
ك�س��ف حمافظ بغداد علي حم�س��ن التميمي، عن قرب 
اقام��ة م�ؤمت��ر وا�س��ع لال�ستثم��ار يف العا�سم��ة يتم 
خالله دع�ة اأهم ال�رشكات وامل�ستثمرين، �سعيا لفتح 
باب التع��اون والتن�سي��ق بني املحافظ��ة وال�رشكات 

اال�ستثمارية الر�سينة يف كافة املجاالت.
وذكر املكتب االعالمي ملحافظ بغداد يف بيان تلقت 
)اجل�رن��ال( ن�سخة منه، انه خ��الل لقاء املحافظ مع 
ع��دد من امل�ستثمرين اأك��د اأن “دعمنا لال�ستثمار منذ 
ع��ام ٢٠١٣ ه� لقناعتنا بان امل�ساريع اال�ستثمارية 
احلل االأمث��ل للكثري من امل�س��اكل ال�سكنية وال�سحية 
واالقت�سادي��ة”، داعيا امل�ستثمرين اإىل “بذل اجله�د 
م��ن اجل ا�ستقط��اب ال�رشكات العاملي��ة والعمل على 
ان�س��اء العدي��د م��ن امل�ساري��ع الت��ي تخ��دم امل�اطن 

البغدادي”.
“���رشورة  عل��ى  البي��ان  بح�س��ب  التميم��ي  و�س��دد 
تعاط��ي جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات م��ع امل�ستثمري��ن وف��ق 
قان���ن اال�ستثمار مع اإعطاء مرون��ة يف التعامل من 
اج��ل اجن��اح اخلط��ط اال�ستثمارية املقبل��ة ومن اجل 

النه��ض بال�اقع اخلدمي والعمراين يف العا�سمة”.
ي�س��ار اىل ان حملة كلنا ندع��م اقت�سادنا هدفها دعم 
االقت�سادي العراقي عرب تعزيز ثقة امل�اطن بالعملة 
العراقي��ة ك�نه��ا عمل��ة ر�سين��ة ومدع�م��ة بر�سي��د 
الع��راق املع��زز بالبن��ك املركزي العراق��ي واملدع�م 
مبعدن الذهب ،كم��ا تهدف احلملة اىل بناء الثقة بني 
امل�اطن وامل�س��ارف العراقية وت�سجيع اال�ستثمارات 
واالبتكارات يف جمال امل�ساريع االقت�سادية الكبرية 
وت�سجيع املنت��ج ال�طني بعد �سن�ات من التده�ر يف 

القطاعات املالية وال�سناعية والزراعية .

ت�قع��ت هي��اأة االأن�اء اجل�ي��ة والر�س��د الزل��زايل، اأن يك�ن 
الطق���ض �سح�ا مع بع���ض الغي�م وغبار خفي��ف، ودرجات 

احلرارة العظمى ت�سل ي�م غد اىل 38ْم.
وقال��ت الهي��اأة يف بيان �سحف��ي، اإن "الب��الد �ستتاأثر الي�م 
بامت��داد مرتف��ع ج�ي من البح��ر املت��سط؛ ليك���ن الطق�ض 
يف املناط��ق كافة �سح���ا مع بع�ض الغي���م وغبار خفيف 
يف املنطقت��ني ال��سطى واجلن�بية، ودرجة احلرارة العظمى 

املت�قعة 38ْم".
واأ�س��اف البيان، اأن "الرياح �ستك���ن �سمالية غربية خفيفة 
اىل معتدل��ة ال�رشع��ة 20-10 كم/�ض، وم��دى الروؤية فيها 

6-4 كم". 10-8 كم ويف الغبار 
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واك��د مدير ع��ام الدائرة اح�س��ان جعفر يف بيان 
ال�سح��ة يف بغ��داد  "مت تبلي��غ دوائ��ر  ان��ه  ل��ه 
وقيامه��ا  اخلط��ة  بتفا�سي��ل  واملحافظ��ات 
باالإيع��از اىل �سع��ب تعزي��ز ال�سح��ة واالع��الم 
التابع��ة له��ا لتنفي��ذ ن�ساط��ات ت�عي��ة وتثقيف 
امل�اطن��ني به��ذا ال�ساأن من خ��الل جميع قن�ات 

