
ك�ش��ف جمل���س حمافظ��ة بغ��داد، الأح��د، عج��ز 
احلكوم��ة املحلي��ة يف بغ��داد ع��ن دف��ع روات��ب 

اأ�شهر. 2800 متعاقد منذ عدة 
وق��ال مق��رر املجل���س فرحان قا�ش��م يف حديث 
�شحفي اإن ،الإدارة املحلية يف بغداد عاجزة عن 
دفع رواتب 2800 متعاقد معها منذ عدة اأ�شهر، 
لعدم وج��ود تخ�شي�ش��ات حكومي��ة للموازنات 
الت�ش��غيلية وال�ش��تثمارية، كذل��ك لوج��ود تلكوؤ 
يف دف��ع رواتب موظفي الأجور اليومية من قبل 

املحافظة.
ي�ش��ار اىل اأن العراق ي�ش��هد اأزمة اقت�شادية منذ 
الع��ام 2014 مع دخول تنظي��م "داع�س"، حيث 
اأن احل��رب �ش��د الع�ش��ابات الإجرامي��ة اأنهك��ت 
ميزانية الدولة، الأمر الذي ت�شبب بتعر�س البالد 

اىل حالة تق�شف كبرية.

بح��ث وزير التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي عبد 
الرزاق العي�ش��ى، الح��د، مع ال�ش��فري الياباين لدى 
اآلي��ات تطوي��ر التع��اون  اإي��واي،  الع��راق فومي��و 

الثنائي بني البلدين.
وق��ال بي��ان لل��وزارة اإن، اجلانب��ني اتفق��ا عل��ى 
���رورة تطوي��ر التع��اون الأكادمي��ي ب��ني بغداد 
وطوكيو ع��ر تفعيل البحوث امل�ش��ركة، والإفادة 
ب��ني  والبعث��ات  والزم��الت  العم��ل  ور���س  م��ن 

اجلامعات املتناظرة.
اأهمي��ة  عل��ى  البي��ان  بح�ش��ب  العي�ش��ى  واأك��د 
تو�ش��يع دائ��رة العمل امل�ش��رك يف جم��ال العلوم 
والتكنولوجي��ا، ورب��ط نتائج امل�ش��تغلني يف هذه 
القطاع��ات العلمي��ة واملخترية، ودرا�ش��ة جتربة 

اليابان يف هذه التخ�ش�شات.
م��ن جانب��ه اأع��رب ال�ش��فري الياب��اين ع��ن تقديره 
عل��ى  وحر�ش��ها  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  جله��ود 
متتني العالقات والتعاون امل�شرك مع اجلامعات 
اليابانية، ومد ج�شور التفاهم عر تفعيل مذكرات 
التعاون يف املجالت الأكادميية والعلمية، مبديًا 
ا�ش��تعداد بالده لعق��د اتفاقات مع الع��راق لغر�س 

تاأ�شي�س فروع للجامعات اليابانية يف العراق.
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 وذك��ر بيان ل��وزارة التخطيط ، ان وزي��ر التخطيط 
�ش��لمان اجلميلي التقى ال�ش��فري الهنغاري اتيال تار 
يف مق��ر الوزارة ببغ��داد وجرى خ��الل اللقاء طرح 
فك��رة بن��اء جممع��ات واطئ��ة الكلف��ة يف املناطق 
املح��ررة ومعاجل��ة الع�ش��وائيات واب��دت احلكومة 
الهنغارية ا�ش��تعدادها للم�ش��اركة يف عملية اعادة 
اعم��ار املناطق املحررة من خالل دخول �ركاتها 
املتخ�ش�ش��ة يف ان�ش��اء امل�ش��اكن واطئ��ة الكلف��ة، 
ف�ش��ال ع��ن رغبته��ا يف توقي��ع اتفاقي��ة للتع��اون 
امل�ش��رك ب��ني البلدي��ن يف املجالت القت�ش��ادية 

