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اتصاالت العادة العراق اىل املنظمة البحرية الدولية

قيود عىل نقل ملكية العقارات يف نينوى
املوصل /نوزت شمدين

مع أن دوائر الـتسجيـل العقاري
يف نـينوى وبعـد توقف دام قـرابة
الـثالثــة أعــوام بــاشــرت مجــدداً
بـتـ ــرويج مع ــامـالت نقل مـلكـي ــة
األراضـ ـ ــي وال ـعــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،إال أن
الكثيـر من املـواطنني مـازالوا ال
ميـلـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــون احلـق يف ال ـ ـت ـ ـمـل ــك
ألسـبـ ــاب غـ ــريـبـ ــة يـعلـن عــنهـ ــا
امل ــوظفـ ــون العق ــاري ــون دون أي ــة
تــوضـيحــات مقـنعــة؛ فـفي بــادئ
األمـر اشترطت دوائـر التسجيل
ويف جـ ـ ــان ـبــي املـ ـ ــدي ـنـ ـ ــة األميــن
واأليـ ـسـ ــر وجـ ــود قـ ــرار ق ـضـ ــائـي
ب ــالـتـملـيـك وأن يك ــون م ــسقـط
رأسـي كل مـن البــائع واملــشتــري
يف مـ ــديـنـ ــة امل ـ ــوصل وان تـكـ ــون
نف ـ ــوسهـمـ ــا مـ ـسـجلـ ــة يف دائـ ــرة
األحــوال الــشخــصيــة فـيه ــا ،ثم
أقـتـصــر األم ــر علــى ال ـشــرطـني
الثــاني والثـالث فـقط مع رحلـة
مكـوكيـة بني البلـدية والـضريـبة
وغرف املساحني.
املـواطن ( زياد مجيـد ) عبر عن
دهـشـته واسـتغــرابـه من الـقيــود
املفــروضــة علــى حــريــة التـملك
يف م ــديـن ــة امل ــوصل وخـص ــوصـ ـاً
بالـنسبـة ألبنـائها الـذين عـاشوا
فيها منذ عـشرات السنني ،وقال
إنه يـسكن املـدينـة منـذ خمـسني

عاماً حسب بطاقته الشخصية،
لكـن ( الـط ــاب ــو ) رفـض تـ ــرويج
مع ـ ــاملــته بـحج ـ ــة أن مـ ــسقــط
رأسه يف ن ــاحيــة بــرطلــة وســأل:
هل من العـدل أن تـظل ملكـيتي
لـلدار التي اشتـريتها مـنذ أربعة
أعـوام مـعطلـة بـسبـب اجتهـادات
امل ـ ــوظفـني الـتـي تـن ـطـبـق علـ ــى
نـ ـيـ ـنـ ـ ـ ــوى ح ـ ـصـ ـ ـ ــراً دون بـ ـ ـ ــاق ــي
احملـافظـات ؟ ثم ألـيست بـرطلة
تــابعــة  ،مـن النــاحيــة اإلداريــة ،
حملافظة نينوى ؟ .
أم ـ ــا ( ج ـ ــابـ ـ ــر مح ـم ـ ــود ) وه ـ ــو
م ــوظـف حك ــومـي فق ــال  :ق ــد
تـك ـ ـ ــون ال ـ ـ ـش ـ ـ ــروط احل ـ ـ ــالـ ـي ـ ـ ــة
مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ألم ـ ـ ــور أبعـ ـ ــد مــن
ت ـص ـ ــورات ـن ـ ــا وق ـ ــد تـكـ ـ ــون جه ـ ــة
االشتراط محقـة يف ذلك  ،لكن
مل ــاذا الــتع ــسف يف اســتعـمـ ــاله ــا
لدرجـة أن تظل املئـات من عقود
الـبـيع وال ـش ــراء املـنـصـب ــة عل ــى
عقـارات تعامل بهـا أبناء املـدينة
حتـت رحمــة الـضـميــر وتقـلبــات
األسعــار  ،فنـحن نعـرف جـميعـاً
الف ــروق ــات الـتـي ح ــدثـت خالل
فتـرة وجيزة يف قيـمة العقارات ،
والـك ـث ـيـ ـ ــر م ــنهـ ـ ــا مت ب ـيـعهـ ـ ــا او
ش ــراؤه ــا ب ــأسع ــار زهـي ــدة خالل
الفتـرة املـاضيـة قيـاسـا مبـا آلت
إلـيه اآلن  ،وب ــالـت ــالـي ف ــأن قل ــة