الت�ا�سل املتاحة".
وا�س��اف ان "اخلطة ت�سمنت ع��ددا من املحاور 
والتداب��ري ال�اج��ب اتخاذها يف ه��ذا االمر وهي 
)الغ��ذاء - املاء - الدواء - املالب�ض واملنظفات 
- وار�س��ادات عام��ة( حيث او�س��ت الدائرة بهذا 
اخل�س����ض قيام امل�اطنني بخ��زن كمية كافية 
م��ن االغذية واالطعمة واالرزاق اجلافة واملعلبة 
والت��ي ال حتت��اج اىل خزن خا���ض )كالتربيد او 
التجمي��د( واحلفاظ عليها يف اماك��ن بعيدة عن 
الرط�بة واحل�رشات والق�ار�ض وا�سعة ال�سم�ض".

كما او�س��ى املدنيني "بت�فري كمية منا�سبة من 
قن��اين املاء ال�سالح لل���رشب وبح�سب عدد افراد 
اال�رشة مع االحتف��اظ بكمية منا�سبة من حب�ب 
تعقيم املي��اه ال�ستخدامها عن��د احلاجة وت�فري 
عل��ب القا���رش املن��زيل لتعقيم املي��اه اي�سا )اذ 
تكف��ي قطرة واحدة من القا���رش لتعقيم 10 لرت 
م��ن املي��اه( ، ف�س��ال عن ت�ف��ري كمي��ة منا�سبة 
من ادوية االمرا���ض املزمنة للمر�سى من افراد 
اال�رشة لتناوله��ا يف اوقاتها ، وكذلك االحتفاظ 
ببع�ض االدوية الب�سيطة ال�ستخدامها يف حاالت 
ال�عكات ال�سحية واال�ساب��ات مثل )امل�سكنات 
، ادوي��ة الر�س��ح ، حب���ب قاب�س��ة ، بع�ض ادوية 
التهاب��ات جلدي��ة ومراه��م  ، مراه��م  االطف��ال 

مرطبة(".
وبخ�س����ض املالب���ض واملنظف��ات اك��دت بن�د 
اخلطة ال�سحية "على حت�سري كمية من املالب�ض 
املنا�سبة الأفراد اال�رشة ولكل االعمار، واالغطية 
املنا�سب��ة وحفاظ��ات االطف��ال وحت�س��ري كمية 
اال�سن��ان  ومعاج��ني  املنظف��ات  م��ن  كافي��ة 

وال�ساب�ن وم�ساحيق التنظيف" .

ون�ست االر�سادات العام��ة ال�اردة �سمن اخلطة 
بح�س��ب البي��ان "ب���رشورة ال�قاي��ة م��ن ال��ربد 
ال�سم���ض  التعر���ض الأ�سع��ة  ، وع��دم  ، والتل���ث 
ل�سع��ات  م��ن  واحل��ذر  واحليط��ة   ، املبا���رشة 
احل�رشات ولدغات العقارب واالفاعي املحتملة، 
واحلفاظ عل��ى نظافة اجل�سم واملالب�ض والطعام 
وال���رشاب ، وت�ف��ري حقائ��ب ال تتاأث��ر بالرط�بة 
واملي��اه ، وااللت��زام ببقية االر�س��ادات ال�سحية 
والدف��اع املدين واالحتف��اظ باأجه��زة االت�سال 

وعمله��ا الأط�ل فرتة ، وكل ما من �ساأنه احلفاظ 
عل��ى �سح��ة امل�اطن��ني اثن��اء احل���ادث حل��ني 

انتهاءها".
ي�س��ار اىل ان احلك�م��ة كان��ت ق��د اأ�س��درت يف 
وقت �سابق تعليمات م�سابهة ح�ل كيفية جتنب 
خماطر انهيار �سد امل��سل التي وت�قعت فيه ان 
يك�ن ارتف��اع م�جة مد املياه بعد انهياره اأكرث 
من 10 اأمتار ويت�سبب بنزوح اأكرث من 5 ماليني 

�سخ�ض. 