والتجارية.
وا�ش��اف ،الوزير اجلميل��ي اعرب خ��الل اللقاء عن 
رغب��ة احلكوم��ة العراقي��ة يف تطوي��ر التعاون بني 
الع��راق وهنغاريا يف جميع املجالت وخ�شو�ش��ا 
يف اجلوان��ب ال�ش��تثمارية والتجاري��ة ،مبين��ا ان 
،الع��راق بحاج��ة اىل دعم الدول ال�ش��ديقة يف ملف 
اع��ادة ال�ش��تقرار والعم��ار للمناط��ق املحررة يف 
ا���رع وق��ت ممك��ن، و�ش��تكون املنظم��ات الدولية 
التابع��ة لالأمم املتح��دة ومنه��ا الرنامج المنائي 
وتوف��ري  العم��ار  جم��ال  يف  جلهودن��ا  داعم��ة 
ع��ودة  وتاأم��ني  للحي��اة  ال�شا�ش��ية  املتطلب��ات 

النازحني.
وتاب��ع اجلميل��ي ،الع��راق يواج��ه م�ش��كلة تتمث��ل 
بانت�شار الع�ش��وائيات يف اغلب املدن واملحافظات 
ملعاجل��ة  طري��ق  خارط��ة  ال��وزارة  و�ش��عت  وق��د 
ه��ذه امل�ش��كلة بالتع��اون منظم��ة المم املتح��دة 
للم�ش��توطنات الب�ري��ة تت�ش��من بن��اء جممع��ات 
�ش��كنية بديل��ة للع�ش��وائيات ، وه��ذه متث��ل فر�ش��ة 
لدخول ال�ركات الهنغارية املتخ�ش�ش��ة يف البناء 

لأن�شاء مثل هذه املجمعات وبكلف واطئة.
من جانبه او�ش��ح ال�ش��فري الهنغاري بح�شب البيان 
ان ع��ددا من ال�ركات الهنغارية م�ش��تعدة للدخول 
اىل الع��راق وال�ش��هام يف عملي��ة اع��ادة العم��ار 
وخ�شو�ش��ا يف قط��اع ال�ش��كان، مبين��ا ان كل��ف 
الوح��دات ال�ش��كنية الت��ي تنفذه��ا ه��ذه ال���ركات 
واطئ��ة جدا، ف�ش��ال عن �رعة اجنازها التي ت�ش��ل 
اىل تنفيذ 10 الف وحدة �شكنية يف ال�شنة ومبعدل 

900 وحدة �شكنية �شهريا، و�شتكون املواد الولية 
للبن��اء من العراق وكذل��ك اليدي العاملة �ش��تكون 
عراقية ووفقا لذلك فان هذه امل�ش��اريع �شت�شهم يف 

حل ازمة ال�شكن وخف�س ن�شب البطالة يف العراق.

اللق��اء  "الطرف��ني ناق�ش��ا خ��الل  البي��ان،  واأ�ش��ار 
امكاني��ة توقي��ع اتفاقي��ة للتع��اون امل�ش��رك بني 
البلدين يف املجالت التجارية والقت�ش��ادية ومبا 

يعزز م�شتوى التعاون بينهما".

غياب الثقافة المصرفية وراء اكتناز األموال تحت األرض 
بع��د اأن احتجزت��ه مع زوجت��ه يف غرفة داخل املن��زل اإىل اأن 
متكنت من العثور على املال والذهب و�رقته ، ولأن الو�ش��ع 
المن��ي والقت�ش��ادي يف البلد غري م�ش��تقر و�ش��ع اأبو حممد 
اأمواله يف موقع �ري ا�شفل الدولب كي ل ُي�رق مرة اأخرى.
 البن��ك املركزي علق على هذه احلالت يف بيانه الذي حتدث 
فيه عن تزايد مراجعة اجلمهور له ل�ش��تبدال العملة املدفونة 
والتي غالبا ما تكون مبالغ كبرية جدا، مبينا ان هذه العملية 