مـن ضعــاف الـنف ــوس نكلـت عن
البـيع خصـوصـاً يف العقـود غيـر
املـتضـمنـة شـروطـاً جـزائيـة ممـا
أدى إل ــى م ـش ــاكل كـبـي ــرة تـط ــور
الــبع ــض مــنه ـ ــا إلـ ـ ــى شج ـ ــارات
دم ــوي ــة أو ص ــراع ــات ق ـض ــائـي ــة
ومح ــاكـم امل ــوصل خـي ــر ش ــاه ــد
على ذلك .
أم ـ ـ ــا مـالح ـ ـظ ـي ـ ـ ــة ال ـتـ ـ ـسـج ـيـل
العقــاري يف قـض ــاء احلم ــدانيــة
فـأضــافت شـرطـاً آخــر زادت من
صعـ ــوبـ ــات نقـل امللـكـيـ ــة هـنـ ــاك
حـيث أكــد الــسيــد املالحـظ بــأن
دائ ــرته ت ـسـتل ــزم مـن الـط ــرفـني
جـل ــب مـ ـ ـ ــوافـقـ ـ ـ ــة أمـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة م ــن
محـ ــاف ـظـ ــة نـيـن ـ ــوى ألي عقـ ــار
تـداواله يف الـسـابق  .الغـريب يف
أم ـ ــر ه ـ ــذه املـ ـ ــوافق ـ ــة أن يـك ـ ــون
ت ــأريخهــا قـبل نـي ـســان مـن عــام
 2003أي قـبـل سقـ ــوط الـن ـظـ ــام
السابق .
الـسيد ( شمعـون متي ) قال إنه
ف ــوجئ متــامــا بـشــرط املــوافقــة
األمـنـيــة غـي ــر املعقــول متــام ـاً ،
واعتبـر األمر مجـرد عائق وقتي
ألسـ ـب ـ ـ ــاب رمب ـ ـ ــا دفـع ــت إلـ ـيـه ـ ـ ــا
ظروف البلد .
احمل ــامـي ( ي ــون ــس علـي ) ق ــال:
مـن املعـروف أن أي أجـراء لـنقل
امللكية خارج التسجيل العقاري
يعد بـاطالً وهذا بحكـم القانون

 ،لكـن يف الفـت ــرة الـتـي ت ــوقفـت
فــيه ـ ــا ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة عــن نـقل
امللكيـة كنا نلجأ وكـضمانة حلق
الـطــرفني إلــى محـكمــة البـداءة
ل ـتـ ـص ـ ــديـق عق ـ ــود بــيع وش ـ ــراء
م ــوكلـيـن ــا ب ــواسـطـته ــا وه ــو م ــا
يعـرف باألجـراء املسـتعجل  ،ثم
نق ــوم ب ــإي ــداع ن ــسخ ــة مـنه ــا يف
إضبارة العقـار لدى الطـابو بعد
تـوجـيه إنـذار إلــى البــائع  ،وألن
ه ــذا األج ــراء لــم يكـن لـيـ ــوقف
حق البـائع يف الـتصـرف بـاملـبيع
مجـدداً وحدثـت مشـاكل عـديدة
بسبب النـكول عن البيع  ،جلأنا
إل ـ ــى حلـ ــول ب ـ ــديلـ ــة كـ ــدعـ ــاوى
ال ـتــمل ـيـك ومـع إنه ـ ــا ك ـ ــانــت يف
غــالـبيـتهــا دعــاوى صــوريــة يــراد
مـنه ــا اسـتـص ــدار ق ــرار قـض ــائـي
بـ ـتـ ـمـلـ ـيـك امل ـ ـ ــدع ــي الـعـق ـ ـ ــار أو
األرض مـوضـوع الـدعـوى نـظـراً
الم ـت ـن ـ ـ ــاع امل ـ ـ ــدع ـ ـ ــى عـل ـيـه عــن
الــتحـ ــويل ،لـكــنهـ ــا كـ ــانــت احلل
املـضمـون أمــامنــا قبل أن تـشـرع
دوائـر التـسجـيل العقــاري بفتح
أبـوابهـا  ،وحتـى يف تلك احلـالـة
ك ـ ـ ــان علـ ـ ــى ال ـبـ ـ ــائـع أن يقـ ـ ــدم
لـلمحـكمــة تعهـداً بعــدم شمـوله
بقـ ــرار مجل ــس احلكـم ال ـس ــابق
ذي الـ ــرقـم ( )88حـ ــول األمـ ــوال
املـ ـصـ ـ ــادرة  .وبـ ـ ــالـ ـ ــرغــم مــن أن
الق ــرار بهــذه احلــالــة يـنقل مـن

