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كلـفة بفـتح مطار عقدت الـلجنـة ا
بغداد الدولي اجتماعا حتضيريا
ـطار للـمـباشـرة بـاجراءات فـتح ا
ـــوعـــد الـــذي حـــدده رئـــيس في ا
ــهـدي.وقـال الـوزراء عــادل عـبـد ا
دني تلقته بيان لسلطة الطيران ا
(الزمان) امس ان (االجتماع الذي
عــقــد بـــحــضــور الــوكـــيل الــفــني
لــوزارة الـــنــقل طـــالب عــبـــد الــله
بـــايـش ومـــديــــر عـــام اخلــــطـــوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة الـكـابـ كـفاح
حسن ومديـر مطار بـغداد الدولي
كـلفة علي تقـي واللجـنة الـفنيـة ا
بــحث االســتــعـدادات ــطــار  من ا
الـلــوجـســتـيـة لــلـمــبـاشــرة بـفـتح
ـطـار تــدريـجـيــا ابـتـداء من أول ا
أيــام عـــيـــد األضــحى وتـــســـهــيل
ـسـافـريـن حـامـلي تـذاكـر دخـول ا
السـفـر إلى الصـاالت وزيـادة عدد
منافذ الدخـول أمامهم) مؤكدا أن
(إدارة مــــطـــــار بــــغـــــداد الــــدولي
اســتــكـــمــلت جــمــيـع خــطــواتــهــا
الفعلية بـإزالة احلواجز وتوسعة
ـطـار بـعــد الـتـنـسـيق مع شـارع ا
اجلــهــات اخملــتـصــة خـالل االيـام
ـاضيـة للـمبـاشرة بـفتح القـليـلة ا
ــســـافــرين بــشــكل ــطــار أمــام ا ا
تـدريــجي وتــهـيــئـة طــرق بـديــلـة
لالرتـال الـعـسـكـريـة وفـتح مـنـافـذ
جديـدة وتـوسعـة الـطرق احلـالـية
وتـــــبـــــســــــيط إجـــــراءات دخـــــول
ــطـار). ـســافــرين الى صــاالت ا ا
ـهدي قـد اعلن وكان مـكـتب عبـد ا
ـــــطــــار اول امس فـــــتح طـــــريق ا
ابـتــداء من اول ايـام الــعـيــد امـام
ـــســــافـــرين وســــيـــســـمـح فـــقط ا
رور حلـامـلي تـذاكـر الـسفـر مـن ا

خالله بـحــسب ســكـرتـيــر رئـيس
الــوزراء الـــفــريق الـــركن مـــحــمــد
حـمـيـد البـيـاتي الـذي اضـاف في
تــصـريـح ان (االفـتــتــاح ســيــكـون
تـدريـجـيـا من الـسـاعـة الـسـادسـة
مـــســـاء لـــغــايـــة الـــواحـــدة بـــعــد
مـنـتصـف اللـيـل) مشـيـرا الى انه
(سـيـتم رفع سـيـطـرة صـقـر واحـد
الواقـعـة عـلى طريـق مطـار بـغداد
قـرب جــامع ام الــطــبــول).وطـالب
البياتي (جميع االرتـال العسكرية
بــســلك طــريق بــوابــة رقم اربــعـة
الـــــواقـــــعـــــة عـــــلـى طـــــريق ابـــــو
غريب).وكان وزيـر النقل عـبد الله
لـعـيـبي قـد أعـلن في مـطـلع تـمـوز
ـاضي بـدء اخلـطــوات الـفـعـلـيـة ا
لـــلــمـــبــاشـــرة بـــإزالــة احلـــواجــز
وتــوســـعــة شــارع مـــطــار بــغــداد
الـدولي. من جـهـة اخـرى تـسبـبت
االحـتـجــاجـات الــتي حتـولت الى
اعــتــصـــام رفــضــاً لـــقــرار ســحب
الـلـواء  30 من سـهل نــيـنـوى في
وصل قطع الـطريـق الرابط بـ ا
واربيل.وقطع احملتجون من سهل
نــيــنـــوى بــالــســواتـــر الــتــرابــيــة
واخلــيــام الــطــريق الــواصل بــ
ــــــوصل واربــــــيل ونــــــظـــــمـــــوا ا
اعتصـاما مفـتوحـا منوهـ بغلق
ؤديـة إليـها كـرد فعل كل الطـرق ا
عــلى قــرار ســحب الــلـواء ثـالثـ
احلشد الشعبي من السيطرات. 
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أصــدرت مـحــكــمـة جــنـايــات كـربالء
دة سـنت حـكمـا باحلـبس الشديـد 
ــة الـنــهـوة عــلى مــدان ارتـكب جــر
ركز الـعشائريـة ضد شقيـقته.وقال ا
اإلعـالمي جمللس الـقضـاء األعلى في
بـيان تلقـته (الزمان) امس إن (والدة
ــدان قـدمت شــكـوى ضـده لــقـيـامه ا
بــالـــنــهي عــلى زواج شـــقــيــقــته من
األشـخاص الذين يتقدمون خلطبتها
مرات عدة ). وأشار إلى إن (احملكمة
دة سـنت أدانـته باحلـبس الشـديد 