رفع نسب الفائدة في المصارف تساعد المواطن على تفادي ايداع أمواله بالمنزل أو بالخارج

اأ�سح��اب  �سع��ي  اأن  م���رشيف،  خب��ري  وي��رى 
االأم���ال ال�ستثماره��ا يف اخل��ارج، ام��ر ينط���ي 
عل��ى "خماط��ر جم��ة" عل��ى االقت�س��اد العراق��ي 
وامل�ستثمرين اأنف�سهم، داعيا ل��سع حل�ل �رشيعة 
الإعادة الثقة بامل�سارف ال�طنية وتفعيل القطاع 

املايل وامل�رشيف للق�ساء على الربا والتحايل.
ويق���ل عب��د احل�س��ن الزي��ادي، اإن "اأ�سباب��ًا عدة 
اأدت اإىل خ��روج روؤو�ض االأم�ال العراقية اإىل دول 
اجل�ار، كاإيران، منها اأن ن�ساط القطاع امل�رشيف 
العراقي كان �سعيفا من حيث الفائدة واال�ستثمار
"امل�س��ارف  اأن  امل���رشيف،  اخلب��ري  وي�سي��ف 
االجنبي��ة يف اإي��ران وتركيا متنح ف�ائ��د ن�سبتها 
اأكرث من %15 ال�ستقطاب امل�ستثمرين واأ�سحاب 

االأم���ال، مما �سجع الكثري من العراقيني على بيع 
ممتلكاته��م وحت�ي��ل اأم�اله��م اإليه��ا"، م�سرياً اىل 
اأن "االردن جنح��ت ه��ي االأخ��رى يف ا�ستقط��اب 
اإيداع��ات وا�ستثم��ارات عراقي��ة �سخم��ة ب�سب��ب 
ا�ستقراره��ا امل��ايل واالأمن��ي وم��ا متنح��ه م��ن 

ت�سهيالت ومزايا".
ويتاب��ع الزيادي، اأن "امل�س��ارف العراقية كانت 
يف ال�ساب��ق ت�ستقطب الكثري من امل�اطنني، لكنها 
فق��دت ثقته��م " ويج��ب ان ، ع��اداً اأن "ا�ستثم��ار 
روؤو���ض االأم���ال العراقي��ة يف دول اجل���ار ي�سكل 
خط��راً يه��دد االقت�س��اد العراق��ي ب��ل وامل�اط��ن 

العراقي نف�سه".
ويطال��ب الزي��ادي، اجلهات احلك�مي��ة ب�رشورة 
"مالحق��ة وحما�سب��ة كل م��ن ي��روج ال�ستثم��ار 
االأم���ال يف امل�س��ارف ويف اأي دول��ة اأخ��رى"، 
م�سدداً على �رشورة "و�سع حل�ل �رشيعة لتفادي 

اأي خطر يه��دد االقت�ساد العراق��ي نتيجة انت�سار 
تلك الظاهرة ال�سيئة ومكافحتها".

وتعزو اللجن��ة املالية يف جمل�ض الن�اب الظاهرة 
العراقي��ة،  امل�رشفي��ة  ال�سيا�س��ات  "ف�س��ل"  اىل 
وطالب��ت بالتحري عن اأ�سباب تلك الظاهرة، فيما 
ح��ذرت من "تداعياتها اخلط��رية" على االقت�ساد 

ال�طني.
وتق�ل ع�س� اللجنة ماج��دة التميمي، اإن "فقدان 
الثق��ة بامل�س��ارف العراقي��ة، ، ا�سط��ر الكثري من 
مطالب��ة  للخ��ارج"،  اللج���ء  االأم���ال  اأ�سح��اب 
العراقي��ة  امل�س��ارف  بعم��ل  النظ��ر  ب�"اإع��ادة 
وال�سيا�س��ة امل�رشفي��ة ال�ستعادة ثق��ة امل�اطنني 