تعد موؤ�را �شلبيا على عدم الهتمام بالعملة الوطنية.
 واأ�ش��اف البن��ك، دف��ن العمل��ة الوطني��ة ي��وؤدي اىل اإحل��اق 
ال�رر عمدا بها ويحمل ال�ش��خ�س كلفة اإ�شافية، ومتنى عدم 
تك��رار هذه احلالت لأن العملة متثل رمزا من رموز ال�ش��يادة 
الوطني��ة، وطالب املواطنني بالهتم��ام بها وعدم دفنها يف 
باط��ن الر���س والحتف��اظ بها ل��دى امل�ش��ارف احلكومية 
والهلية، واقتناء ال�شندات احلكومية بديال لالكتناز كو�شيلة 

من و�شائل الدخار.
مدير عام ال�شريفة والئتمان اإح�شان اليا�ري قال يف حديث 

�ش��حفي، نتفهم ان النا�س لو كانوا مطمئنني لكل امل�ش��ارف 
لكان��وا اأودع��وا اموالهم فيه��ا، لكن بع�س امل�ش��ارف ولي�س 
كله��ا خذلت زبائنها وكان هناك تع�ش��ف با�ش��رداد الموال 

املودعة اليها مما جعل املواطن يفقد الثقة بامل�شارف.
وتاب��ع م�شر�ش��ال، الو�ش��ع المني يتطلب اإبع��اد الموال عن 
اأع��ني ال���راق مما ي�ش��طر املواطن��ني اىل دفنه��ا يف بع�س 
الحي��ان ،وغالبا ما تكون العملية ب��دون تقنية حلمايتها اذ 
تت�رب الرطوبة لالأوراق النقدية مما يوؤدي اىل تلفها ، مبينا، 
الوراق النقدي��ة التي ا�ش��تبدلها اجلمهور ي�ش��عب خزنها مع 
بقي��ة الوراق ،لن اغلبها يكون متعفنا وعملية طبع الموال 

هي عمليه مكلفة بالن�شبة للبنك املركزي.
واأردف اليا���ري ،"البن��ك ملزم با�ش��تبدال العملة وان كانت 
تالفة ،لأن هذه رمز من رموز ال�ش��يادة الوطنية" مو�شحا ان 
هذه بداية حملة كب��رية لتوعية اجلمهور ب�رورة املحافظة 
عل��ى العمل��ة الوطنية من التلف ويجب ان ل ن�ش��جع الظواهر 
ال�ش��لبية ،فالعم��ل امل���ريف عمل ح�ش��اري تقوم ب��ه الدول 

املتح�رة.
اخلب��ري القت�ش��ادي با�ش��م اأنط��ون ذكر يف حديث �ش��حفي، 

املواط��ن العراق��ي بعادات��ه وتقالي��ده وثقافت��ه ل يوؤم��ن اإل 
بالنق��د ول يثق ان ُيودع امواله بالبنوك، كان الجدر بالبنك 
املرك��زي ان يح��ول هذه ال�ش��ندات اىل �ش��يولة نقدي��ة ويدفع 
البنك فوائ��د للمواطنني بدل ان تقر�س احلكومة من اخلارج 

او من الداخل.
 واأ�ش��اف، البن��ك املرك��زي طال��ب يف ح��وادث �ش��ابقة م��ن 
املواطن��ني ���راء �ش��ندات خزين��ة لإ�ش��عاف الو�ش��ع املايل 
والنق��دي للبلد ولكن باملقابل يجب ان تق��دم مغريات لُيقدم 
املواط��ن عل��ى ا�ش��تبدال امواله به��ذه ال�ش��ندات، فالهدف هو 
حتوي��ل الدخارات م��ن اكتنازي��ة اىل ادخارات ا�ش��تثمارية 
وهناك طرق كثرية، منها ت�ش��عري فائ��دة مال يقل عن 10% 
واإعطاء �ش��مانات للمواطن با�ش��رجاع اأمواله متى ما �ش��اء 