ـادة الـتاسـعة /2 اسـتـنادا إلحـكام ا
مـن قــانــون األحـــوال الــشــخـــصــيــة
ــــــــادة 3/122 اســـــــــتـــــــــدالال بـــــــــا
عـقـوبـات).وتـمـكـنت مـفـارز مـكـافـحة
اجــــرام كـــربـالء من الــــقـــبـض عـــلى
عــصــابــة مــكــونــة من اربــعــة افــراد
اعـتـرفـوا بتـنـفيـذهم عـمـليـات سـرقة
حلـقــائب نـسـائـيـة واجـهـزة هـواتف
مـــحـــمــولـــة بـــواســطـــة الـــدراجــات
الـنــاريـة.وقـال بـيـان لـشـرطـة كـربالء
امـس انه (بـــعـــد تــلـــقـي اخــبـــار من
ــواطـــنــ يــفــيـــد بــحــصــول عــدة ا
ســرقـــات لــلــمــوبــايالت واحلــقــائب
النسائية اوعز قائد شرطة احملافظة
الـلـواء أحـمـد علي زويـني بـتـشـكيل
فـريق عـمـل بـرئـاسـة مـديـر مـكـافـحة
اجــرام كـــربالء وثــلــة من الــضــبــاط
ـنـتسـب لـكشـف تلك الـعصـابة). وا
وأضـــاف ان (جــهــود فــريـق الــعــمل
اثـمرت بعـد البحث والـتحري وجمع
ـعـلومـات االمـنيـة الـكافـيـة ونصب ا
كـمـ مـحكم بـالـقبـض على عـصـابة
الـسرقـة التي تسـتقل دراجـات نارية

ــكـونــة من اربــعـة افــراد). وتـابع وا
الـبيان انه (بعـد التحقـيق ومواجهة
ـتـهمـ بـاالدلة والـقـرائن اعتـرفوا ا
صـراحةً بقيامهم بـسرقة عدة اجهزة
مـوبايل وحقائب نسائية ) موضحا
ـــتــهــمـــ (يــقــومـــون بــســرقــة ان ا
ـــــوبــــايـالت واحلــــقـــــائب مـن يــــد ا
ـواطــنـ في مـنـاطق مـخـتـلـفـة من ا
احملــافــظــة والــهــروب بــالــدراجـة) .
وكـانت منـطقة الـكرادة في بـغداد قد
اثـلـة نوهت إلـيـها شـهـدت حـاالت 
(الـزمــان) في حـيـنه. وأعـلـنت هـيـئـة
الــنـزاهـة امس إعـادة مـلــكـيـة عـقـار
ليار ليارين وربع ا تـتجاوز قيمته ا
ديـنـار في كربالء إلـى الدولـة.وقالت
دائـرة التـحقـيقات بـالهـيئـة في بيان
ان (فــــريق عــــمل مـــكــــتب حتــــقـــيق
كـــربالء الــذي انـــتــقل إلى الـــعــقــار
الــــــواقع فـي شــــــارع اإلمـــــام عــــــلي
ة في مـركز احملافظة نطقـة القد بـا
ومـديـريـة الـبـلـديـة تـمـكن من ضـبط
أصل كـتـاب اجلـمـعـيـة االسـتـهالكـية
الــتي تــدعي مــلــكــيــتــهــا لــلــعــقـار)
مـــوضــحـــة أن (عــمــلـــيــات الـــبــحث
كتب قادت والـتحري التي أجـراها ا
إلـى العـثـور علـى األوليـات اخلـاصة
بـالعقار في أجهـزة موبايل وحاسبة
).وأضافت ـتهـم احملـكومـ أحـد ا
أن (الــتـحــقـيــقـات أكــدت أن الـعــقـار
مـشـغـول من قـبل اجلـمعـيـة بـصورة
غـيـر قـانـونيـة ومـتـمسـكـة بـحـيازته
ـوجه إلى كــمـا أوردت في كـتــابـهـا ا
مــديـريـة الــبـلـديـة عــلـمـا أن قــيـمـته
الـتقـديريـة حسب مـديريـة التـسجيل
الـــعــــقـــاري في احملــــافـــظـــة تــــقـــدر
ـليارين و 252 مـليون و 900 الف