بها".
وت�سي��ف التميم��ي، اأن "خروج االأم���ال العراقية 
اإىل دول اجل���ار ت�س��كل خ�سارة كب��رية لالقت�ساد 
ال�طن��ي خا�س��ة اأن البلد مي��ر ب�سائق��ة مالية"، 

عازي��ة ا�سباب جل�ء العراقيني اىل اإخراج اأم�الهم 
لالقرتا���ض  احلك�م��ة  وا�سط��رار  اجل���ار  ل��دول 
م��ن البنك ال��دويل اىل "عدم اعتم��اد العراق على 

املعايري الدولية
وتدع��� التميم��ي، اإىل "التح��ري ع��ن اأ�سباب تلك 
الظاه��رة وم��ا اإذا كان��ت مق�س���دة اأو عف�ي��ة"، 
حمذرة م��ن "تداعياتها اخلطرية عل��ى االقت�ساد 

ال�طني".
حك�مي��ة  جه��ات  انتق��دوا  خمت�س���ن  وكان 
وخ��رباء  اخلا���ض  القط��اع  دور  ل�"تهمي�سه��ا" 
ل�"جت��اوز  معه��م  التع��اون  وع��دم  االقت�س��اد 
النق���ض" يف اإجراءاتها، وفيم��ا اعرب �سناعي�ن 
ع��ن ا�ستغرابهم م��ن تغيري ���رشوط منحها خم�ض 
م��رات حتى االآن، �س��كا م�اطن���ن وم�ظف�ن من 
"تعقيداته��ا" الت��ي حت���ل دون حتقيق اأحالمهم 

باحل�س�ل على وحدة �سكنية.

 15 يف  اأك��د،  العراق��ي  املرك��زي  البن��ك  وكان 
مت���ز 2016، اإمكاني��ة تع�ي���ض امل�دع��ني من 
امل�اطن��ني يف امل�س��ارف "اخلا���رشة" يف ح��ال 
عمل��ت �رشك��ة "�سم��ان ال�دائ��ع"، يف ح��ني عزا 
م�رشفي���ن تلك���ؤ امل�س��ارف اخلا�س��ة اإىل "�سح 
ال�سي�ل��ة" نتيجة عج��ز املقاول��ني وامل�ست�ردين 

عن دفع ما بذمتهم لها .
يذك��ر اأن البن��ك املرك��زي اأعل��ن، يف )ال�سابع من 
حزي��ران 2016(، م�افق��ة جمل���ض ال���زراء على 
تاأ�سي���ض �رشك��ة ل�سم��ان ال�دائ��ع يف امل�سارف 
احلك�مي��ة واخلا�سة براأ�سمال ق��دره 100 مليار 
دين��ار، ويف حني بنينّ اأن ال�رشك��ة تهدف لتحفيز 
امل�اطنني عل��ى اإيداع اأم�الهم يف امل�سارف بداًل 
م��ن اكتنازها، اأك��د االأم�ال املكتن��زة للم�اطنني 
خ��ارج امل�س��ارف تبل��غ اأك��رث م��ن 30 تريلي�ن 

دينار.

بغدادـِ رسول محمد

دعا خبري اقت�صادي عراقي 
اىل "اإعادة الثقة للم�صارف 

الوطنية وت�صجيعها على منح 
فوائد منا�صبة للمودعني لتفعيل 

القطاع املايل وامل�صريف ,مطالبًا 
املواطنني بـ"ا�صتثمار اأموالهم 

يف جمال البناء بالعراق بكونه 
جمااًل مربحًا واأكرث اأمانًا من 

اإيداعها مب�صارف دول اجلوار".

 اأعلنت دائرة ال�صحة العامة 
يف وزارة ال�صحة عن خطة 

الطوارئ للمواطنني ملجابهة 
اية حوادث نتيجة هطول 
االمطار يف ف�صل ال�صتاء 

املقبل او تعر�ض اأحد ال�صدود 
املائية مل�صاكل او عوار�ض ما 
يت�صبب يف حدوث في�صانات 

وتدمري يف البنى التحتية 
ونزوح املواطنني. يف ا�صارة 
اىل �صد املو�صل مع حتذيرات 

بانهياره.