البصرة  /عبد احلسني الغراوي

انتـشـرت يف الـشــارع البـصـري اشـاعــة مفـادهـا ان
الـنبق الــذي يكثـر يف الـبصـرة بعـد الـتمــور وتكثـر
اشجـ ــاره يف ابـي اخل ـصـيـب والـبـ ـسـ ــاتـني واملـ ــزارع
داخل ال ـب ـي ـ ــوت يــتع ـ ــرض لالص ـ ــاب ـ ــة مبخـلف ـ ــات
الـطـي ــور وب ــرازه ــا احل ــامل ــة ف ــايـ ــروس انفل ــون ــزا
الــطيــور مـن خالل وقــوفهــا علــى اعـصــان اشجــار
النبق والقاء فضالتها على فاكهة النبق.
وقـد انعكسـت االثار الـسلبـية لهـذه االشاعـة على
عدم اقـبال الناس على شراء النبق الذي يكثر يف
هذا املـوسم وتـرسل كميـات منه علـى شكل هـدايا
مما اثر اقتصادياً على اصحاب اشجار النبق من
الفالحني واملـزارعني وقـد تكـدست كـميـات كـبيـرة
مـنه نـتـيج ــة ع ــزوف امل ــواطـنـني عـن ش ــراء الـنـبق
ب ـسـبـب س ــري ــان تـلك االش ــاع ــة ..وملع ــرف ــة ال ــرأي
الـعل ـم ــي عل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدى صح ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه االش ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
وانعكاسـاتها الـصحية زارت (املـدى) كلية الـزراعة
مبحـ ــاف ـظـ ــة الـب ـصـ ــرة والــتقـت الـ ــدكـتـ ــور كـ ــاظـم
ابــراهيـم عبــاس رئيـس قـسـم البـسـتنــة والـنخـيل
فقــال :اذا كــان الــطيــر مـصــاب ـاً مبــرض انفلــونــزا
الـطيور ..فهذا يعني انه حامل الفايروس املسبب
للمـرض ،الن املعـروف ان الـفضالت الـتي تفـرزهـا
الـطيـور ومعهـا هـذا الفـايــروس فهي تـنتـقل عنـد
تسـاقطـها فـوق اغصـان االشجـار احملمـلة بـفاكـهة
(الـنـبق) او اخلـض ــراوات يف احلق ــول والـب ـس ــاتـني
وتـنـ ــاولهـ ــا قــبل غـ ـسـلهـ ــا ..واشـ ــار  :الـ ــى ان هـ ــذه
احلالـة جعلت الناس تخـشى تناول ثمـار الفاكهة
خـوفـاً وتـوجـس ـاً من اصـابـتهـا بـافـرازات الـطيـور
املـص ــاب ــة بـ ــانفل ــون ــزا الـطـيـ ــور لكـ ــونه ــا حـ ــامل ــة

