
اأعلنت وزارة التجارة، عن و�صول باخرة حمملة بالرز 
الهن��دي املكي���س اىل مين��اء ام ق�رص لرف��د متطلبات 
البطاق��ة التمويني��ة. وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان، اإن 
 KAPTAN AIRF BARKTAR "الباخ��رة 
و�صل��ت اىل مين��اء ام ق�رص واملحملة بال��رز الهندي 
املكي���س حل�ص��اب ال��وزارة لتلبية متطلب��ات البطاقة 
التمويني��ة". واأ�ص��اف البي��ان، اأن "الكمي��ة الوا�صلة 
بلغ��ت 41،5 ال��ف ط��ن م��ن جمم��وع 180 الف طن 
�صم��ن التعاق��دات التي اجرتها ال��وزارة لتوفري مادة 
الرز �صم��ن مفردات البطاقة التمويني��ة". وتابع، اأنه 
"مت �صحب مناذج من احلمولة من على ظهر الباخرة 
لغر���س اج��راء الفحو�ص��ات املختربي��ة وبيان مدى 
و�صالحيته��ا  التعاقدي��ة  للموا�صف��ات  مطابقته��ا 
لال�صته��الك الب���رصي، ومن ث��م تفريغه��ا ونقلها اىل 
جمي��ع املحافظات وح�صب اخلط��ة الت�صويقية املعدة 
له��ذا الغر���س بعد ظه��ور نتائج الفح���س املختربي 
ب�صالحيته��ا". وبني، اأن "تلك الكميات من الرز تاأتي 
�صم��ن تعاق��دات ال��وزارة لتوري��د مف��ردات البطاقة 
التمويني��ة ولتغطي��ة احتياجات البطاق��ة التموينية 

من تلك املادة".

اأكد جمل���س حمافظة دياىل، اأن النزاع��ات الع�صائرية 
باأبو �صي��دا يف طريقها للحل، م�صريا اىل و�صع حلول 
ع�صائرية لحتواء الأزمة. وقال ع�صو املجل�س �صادق 
احل�صيني، اإن "هناك تدخل ع�صائري كبري حلل الأزمة 
يف ناحي��ة اأب��و �صيدا )�صمال ���رصق بعقوبة("، موؤكدا 
اأن "الأمور �صتكون نحو الأف�صل". واأ�صاف احل�صيني، 
"نحن نرف�س حل الق�صية بالعنف"، مبينا اأن "مدير 
الناحي��ة ق��دم ا�صتقالت��ه حقن��ا للدماء، وال��ذي كان 
املطل��ب الأ�صا�ص��ي". واأو�ص��ح رئي�س اللجن��ة الأمنية 
يف املجل���س، اأن "اب��و �صي��دا ت�ص��م ن�صي��ج اجتماعي 
خمتل��ف وم��ن الطبيع��ي يح�ص��ل فيه��ا اخت��الف يف 
الروؤي��ة والراأي"، م�صريا اىل ان النزاعات اأ�صفرت عنها 
قتيل وجريح وحرق منزل". و�صهدت ناحية ابو �صيدا 
)�صم��ال ���رصق بعقوب��ة( الأ�صب��وع املا�ص��ي نزاعات 
ع�صائري��ة، تفاقم��ت ب�صكل دف��ع اىل اتخ��اذ اإجراءات 

اأمنية م�صددة يف الناحية.