ديـنار إال أن القيمة التقديرية للعقار
فـي السوق تـصل إلى أكثر من ذلك).
واعـتقـلت مديـرية جنـدة بغداد امس
شــخــصــاً يــقــوم بــبــيع قــطع اراضٍ
وهـمية باجلـادرية بحجـة انها تعود
ـديـرية في لـلـنظـام الـسـابق.وقالت ا
بـــيـــان إن (مــفـــارز الــنـــجـــدة قــامت
بـعمليـة تفتيش في منـطقة اجلادرية
بـحــثـا عن شـخص يـقـوم بـعـمـلـيـات
الــنـصب واالحـتـيــال عن طـريق بـيع
قــطع اراض وهــمــيــة بـحــجــة انــهـا
تـــعــود لـــلــنــظـــام الــســـابق والــقت
الـقبض عـلى احملتـال) واوضحت أن
(الـعملـية تمت بـعد أن استـنجد أحد
األشــخـاص بــدوريـات جنــدة بـغـداد
الـــســيــديــة لـــقــيــام هـــذا الــشــخص

باالحتيال).
كـمـا اعـتـقـلت قـيادة عـمـلـيـات بـغداد
عـدداً من مـطـلـقي الـعيـارات الـنـارية

خالل نزاع عشائري. 
وقـال بيان ان (قوة بـامرة آمر اللواء
االول الـفـرقة االولى شـرطة احتـادية
تـــمــكـــنت من الـــتــدخـل وفض نــزاع
عـشائـري نشب بـ طرفـ من نفس

الـقبيلـة تخلله إطالق نـار في منطقة
الـنجادات حي الوحدة ) مشيرا الى
ــنــطــقـة (ضــرب طــوق أمــني عــلى ا
وإلـقاء الـقبض عـلى تسعـة متـهم

ضـــبــطت بـــحــوزتـــهم بـــنــدقـــيــتــان
ومـسدسـان ودرع واحد).  واحـبطت
الــسـلـطـات الــكـمـركــيـة في كـمـرك ام
قـصـر الـشـمـالي عـمـلـيـة تـهـريب 27
سـيارة وآلية انشائية - شفل - دون
ــسـمــوح بــإسـتــيـراده في ــوديل ا ا
مــخـالــفـة لــلــقـرارات والــتـعــلـيــمـات
الـنافذة.وقالت هـيئة الكـمارك العامة
في بـيان ان (السيارات كانت مخفية
داخـل ثــمـــانـي حــاويـــات حـــجم 40
قــدمًـا في مـحــاولـة لـتــهـريـبــهـا قـبل
ورود مـــــعـــــلـــــومـــــات مـن مـــــكـــــتب
اســتـــخــبــارات ام قــصــر الــشــمــالي
حتــركت عــلى أثــرهــا جلـنــة شــكـلت
ــــوجـب قـــرار لــــهــــذا الــــغــــرض و
الـــــــقــــــاضـي حــــــيـث تــــــم ضـــــــبط

احلاويات ).
 مـن جـــهـــة اخـــرى أوضح مـــجـــلس
الـقضـاء االعلى أن مـايثـيره الـبعض
من تـفـسيـر غيـر صحـيح بخـصوص