لـلف ــاي ــروس ...وش ــدد ال ــدكـت ــور ك ــاظـم اب ــراهـيـم
عـباس :علـى ان هذه الـفاكهـة (النبق) بحـد ذاتها
ليــست حــاملــة لهــذا املــرض ...ولـكن ق ــد ينـتقل
الـيهــا الفــاي ــروس عن طــريـق النـبق املل ــوث ببــراز
الـطـيــور ومـخلف ــاتهــا خــاصــة اذا كــانـت الـطـيــور
مصـابة بـفايـروس انفـلونـزا الطـيور ويـشمل ذلك
جـمـيع الـنـب ــات ــات واخلـض ــراوات وحق ــول وم ــزارع
الـطـم ــاط ــة وال يـنحـص ــر ذلـك يف محـص ــول دون
آخر.
واك ــد رئـيــس ق ـسـم الـب ـسـتـن ــة والـنخــيل يف كلـي ــة
الـزراعـة بجـامعـة الـبصـرة ،لـيسـت هنــاك خطـورة
مــطلق ـاُ طــاملــا ال تــوجــد طـيــور مـصــابــة مبــرض
انفلـونـزا الطيـور وتنقل الفـايـروس الـى االسجـار
واحلق ـ ــول وال ـبـ ـس ـ ــاتــني .ولـكــن مــن ب ـ ــاب احل ـ ــذر
وال ــسالم ــة الب ــد مـن غ ــسل الـنـبق واخلـض ــراوات
والفواكه بصورة جيدة كأجراء احترازي ..مبيناً ،
ان هـذا يطبق يف كل الـظروف ومن خالل حمالت
الت ــوعي ــة من قـبل الــدوائــر الـصـحيــة وال ــزراعيــة
والبيطرية ومنظمات اجملتمع املدني.
وافـاد الـدكتـور كـاظم ابـراهـيم عبـاس :ان البصـرة
خالية من مرض انفلـونزا الطيور ..ودعا الدوائر
الـصحيــة والبـيطـريـة والــزراعيــة واملنـظمـات الـى
االستعانـة باخلبـرات العلمـية واالستـشاريـة التي
يقــدمهــا البــاحثـون واالكــادمييـون واالسـاتـذة يف
قـسـم البـسـتنـة والـنخـيل خـاصـة يف االمـور الـتي
تـتـعلق مبـثل ح ــال ــة الـنـبق او اخلـض ــراوات الـتـي
يعتقد انها قد تتعرض لالصابة مبرض انفلونزا
الطـيور نتيجـة وقوف الطيـور فوق االشجار او يف
احلقول والبساتني.

حمافظ كربالء يفتتح فرع احتاد املستوردين واملصدرين
كربالء  /املدى

افتتح الدكتور عقيل اخلزعلي محافظ كربالء الفرع اجلديد الحتاد املستوردين واملصدرين العراقيني
يف ك ـ ــربالء الـ ــذي ســيق ـ ــوم مبهـ ــام جـ ــديـ ــدة لـتـ ــسهــيل عــمل املـ ـسـتـ ــورديـن وامل ـصـ ــدريــن العـ ــراقـيـني يف
احملـافـظـة.وقـال اخلــزعلي ال ميـكن تـوظـيف القـدرات املـاديــة والبـشـريـة وال ميـكن لـرؤوس األمـوال أن
تتـوالد أن لم تـكن هناك بـيئة صحـية فيهـا امن واستقـرار واطمئنـان على رؤوس األمـوال الن رأس املال
ذكي وليس جبـاناً وان املشـهد العراقـي مازال فيه التـنافس الـسياسي علـى أشده وهو احلـاكم واألبرز يف
اخلـريـطــة العــراقيـة ممـا أدى إلـى عـدم االلـتفـات إلــى تنــشيـط القـطــاع االقتـصــادي حيـث لم يـلمـس
املــواطن العــراقي أيه بـوادر حقـيقيـة إلنعـاش االقـتصـاد العــراقي وإصـدار تـشـريعـات تـرسل تـطمـينـات
لـرؤوس األمــوال العــربيــة واألجنـبيـة وكـذلـك لم يـدع إلـى تـرسـيخ وتعـميـق الثقـافــة االقتـصـاديــة بني
اجلماهير ولم تشهد الساحة العراقية أي تفاعل أو دور ملنظمات اجملتمع املدني يف هذا اإلطار.
مـشيرا الى إن الوضع األمـني اجليد هو الذي يجـذب رؤوس األموال للعمل يف العراق وخالفه ال ميكن
أن تشترك رؤوس األموال يف عمليات التنمية .
ويـذكـر إن احتـاد املـستـورديـن واملصــدرين يف كـربالء هــو الثـانـي من نـوعه يف العـراق بعـد افـتتـاح الفـرع
األول يف وقت سـابق يف مـنطقـة كـردستـان ..وتــأسس االحتـاد عـام  2001وحـصل علـى شهـادة التـسجيل
عـام  2004ممـا خـوله التعـامل اخلـارجي والـداخلي مع كـافـة الـدوائـر وهـدفه تـنميـة االقتصـاد الـوطني
للقـضاء علـى فوضـى االستيـراد والهدر بـاألموال واألربـاح وكذلك يقـوم االحتاد بـإعادة تـأهيل املـصانع
ذات الطابع التصديري ودعم الصناعيني العراقيني وإقامة املشاريع االستراتيجية وحماية املستوردين
وكذلك حمايتهم من هفوات العقود وتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة .

