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اخلدمات للمواطنني

مدير عام املعهد 
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تطوير وفتح  العالقات 
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مدير عام دائرة 
الت�سجيل العقاري يوجه 

بزيادة التح�سينات 
وار�سفة اال�سابري

ق�سم ادارة اجلودة 
ال�ساملة والتطوير 

املوؤ�س�سي يعد برناجمًا 
للتدقيق الداخلي

ق���ال وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
احل�شد  ف�شائل  حققتها  التي  االنت�شارات 
�شوكة  وك�����ش��رت  ال��ع��امل،  اأذه��ل��ت  ال�شعبي 
االره����اب واالع����ام امل��غ��ر���ض ال���ذي ح��اول 

النيل من بطوالت )املقاومة اال�شامية(.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خال حديثة لبع�ض 
اإقامتها  احتفالية  بح�شوره  الف�شائيات 
ث��ورة  ب��ذك��رى  ال�شعبي  احل�����ش��د  ف�����ش��ائ��ل 
فندق  يف  ال����زوراء  ق��اع��ة  على  الع�شرين، 
الر�شيد، كما ح�شر االحتفالية ال�شيد رئي�ض 
جمل�ض  رئي�ض  وال�شيد  ال����وزراء  جمل�ض 
النواب وال�شيد عمار احلكيم وال�شيد هادي 
العامري وال�شيخ قي�ض اخلزعلي و عدد من 
ف�شائل  وقيادات  والنواب  الوزراء  ال�شادة 

احل�شد ال�شعبي وال�شخ�شيات ال�شيا�شية. 
ال�شعبي  للح�شد  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  واك��د 
التاريخ،  �شيخلده  بطويل  موقف  املقد�ض 
االره��اب،  طاغوت  ملواجهة  ان��رى  حينما 
امل��ت��م��ث��ل ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض، واوق���ف���ه على 
م�شارف بغداد، بعد ان ت�شاقطت املحافظات 
الواحدة تلو االخرى يف قب�شته، مبينا ان 
يف  فارقة  نقطة  �شكل  حتقق  ال��ذي  الن�شر 
ا�شاليب القتال احلديث وحرب املدن والتي 
ال�شعبي، واخذت  للح�شد  فيها  الغلبة  باتت 
هذه االنت�شارات �شفة عاملية بعد ان حاول 

االع��ام  خ��ال  من  �شمعته  ت�شويه  االع���داء 
املغر�ض.

الكبري  ال��راب��ط  اىل  ال��وزي��ر  ال�شيد  وا���ش��ار 

اذ  ال�شعبي  واحل�شد  الع�شرين  ث��ورة  بني 
الدينية  املرجعية  فتوى  من  نابعان  انهما 
البناء العراق وع�شائره الغيورة التي لبت 

االر�ض والعر�ض،  النداء وانتف�شت النقاذ 
الفتا اىل ان هذه التجربة الع�شيبة �شتكون 
بناء  اع���ادة  نحو  االن��ط��اق  نقطة  مبثابة 

منظومة امنية وطنية ر�شينة يكون للح�شد 
لكونهم  فيها  االوف����ر  الن�شيب  ال�شعبي 

حفظوا تراب العراق بدمائهم الطاهرة.

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي، ان القوات االمنية حققت انت�شارات 
اجلماعات  �شيطرة  من  املحافظات  اغلب  بتحرير  �شاهمت  كبرية 

االرهابية وانها �شتزف ب�شرى حترير الباد يف القريب العاجل.
التي  )ط��وع��ة(  احل��اج��ة  ا�شتقباله  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر 
جت�شيد  يف  بدورها  م�شيدا  �شبايكر،  جمزرة  من  الناجني  احت�شنت 

اللحمة الوطنية التي يتكون منها الن�شيج املجتمعي العراقي.
واثنى ال�شيد الوزير: على الدور البطويل الذي لعبته ال�شيدة االوىل 
)طوعة(  احلاجة  اكدت  بدورها  والفداء،  الت�شحية  يف  العراق  يف 
العادل  الق�شا�ض  تنفيذ  يف  ب��ارزا  دورا  حققت  العدل  وزارة  ب��ان 
للمناطق اعادة احلياة  البارز يف  الدور  لها   بحق اجلناة، و�شيكون 

 املحررة.

اأن الوزارة ما�شية  اأكد وزير العدل د.حيدر الزاملي 
يف تب�شيط االإج��راءات احلكومية يف جميع الدوائر 
الر�شمي  ا�شتقباله يف مكتبة  ذلك خال  العدلية: ذكر 

النائب عن حمافظة بابل �شامل امل�شلماوي. 
وقال اإعام الوزارة: ان ال�شائقة املالية التي مير بها 

البلد حالت دون افتتاح جممعات عدلية جديدة. 
طرح  ال��ع��دل  وزي��ر  م��ن  امل�شلماوي  طلب  جانبه  م��ن 
�شكنية  اىل  الزراعية  االأرا�شي  جن�ض  تغيري  م�شكلة 
القائمة حاليًا،  النزاعات  على اجلهات املخت�شة حلل 
و  الزراعة  وزارة  به  ت�شرتك  املو�شوع  هذا  ان  علمًا 
وزارة املوارد املائية وكذلك وزارة اال�شكان واالعمار 
والبلديات.ي�شار اىل ان وزير العدل قد وعد بتقدمي 
وجميع  بابل  حمافظة  اإىل  العدلية  اخلدمات  اأف�شل 
ابناء حمافظاتنا العزيزة على الرغم من ال�شعوبات 

املالية يف الوقت الراهن. 

هنئ ال�شيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ال�شعب 
حققتها  ال��ت��ي  االن��ت�����ش��ارات  مبنا�شبة  ال��ع��راق��ي 
عمليات  يف  ال�شعبي  واحل�شد  االمنية  قواتنا 
حت��ري��ر ال��ف��ل��وج��ة، م��ع��ت��را ه���ذه االن��ت�����ش��ارات 
لبناء  احلقيقة  االنطاقة  االر���ض  على  املتحققة 

البلد واعادة الوحدة ونبذ الطائفية.
يف  القاها  كلمة  خ��ال  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذل��ك  ذك��ر 
ال��وزارة  مبنى  يف  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
عام  مدير  و  ع��ب��ادي  قا�شم  امل�شت�شار  بح�شور 
من  وع���دد  الع�شكري،  ح�شني  اال���ش��اح  دائ���رة 
موؤكدا  االأخبار،  والوكاالت  الف�شائية  القنوات 

تاأهيل  الإع��ادة  خطة  بو�شع  با�شرت  ال��وزارة  ان 
للمبا�شرة  املحررة  املناطق  يف  العدلية  دوائرها 
بذلك  واال���ش��راع  للمواطنني  اخل��دم��ات  بتقدمي 

ح�شب توجيهات ال�شيد رئي�ض الوزراء. 
قدمته  ال��ذي  املنجز  ان  الوزير،  ال�شيد  واو�شح 
حاولت  التي  اجل��ه��ات  لبع�ض  ي��رق  مل  ال���وزارة 
طموحاتها  حتقيق  يف  ال���وزارة  م�شرية  عرقلة 

وتقدمي اف�شل اخلدمات للمواطنني،
م�شريا اىل ان جناح جتربة احلكومة االلكرتونية 
اال�شاح  ودائ���رة  القا�شرين  رع��اي��ة  دائ���رة  يف 
العراقية �شكل نقلة حقيقة يف العمل املوؤ�ش�شاتي 