3 محليات Wed. 31 Aug. 2016 issue no 183
االربعاء 31 آب 2016 العدد 183

وفيم��ا اكد احلاج��ة ل�رصكة قط��اع خمتلط تاأخذ 
على عاتقها تنفيذ امل�رصوع، ا�صار اإىل اأن الوزارة 

ت�صعى لربط جانبي الكرخ والر�صافة بتلفريك.
وقال��ت وزارة النق��ل يف بي��ان ، اأن "وزير النقل 
كاظ��م فنج��ان احلمام��ي، بحث مع اأم��ني بغداد 
ذكرى علو���س �صبل ال�صتفادة م��ن خطوط �صكة 
احلدي��د لت�صي��ري )ت��رام( يربط اط��راف العا�صمة 
باملركز وان�صاء م��رو بغداد".وا�صافت الوزارة، 
اأن "وزي��ر النق��ل اطل��ع عل��ى خمطط��ات املرو 
ال�ص��كك  وخط��وط  املحط��ات  ان�ص��اء  واماك��ن 
وغريه��ا"، داعي��ا اىل "ب��ذل اجله��ود لل���رصوع 
بالعمل للتخفيف عن كاهل املواطن البغدادي".

ونق��ل البي��ان ع��ن احلمام��ي، قول��ه، اأن "ه��ذا 
امل���رصوع يعترب الأبرز ول��ه الولوية يف التنفيذ 
بع��د اخ��ذ راأي هيئ��ة امل�صت�صاري��ن يف جمل���س 
ال��وزراء"، مبين��ًا "انن��ا بحاج��ة ل�رصك��ة قطاع 

خمتلط تاأخذ على عاتقها تنفيذ امل�رصوع".
واأك��د احلمام��ي، اأن "ال��وزارة تعم��ل عل��ى ربط 
جان��ب الك��رخ بالر�صاف��ة ع��رب التلفري��ك الذي 
�صينطل��ق من جامعة بغ��داد يف اجلادرية لي�صل 
"ال�رصك��ة  احلمام��ي  عدن".ووج��ه  �صاح��ة  اىل 
العام��ة لل�ص��كك احلدي��د بت�صي��ري قط��ارات لنقل 
امل�صافري��ن م��ن ثالث��ة حم��اور باجت��اه حمطة 
املحمودي��ة  حم��ور  وه��ي  املركزي��ة  بغ��داد 
والتاج��ي وال�صعلة به��دف نقل اأك��رب عدد ممكن 
م��ن املواطنني بعيدا عن زحامات الطرق". يذكر 
ان اأمان��ة بغ��داد، اعلن��ت يف ال�)الرابع م��ن اآيار 
2013(، ان �رصك��ة )�صي�صرا( الفرن�صية با�رصت 
القدمي��ة مل���رصوع )م��رو  الت�صامي��م  بتطوي��ر 
بغ��داد( واأك��دت اأن الع��ام احل��ايل �صي�صهد اإجناز 
جميع الت�صاميم والدرا�صات اخلا�صة بامل�رصوع 
م��ن اأج��ل الب��دء بتنفي��ذه، لفت��ة اإىل اأن الكلف��ة 
التقديرية للمرو تبل��غ نحو )7.5( مليار دولر.
وكان��ت حمافظة بغداد وقع��ت يف، )العا�رص من 
�صب��اط 2013(، عقداً مع �رصك��ة فرن�صية لو�صع 
الت�صامي��م مل���رصوع القط��ار املعل��ق يف مدينة 

بغداد.يتلخ���س امل���رصوع يف و�ص��ع م�صاري��ن 
للمرو بط��ول )23( كم لكل م�صار، ويبداأ امل�صار 
الأول م��ن مدينة ال�صدر باجت��اه �صاحة الطريان 
م��رورا مبنطقة �صاح��ة بريوت، ومن ث��م التوجه 
اإىل املقربة امللكي��ة يف الأعظمية، ورمبا بعدها 
اإىل الكاظمي��ة، عل��ى اأن تكون املحط��ة الرئي�صة 
يف �صاح��ة اخلالين قرب ج�رص ال�صنك، اأما امل�صار 
الث��اين فيب��داأ م��ن �صاحة عقب��ة بن ناف��ع مرورا 
ب�صارع ال�صعدون واملحطة الرئي�صة لي�صق بعدها 
نه��ر دجل��ة قرب ج���رص الأح��رار باجت��اه جانب 
الكرخ و�ص��ول اىل �صاحة الفار�س العربي ليتجه 

