالكات التدري�ص��ية والطلبة 
مبنا�ص��بة بدء العام الدرا�ص��ي اجلديد بح�ص��ب بيان ال��وزارة اإن "العراق ي�ص��تقبل 
عاما درا�صيا جديدا، وحني نقول العراق ال نبالغ يف االأمر، ذلك اأن العلم والتعليم 
الع��ايل على وجه اخل�ص��و�س، يعني ويخ���س جميع �رائح املجتم��ع العراقي"، 
مقدم��ا تهنئت��ه اىل "م��الكات التعلي��م العايل كافة واب��ارك بدء العام الدرا�ص��ي 
اجلدي��د". واأكد، عل��ى اجلميع االهتم��ام ب�"النازحني من اأ�ص��اتذة وطلبة، وتذليل 
كل ال�ص��عوبات التي تقف عائقا بينهم وبني حياتهم العلمية والعملية"، م�ص��ددا 
على �رورة "ا�ص��تئناف الدوام يف جامعة االأنبار التي كانت ا�ص��رية بيد تنظيم 

داع�س".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اتفقت وزارة ال�صحة والبيئة مع التنمية ال�صناعية 
التابع��ة لالأمم املتحدة ل�ص��وؤون البيئة على جتهيز 
ال��وزارات العراقي��ة وموؤ�ص�ص��ات القط��اع اخلا�س 
بخط��وط االنتاج وامل��واد املطلوب��ة لالنتقال اىل 

اال�صتخدامات احلافظة لطبقة االوزون.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي امري 
علي احل�ص��ون يف بيان �صحفي ،ان "وزارة ال�صحة 

والبيئ��ة اتفق��ت خ��الل االجتم��اع مبمث��ل منظمة 
التنمية ال�ص��ناعية التابعة لالأمم املتحدة ل�ص��وؤون 
البيئ��ة على تنفيذ اتفاقي��ة االوزون التي انظم لها 
العراق واخلا�صة با�صتبدال خطوط االنتاج واملواد 
الداخلة يف ال�صناعات امل�صتنفدة لالأوزون"، مبينًا 
ان "االجتم��اع ال��ذي مت يف بغداد بح�ص��ور ممثلي 
ال��وزارات املعنية اك��د على تقدمي منظم��ة التنمية 
ال�ص��ناعية التابعة ل��الأمم املتحدة ل�ص��وؤون البيئة 
اجه��زة ومعدات �ص��ديقة للبيئة ولطبق��ة االوزون 

ليت��م ا�ص��تبدالها يف ال��وزارات املوؤ�ص�ص��ات العامة 
ا�صافة اىل القطاع اخلا�س".

طبق��ة  حماي��ة  "اتفاقي��ة  ان  احل�ص��ون  وا�ص��اف 
االن�ص��مام  عل��ى  الع��راق  الت��ي �ص��ادق  االوزون 
له��ا واخذت حيز التنفي��ذ تتيح للعراق اال�ص��تفادة 
من دع��م املنظم��ة الدولية يف انتقال ال�ص��ناعات 
املرتبط��ة به��ذه االتفاقية اىل �ص��ناعات �ص��ديقة 
للبيئ��ة واالمتناع عن ا�ص��تخدام املواد امل�ص��تنفدة 

لالأوزون".

وا�ص��ار م�ص��وؤول �ص��عبة االوزون يف الدائرة الفنية 
وال��ذي تراأ�س االجتماع رعد كاظم بح�ص��ب البيان، 
اىل ان "اجله��ود الت��ي تبذله��ا فرق وزارة ال�ص��حة 
والبيئة من خالل ور�س العمل لل�ركات احلكومية 
واخلا�ص��ة يف جم��ال التعريف باملواد امل�ص��تنفدة 
لالأوزون وطرق ا�صتخدام البدائل اىل جانب جتهيز 
ا�صحاب ور�س �صيانات اجهزة التربيد والثالجات 
باملع��دات وامل��واد الت��ي ن�ص��ت عليه��ا االتفاقية 

الدولية ."

العراق واالمم المتحدة يتفقان على استخدام خطوط االنتاج الحافظة لطبقة األوزون
بغداد ـ متابعة 

مجلس بغداد يطالب بإعالن نتائج 
تحقيق "حريق مستشفى اليرموك

علوش توجه بإزالة التجاوزات 
على االراضي الزراعية بالدورة 