قــراره بـتــرقــ قـيــد الـقــاضي الـذي
يــعـمل خـارج مـجـلـس الـقـضـاء غـيـر
صـــحــيح .وقـــال اجملــلس فـي بــيــان
امس أن (الـــقــصــد بــتــرقــ الــقــيــد
اليـعـني الـعـقـوبة جـراء الـتـعـي في
احــدى الـسـلـطــتـ الـتـشــريـعـيـة أو
الـتـنـفـيذيـة الن الـعـقـوبات وردت في
قـانون التنظيم القضائي على سبيل
احلــصــر ولــيس من بــيـنــهــا تــرقـ
الـقيد وال مـسوغ لالجتـهاد في مورد
ـقــصـود ــا ا الــنص) مــوضـحــا (ا
بـاجراء مجلس الـقضاء ترقـ القيد
هـــو اجـــراء اداري فــقط اذ اليـــجــوز
لـلقاضي ان يجـمع بنفس الوقت ب
وظـيفـت لذا يـتم ترق قـيده اداريا
ضـمن سجالت مـجلس القـضاء حال
مــبــاشــرة عـمــله اجلــديــد في خـارج
اجملـــــلس ســــواء فـي الــــســـــلــــطــــة
الـتــشـريـعـيـة أوالـتــنـفـيـذيـة بـعـد ان
ــالــيــة تــنــتـــهي عالقــته االداريــة وا

جلس القضاء ).
 وادى الـقاضي ضـاري جابـر فرهود
الـيـم أمـام رئيس مـجـلس القـضاء
ناسبة  تسلمه األعـلى فائق زيدان 
مـنـصب نـائب رئـيس االدعـاء الـعام
بـحــسب بـيـان لـلـمـركـز اإلعالمي في
اجملـلس اشـار الـى  حـضورمـراسـيم
أداء الــيـمــ  كل من رئــيس االدعـاء
الــعـــــــام مـوفق الــعــبـيــدي ورئـيس
هــيــئــة االشـراف الــقــضـائـي جـاسم
مــحــمــد عــبــود الــعــمــيـري ورئــيس
مــــحـــكــــمــــة اســـتــــئــــنـــاف بــــغـــداد
الـــرصــــــــــــافـــة االحتـــاديـــة عـــمـــاد
اجلـابري ورئـيس محكـمة استـئناف
ديــــالى االحتـــاديــــة حـــســــ كـــاظم

وسمي.
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وقع رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهـم صـالح امس قـانــون حـقـوق شـهـداء
. وقـال مصدر لـ(الزمان) ـان قبل اسبوع سبايكر الـذي اقره البر
(ان الــرئـــيس بــرهـم صــالح وقع الـــقــانـــون امس بــعـــد اقــراره من
ـان). واضـاف ان (الـقـانون بـصـيـغـته الـتـشـريـعـيـة ارسل الى الـبـر
فـعول جريـدة الوقـائع العـراقيـة  تمـهيـدا لنـشره ويـصبح سـاري ا