بعدها باجتاهني احدهم��ا اىل املن�صور والآخر 
اىل البياع، ومن املق��رر اأن ي�صل عدد القطارات 
اإىل )86( قط��ار بط��ول )150( م��را، عل��ى اأن 
تك��ون الفرة الزمني��ة الفا�صلة بني كل قطارين 

دقيقتني.
يذكر اأن الت�صاميم الأولية مل�رصوع مرو بغداد، 
و�صعت عام 1981 لكن الظروف التي مرت بها 
الب��الد، من ح��روب وح�ص��ار اقت�ص��ادي حالت 
دون ال�رصوع به، وعاد احلديث جمددا عن املرو 
بعد 2003، وتتوىل اأمانة بغداد م�صوؤولية اإعادة 

و�صع الت�صاميم والإ�رصاف على امل�رصوع.

مزورون يضمون عقارات المسافرين الى ملكهم الخاص ..
بعد مساعدة موظفو التسجيل العقاري..

، اأي ان��ه يدعي بوق��وع التزوي��ر ويطلب اإبطال 
اإج��راءات  اإليه".وع��ن  واإعادت��ه  العق��ار  قي��د 
املحكمة اأو�ص��ح حمادي "عن��د اإقامة الدعوى 
نطل��ب �ص��ورة طب��ق الأ�ص��ل لإ�صب��ارة العقار 
واآخ��ر �صورة قيد والت�رصف��ات اجلارية عليه".
يق��دم  اأن  املدع��ي  م��ن  نطل��ب  "كم��ا  وتاب��ع 
مقايي���س اأخرى، كاأي �صن��دات حتمل توقيعه او 
ب�صمته يف فرة �صابقة او على الأقل معا�رصة 
وقريب��ة لعملي��ة البي��ع"، عازي��ا ذل��ك اإىل "ان 
املال��ك الأ�صل��ي قد يكون بعدها ق��د باع وقام 
"املحكم��ة  ان  اىل  م�ص��ريا  توقيع��ه"،  بتغي��ري 
اأي�صا تطلب خ��رباء من مديرية الأدلة اجلنائية 
تب��داأ  التزوير".وغالب��ا  واقع��ة  م��ن  للتحق��ق 
املحكم��ة بثالثة خ��رباء وان مل يقتنع الطرفان 

بالإم��كان طل��ب خم�ص��ة خ��رباء اأو �صبعة حتى 
يتحقق الإقناع، كما يق��ول حمادي.وزاد "عند 
ثبوت واقع��ة التزوير يحال املتهم ومن تعاون 
مع��ه اإىل حمكمة التحقيق وم��ن ثم اإىل حمكمة 
اجلناي��ات عن جرمي��ة التزوير"، لفت��ا اإىل اأن 
"حمكم��ة الب��داءة ت�صتاأخ��ر الدع��وى البدائي��ة 
حلني ح�صم الدع��وى اجلزائية و�صدور قرار بها 
ليت��م ال�صتناد عليه عند نظ��ر الدعوى البدائية 
".واأو�ص��ح حمادي اأن "املحكمة ت�صدر بعدها 
قرارا باإبطال قيد العقار وكافة القيود الالحقة 
واإعادت��ه اإىل مالك��ه الأ�صلي حت��ى وان انتقل 
اإىل اأك��ر من �صخ�س".وك�ص��ف عن طرق عديدة 
للتزوي��ر "منها انتح��ال �صفة املال��ك الأ�صلي 
بقي��ام �صخ�س من خالل الطالع على اإ�صبارة 
العق��ار والتي يوجد فيه��ا م�صتم�صكات �صاحب 
العق��ار ورقم العقار"، مبين��ا ان "هذه الطريقة 