بغداد -فرقد القريشي

اك ــادميـيـ ــة اخللــيج الع ــربـي لل ــدراس ــات
اعلـن يف ـ
البحـريـة .ان األكـادمييـة جتـري حـاليـاً اتصـاالت
مع املنظـمة البحريـة الدولية العـادة العراق الى
املنـظمــة واالعتـراف بـالـشهــادات البحـريـة الـتي
متـنحهـا األكــادمييــة للخـريـجني وكــذلك إرسـال
املناهج الدراسية للكلية البحرية.
ـم ــا اعلـن األكـ ــادميـيـ ــة قـ ــد اتـفقــت مع شـ ــركـ ــة
ك ـ
املالحـة العـربيــة املتحـدة وشـركـة ثـريــا للمالحـة
البحريـة وشركة مـاركو للمالحـة العربيـة وشركة
اجلـسـر العـربـي لتــدريب طالب الـكليــة البحـريـة
ظه ــر بـ ــواخـ ــرهـم  ،واوضح ال ـسـي ــد رئـيــس
عل ــى ـ
ـ
األك ـ ـ ــادميــيـ ـ ـ ــة ان مـجـل ـ ــس اإلدارة اتـخ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ــراراً
ـ
بتجميد العمل باملعهد التقني البحري وحتويل
طلبته الى الكلية البحرية "القسم البحري".
وقــال رئـيــس األكــادميـيـ ــة محـمــد ح ـسـن :هـنــاك
مفاوضـات لشـراء باخـرة تدريبـية بغـرض تدريب
طلبـة الـكليــة البحـريــة ،كمـا اجنـزت االكــادمييـة

مـن خالل اجلهـود الــذاتيــة مجمـوعـة مخـتبـرات
تتعلق مبنهاج التدريب والدراسة للطلبة كما مت
فتح بــاب التعــاون مع كليــة الهنـدسـة يف جـامعـة
البـصـرة وفـتح بـاب الـتعــاون مع مـركــز التــدريب
املهني لغرض تدريب الـطلبة  ،كذلك مت االتفاق
مع الــسفـن الـبحــريــة الـتـ ــابع لل ـشــرك ــة العــامــة
للموانئ لغرض تدريب طلبة الكلية البحرية.
كما أوضح رئـيس األكادمييـة ان قسم الدورات يف
األك ــادميـيـ ــة اعـ ــد مـن ـ ــاهج الـ ــدروات الــبحـ ــريـ ــة
ـ
وتـرجـمتهـا الـى اللغـة االنـكليـزيـة وارسـالهـا الـى
املنطـقة البحـرية الـدولية ( )Imoوهـذه املناهج
تـشـمل دورات ربــان اع ــالي الـبح ــار ودورات رئيـس
ضبـاط أعالي البحـار ورئيس مهنـدسني بحريني
ال ــدورات احلـتـمـيـ ــة ومـن ضـمـنه ــا ايـضـ ـاً
ـاف ــة ـ
وك ـ ـ
ـ
من ــاذج االســئلـ ــة االمــتحـ ــانـيـ ــة بـ ــالـلغـ ــة
اع ــداد ـ
ـ
وارس ــالهـ ــا الـ ــى املـنـظـم ــة الـبح ــري ــة
ـ
ـزي ــة
اإلنـكل ــي ـ ـ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (Imo) .