فور صدور عدد اجلريدة الرسمية ).
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يــــبـــدأ رئــــيس مــــجـــلس الــــشـــورى
اإليــراني عــلي الريـجــاني زيـارة الى
بــغــداد في وقت قــريب لــبــحث آفـاق
الــتـعـاون الـثـنــائي . وبـحـسب بـيـان
ـــان مـــحـــمــد ـــكـــتب رئـــيس الـــبـــر
احلـلبـوسي فقد اسـتقبل احلـلبوسي
امـس الـسـفـيـر اإليــراني لـدى بـغـداد
إيرج مسجدي وبحث معه (العالقات
الــثـنـائـيــة والـتـعـاون بــ الـبـلـدين
ا يخدم والـسبل الكفيلة لـتعزيزها 
مـصلحة البـلدين اجلارين كما جرت
مــنـاقــشـة األوضــاع الـتي تــشـهــدهـا
ـــنــــطـــقـــة). واضـــاف الـــبـــيـــان ان ا
(اجلـانب اكدا أهمية أن تتبنى دول
ـنطقـة موقفـا موحدا مـشتركـا لنزع ا
ـشـاكل الـعـالـقـة فـتــيل األزمـة وحل ا
بـاحلـوار لـتـجـنـب األزمـات واحلـفاظ
عـــلى االســتــقـــرار) مــشــيــرا الى ان
الـلقاء تـضمن ايضًـا ( مناقـشة زيارة
ـرتـقـبـة إلى بـغداد).وفي الريـجـاني ا
شـأن متـصل  أعلـنت األمـانة الـعامة
جملـلس الوزراء عن عقـد اجتماع ب
الـعراق ومـجلس الـتعـاون اخللـيجي
.وقالت ـقبـل في غـضون الـشهرين ا
فـي  بــيــان امس ان (جلـــنــة احلــوار
الـســتـراتـيـجي مع مـجـلس الـتـعـاون
خـاطـبة األمـانة اخلـلـيجي أوصـت 
الـعامة لـلمجلس بـشأن تشـكيل جلنة
مـشـتـركـة منـاظـرة لـلـجنـة الـعـراقـية
تــتـبـنى تـوحـيــد الـرؤى بـ الـعـراق
واجملــلس ومــتــابــعــة بــنــود مــذكـرة
).ونقل وقعـة ب اجلانب الـتفاهم ا
الـــبــيــان عن  األمـــ الــعــام جملــلس
الـوزراء حـمـيد الـغـزي تـأكيـده أثـناء
تــرؤسه إجــتــمــاع الـلــجــنــة ( تـوجه
احلـكـومـة في االنـفـتـاح عـلى احملـيط
اإلقـــلــيــمي والـــدولي) الفــتــاً الى أن

(الــعــراق يــلــعب دوراً مــحــوريــاً في
احلـفاظ عـلى األمن والسلم االقـليمي
والـــدولي وتــعـــزيــز اإلســتـــقــرار في
ـنـطقـة الى جانب مـواقـفه الرامـية ا
الـى خـلق الـتـوازن فـيـهـا). ونـاقـشت
الـــلـــجـــنـــة اإلجـــراءات واألنـــشـــطـــة
ـتفق عليهـا ب اجلانب ـقترحة ا ا
ـشـتـرك ـثــبـتـة في خـطـة الـعـمل ا وا
ألعــوام 2019- 2024 الــتي تــركـزت
ــشـاورات الــسـيــاسـيــة حـول عــلى ا
ــنــطــقـــة والــتــعــاون في قــضـــايــا ا
مـكافحـة اإلرهاب والتـطرف ودراسة
فـرص ومـعـوقات الـتـبادل الـتـجاري
بــاإلضـافــة الى جـمــلـة من األنــشـطـة
األخـرى.وقررت اللـجنة تـشكيل فريق
يـتولى التـنسيق بـينهـا وب مجلس
الــتـعـاون اخلـلـيــجي الـعـربي بـشـأن
عــقـد اإلجــتـمـاع الــثـاني فـي الـعـراق
ــقـبـلـ لــتـثـبـيت خالل الــشـهـرين ا
ـقــررات الـتي خـرج بـهـا اإلجـتـمـاع ا
الــذي عـقـد في الـريــاض في نـيـسـان

اضي. ا

علي الريجاني
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رأى رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صـالح ان تفوق الطـلبة حتقق
فـي ظروف عـصـيـبـة مـرت بـها
الـبالد  وقـال ان (هـذا التـمـيز
مشيرا ثـمرة اآلباء واألمهات) 
الـى ان (الــــــــــواقـع الــــــــــراهـن
لـلـتعـليم والـصـحة واخلـدمات

ــتـفــوقـات الـذي الــطـالــبـات ا
يــــصل الى الـــثــــلـــثـــ وهـــذه
ـالحـظة يـجـب ان تـكـون لـها ا
نــتـائج وتـســتـوجب ان يـكـون
سؤولية وان لـهن مواقع في ا
ال جنــد عـمــلـيــات صـد ويـجب

رفع احليف بشكل جدي).
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. ال يـنسجم مع طموحات العراقي
وقـال صالح خالل احـتفالـية تكر
ـــرحــــلـــة الــــطــــلـــبــــة األوائل فـي ا
اإلعـدادية الـتي حضـرتهـا (الزمان)
امـس (ابـــارك لـــكم هـــذا الـــتـــفـــوق
والـــــنـــــجـــــاح ومـــــا حتـــــقـق خالل
الــظـروف الــعـصـيــبـة يــعـد اجنـازا
وأضاف ان كـبيرا السـركم وللبالد)
ـسـتـوى الـتـعـلـيم (الـواقـع الـراهن 