ال��وزارة.ويف معر�ض اجابته عن ا�شئلة  لدوائر 
عدد من ال�شحفيني،

اكد ال�شيد الوزير ان زيارة القن�شلية ال�شعودية 
لل�شوابط  وفقا  جاء  املركزي  النا�شرية  ل�شجن 
وال��ق��وان��ني امل��ع��م��ول ب��ه��ا وال��ت��ي ت��ت��ي��ح اي�����ش��ًا 
ل�����ش��ف��ارت��ن��ا ب���زي���ارة ال�����ش��ج��ن��اء ال��ع��راق��ي��ني يف 

ال�شعودية واالطاع على او�شاعهم، 
زيارة  عن  االع��ام  و�شائل  بع�ض  نقلته  ما  نافيا 
�شكل  باي  تدخله  او  لل�شجن  ال�شعودي  ال�شفري 
م�شتمرة  ال����وزارة  ان  مو�شحا  اال���ش��ك��ال،  م��ن 
وح�شب  وغريه  باالعدام  الق�شاء  احكام  بتنفيذ 

اي  ترف�ض  وانها  العراقية  الق�شائية  ال��ق��رارات 
م�شيدا  ال��ع��راق��ي،  ال���دم  ح�شاب  على  م�شاومة 
الق�شاء  جمل�ض  و  اجلمهورية  رئا�شة  بتعاون 

االعلى يف هذا اجلانب.
حيث مت تنفيذ حكم االعدام بحق ١٢ مدان خال 
اعلنتها  اح�شائية  اخر  بعد  املا�شي  ال�شهر  فرتة 

الوزارة بتنفيذ احلكم بحق ٢٢ مدان �شابقًا. 
العدلية  ال��دوائ��ر  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا���ش��اف 
الدولة،  خزينة  بها  رف��دت  كبرية  ارباحا  حققت 
م�شريا اىل دور دائرة رعاية القا�شرين يف حفظ 

وتنمية اموال القا�شرين.

وزير العدل: انت�سارات )املقاومة اال�سالمية( ك�سرت �سوكة االإرهاب واالإعالم املغر�ض

خالل استقباله الحاجة )طوعة( التي احتضنت الناجين من مجزرة سبايكر

خالل كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بالوزارة

وزير العدل: العراقيني دفعوا �سريبة حترير البالد من الدماء الزكية

الوطن بناء  العادة  حقيقية  انطالقة  الفلوجة  حترير  العدل:  وزير 

وزير العدل: قواتنا االمنية �ستزف ب�سرى حترير البالد قريبا وزير العدل: ما�سون يف 
تب�سيط االإجراءات يف جميع 

الدوائر العدلية

خالل استقباله النائب 
عن محافظة بابل سالم المسلماوي

تكملة الكلمة �ض4

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ِرِهْم َلَقِديٌر  ُهْم ُظِلُموا َواإِنَّ اللََّه َعَلى َن�شْ اأُِذَن ِللَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن ِباأَنَّ

�شدق الله العلي العظيم
واإذ نحن يف غمرة االنت�شارات املتحققة على اأيدي قواتنا االأمنية 
ان  اال  ي�شعنا  ال  الفلوجة،  حترير  عمليات  يف  ال�شعبي  واحل�شد 
نحمد الله حق حمده على نعمة حترر اغلب مناطق الباد من دن�ض 
رحمة  لوال  لتتحقق  االنت�شارات  هذه  ك��ادت  ما  والتي  االإره��اب 
واحل�شد  االأمنية  القوات  من  الغيارى  العراق  اأبناء  ونه�شة  الله 
ال�شعبي التي اأوقفت متدد داع�ض وك�شرت �شوكته يف اأهم معاقله.
ويف هذه املرحلة الفا�شلة من التحديات التي عا�شها العراق �شعبا 
الذي �شيكون االنطاقة احلقيقية  وحكومة حتقق هذا االنت�شار 
نحو بناء دولة امنة للمواطن الذي �شيكون له الدور االأكر فيها 
ونبذ  احلقيقي  والتاحم  الوحدة  للعراقيني  اأعادت  احلرب  فهذه 
الطائفية والفرقة وهذه احلالة من الوحدة ال�شعبية �شتكون حجر 

االأ�شا�ض التي يبنى عليها العراق اجلديد.
البطلة مبختلف �شنوفها ومقاتلي  االأمنية  فنهنئ ون�شكر قواتنا 
الع�شابات  على  االن��ت�����ش��ارات  ب��ه��ذه  االأب��ط��ال  ال�شعبي  احل�شد 
االإجرامية وحترير ار�ض بلدنا العزيز من دن�ض هذه الع�شابات 
، كذلك نهنئ اأبناء �شعبنا العزيز باالنت�شارات املتحققة ون�شكره 
داعني  االإره��اب  �شد  املقاتلني  من  الأبنائه  قدمه  ال��ذي  الدعم  على 
املوىل عز وجل اأن مين علينا ونرى بالقريب العاجل حترير كل 

�شر من ار�ض العراق العظيم.
وو�شط هذه االأحداث املت�شارعة فاأن وزارة العدل تعمل وبحركة 
دوؤوب����ة م��ن اج��ل حتقيق اأه��داف��ه��ا امل��ر���ش��وم��ة ب��رغ��م االأو���ش��اع 
االقت�شادية ال�شعبة وقلة التخ�شي�شات املالية �شمن موازنة العام 
احلايل، اإال اأننا عملنا على جميع املحاور وحققنا الن�شاب الازم 
للعمل املوؤ�ش�شاتي الذي ي�شاهم يف تعزيز �شيادة الدولة واملواطن 
على حدا �شواء، هذه املهام الكبرية عملت الوزارة على اجنازها 
وعلى مراحل بهدف اإن�شاف املواطن وحتقيق العدالة االجتماعية، 
اال ان املنجز الذي حتقق مل يرق الأعداء العراق فباتوا ين�شبون 
االتهامات  ويكيلون  العمل  عجلة  يف  الع�شي  وي�شعون  املكائد 
الباطلة، وما كان لنا اال ان ن�شتغل هذه االأباطيل لنندفع جمددا يف 
طريق حتقيق االأهداف الكبرية، والتي حتقق من خالها يف دائرة 
االإ�شاح العراقية تنفيذ الق�شا�ض العادل يف هذه الفرتة بع�شرات 
االإرهابيني والقتلة ممن تلطخت اأيديهم بدماء االأبرياء، حيث مت 
تنفيذ حكم االإعدام بحق )١٢( مدانا خال ال�شهر املا�شي وح�شب 
القانون �شاكرين بذلك تعاون رئا�شة اجلمهورية وجمل�ض الق�شاء 
اإىل  اإ�شافة  ال��وزارة،  لعمل  ال�شاندة  التنفيذية   واجلهات  االأعلى 
العمل املهني والفني الذي حتقق من خاله اجناز منظومة اإدخال 
�شبكة  النزالء عر  مراقبة  واالأخرى  الكرتونيا  النزالء  معلومات 
كامريات تربط بجميع �شجون العراق بغرف العمليات بالدائرة 

العامة والوزارة.