وزيرة املهجرين واملهاجرين  :لدينا أكثر من  5ماليني نازح
ومهجر بحاجة اىل مساعدات

احترازاً من مرض انفلونزا الطيور

دعوة لغسل اخلرضاوات وفاكهة (النبق)
جيد ًا قبل تناوهلا

النـاحيـة الفعليـة ملكيـة العـقار
ألن اإلقـ ـ ــرار بـ ـ ــال ـب ــيع مت أمـ ـ ــام
القضاء  ،إال أن املواطن لم يكن
ليـطمـئن حتـى يجـد إسمه يف (
ال ـ ـس ـنـ ـ ــد )  .ومع ع ـ ــودة دائ ـ ــرة
التــسجـيل ملــزاولــة نـشــاطهــا يف
احل ـ ـ ــدود ال ـ ـض ـيـق ـ ـ ــة ال ـتــي هــي
عـل ـيـه ـ ـ ــا اآلن أص ـبـح مـ ـ ـش ـت ـ ـ ــرو
العقـارات غير املـنقولـة ملكيـتها
قلقني وغير واثقني مبا سيفرزه
املسـتقبل أمـامهم مـن متغيـرات
فـوفـاة البـائع علـى سبـيل املثـال
قـد تـؤدي يف بعض احلـاالت وإن
كـ ــانـت نـ ــادرة إلـ ــى رفــض ورثــته
االعتـراف بـاتفـاقيـاته وعقـوده ،
فقـد ينكرونها أو يرفضون إمتام
عـمليـات نقل املـلكيـة  ،والـشـائع
يف ه ـ ــذا األم ـ ــر أن يـك ـ ــون أح ـ ــد
ال ـ ــورث ـ ــة مقـيـمـ ـ ـاً خ ـ ــارج الــبالد
والـطـابــو تلــزم جمـيع األطـراف
بــاملثـول أمـامهـا للـحصـول علـى
اع ـت ـ ـ ــرافهــم بـ ـ ــال ـب ــيع أو ح ـتـ ـ ــى
الشراء .
احملامي ( باسم عبد اهلل ) أكد
علــى أن الــوضع ال ــراهن م ــؤقت
وسـيزول بـانتهـاء الظـروف التي
أوجـدتـه خصـوصـاً وأن القـانـون
الـع ـ ـ ـ ـ ــراقـ ــي ي ـ ـ ـ ـس ـ ـمـح جل ـ ـم ـ ـيـع
العـراقـيني بـالتـملك ويف جـميع
أنحاء العراق دون استثناء .

يحيى الشرع

ذكـرت وزيـرة املهجـرين واملهـاجـريـن سهيلـة عبـد جعفـر لـ
(املــدى) ان أكثـر مـن ( )5ماليني مــواطن عــراقي مـسجل
لدى الوزارة هم من املهجرين والنازحني واملهاجرين.
جــاء ذلك خالل املـؤمتـر الـصـحفي املــشتــرك مع القــائم
بـاعمـال سفـارة دولـة اإلمـارات العـربيـة املتحـدة يف بغـداد
وقــالت ان هنـاك مليـون و( )100الف مـواطن قـد نـزحـوا
مـن م ـ ــدنهـم الـ ــى مـن ـ ــاطق اخـ ــرى داخـل العـ ــراق جـ ــراء
العلميـات اإلرهابـية والـتهديـدات بقتلهم مـن قبل بعض
اجملموعات املسلحة.
وقــالت ان الـوزارة اسـتطـاعـت احلصـول علـى ( )20دومنـا
يف كل محــافـظــة لغ ــرض بنــاء وحــدات سكـنيــة للعــوائل
املتضررة والتي عانت من سياسة التهجير والنزوح.
واوضحت ان الوزارة قـد قطعت اشـواطاً كبيـرة يف تسهيل
عــودة العــراقيـني املهجــرين الــى وطنهـم ومن بـريـطــانيـا
وشــرطت علـى ان تكـون العـودة طـواعيـة ال إجبـاريـة كمـا
تـريـدهــا بعـض اجلهــات يف احلكـومــة البــريطــانيـة وقـد
وضعت الـوزارة اللمـسات االجـرائيـة واالدارية مع مـبعوث
رئـيــس ال ــوزراء الـب ــريـط ــانـي ت ــونـي بلـي ــر والعــمل عل ــى
اسـتقبــالهم وتــوطيـنهم مــؤقتـاً حلـني استقـرار األوضـاع
االمنيـة مشيـرة الى ان الـوزارة قد طـالبت بصـرف املنحة
البريطانية للعوائل العـراقية الراغبة بالعودة عن طريق
الــوزارة الـب ــالغــة ( )3000بــاون اسـتــرلـيـنـي ال عـن ط ــريق
بعـض املنـظمــات االخــرى الـتي تـسـتقـطـع أكثــر من %70
من املنحـة وال يصل اال الشيء القليل للعـائلة ..منتقدة
محــاوالت الـسـفيــر البــريـطــانيــة لاللـتفــاف علــى جهــود
الـ ــوزارة واجـ ــرائه احملـ ــادثـ ــات واتخـ ــاذه القـ ــرارات بـ ـشـ ــأن
املهجرين مع حكومة اقليم كردستان..