عودة أكثر من 198 ألف أسرة نازحة الى أماكن 
سكناها في ثالث محافظات وبعض مناطق نينوى

عشرات الفالحين يتظاهرون وسط كركوك ويقطعون 
طريقًا رئيسًا للمطالبة بمستحقاتهم

دخول 142 ألف زائر أجنبي إلى العراق إلحياء مراسيم عاشوراء

الصحة تعلن خطة الطوارئ للتعامل مع الفيضانات

بغ��داد � متابعة: اعلنت وزارة الهج��رة واملهجرين، عن اآخر اح�سائية لالأ�رش 
العائ��دة اىل مناط��ق �سكناها اال�سلية املحررة من تنظي��م داع�ض االرهابي 
والبالغ��ة 198 ال��ف و 554 عائلة.  وق��ال م�س�ؤول ق�سم �س���ؤون الع�دة يف 
دائ��رة �س�ؤون الفروع حم���دي حمج�ب يف بيان �سحفي"، ان "198 الف و 
554 عائلة عادت اىل مناطق �سكناها اال�سلية واملحررة من تنظيم داع�ض 
االرهاب��ي"، م�سيفا ان "ع�دة اال���رش اىل حمافظات االنبار ، �سالح الدين ، 
دياىل وق�سائي خمم�ر و�سنجار وناحية القيارة التابعة ملحافظة نين�ى".
 واو�س��ح ان "اع��داد اال���رش العائدة من النزوح الط��ارئ متثلت ب91 الف و 
586 ا�رشة عائدة اىل حمافظة �سالح الدين و86 الف و 604 ا�رشة عائدة 
اىل حمافظ��ة االنب��ار و24 ال��ف و 624ا���رشة عائدة اىل حمافظ��ة دياىل ، 
ف�س��ال عن ع�دة 13 ال��ف و 740 ا�رشة عائدة اىل ق�سائي خمم�ر و�سنجار 

وناحية القيارة التابعة ملحافظة نين�ى".

بغ��داد � متابع��ة : تظاه��ر الع���رشات من فالح��ي حمافظة كرك���ك، وقطع�ا 
طريق��ا رئي�س��ًا و�س��ط املحافظة للمطالب��ة مب�ستحقاتهم املالي��ة بعد تاأخري 
�رشفه��ا لهم، فيما تعزو م�سارف كرك�ك عدم �رشف اأم�ال الفالحني لعدم 

وج�د �سي�لة مالية.
وق��ال م�س��در مطل��ع ، اإن ع���رشات الفالح��ني نظم�ا، الي���م، تظاه��رة اأمام 
م���رشف حك�مي يف �سارع طريق بغداد و�سط املحافظة مطالبني امل�رشف 
ب���رشف م�ستحقاته��م املالية الت��ي و�سلت اىل كرك�ك م��ن وزارة التجارة، 
م�س��ريا اىل اأن الفالح��ني قطع���ا طريق��ا رئي�سي��ا لغر���ض ���رشف االأم���ال 

امل�ستحقة لهم.
واأ�س��اف امل�س��در، اأن امل�س��ارف يف كرك�ك تع��زو عدم ت�زيعه��ا للرواتب 
اىل ع��دم وج���د �سي�لة مالية لدف��ع �سك�ك املزارع��ني و�رشفها، الفتا اىل 
اأن الفالح��ني قال���ا اأن تاأخ��ري االأم���ال يعني ع��زوف الفالحني ع��ن زراعة 

اأرا�سيهم للم��سم اجلديد.
م��ن جهته، ق��ال اأحد الفالحني ويدع��ى ح�سن خ�ر�سي��د يف حديث �سحفي، 
اإن "الفالحني نظم�ا تظاه��رة ب�سبب عدم �رشف م�ستحقات فالحي كرك�ك 
م��ن قب��ل امل�س��ارف وكذل��ك لت�زيع اأم���ال ممزق��ة"، الفت��ا اىل اأن "هناك 

حم�س�بيات يف عمل امل�رشف وت�زيع االأم�ال".