حترير الفلوجة
 ك�سر �سوكة االرهاب

د. حيدر الزاملي
داع�ض بتنظيم  املتمثل  االره��اب،  طاغوت  ملواجهة  ان��رى  حينما  التاريخ،  �سيخلده  بطويل  موقف  املقد�ض  ال�سعبي  للح�سد  ان  الوزير:  ال�سيد  اكد 

على هامش حضوره احتفالية إقامتها فصائل الحشد الشعبي بذكرى ثورة العشرين
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

مدير ق�سم حقوق االن�سان: م�ساركة 
وزير العدل يف املحافل الدولية 

و�سعت ملف حقوق االن�سان يف 
ن�سابه احلقيقي

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة م�شتمرة يف اجناز م�شروع 
املكننة االلكرتونية, لي�شمل جميع دوائرها يف عموم املحافظات للحفاظ 

على حقوق �شريحة القا�شرين.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده اليوم اخلمي�س 
يف دائرة رعاية القا�شرين يف الكرخ, مبنا�شبة افتتاح م�شروع )املكننة 
الكرتوين  معلوماتي  نظام  وتطبيق  بت�شميم  اخلا�س  االلكرتونية( 
لدائرة رعاية القا�شرين يف بغداد ومديرياتها الفرعية, م�شريا اىل اهمية 
ال��وزارة  اهتمامات  اولويات  من  وتعترب  مهمة  دائ��رة  يف  امل�شروع  هذا 
كونها تعنى باإدارة وا�شتثمار اموال �شريحة القا�شرين, باال�شافة اىل ان 
هذا امل�شروع �شيطبق يف باقي الدوائر االخرى يف الفرتة القريبة املقبلة.
يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم  امل�����ش��روع  ه��ذا  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا���ش��اف 
اىل  باال�شافة  والتالعب,  التلف  من  القا�شرين  ا�شابري  على  احلفاظ 
مت  امل�شروع  ان  مبينا  املخت�س,  املوظف  قبل  من  اليها  الو�شول  �شرعة 
نظام  با�شتخدام  الكرتونية  وادارة  ار�شفة  االول  الق�شم  ق�شمني,  على 
ار�شدة  مبراقبة  خا�س  معلوماتي  نظام  الثاين  والق�شم   )Mfiles(

القا�شرين.
رعاية  دائ��رة  يف  التجريبي  العمل  افتتاح  ان  اىل  الوزير  ال�شيد  وا�شار 
بغداد,  يف  القا�شرين  لرعاية  دائ��رت��ني  افتتاح  �شبقه  الكرخ  قا�شرين 
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري, مبينا 
ان العمل جاٍر ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا 

امل�شروع.
يف  االلكرتونية  لالر�شفة  م�شروع  اول  افتتحت  العدل  وزارة  ان  يذكر 
دائرة اال�شالح العراقية يف وقت �شابق, وبا�شراف ومتابعة من ال�شيد 

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

قال ال�شيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة 
عملها,  مهام  وف��ق  القانون  اح��ك��ام  بتنفيذ  م�شتمرة 
بكل من  الق�شا�س  وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ 

ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
القاها  ال��ت��ي  كلمته  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذل���ك  ذك���ر 
مبنا�شبة  ال����وزارة  ن�شمته  ال���ذي  التاأبيني  باحلفل 
رئي�س  بح�شور  ال����وزارة,  ل�شهداء  الثالثة  ال��ذك��رى 
جم��ل�����س ���ش��ورى ال���دول���ة وامل��ف��ت�����س ال��ع��ام وامل����دراء 
العامون وامل�شت�شارين, م�شريا اىل ان االرهاب �شعى 
وزارة  مبوظفي  املتمثل  ال��ق��ان��ون  روح  ال�شتهداف 

هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام  تاريخ  وان  العدل, 
يوم خا�س ب� )�شهيد وزارة العدل(.

تر�شيخها  اك��دت  ال���وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وتابع 
ذوي  تعيني  خ��الل  م��ن  وامل��ث��اب��رة  االن�شانية  مفهوم 
�شحايا االرهاب بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا, 
ايقافها  القتلة  ح���اول  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  الك��م��ال 
تنب�س  التي  ال��دم��اء  وان  االنتحارية,  بالتفجريات 
بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد 

يف وزارة العدل.
واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال 

احلفل  بعد  املنعقد  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ُط���رح 
االعدام,  املنفذ بحقهم حكم  بعدد  التاأبيني, واخلا�س 
مدانني  بحق  حكما  ال)2٥(  قرابة  نفذت  ال��وزارة  ان 

عراقيني وغري عراقيني.
الروتينية اخلا�شة  ان احللقات  الوزير:  ال�شيد  وبني 
مبلف االعدام, واعادة املحاكمة الكرث من مرة, ال�شبب 
الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ بحق االرهابيني, موؤكدا 
ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ 
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني, وان قائمة التنفيذ 

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي, ان القوات االمنية حققت 
من  املحافظات  اغلب  بتحرير  �شاهمت  كبرية  انت�شارات 
خالل  ذلك  الوزير  ال�شيد  االرهابية.ذكر  اجلماعات  �شيطرة 
 , العراق  يف   ) جماعي  �شمري  التون�شي)  ال�شفري  ا�شتقباله 
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلبًا على جانب اجناز 
ال�شجون  بناء  اكمال  جانب  يف  وخا�شة  ال��وزارة  م�شاريع 
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف 
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير: ان الوزارة م�شتعدة على فتح 
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني, مبينا ان الوزارة حققت 
�شعي  ال�شفري,  اكد  املجاالت.بدوره  جميع  يف  كبريًا  تقدمًا 
الوزارة يف جميع  التعاون مع  يد  التون�شية ملد  اجلمهورية 
وتو�شيع  االتفاقيات  توقيع  جمال  يف  والتعاون  املجاالت, 

العالقات مابني البلدين .

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, على اأهمية اجناز املعامالت 
االإج���راءات  وجت���اوز  املمكنة  بال�شرعة  العدلية  ال��دوائ��ر  يف 
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية, م�شددا على حما�شبة 
املعرقلة  ال�شوابط  �شمن  واجباتها  اأداء  يف  املق�شرة  اجلهات 
تفقدية  زيارة  ذلك خالل  الوزير  ال�شيد  املواطنني.ذكر  مل�شالح 
ال�شخ�شية ملعامالت  الكرخ, ومتابعته   / العدل  الكاتب  لدائرة 
الجناز  الالزمة  امل�شتم�شكات  باعتماد  وجه  حيث  املواطنني, 
مرفقات  طلب  عدم  اأهمية  مع  �شحتها,  من  التاأكد  بعد  املعاملة 
اإىل  م�شريا  القانون,  يف  ال��واردة  امل�شتلزمات  �شمن  تدخل  ال 
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان 
�شاأنه  من  وال��ذي  الواحدة  لنافذة  لنظام  وفقا  املعاملة  اجن��از 

اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
واأو�شح ال�شيد الوزير: ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة 
تطبيق  يف  عالية  اجن��از  ن�شبة  حققت  والتي  املجال  ه��ذا  يف 
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها 
واجناز  وممتلكاتهم  املواطنني  م�شالح  على  احلفاظ  اجل  من 
االإن�شان  حقوق  ملعايري  تطبيقا  املمكنة,  بال�شرعة  معامالتهم 
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب 
ملف  وغلق  احلد  على  بظاللها  تلقي  اأن  �شاأنها  ومن  االإداري, 

الف�شاد املايل.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي ���ش��رورة 
ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك ب���ني ال�������وزارة واجل��ه��ات 
االن�شان,  حقوق  جم��ال  يف  االخ���رى  الر�شمية 
م���وؤك���دا ان ال�����وزارة مت��ث��ل احل��ك��وم��ة يف ه��ذا 
االن�شان  حقوق  وزارة  مهام  نقل  بعد  اجلانب 

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد 
اال�شتاذ  برئي�شها  ولقائه  العراقيني,  احلقوقيني 
علي نعمة ال�شمري, وعددا من اع�شاء االحتاد, 
وموؤكدا  لالحتاد  رئي�شا  انتخابه  باعادة  مهنئا 
وزارة  ع��م��ل  تقييم  يف  اه��م��ي��ة  ل��ه  االحت����اد  ان 
جهة  كونها  االخ��رى  املوؤ�ش�شات  وباقي  العدل 

الدولية  للمنظمات  بالن�شبة  مكانة  لها  حمايدة, 
واملوؤ�ش�شات االعالمية.