من جـانبه قـال علي سيف الـكعبي القـائم بـاعمـال دولة
اإلمـ ــارات الع ــربـي ــة املـتح ــدة ان هـيـئ ــة الـهالل االحـم ــر
االم ــاراتـي ــة سـتق ــوم بـتـنفـي ــذ حـمل ــة م ــوسع ــة لـت ــوزيع
امل ـس ــاع ــدات االن ـس ــانـي ــة للع ــوائل املـتـعفف ــة واملـتـض ــررة
واملهـجرة وكـذلك بـالتنـسيق مع وزارة املهجـرين وشـمول
أكثر من ( )60عائلة بهذه املساعدات .
وقال ان اإلمارات ستبدأ يف األيام القليلة املقبلة بتوزيع
األدويـة واملـستلـزمــات الطـبيـة علـى جـميع مـستـشفيـات

العـراق والتركيـز على مـستشفيـات بغداد بـسبب الكثـافة
السكانية.
واضـاف :ان دولة اإلمارات الـعربية وبـناءاً على تـوجيهات
رئيـس الـدولـة الـشيـخ خليفـة بن زايــد آل نهيـان تـواصل
دعمهـا للشعب العـراقي وعلى كـافة الـصعد وأنهـا دعمت
العـراق سيـاسيـاً منـذ ايـام مجلـس احلكم وانهـا حـرصت
علـى حضور ومـشاركـة العراق يف جمـيع احملافل العـربية
واإلسالمية والعاملية

ختصيص مبلغ  282مليار دينار لتنفيذ مشاريع يف املوصل
املوصل  /باسل طاقة

عـلمت املدى من مـصدر يف مجلس
محـ ــاف ـظـ ــة نـيـنـ ــوى ان احلـكـ ــومـ ــة
العــراقيـة رصـدت مـبلغ  282مـليـار
دينـار لغـرض تـنفيـذ مـشــاريع من
شـانهـا حتسـني البنـى الـتحتيـة يف
مح ــافـظ ــة نـيـن ــوى وايج ــاد ف ــرص
لـلع ـ ـ ــاطلــني ع ــن الع ــمل واضـ ـ ــاف
املصـدر ان مجـلس احملـافظـة شكل
جلنـة تـضم مـدراء الـدوائـر وعـدد ًا
م ــن اخلـ ـبـ ـ ـ ــراء لـ ـتـقـ ـ ـ ــدمي دراسـ ـ ـ ــة

متكامـلة عن املشـاريع التي سيتم
تـنفـي ــذه ــا مــن اجل رفع م ـسـت ــوى
اخلـدمـات املقـدمـة للمــواطنني يف
احمل ــافـظ ــة الـتـي شه ــدت تـ ــراجع ــا
ملحــوظ ــا خالل ال ـسـنــوات الـثالث
املاضية.
الـ ــى ذلـك وضعـت جلـنـ ــة االعـمـ ــار
الـت ــابعــة حملــافـظــة نـيـنــوى خـطــة
مـتك ــامل ــة للعــام احلــالـي لـتـنفـيــذ
ع ــدد ًا مـن امل ـشـ ــاريع اخل ــدمـي ــة يف
مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــوصـل واالق ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ــة