وبذلك ي�شتفيد الطرفان.
واأ�ش��ار اأنطون ،يج��ب ان تكون  هناك حمل��ة اإعالمية لإعادة 
الثق��ة ب��ني املواطن والنظ��ام امل�ريف الذي ته��راأ جزء منه 

لغر�س عودة النقد اىل التداول بدل ان يبقى خمباأ.
اأُ�ش��تاذ ق�ش��م العل��وم املالي��ة وامل�رفي��ة يف كل��ة الإدارة 
والقت�ش��اد ميث��م لعيب��ي بني ، مو�ش��ع دفن الم��وال )حتت 

الكا�ش��ية( كما هو متع��ارف ل يخلو من الطرافة ، فاأن �ش��ح 
املو�ش��وع فه��و يعك�س حقيقت��ني موؤملت��ني، الوىل ان هناك 
ع��دم ثقة باجلهاز امل�ريف، وعدم الإميان بدور امل�ش��ارف 
يف حماية اموال املودعني وعدم القناعة باأن ا�ش��عار الفائدة 
ميك��ن ان تكون جاذبة ، ومن جه��ة اخرى هناك عدم ثقة يف 
و�ش��ع تلك الم��وال يف "الكنتور"، وهو ام��ر يرتبط كما يبدو 
بحالت ال�رقات التي يتعر�س لها الفراد وعمليات ال�ش��طو 

امل�شلح على البيوت.
وا�ش��اف لعيب��ي ان "العمل��ة تعتر رم��زاً من رموز ال�ش��يادة 
الوطنية وفيها قوة اإبراء قانونية ل�شدورها مبوجب القانون، 
وه��ي تق��رب احيان��ا من رمزي��ة العلم، ل��ذا ف��اإن املحافظة 
عليها من التلف امر حتمي وبخالفه يتحمل الفراد عقوبات، 

خا�شة ان كان المر بكميات كبرية وب�شكل متعمد"
وتاأ�ش�س البنك املركزي العراقي كبنك م�شتقل مبوجب قانونه 
ال�ش��ادر يف ال�ش��اد�س م��ن اآذار م��ن الع��ام 2004، كهيئ��ة 
م�ش��تقلة، وه��و م�ش��وؤول ع��ن احلفاظ على ا�ش��تقرار الأ�ش��عار 
وتنفي��ذ ال�شيا�ش��ة النقدي��ة، مب��ا يف ذل��ك �شيا�ش��ات اأ�ش��عار 

ال�رف ويجري جل�شات يومية لبيع و�راء العمالت.

أعداد ـ الجورنال 

دفعته عملية ال�سطو التي 
تعر�ض لها "اأبو حممد" قبل 
عامني ليفكر بطريقة جديدة 

حلفظ اأمواله ومدخراته 
بعيدا عن اأعني ال�سراق، 

وكانت الطريقة "دفن الأموال 
حتت الأر�ض" بعد اأن قامت 

جمموعة م�سلحة باقتحام 
منزله و�سرقة 6 ماليني دينار 

وم�سوغات زوجته الذهبية

بحث وزير التخطيط 
�سلمان اجلميلي مع ال�سفري 
الهنغاري اتيال تار ، الحد، 
بناء جممعات واطئة الكلفة 

يف املناطق املحررة ومعاجلة 
الع�سوائيات ، فيما اأبدت 

هنغاريا ا�ستعدادها لت�سييد 
جممعات واطئة الكلفة 

باملناطق املحررة.