امكانية  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  وب��ح��ث 
واالحت��اد,  ال��وزارة  بني  م�شرتكة  جلان  ت�شكيل 
حقوق  يخ�س  ما  يف  امل�شرتك  العمل  لتن�شيق 
بعمل  املتعلقة  القانونية  واجل��وان��ب  االن�شان 

النزالء,  �شراح  اط��الق  ملف  فيها  مبا  ال���وزارة 
العراقية,  اال�شالح  بدائرة  املتعلقة  والق�شايا 
اي  لتقدمي  تام  ا�شتعداد  ال��وزارة على  ان  مبينا 

م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه اللجان.
وت���ن���اول ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ���الل ال��ل��ق��اء, اه��م 
االع��دام,  احكام  تنفيذ  بتاأخر  املتعلقة  امل�شاكل 

الوزارة  قدمتها  التي  واالقرتاحات  واخلطوات 
اثرت  التق�شف  حالة  ان  مبينا  اجلانب,  هذا  يف 
اخلا�شة  ال����وزارة  م�شاريع  على  كبري  ب�شكل 
ال�شجون  م�شاريع  اهمها  ومن  اال�شالح  بدائرة 
العمالقة التي كانت �شتق�شي ب�شكل نهائي على 
اال�شالح  دائرة  منها  تعاين  التي  الزخم  حاالت 

العراقية.
الكبري  بالدور  االحت��اد  رئي�س  ا�شاد  جانبه  من 
ل�����وزارة ال��ع��دل يف ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��واط��ن��ني, 
امل��دان��ني,  االره��اب��ني  بحق  الق�شا�س  وان����زال 
ب��اال���ش��اف��ة اىل م�����ش��اري��ع ال������وزارة اخل��ا���ش��ة 

بدوائرها العدلية.

امل�شيحيني  ان  الزاملي,  حيدر  د.  الوزير  ال�شيد  اك��د 
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي, وان اي 

�شكوى منه متثل مطلبًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي 
يف  امل�شيحية  الطوائف  ع��ن  وف��دا  ال����وزارة,  مقر  يف 
امل�شرق  لكني�شة  البطريرك  اجلاثليق  من  كل  العراق 
االآ�شورية )كيوركي�س الثالث( و رئي�س طائفة ال�شريان 
رئي�س  و  ح���اوا(  )�شويريو�س  امل��ط��ران  االرث��وذك�����س 
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور 
ال��روم  ملطرانية  العام  الوكيل  و  اآ���ش��ادوري��ان(  )اآف��اك 
م�شريا  الفريد(,  )يونان  االب  العراق  يف  االرثوذك�س 
يف  امل�شيحي  الفرد  لها  ينتمي  التي  اجلذور  عمق  اىل 
ار�س الرافدين, وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف 
وامل��ك��ون��ات االخ���رى.وب���ح���ث ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ��الل 
اللقاء, �شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني 
توجيهات  ان  مبينا  ال��ع��راق,  ار����س  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن 

دون  للحيلولة  ا�شتباقية  اج���راءات  باتخاذ  ���ش��درت 
ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.

التزوير  ح��االت  من  ع��دد  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا�شاف 
التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود 
مت  وق��د  هجرتهم,  ب�شبب  ال�شخ�شي  باحلق  املطالب 
االقارب  لغري  الوكالة  حالة  معاجلة  اآلية  على  االتفاق 
املواطن  حقوق  ل�شمان  الثانية  او  االوىل  بالدرجة 
قبل  م��ن  ال��وك��ال��ة  على  امل�شادقة  خ��الل  م��ن  امل�شيحي 
القانون(  ح�شب  )امل�شجلة  امل�شيحية  الطوائف  زعماء 
او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني, لقطع الطريق على 
الذي  االمني  الو�شع  ي�شتغلون  النفو�س ممن  �شعاف 

تعاين منها البالد.
الوزير, على  لل�شيد  �شكرهم  الوفد عن  من جانبه عرب 
عقارات  مو�شوع  متابعة  وج��دي��ة  اال�شتقبال  ح�شن 
اله��ل  خ��دم��ة  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  ل��ه  متمنني  امل�شيحني, 

العراق.

وزير العدل: تطبيق امل�سروع يف دوائر رعاية القا�سرين �سمانة للحفاظ على اأموال هذه ال�سريحة املهمة

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

وزير العدل يوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات امل�سيحيني

وزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان

وزير العدل يوؤكد امل�سي بتنفيذ احكام االعدام و الق�سا�ض بكل من مي�ض ار�ض العراق و�سيادته
وزير العدل: بدء العد التنازيل 

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل  يف الذكرى 
وا�شتباحت  ال��وزارة  لبناية  االإرهابيني  من  �شرذمة  باقتحام 
امل�شحني  ل�شهدائنا  البطولية  املواقف  ن�شتذكر  دماء موظفيها, 
ال�شحايا يف هذه  باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل 
التي  وال�شجاعة  البطولة  ملاآثر  وا�شتذكارا  االأليمة,  احلادثة 
القانون  دعائم  الذين ر�شخوا  اأولئك  االأبرار  �شهداوؤنا  �شطرها 
حرية  �شماء  لونت  التي  تلك  الفذة  ومواقفهم  الزكية  بدمائهم 
للجميع  القتلةنوؤكد  الإرادة  ان تخ�شع  بالكربياء واأبت  العراق 
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور 
العزيز  �شعبنا  الأب��ن��اء  خدمة  ال����وزارة  ه��ذه  يف  منا  املطلوب 
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة واالإ�شرار على تنفيذ 
الق�شا�س العادل بكل من �شولت له نف�شه امل�شا�س باأمن العراق 
و�شيادته وا�شتقراره, وال مينعنا من ذلك تخر�شات من يريد ان 
ال�شم عرب  ال�شائعات وين�شر  ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري 
كل و�شيلة متاحة, ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام 
مبهامهم فلكل اأولئك نقول خاب �شعيكم وف�شلت حيلتكم , فان 
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة 
عايل  قدر  على  واإنهم  القانون,  واإنفاذ  العزيز  البلد  هذا  ابناء 
�شوره  باأب�شع  االإره��اب  واجهوا  فقد  احليل  بهذه  الوعي  من 
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم 
املنا�شبة  هذه  نقول.ويف  ما  على  دليل  اأو�شح  الذكرى  وهذه 
االأليمة نقف اإجالال واإكبارا لقيم املبادئ والرفعة التي ج�شدها 
مقدمتهم  ويف  االإره���اب  ل�شرور  الت�شدي  يف  العراق  �شهداء 
احل�شد  وجم��اه��دو  االأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  يف  امل�شحون  االأب��ط��ال 
�شهداء  من  اأبطالنا  اخلالد  يومهم  يف  منهم  ونخ�س  ال�شعبي, 
املنا�شبة ذكرى �شنوية  بان تكون هذه  الذين نفتخر  ال��وزارة, 
االإرهابي  اال�شتهداف  بان  منا  اإميانا  العدل(,  وزارة  ل�)�شهيد 
االأول يف عام 2009, كان بداية ملحاوالت االنتقام من كوادر 
لبناية  االإره��اب  اقتحام عتاة  اأتى بعده  ال��وزارة, وال��ذي  هذه 
الوزارة يف موقعها البديل يف االعتداء الثاين وقتل موظفيها 
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين 
القانون  اإنفاذ  العاملية يف  اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح 
عند موظفي وزارة العدل, لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ 
وزارة  ب�)�شهيد  خا�س  يوم  هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام 
اأكليال رمزيًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية  ليكون  العدل(, 
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة 