ل تت��م اإل بالتع��اون م��ع اح��د موظف��ي دائرة 
الت�صجيل العقاري".وزاد "يقوم املزور بت�صوير 
امل�صتم�ص��كات، وا�صت�صدار اأخ��رى جديدة ]بدل 
�صائ��ع[ با�ص��م مال��ك العقار الأ�صل��ي ثم يقوم 
بفت��ح بي��ان بدائ��رة الت�صجيل العق��اري وبيعه 
اإىل �صخ���س اآخر".وا�صتكمل حمادي اأن "هناك 
طريق��ة تزوي��ر اأخ��رى تتم ع��رب قي��ام �صخ�س 
بتزوي��ر وكالة عامة مطلق��ة اأو خا�صة بالعقار 
من خالل قي��ام ال�صخ�س املنتحل �صفة املالك 
الأ�صلي بالتزوير باإعطاء وكالة عامة ل�صخ�س 
اآخ��ر ليق��وم بالبي��ع مبوج��ب ه��ذه الوكال��ة". 
واف��اد ب��اأن "املزوري��ن ي�صتهدف��ون العقارات 
التي غالبا ما يك��ون اأ�صحابها مقيمني خارج 
الع��راق مم��ا ي�صه��ل عملي��ة التزوي��ر وانتقالها 
باأ�صمائه��م وبالتايل بيعها اإىل عدة اأ�صخا�س".
ونب��ه اىل ان "اغل��ب املدعني يقيم��ون الدعوى 

اأم��ام حمكم��ة الب��داءة ول يح��ال املدعى عليه 
اإىل حمكم��ة التحقي��ق ال بطل��ب م��ن املدع��ي 
على ان يجد قرائ��ن تثبت �صحة ادعائه"، فيما 
اأ�ص��ار اىل ان "املحكم��ة تل��زم املدع��ي بتقدمي 
كفال��ة �صخ�صية او نقدية �صمان��ًا حلق الطرف 
الآخر"وا�صتدرك ب��اأن "جميع الأ�صخا�س يجب 
اأن ميثلوا يف الدع��وى اإىل جانب املدعى عليه، 
كمدع��ى عليه��م وان كل �صخ���س م��ن ه��وؤلء 
ل��ه احل��ق باإقامة دع��وى على م��ن ا�صرى منه 
العق��ار يطل��ب فيه��ا اإع��ادة الب��دل".وزاد "ق��د 
يكون ال�رصر كبريا بالن�صبة لهوؤلء لن من قام 
بالتزوير حم��رف قد ابرز عن��وان �صكن مزيفًا 
او غ��ري حمل �صكن��ه" مبين��ا اأن "اإحدى حالت 
التالعب بالعق��ارات، وهي عندما يتوفى مالك 
العقار وبطمع من احد الورثة يقدم اإىل حمكمة 
الأح��وال ال�صخ�صي��ة �صه��ادة نفو���س بجزء من 

الورث��ة ولي���س جميعهم".ويو�ص��ح حمادي اأن 
"املدع��ى عليه يخفي بع�س ا�صم��اء اخوته او 
زوج��ة الأب وينقل العقار با�ص��م بع�س الورثة 
فقط تعم��دا وطمع��ا".ول يعترب حم��ادي "هذه 
احلال��ة تزوي��را لأن الذي ح�رص ه��و مالك فعاًل 
للعقار لكن جتاوز على ح�صة الورثة الخرين"، 
م�صريا اىل ان "من حق الورثة الخرين الرجوع 
اىل البائع حل�ص�صه��م بالتعوي�س ويبقى القيد 
با�ص��م م��ن انتقل ل��ه العق��ار �صحيح��ا تالفيا 

لل�رصر وا�صتقرار املعامالت".
واأّكد ان "املحكمة تتخ��ذ اإجراءات �صديدة للحد 
من ه��ذه اجلرمية"، فيما دع��ا وزارة العدل اىل 
اتخ��اذ اإج��راءات اأك��ر �ص��دة و�رصام��ة واإتباع 
الط��رق الر�صمي��ة ال�صليم��ة ومن��ع اأي �صخ���س 
ع��دا املال��ك بالطالع عل��ى اأولي��ات العقارات 

و�صجالتها".