البصرة.. 48 ساعة لكشف المتورطين بسرقة محال الذهب

تأمين التيار الكهربائي في كربالء المقدسة

تخصيص حصص من النفط األبيض والغاز للمواكب الحسينية

مباحثات مع هنغاريا لتشييد مجمعات واطئة الكلفة بالمناطق المحررة
بغ��داد � متابع��ة: اأمه��ل جمل���س حمافظ��ة الب���رة، الح��د، الجه��زة المنية 
باملحافظة 48 �شاعة لك�شف اجلناة املتورطني بحادثة �رقة حمالت �شاغة 
الذهب و�شط املحافظة. وقال ع�شو املجل�س جبار ال�شاعدي يف حديث �شحفي 
، ان حمافظة الب�رة تواجه حتديات امنية كبرية بداأت تقلق املواطن وبحاجة 
اىل اعادة �شياغة اخلطط وال�شراتيجيات املتبعة بالتعامل مع امللف المني. 
وا�شاف ، نحن بحاجة اىل ال�راع بن�ر دوريات ومعاجلة الواقع ال�شيئ الذي 
تعي�ش��ه الب�رة وان يكون هنالك دورا فاعال لدوريات �رطة النجدة ا�ش��افة 
لتفعيل المن الوطني واجلهد ال�ش��تخباري ناهيك ع��ن دور جهاز املخابرات 
رغم ان دوره خمتلف عن باقي الجهزة لكننا م�ش��طرين مل�ش��اركته لل�شيطرة 
عل��ى زم��ام المور. وا�ش��ار ،على قائ��د العملي��ات وقائد ال�رط��ة باملحافظة 
ال�راع باإعادة ر�شم جميع اخلطط والنظر يف املعايري املتبعة بالعمل المني 
واعادة النت�ش��ار، ب�ش��بب ح�شول انحدار امني كبري ال�شبت متثل باأربع حالت 
�شطو م�شلح من بينها �رقة املحال التجارية ب�شوق الذهب. ي�شار اىل ان ثالثة 
حمالت يف �ش��وق الذهب مبنطقة حي احل�ش��ني )احليانية - �شوق الق�شم( و�شط 
الب�رة تعر�ش��ت يوم اجلمعة املا�ش��ي اىل عملية �شطو م�ش��لح من 18 م�شلح 
جمه��ويل الهوية و�رقة ملحتويات تلك املحال ي�ش��ل جمملها اىل نحو 116 

كغم من امل�شوغات واحللي الذهبية.

بغ��داد � متابعة: اأعلن��ت وزارة الكهرباء، الحد، تاأمني التي��ار الكهربائي للزائرين 
مبنا�ش��بة اأربعيني��ة الأم��ام احل�ش��ني )ع(. وق��ال بيان لل��وزارة ،مت ت�ش��كيل غرفة 
عملي��ات برئا�ش��ة وكي��ل ال��وزارة ل�ش��وؤون التوزيع عب��د احلمزة هادي، وع�ش��وية 
املديري��ن العام��ني، ملديري��ات توزي��ع كهرب��اء الك��رخ، و توزيع كهرب��اء الفرات 
الو�ش��ط، ونقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات الو�شط، و مدير �رطة الكهرباء. 
واأ�ش��اف ،تواجد اع�ش��اء الفريق �ش��يكون موزع��ًا على حمافظات )كرب��الء، بابل، 
النج��ف ال���رف، الديواني��ة(، كونه��ا ت�ش��تقبل زخم الزائري��ن وتتطل��ب املتابعة 
وال���راف على طول فرة الزيارة، وكذلك التن�ش��يق مع املديريات العامة التابعة 
لل��وزارة يف حمافظات الفرات الو�ش��ط، اىل جانب التن�ش��يق م��ع اجلهات اخلدمية 
ال�شاندة الخرى. وتابع البيان ،كما مت اجراء ال�شيانات اخلا�شة ب�شبكات التوزيع، 
وان��ارة جمي��ع الطرق املوؤدية اىل مدين��ة كربالء ، وا�ش��تثناء املحافظة من القطع 
املرمج طيلة ايام الزيارة، ف�ش��اًل عن تخ�ش��ي�س فرق �ش��يانة جوالة تعمل على 

مدار اليوم للتدخل يف حال ح�شول اي طارئ فني.