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

د. حيدر الزاملي
القا�سرين �سريحة  ام����وال  وا���س��ت��ث��م��ار  ب�����اإدارة  تعنى  ك��ون��ه��ا  ال�����وزارة  اه��ت��م��ام��ات  اول���وي���ات  م��ن  امل�����س��روع  يعترب 

عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلق ال�سخ�سي ب�سبب هجرتهم, وقد مت االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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اإن  ق��ال وزي��ر ال��ع��دل د. حيدر ال��زام��ل��ي، 
العراقيني دفعوا �شريبة ا�شتعادة اأرا�شي 
الباد املغت�شبة من داع�ض االإرهابي دماء 
واأرواح زكية عبدت طريق حرية الباد.
اأعلن ال�شيد الوزير عن ذلك خال كلمة له، 
يف املوؤمتر االول حتت عنوان العراقيون 
ل��ل��ح�����ش��د م�����ش��ان��دون وال�����ذي مت ع��ق��ده 
كلية  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��ك��رمي��ة  برعايته 
القانون يف جامعة وا�شط، مبديا �شعادته 
االإره���اب  على  املتحققة  ب��االن��ت�����ش��ارات 
من  الفلوجة  بتحرير  الف�شيل  ال�شهر  يف 

�شيطرة تنظيم داع�ض.

العدل  وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  واك��د 
الق�شاء على االره��اب  ت��وؤدي دوره��ا يف 
م���ن خ���ال ت��ن��ف��ي��ذ اح���ك���ام االع�����دام مبن 
االب��ري��اء،ح��ي��ث  ب��دم��اء  اي��دي��ه��م  تلطخت 
من  العديد  تنفيذ  املا�شية  الفرتة  �شهدت 
ال��ع��راق��ي،  للقانون  وف��ق��ًا  االح��ك��ام  ه��ذه 
لردع  و�شعيا  ال�شحايا  لعوائل  ان�شافًا 
معاقل  اخ��ر  على  الق�شاء  حتى  اجل��ن��اة 

االرهاب يف عراقنا احلبيب.
حلول  اي��ج��اد  اىل  ال��وزي��ر،  ال�شيد  ودع��ا 
جذرية لارهاب والفكر املت�شدد عر فتح 
كل  لتفكيك  املنطقة  دول  م��ع  احل���وارات 

التي  الكوارث  االزمات ومنع تكرار هذه 
وا�شفرت  ال��دويل  الو�شع  على  انعك�شت 
عن اعمال ارهابية يف اغلب دول العامل، 
العك�شية  الهجرة  منع  اهمية  اىل  م�شريا 
جتنيدهم  خ��اي��ا  وت��ف��ك��ي��ك  ل��اإره��اب��ي��ني 
ن�شر  للحد من  ال��دول  تلك  امل��وج��ودة يف 
الوزير  ال�شيد  وا�شتدرك  ال�شال.  فكرها 
خال  م��ن  عملنا  فقد  وب��دورن��ا  ب��ال��ق��ول: 
والعاملية  العربية  املحافل  يف  ح�شورنا 
ك�)جمل�ض وزراء العدل العرب، وجمل�ض 
ال��ط��روح��ات  بتقدمي  االن�����ش��ان(،  ح��ق��وق 
جت��رمي  يف  ت�شهم  ان  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 

بكل  وادانتها  االرهابية  داع�ض  ع�شابات 
العراق و�شد  املرتكبة يف  االبادة  جرائم 
هذا  يف  العمل  ان  اىل  الفتا  االن�شانية، 
امتد  ب��ل  احل��د  ه��ذا  يقف عند  امل��ج��ال مل 
ن��ح��و امل��ج��ال��ني ال��ع��رب��ي واالق��ل��ي��م��ي من 
تقدمي  على  العربية  ال��دول  جامعة  خال 
الفكر  ن�شر  لتجرمي  ال��ق��وان��ني  م�شاريع 
باجتاه  امل��ح��ر���ض  ب��اع��ت��ب��اره  التكفريي 
ب��اجت��اه  وامل���ح���رك  ال��ط��ائ��ف��ي  التح�شيد 
جت��ن��ي��د االره���اب���ي���ني م���ن ك���ل اال���ش��ق��اع 
القوميات  جميع  من  االبرياء  ال�شتهداف 

والطوائف.

خالل كلمة له القاها في مؤتمر حضرته شخصيات رسمية واكاديمية وعشائرية بمحافظة واسط



حيا وزير العدل د. حيدر الزاملي، القوات 
يف  ودوره����م  ال�شعبي  واحل�����ش��د  االم��ن��ي��ة 
الكبري  العمل  ان  مبينا  الفلوجة،  حترير 
ورفع  العدلية  الدوائر  يف  �شيتحقق  الذي 
ن�شر  �شيكون  امل��واط��ن  خ��دم��ة  م�شتوى 

رديف لالنت�شارات على االرهاب.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل جل�شة جمل�س 
ال��وزارة،  مقر  يف  املنعقدة  الرابعة  العدل 
�شورى  جمل�س  رئي�س  وح�شور  برئا�شته 
الدولة واملدراء العامني يف الوزارة لبحث 
متابعة  ودرا���ش��ة  اجلل�شة  اع��م��ال  ج���دول 

املنجز من مقررات اجلل�شة ال�شابقة.
الوزارة  الوزير احتياجات  ال�شيد  وناق�س 
وال��ي��ات اي��ج��اد احل��ل��ول ال��الزم��ة ملعوقات 
�شمن  امل��درج��ة  للمقرتحات  وف��ق��ا  العمل 
جدول االعمال، م�شددا على اهمية ال�شرعة 
املدد املحددة  التوجيهات �شمن  يف اجناز 
لكل مو�شوع مبا ي�شاهم يف حتقيق معدل 

العمل ورفع وتريته.
العدلية  ال���دوائ���ر  ال��وزي��ر  ال�شيد  ووج���ه 
عن  الفائ�شني  املوظفني  على  جرد  باجراء 