ضمن خطتها لصيانة اجملاري ورفع النفايات

والـنـ ــواحـي الـت ـ ــابع ـ ــة لهـ ــا بـكـلفـ ــة
اجـم ــالـي ــة تـبـلغ  141ملـي ــار ديـن ــار
وقال دريد كشمولة محافظ نينوى
للمـدى ان جلنـة االعمـار صـادقت
علـى عــدد كبيـر مـن املشـاريـع التي
قـ ــدمــتهـ ــا الـ ــدوائـ ــر اخلـ ــدمـيـ ــة يف
احملـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــة بـعـ ـ ـ ـ ــد دراس ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
وتـخـ ـ ـصـ ـي ـ ــص املـ ـب ـ ـ ـ ــالـغ الـالزم ـ ـ ـ ــة
لتـنفيـذهـا مـشيـرا الـى ان االولـويـة
ستكـون لـقطـاعـات املــاء والكهـربـاء
واجملاري وتبليط الطرق

محالت ألمانــــة بغداد يف عــــدد من املناطق

بغداد -ايناس الشريفي
ض ـمــن خـ ـطـ ــطه ـ ــا امل ـتـ ـ ــواصل ـ ــة الزال ـ ــة
ال ــتجـ ـ ــاوزات وص ـيـ ـ ــانـ ـ ــة ش ـبـكـ ـ ــات املـ ـ ــاء
واجملـاري قـامت املالكـات يف امـانـة بغـداد
بحــملـ ــة شــملـت عـ ــدداً مـن املـن ـ ــاطق يف
بغــداد ،وذكــر مـصــدر يف امــانــة بغــداد ان
بلــديــة املـنـصــور قــامـت بـتـنـظـيف وفـتح
انـ ـ ـس ـ ـ ــدادات شـ ـبـك ـ ـ ــة اجمل ـ ـ ــاري واصـالح
النـضـوحــات وفتـح منـافـذ املـاء الـصـايف
ورفع الــنفـ ــاي ـ ــات واالنقـ ــاض وصـيـ ــانـ ــة
العـديــد من الـشـوارع واألزقـة بـواقع ()5
شـوارع و( )24زقـاقـاً إضـافـة الــى صيـانـة
اجمل ــاري وفـتح ان ـس ــداداته ــا يف مـن ــاطق
اخرى .
وعل ـ ـ ــى صع ـيـ ـ ــد اخ ـ ـ ــر تقـ ـ ــوم االق ـ ـسـ ـ ــام
الـزراعية لالمـانة بـحملة واسـعة لتهـيئة
األرض وفــتح ال ـس ــواقـي وازل ــة األدغ ــال
وتنـظيف احلـدائق يف عـدد مـن املنـاطق
ت ـشـمل الـي ــرمـ ــوك واالسك ــان والـن ـس ــور
ومقـتــرب ــاتهــا والــشعـب ،وهــذه األعـمــال
تــأتـي ضـمـن اجلهــود املـبــذولــة مـن قـبل
الـ ـ ــدوائـ ـ ــر ال ــبلـ ـ ــديـ ـ ــة ل ــتقـ ـ ــدمي أفـ ــضل
اخلدمات ملواطني مدينة بغداد.
ومـن جه ــة اخ ــرى ق ــامـت دائـ ــرة بل ــدي ــة
مــركــز الــرصــاف ــة بحـملــة كـبـيــرة ل ــرفع
التجــاوزات شمـلت العـديــد من معـارض
بيع وشراء السـيارات القريبـة من ساحة
النهضة .
وعلـ ـ ــى صع ـي ـ ــد آخ ـ ــر اجنـ ـ ــزت املالك ـ ــات
الهـنــدسـي ــة والفـنـيــة يف دوائــر الــوحــدة
االنـتــاجـيــة الـت ــابعــة الــى امــان ــة بغــداد
اصالح ( )130آليـة و ( )53مولدة وقامت
بادامة ( )1457آلية كما مت عمل العديد
مــن االب ـ ــواب اجل ـ ــدي ـ ــدي ـ ــة وامل ـن ـ ــاض ـ ــد
وال ـشـبــابـيك واملـظالت واعـمــال تــركـيـب
زجـاجيـة لعـدد من الـداوئـر ،إضـافـة الـى
خ ـط ـ ــة ش ـ ــامل ـ ــة الصـالح الع ـ ــدي ـ ــد مــن
اآلليـات واملـولـدات واحملـركـات لعــدد من
الدوائر.