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن وزير النفط جبار علي ح�ش��ني اللعيبي، الحد، عن توزيع 
150 األف ا�شطوانة غاز و365 األف لر من النفط البي�س وكميات كبرية من 
البنزين على املواكب احل�ش��ينية خالل اليام املا�ش��ية. وقال بيان للوزارة ، اإن 
وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي زار حمافظ��ة كربالء برفقة عدد من امل�ش��وؤولني يف 
الوزارة، حيث تفقد عدد من املواكب احل�شينية واطلع ب�شكل مبا�ر على م�شتوى 
وطبيعة اخلدمات املقدمة للزائرين. وا�شار ، الوزارة حري�شة على جناح مرا�شيم 
الزيارة الربعينية عر الرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني يف قطاع 
جتهي��ز وتوزيع امل�ش��تقات النفطية من خالل تنفيذ اخلط��ة التوزيعية بالتعاون 
مع اجلهات املعنية وخ�شو�ش��ا يف حمافظات الفرات الأو�ش��ط وغرفة العمليات 
يف حمافظ��ة كربالء. واأ�ش��اف، الوزارة وبعد جناح خطتها التوزيعية ملرا�ش��يم 
العا�ر من حمرم املا�ش��ي با�رت بتنفيذ خططها ال�ش��تباقية اخلا�شة بزيارة 

الأربعني ومبتابعة مبا�رة من امل�شوؤولني يف الوزارة.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

وقع��ت امان��ة بغداد م��ع منظم��ة اليون�ش��يف، 
الحد، مذكرة تفاهم للتعاون يف تطوير الواقع 

اخلدمي للعا�شمة.
وق��ال بي��ان لالأمان��ة اإن، ام��ني بغ��داد ذكرى 
علو���س وقع��ت م��ع نائب ممث��ل �ش��فري منظمة 
اليون�شيف العاملية يف العراق حميدة رم�شاين 

مذكرة تفاه��م لدعم قطاع املاء ال�ش��ايف عر 
تفعي��ل نظ��ام )احلوكمة اللكرونية( لت�ش��هيل 
قراءة كمية املاء امل�ش��تهلك وملنع التجاوزات 
ل�ش��مان  الناقل��ة  واخلط��وط  ال�ش��بكات  عل��ى 
للموا�ش��فات  مي��اه مطابق��ة  عل��ى  احل�ش��ول 

العاملية.
وا�ش��اف، هذه املذكرة �شت�ش��هم اأي�شًا يف دعم 
ال���رف  م��ن  الأخ��رى  اخلدمي��ة  القطاع��ات 

ال�ش��حي والنظاف��ة والزراع��ة واحلر���س على 
تنفي��ذ ما ج��اء يف املذكرة على ار���س الواقع 
للو�ش��ول اىل واقع خدمي اف�ش��ل واعداد خطط 

وبرامج جديدة لتطوير تلك القطاعات.
م��ن جانبها اأ�ش��ادت علو�س ب��دور املنظمة يف 
دع��م امان��ة بغ��داد يف ظ��ل ال�ش��ائقة املالية 
الت��ي مير به��ا البلد، اذ قدم��ت املنظمة 1200 
ط��ن من مادة الكلور ل�ش��تعماله يف م�ش��اريع 

امان��ة بغ��داد لتعقي��م وت�ش��فية وانت��اج املاء 
ال�ش��ايف وكذلك حتويل احلواج��ز الكونكريتية 
اىل لوحات فنية بالر�ش��م عليها حتمل ر�ش��ائل 

توعية ف�شال عن قيمتها اجلمالية.
فيما اأعربت ممثلة املنظمة عن �ش��كرها لأمانة 
بغ��داد وامينته��ا عل��ى جدي��ة التع��اون املثمر 
ال��ذي ابدت��ه المانة وقد قدم��ت درعها ملمثلة 

املنظمة يف العراق.

أمانة بغداد واليونسيف توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الواقع الخدمي 
بغداد ـ متابعة 

حكومة بغداد المحلية 
تعجز عن دفع رواتب 2800 

متعاقد منذ أشهر

العراق واليابان يتفقان على 
تطوير التعاون األكاديمي