احل��اج��ة الع����ادة ت��وزي��ع��ه��م ع��ل��ى ال��دوائ��ر 
�شكناهم،  م��ن��اط��ق  م���راع���اة  م��ع  ال��ع��دل��ي��ة 
ال��ك��وادر  يف  ال��ع��ج��ز  ���ش��د  يف  ي�شاهم  مب��ا 
لدوائر  بع�س  منها  تعاين  التي  الوظيفية 
الوظيفي يف  الرتهل  العدلية وانهاء حالة 
على  مبجملها  توؤثر  والتي  الدوائر  بع�س 
هيكلة  اع���ادة  اهمية  م��ع  العمل،  م�شتوى 
العدالة  ليحقق  م��رك��زي  ب�شكل  ال��دوائ��ر 
الكوادر  على  االبقاء  و�شمان  التوزيع  يف 

اال�شا�شية التي تدير دفة العمل.
توفري  اهمية  على  ال��وزي��ر  ال�شيد  واك���د 
املكننة  م�شروع  الجن��از  امل��ايل  االحتياج 
االلكرتونية واالر�شفة لل�شجالت العقارية، 
ف��ر���ش��ة،  اق����رب  يف  ب��ه  ل��ل��م��ب��ا���ش��رة  �شعيا 
املعامالت  اجن���از  يف  ال�شرعة  يتيح  مب��ا 
ام��الك  حفظ  اج����راءات  و�شمن  العقارية 
امل��واط��ن��ني وع���دم ال��ت��الع��ب ب��ه��ا، موجها 
باهمية ان تبحث دائرة الت�شجيل العقاري 
بدفع امل�شتحقات املالية املرتتبة على ايجار 
االبنية التابعة لها على �شكل دفعات حلني 
توفر املبالغ الالزمة ال�شتكمال امل�شتحقات 

هذا  والدولة عن  للمواطنني  الدفع  ملوجبة 
اجلانب.

وا�شار ال�شيد الوزير اىل اهمية ح�شم ملف 
العالقة  ذات  م��ع اجل��ه��ات  اج���ور اخل��دم��ة 
�شواء كانت وزارة املالية والدوائر العدلية 
الك�شوفات اخلا�س عن االيرادات  وتقدمي 
ال��دوائ��ر  لتحديد  دائ���رة  ك��ل  ع��ن  املتحققة 
املتميزة يف تطبيق القرار )25(، ومكافئة 
فتح  م��راع��اة  اهمية  م��ع  عليها،  القائمني 
احل�شابات املالية امل�شتقلة لكل دائرة عدلية 
اجلباية  م��ن  امل�شتح�شلة  املبالغ  الي���داع 
اتباعها  الواجب  االج��راءات  من  باعتباره 
قانونيا، مع اجراء جرد �شهري عن املبالغ 

املتحققة.
واوعز ال�شيد الوزير على خلفية املقرتحات 
باهمية  العام  املفت�س  املطروحة من مكتب 
اىل  املحالة  الق�شايا  ح�شم  يف  اال���ش��راع 
دائرة الت�شجيل العقاري، وال�شعي لتوجيه 
االجابة  على  الدائرة  يف  القانوين  الق�شم 
الطلبات  على  امل��ح��ددة  للتوقيتات  وف��ق��ا 

امل�شتعجلة وح�شمها بال�شرعة املمكنة.

وزير العدل يدعو لرفع م�صتوى العمل ليكون رديفًا للن�صر على االرهاب
خالل جلسة مجلس العدل الرابعة

جتريها  التي  ال��زي��ارات  ان  ال��ع��دل،  وزارة  اك��دت 
واالج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ث��ل��ي��ات  القن�شليات 
ياأتي  العراقية  ال�شجون  يف  املوجودين  لنزالئها 
املعمول  الدولية  االن�شان  حقوق  �شياقات  �شمن 
ب��ه��ا، وال��ت��ي ت��وج��ب اه��م��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل ب��امل��ث��ل مع 
العراقيني  ال�شجناء  زي��ارة  لدى  الوفود العراقية 

الدوبلوما�شية  املمثليات  قبل  من  العامل  دول  يف 
العراقية. وقال اعالم الوزارة يف بيان �شدر اليوم 
ال�شعودية يف  القن�شلية  زيارة ممثل  ان  االثنني، 
بغداد ل�شجن النا�شرية املركزي ولقائهم ب�شجناء 
القانونية والر�شمية  �شعوديني يعد من اجلوانب 
كان  والتي  الدولية  االتفاقيات  عليها  ن�شت  التي 

العراق طرفًا فيها. 
وا����ش���اف: ان زي�����ارات ال���وف���ود ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
لل�شجون يتم بطلب من وزارة اخلارجية ا�شتجابة 
جميع  ���ش��ف��ارات  قبل  م��ن  باملثل  التعامل  لطلب 
لل�شفارة  ليتيح  ال��ع��راق،  يف  امل��ت��واج��دة  البلدان 
املتواجدين  العراقيني  ال�شجناء  زي��ارة  العراقية 

البلدان اي�شًا، ونزوال عند هذه  على ارا�شي تلك 
االلتزامات والتعهدات الر�شمية مت ال�شماح ملمثل 
القن�شلية ال�شعودية بزيارة ال�شجناء ال�شعوديني 
االم��ن  جهاز  ع��ن  وممثلني  ال�شجن  ادارة  برفقة 
العمليات  وق��ي��ادة  امل��خ��اب��رات  وج��ه��از  ال��وط��ن��ي 
الرقابة  اط��ار  و�شمن  خمت�شرة  ال��زي��ارة  وكانت 

امل�شددة.
وزارة  يف  العربية  ال��دائ��رة  مدير  ان  اىل  ي�شار 
وزارة  زار  قد  ال�شدر  حبيب  ال�شفري  اخلارجية 
ال���ع���دل يف وق����ت ���ش��اب��ق ط��ال��ب��ًا ت��ف��ع��ي��ل م��ب��دئ 
العراقيني  ال�شجناء  زي��ارة  ليتم  باملثل  التعامل 
ملتزم  العراق  وان  البلدان  وباقي  ال�شعودية  يف 

احلكومة  قبل  من  توقيعها  مت  التي  باالتفاقيات 
مع بلدان العامل.  موؤكدين ان وزارة العدل ما�شية 
للقوانني  وف��ق��ًا  ال��ق��ان��ون  اح��ك��ام  بتنفيذ  وتلتزم 
من  العراق  اللتزامات  وتطبيقًا  النافذة  العراقية 
خالل املعاهدات الدولية وبدون التاأثر باملزايدات 

وما يربك اداء عملها ونظام الدولة العام. 