بغداد ـ خاص

نقال عن القا�سي ا�ستربق 
حمادي اإن "املحاكم �سجلت 

الكثري من دعاوى اإبطال 
قيد العقار ومفادها اأن 

�سخ�سًا يدعي بان عقاره 
انتقلت ملكيته اأو �سجل 

با�سم �سخ�ص اآخر". وتابع 
اأن "هذه العملية جرت دون 

اأن يقوم املالك اال�سلي 
بالبيع، اأو يوكل �سخ�سًا 

اآخر، ومل يح�سر اإىل دائرة 
الت�سجيل العقاري

وجه وزير النقل كاظم فنجان 
احلمامي ، ال�سركة العامة 

لل�سكك احلديد بت�سيري 
القطارات من ثالث مناطق 

يف العا�سمة باجتاه حمطة 
بغداد املركزية، ودعا اىل بذل 

اجلهود يف ان�ساء مرتو بغداد 
للتخفيف عن كاهل املواطن 

البغدادي، 

مقتل مختار قرية زراعية واصابة نجله بهجوم 
مسلح في ديالى

وزير التربية يوافق على إطالق 1725 
درجة وظيفية لمديرية بابل

شرطة البصرة تلقي القبض على عصابة مختصة 
بترويج وتعاطي مواد المخدرات

النقل تسعى لربط جانبي الكرخ والرصافة بتلفريك وتوجه بتسيير قطارات من ثالث مناطق

بغداد � متابعة :اأفاد م�صدر حملي يف حمافظة دياىل، باأن خمتار قرية زراعية 
قتل، فيما ا�صيب جنله بجروح بهجوم نفذه جمهولون �صمال �رصق ب عقوبة .

وق��ال امل�ص��در يف حديث �صحفي، اإن "م�صلحني جمهول��ني اطلقوا، النار جتاه 
خمت��ار قرية ولو�س ق��رب ق�صاء املقدادية، )35 كم �صم��ال �رصق بعقوبة(، ما 
ا�صف��ر عن مقتل��ه وا�صابة جنله الذي كان بقربه".وا�ص��اف امل�صدر الذي طلب 
ع��دم الك�صف عن ا�صمه، اأن "ق��وة امنية طوقت منقطة احلادث، وفتحت حتقيقا 
يف مالب�صاته".وتع��اين بع�س مناطق دياىل ومركزها مدينة بعقوبة، )54 كم 
�صمال �رصق العا�صمة بغداد(، من اعمال العنف بني فرة واخرى نتيجة دوافع 
بع�صه��ا جنائية والخرى "ارهابية" م��ا ي�صفر عن �صقوط �صحايا يف �صفوف 

املدنيني.

بغ��داد � متابعة :اأعلن��ت وزارة الربية عن موافقة وزي��ر الربية حممد اقبال عمر 
ال�صي��ديل اإطالق 1725 درج��ة وظيفية يف مديرية تربية باب��ل. وذكرت الوزارة 
يف بيان �صحفي ، اأن "وزير الربية حممد اقبال عمر ال�صيديل، وافق على اإطالق 
1725 درج��ة وظيفي��ة يف مديرية تربية بابل"، مبين��ا ان "الوزارة ت�صعى ل�صد 
النق���س و�صد ال�صواغر املوج��ودة يف مدار�س حمافظة بابل ووف��ق ال�صوابط التي 
اأعلن��ت �صابقا". دعت الوزارة، بح�صب البيان، م��ن "تتوفر فيهم ال�رصوط املطلوبة 
اىل املبادرة ل�صتثمار هذه الفر�صة ومبا يحقق النفع والفائدة للم�صرية التعليمية 

وللمجتمع يف املحافظة".