والـصحة واخلدمـات ال ينسجم مع
النـــهم طـــمـــوحــــات الـــعـــراقـــيـــ 
ـا يــسـتـحــقـون األكـثــر واألفـضل 
وأشـــار الى ان نــــحن عــــلـــيـه االن)
(الــظــروف الــقــاهــرة واالســتــبــداد
والـتعـسف وحمالت اإلبـادة انتهت
مـبـيـنا بـنـا الى واقـع نـعـيشـه االن)
ان ( هذا التفوق فرصة لبناء عراق
يـلــيق بـاجلـمـيع حـتى يـتـمـكن من

اسـتـعادة مـجده الـسـابق ويتـصدر
وشـــدد فـي اجملـــاالت اخملـــتـــلـــفـــة)
صــــالـح عــــلى (ضــــرورة تــــكــــاتف
اجلــــمـــيع والــــعـــمل عــــلى جتـــاوز
االخــتــنـاقــات الــتي تـعــوق الــعـمل
ـكـانة ـسـتويـات تـليق  لـلـوصول 
بـلـدنـا ومـا يـسـتـحـقه من اعـتـبار).
ــرحـلـة جـديـدة وقــال (انـتم بـدايـة 
لـلـعـراق).بـدوره قال وزيـر الـتـربـية

وكــــالــــة قــــصـي الــــســــهــــيل خالل
االحـتـفـالـية امـس (نبـارك لـلـجـميع
هـذا التفـوق واجلهود التي بـذلتها
الـوزارة والسـيمـا اللـجنـة الدائـمة
مـؤكـدا ان (الـتـفـوق لالمــتـحـانـات)
هــو نــقـــلــة نــوعــيــة من مــوقع الى
مـبـيـنا ان مـواقع اكـثـر مـسـؤولـيـة)
(الـــعـــراق عــاش ظـــروفـــا صــعـــبــة
ــاضــيــة ــدة ا وعـــصــيــبــة خـالل ا

وداعـش لم يكن فـقط قـوة عسـكـرية
مشيدا ـا فكر لتدمير كل شيء) وا
بـ(جــهــود رئـيـس اجلـمــهــوريـة في
مــتــابــعــة  واقع الــطــلــبــة وتــكـر
ـتـفـوقـ مـنـهم). وتـلـقـى الـطـلـبة ا
وعددهم  157 طـالباً متفوقاً هدايا
صـــالح بـــتـــرحـــاب وفـــرح. وعــدوا
مــبـــادرته حــافــزًا آخــر لـــتــفــوقــهم
نتظر. وعلمت (الزمان) اجلـامعي ا

ان هــديـة رئـيـس اجلـمـهــوريـة لـكل
طـالب متفوق كانت عبارة عن مبلغ
قـدره ملـيون ديـنار وجـهاز البـتوب
وهـــاتف آبل.من جـــهــته أســـتــقــبل
ـهـدي رئــيس الـوزراء عـادل عــبـد ا
ـكتبه الرسمي امـس حفل الطلبة
ــــتــــفـــوقــــ االوائل مـن جـــمــــيع ا
احملــافــظــات بـحــضــور عــوائــلـهم
ــــــــــــســـــــــــــؤولــــــــــــ فـي وزارة وا

ــكـــتــبه الـــتــربـــيــة. ونـــقل بــيـــان 
االعـالمي عـــنـه قـــوله (ابــــارك لـــكم
ولـعـوائلـكم جـميـعا وألنـفـسنـا هذا
الـــنــجـــاح والــتـــفــوق وانـــتم األمل
ــســتــقـبل وبــكم يــبــنى الــعـراق وا
وانـتم اخلـمـيـرة التي تـنـتج خـيرا
وبــهــذا الـنــجــاح يـتــكــامل الــعـمل
مـــعــربـــا عن وتـــذلل الـــعـــقـــبـــات )
(ســـعـــادته بــالـــعـــدد الــكـــبـــيــر من