بيان توضيحي صادر عن وزارة العدل 

زيارة ممثلي ال�صفارات ملواطنيهم ال�صجناء يف العراق يتم �صمن �صياقات االتفاقيات الدولية وتطبيقًا ملبداأ التعامل باملثل
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وزير العدل: ن�صعى لتوفري فر�ص عمل �صمن الرقعة اجلغرافية للدوائر امل�صتحدثة
ال�شعي  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اأك��د 
الفتتاح دوائر عدلية يف املناطق ذات الزخم 
م�شريا  وامل��ح��اف��ظ��ات،  ب��غ��داد  يف  ال�شكاين 
اىل اهمية توفري فر�س عمل للخريجني من 

�شكنة املناطق يف الدوائر اجلديدة.
يف  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  الوزير  ال�شيد  ق��ال 
من  وف���دا  ال�����وزارة،  مبقر  الر�شمي  مكتبه 
حمافظة  من  والوجهاء  وال�شيوخ  ال�شادة 

للع�شائر  الكبري  ال��دور  على  موؤكدا  وا�شط، 
و���ش��ري��ح��ة ال�����ش��ب��اب ل��ل��خ��روج م���ن االزم���ة 
الوزير:  ال�شيد  واب��دى  البلد.  بها  مير  التي 
ا���ش��ت��ع��داد ال�����وزارة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مطالب 

اطيافها  خمتلف  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة  الع�شائر 
م�شيدا  العدلية،  ال��دوائ��ر  بعمل  واملتعلقة 
الع�شائر  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 
عملها  وتقييم  ال��ع��دل  وزارة  م��ع  للتوا�شل 

وم�شاندتها.
ال��وزارة متكنت  ان  الوزير:  ال�شيد  وا�شاف 
االره���اب وتبني  م�شروع جت��رمي  ط��رح  م��ن 
م��وق��ف ح����ازم ����ش���ده، م��ع��ت��را ان ال��ع��راق 
الفكر  لهذا  بت�شديه  اجمع  العامل  عن  ينوب 
حقوق  ملف  توليها  اىل  باال�شافة  املتطرف، 
حظيت  وقد  ادارت��ه،  يف  وجناحها  االن�شان 
امللف  ه��ذا  الإدارت��ه��ا  دولية  باإ�شادة  ال���وزارة 
احل�شور،  ا�شاد  جانبهم  من  عالية.  مبهنية 
اخلدمات  تقدمي  يف  للوزارة  الكبري  بالدور 
باال�شافة  املحافظات،  جميع  يف  للمواطنني 
االخري  الفرتة  خ��الل  امللحوظ  التطور  اىل 
دعم  م��وؤك��دي��ن  ال�����وزارة،  عمل  م��ن  املا�شية 
الإجن��اح  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الع�شائر 

عملها واالرتقاء به.

قطعت  العدل  وزارة  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  اكد 
االن�شان  حقوق  معايري  تطبيق  جم��ال  يف  كبرية  ا�شواطا 
�شمن �شياقات العمل املناطة بها، وعلى �شقني االول املتعلق 
بحقوق املواطنني واملوظفني على حدا �شواء، وال�شق االخر 
املنظمات  باهتمام  يحظى  وال��ذي  النزالء  بحقوق  اخلا�س 

الدولية املخت�شة.
اعلن الوزير عن ذلك خالل ا�شتقباله يف مكتبه الر�شمي، مدير 
ال��وزراء  ملجل�س  العامة  باالمانة  اللجان  �شوؤون  دائ��رة  عام 

العدل  امللفات منحت وزارة  ان هذه  مبينا  علي،  ابت�شام  د. 
وزارة  ملف  نقل  اج��راءات  مع  التعامل  يف  الالزمة  اخلرة 

حقوق االن�شان، وعلى ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.
امل�شاعدة  تقدمي  يف  الكامل  دعمه  ال��وزي��ر،  ال�شيد  واب��دى 
وتقدمي  االج��راءات  تب�شيط  ت�شتهدف  التي  للجان  الالزمة 
اخلدمات للمواطنني ب�شكل مب�شط، مبينا ان ابواب الوزارة 
واملنظمات  احلكومية  اجلهات  جميع  مع  للتعاون  مفتوحة 
جميع  م��ع  والتعامل  العمل  مبعايري  ل��الرت��ق��اء  االن�شانية 

ال�شرائح التي تتعامل معها الوزارة.
باالمانة  اللجان  ���ش��وؤون  دائ���رة  ع��ام  مدير  اك��دت  ب��دوره��ا، 
العامة ملجل�س الوزراء د. ابت�شام علي، ان الهدف من الزيارة 
مناق�شة ملفات وزارة حقوق االن�شان التي مت نقلها للعدل، 
ا�شافة  احلكومية،  االج��راءات  تب�شيط  جلنة  عمل  ومتابعة 
ليتالئم  االن�شان  حقوق  جم��ال  يف  امل�شرتك  التعاون  اىل 
نتيجة  العراقي  االن�شان  لها  تعر�س  التي  املعاناة  مع حجم 

االعمال االرهابية والتي اثرت على الو�شع العام للبلد.

اطالق العمل بالتعليمات
 اجلديدة لقرو�ص امل�صرف ال�صناعي والتجاري والزراعي 

بالتعليمات اجلديدة  العمل  اطالق  قرب  العدل  اعلنت وزارة 
للم�شتثمرين  املمنوحة  ال��ق��رو���س  مقابل  ال��ع��ق��ارات  حلجز 
ان مت عقد  بعد  ال�شناعي والتجاري والزراعي  امل�شرف  من 
امل�شارف  ممثلي  ب��ني  م�شرتكة  وحما�شر  اجتماعات  ع��دة 
املفت�س  ومكتب  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  ودائ����رة  ال��ع��الق��ة  ذات 
جديدة  اآلية  اعتماد  التعليمات  وتت�شمن  ال��وزارة،  يف  العام 
النفو�س  �شعاف  ومنع  العام  امل��ال  على  على احلفاظ  تعمل 
حجزه  امل��راد  العقار  بتقييم  اخلا�شة  الك�شوفات  تزوير  من 

 مقابل القر�س وان اليكون التقييم مبالغ فيه واكرث من قيمة
 العقار . 

ومن جانب اخر اعلنت الوزارة بانها م�شتمرة مبتابعة تخمني 
مبالغ القرو�س التي جتري حاليًا وكذلك متابعة مامت اجرائه 
خارج ال�شوابط واحالة املخالفني اىل املحاكم املخت�شة، وان 
بالقرو�س  تالعب  عمليات  بك�شف  �شاهمت  االج��راءات  هذه 
مبا يقرب من ٧٠ مليار دينار وايقاف هدر اكرث من هذا املبلغ 

مقابل قرو�س كانت معدة لل�شرف ومت ايقافها.

وزير العدل: الوزارة متتلك خربة كبرية يف التعامل مع ملف حقوق االن�صان
خالل استقباله مدير عام دائرة شؤون اللجان باالمانة العامة لمجلس الوزراء

لدى استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة واسط

نظمت �شعبة االر�شاد الديني التابعة 
العراقية، عددا من  لدائرة اال�شالح 
واالر�شادية،  الدينية  املحا�شرات 
اعدته  �شامل  تثقيفي  برنامج  �شمن 

الدائرة لتوعية النزالء وتاأهيلهم.
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���ش��الح 
ال��ع��راق��ي��ة ح�����ش��ني ال��ع�����ش��ك��ري، ان 
�شجن  يف  ال��دي��ن��ي  االر���ش��اد  �شعبة 
حما�شرات  نظمت   ، ببغداد  الن�شاء 
النزيالت  لتوعية  وار�شادية  دينية 
املحا�شرات  ان  مبينا  امل���ودع���ات، 
تنظم ب�شكل �شهري وتتناول ا�شئلة 
ع��ام��ة،  وا���ش��ئ��ل��ة  وار���ش��ادي��ة  فقهية 

�شملت )19٧( نزيلة. 
واأ����ش���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان ه��ذه 
امل���ح���ا����ش���رات ت�����ش��اع��د ال��ن��زي��الت 
ع��ل��ى اك��ت�����ش��اب م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة 

الق�شايا  جممل  ح��ول  و�شحيحة 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة ال��ت��ي ب��دوره��ا 
االه�������داف  ت�������ش���اه���م يف حت���ق���ي���ق 
املرجوة واملخطط لها من قبل دائرة 

ر�شالتها  ت��رتج��م  ك��ون��ه��ا  اال���ش��الح 
ال��رئ��ي�����ش��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ث��ل ب��اإ���ش��الح 
وتاأهيلهم  ال�شجون  داخ��ل  ال��ن��زالء 

�شلوكيا.