بغداد � متابعة :اأعلنت قوات ال�رصطة يف حمافظة الب�رصة، عن اعتقال ع�صابة 
خمت�صة برويج وتعاطي مواد املخدرات، وذلك يف ق�صاء �صط العرب الواقع 
اإىل ال�صم��ال من مركز املحافظة.وق��ال م�صدر امني 'اإن الع�صابة مكونة من 
ثالث��ة اأفراد �صب��اب مت اعتقالهم من قبل دوريات النج��دة و�صبط بحوزتهم 
م��واد خمدرة من النوع )كري�صتال( واأدوات للتعاطي خمتلفة ومق�س �صغري 
احلج��م و�صكاكني اإ�صافة اإىل �صبط مركبتهم من نوع )بيجو بار�س( �صفراء 
الل��ون، م�صرياً اإىل اإحالة اأفراد الع�صاب��ة اإىل مركز �رصطة �صط العرب لإكمال 

اإجراءات التحقيق بحقهم متهيداً لعر�صهم على املحاكم املخت�صة.
وكان��ت قي��ادة �رصطة الب���رصة اأعلن��ت موؤخ��راً ت�صجيلها ارتف��اع يف اأعداد 
املتعاط��ني واملروجني للمخ��درات يف املحافظة، فيما اأ�ص��ارت اإىل اعتقال 
اأك��ر من األ��ف �صخ�س م��ن املتعاطني واملروج��ني للمخدرات خ��الل العام 

اجلاري.
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ح��ذرت وزارة ال�صح��ة والبيئ��ة، م��ن انت�ص��ار 
مر���س الكول��ريا يف عي��د الأ�صحى م��ع زيادة 
الباع��ة املتجول��ني للماأك��ولت، فيم��ا نظم��ت 
حمل��ة للح��د م��ن الوب��اء. وقال��ت ال��وزارة يف 
بيان اإن "الدائرة وبالتعاون مع مديرية انتاج 

الطاق��ة الكهربائي��ة ملنطق��ة الف��رات الأو�ص��ط 
ومنظم��ات املجتمع امل��دين و�صمن حملة )من 
اج��ل حياة خالي��ة من الكول��ريا(، نظمت حملة 
توعوية �صملت اقامة ندوات تثقيفية عن مر�س 
الكول��ريا الوبائ��ي وط��رق الوقاية من��ه �صمن 
احلمل��ة الوطنية ملواجهة وب��اء الكولريا واحلد 
م��ن اخط��اره". واأ�ص��اف البي��ان، اأن "احلمل��ة 

�صملت اإقامة ندوات توعوية وتوزيع مطبوعات 
وفول��درات تعريفي��ة لأعرا���س املر�س وطرق 
الوقاي��ة من��ه و���رصورة التاأكيد عل��ى تكثيف 
التدابري الالزم اتخاذها لإيقاف املر�س ومنع 

انت�صاره".
وتاب��ع، اأن "الوزارة ح��ذرت من انت�صار حالت 
ال�صاب��ة بالكول��ريا خالل ايام عي��د ال�صحى 

مع زيادة الباعة املتجولني للماأكولت".
واأك��د، "�صع��ي ال��وزارة للح��د م��ن انت�ص��ار هذا 
املر���س املعدي عن طريق ت�صكيل فرق �صحية 
الفحو�ص��ات وتوزي��ع  وبيئي��ة تت��وىل اج��راء 
الفولدرات واملطبوعات التعريفية على العوائل 
النازحة واملناطق الخ��رى التي ح�صلت فيها 

ا�صابات وحالت وفيات".

الصحة تحذر من انتشار الكوليرا في عيد األضحى
بغداد ـ متابعة 

العراق يتسلم أكثر من 40 
ألف طن من الرز الهندي

مجلس ديالى: أزمة 
أبو صيدا في طريقها 

للحل