بغ��داد � متابع��ة: اأعلنت مديري��ة املنافذ احلدودي��ة، عن دخ���ل 142000 زائر 
عربي واأجنبي اىل العراق الإحياء زيارة عا�س�راء.

وق��ال مدير عام املناف��ذ احلدودية الل�اء �سامي ال�س���داين، يف بيان �سحفي، اإن 
"142000 زائر عربي واأجنبي دخل�ا العراق الإحياء زيارة عا�س�راء".

واأ�س��اف ال�س�داين، اأن "الزائرين دخل���ا عرب منافذ زرباطية وال�سالجمة وال�سيب 
ومطار النجف ومطار الب�رشة"، مبينا اأن "العدد قابل للزيادة".

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

اج��رت وزارة التجارة، ج�الت ميدانية يف مناطق 
بغداد ال�ستطالع اراء امل�اطنني وال�كالء عن الرز 
الهندي امل�زع �سمن مفردات البطاقة التم�ينية .
وذك��ر بيان ل���زارة التج��ارة، ان "وف��داً زار عدداً 
م��ن ال���كالء يف منطقة العطيفي��ة ومناطق بغداد 
االخ��رى ملعرف��ة اآرائه��م بال��رز الهن��دي وعملية 

جتهيزه اىل امل�اطنني".
وا�س��اف البيان ان "ال�كالء اأكدوا بان ما تناقلته 
ع��دد م��ن و�سائ��ل االع��الم ح���ل ع��دم �سالحية 
ال��رز لال�سته��الك الب�رشي واحت�ائ��ه على تكتالت 
وروائ��ح هي جم��رد ا�ساعات ال اأك��رث وانهم قام�ا 
بتجهي��ز امل�اطنني ومل يتم ت�سجيل اي �سك�ى من 

امل�اطنني للرز امل�ستلم من قبلهم".
"الكمي��ات  ان  العطيفي��ة  �س�مع��ة  مدي��ر  واك��د 

امل�ستلم��ة م��ن ال��رز الهن��دي يف ال�س�مع��ة بلغت 
3291 ط��ن مت جتهيزه��ا ملناطق جان��ب الكرخ 
"،مبين��ا ًان "جلن��ة م��ن فاح�سي املخت��رب تق�م 
بفح���ض االكيا���ض قب��ل دخ�له��ا اىل ال�س�مع��ة 

وا�سدار �سهادة فح�ض للمادة".
وا�س��ار اىل ان "الكمي��ات امل�ستلمة من الرز �سليمة 
ومطابق��ة للم�ا�سف��ات املعتم��دة وان ما اثري يف 
و�سائ��ل االع��الم وم�اق��ع الت�ا�س��ل االجتماع��ي 

هي جمرد �سائعات �س���داء"، داعيًا امل�اطنني اىل 
"عدم ت�سديق كل ما يظهر يف و�سائل االعالم".

واو�س��ح ان��ه "مت دع���ة ال���كالء وامل�اطنني يف 
حالة ظه���ر اي �رشر او خل��ل ملراجعة ال�س�معة 
اىل  باالإ�ساف��ة  املت���رشرة  الكمي��ات  واع��ادة 
ان هن��اك ارق��ام خم�س�س��ة م��ن وزارة التج��ارة 
ومكت��ب املفت�ض العام يف ال���زارة لتلقي �سكاوى 

امل�اطنني".

التجارة تجري جوالت ميدانية في مناطق بغداد وتستطلع اآلراء بشأن الرز الهندي
بغداد ـ متابعة 

بالتزامن مع حملة "كلنا ندعم اقتصادنا" 
بغداد تقيم مؤتمرًا واسعًا لالستثمار 

الطقس صحو مع غبار خفيف 
والحرارة تصل الى 38 ْم