بهدف توعية النزيالت سلوكيا وتربويا

�صعبة االر�صاد الديني تنظم عددا من املحا�صرات 
الدينية يف �صجن الن�صاء ببغداد

اأك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، على ���ش��رورة 
واال�شتماع  للوزارة  الوظيفية  الكوادر  مع  التوا�شل 
بتقدمي  اال�شا�س  املنطلق  باعتبارهم  م�شاكلهم،  اىل 

اخلدمات للمواطنني.
موظفي  من  ع��ددا  لقائه  خ��الل  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وق��ال 
ال�شخ�شية  احتياجاتهم  ا�شتعر�شوا  الذين  ال��وزارة 
واخلا�شة  والعامة  الوظيفية  با�شتحقاقاتهم  املتعلقة 
اال�شا�شية  االحتياجات  توفري  ان  العمل،  مبتطلبات 
ل��ل��ع��م��ل يف ال���دوائ���ر ال��ع��دل��ي��ة مب���ا ي��وف��ر اخل��دم��ات 
عمل  اول��وي��ات  م��ن  باعتبارها  للموظفني،  ال��الزم��ة 
بت�شكيل  �شدرت  التوجيهات  بان  مو�شحا  ال��وزارة، 
ومتابعة  املوظفني  ع��ن  احل��ي��ف  ب��رف��ع  خا�شة  جل��ان��ا 
ان  يذكر  لها.  ال��الزم��ة  احللول  وو�شع  احتياجاتهم 
ملفات  درا���ش��ة  يف  ب��اال���ش��راع  اوع���ز  ال��وزي��ر  ال�شيد 
املوظفني وت�شحيح م�شكلة الت�شكني وتعديل درجاتهم 
وفقا ال�شتحقاقهم، بعد اإ�شدار ا�شتمارة خا�شة بطلب 
اتاحت  والتي  للوزارة،  الر�شمي  املوقع  على  املقابلة 
وعر�س   ال��وزي��ر  ال�شيد  مبقابلة  للموظفني   الفر�شة 

م�شاكلهم.

اخلا�شة  حت�شرياته  الق�شائي  املعهد  اج���رى 
 ،)39( ل��ل��دورة  امل��ت��ق��دم��ني  الطلبة  ب��اخ��ت��ب��ارات 

ا�شتعدادا لالختبار التحريري.
وقال مدير عام املعهد د. ريا�س ح�شني: ان املعهد 
االختبارات  الإج��راء  ولوج�شتيًا  اداري���ًا  ي�شتعد 
والعمل   ،)39( ل���ل���دورة  ب��امل��ت��ق��دم��ني  اخل��ا���ش��ة 

م�شتمر وفق جداول حمدد و�شواًل لليوم اخلا�س 
وقت  يف  �شيحدد  وال��ذي  التحريري  باالإختبار 

الحق.
الت��زال  املعهد  ادارة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���ش��اف 
للجهات  الر�شمية  املخاطبات  اجن���از  ط��ور  يف 
وال��ت��ي  ب��امل��ت��ق��دم��ني  ال��ع��الق��ة واخل���ا����ش���ة  ذات 

ت�����ش��م��ل ال��ب��ح��ث ع���ن ال�����ش��ري ال��ذات��ي��ة اخل��ا���ش��ة 
املوؤ�ش�شات  ���ش��ه��ادة  م��ع  ح���دا  ع��ل��ى  م��ت��ق��دم  ب��ك��ل 
وال�شلوك  ال�شرية  ح�شن  ب�شمنها  فيها  العاملني 
متقدم،  بكل  اخل��ا���س  واالج��ت��م��اع��ي  الوظيفي 
هذه ملتابعة  جلان  �شكلت  االدارة  ان  اىل   م�شريا 

 االجراءات.

و�شائل  بع�س  تناقلته  م��ا  ال��ع��دل،  وزارة  نفت 
نزيل   )2000( نقل  عن  معلومات  من  االع��الم 
حمكومني بجرائم ارهابية اىل �شجن النا�شرية.

ح�شني  العراقية  اال�شالح  دائرة  عام  مدير  وقال 
عنوان  حت��ت  ن�شر  ال��ذي  اخل��ر  ان  الع�شكري، 
�شجونها  من  نزيل   2000 لنقل  ت�شعى  )بغداد 
ال�شحة،  عار عن  املركزي(  النا�شرية  اىل �شجن 
نافيا ان يكون قد �شرح الي من و�شائل االعالم 

املذكور  اخل��ر  اىل ان  ي�شار  املعلومات.   بهذه 
العراقية  دائرة اال�شالح  قد ن�شب اىل مدير عام 
ح�����ش��ني ال��ع�����ش��ك��ري، وت�����ش��م��ن م��ع��ل��وم��ات عن 
الذي  ال�شحة، االمر  لها من  ا�شا�س  ال�شجون، ال 
حت��ري  الر�شينة  االع����الم  و���ش��ائ��ل  م��ن  يتطلب 
املعلومة  على  واحل�شول  واملو�شوعية  ال��دق��ة 
بق�شم  الوزارة واملتمثل  الرئي�س يف  امل�شدر  من 

االعالم فيها.

خالل مقابلته عددا من موظفي الوزارة
وزير العدل: املوظفني املنطلق اال�صا�صي 

لتقدمي اخلدمات للمواطنني

املعهد الق�صائي ي�صكل جلان ملتابعة املخاطبات 
الر�صمية اخلا�صة باملتقدمني

العدل تنفي خرب من�صوب لدائرة اال�صالح العراقية 
ب�صاأن نقل )2000( ارهابي ل�صجن النا�صرية املركزي
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والتق�سيمات  املتابعة  ق�سم  عن  فكرة  تقدمي   *
واالعمال  منها  يتكون  التي  والفنية  االدارية 

املوكلة لها؟   
متابعة  �شعب  خللال  مللن  مهامه  الق�شم  ميللار�للس   -
العقاري  الت�شجيل  ومتابعة  العراقية  اال�للشللاح 
التخطيط  دائللرتللي  ومللتللابللعللة  الللعللدول  والللكللتللاب 
والعاقات العدلية ومتابعة دائرتي التنفيذ ورعاية 
القا�شرين وكما تلحق بالق�شم �شعب موزعة ح�شب 
الو�شطى  املنطقة  متابعة  �شعبة  وهللي  املللنللاطللق 
وتتوىل متابعة عمل الدوائر العدلية واق�شام دائرة 
وكرباء  بابل  حمافظات  يف  الللعللراقللي  اال�للشللاح 
ووا�شط,  والديوانية  اال�شرف  والنجف  املقد�شة 
اجلنوبية  املنطقة  متابعة  �شعب  يخ�س  فيما  امللا 
فتتوىل متابعة عمل الدوائر العديل واق�شام دائرة 
ومي�شان  قار  وذي  الب�شرة  يف  العراقية  اال�شاح 
ال�شمالية  املللنللطللقللة  مللتللابللعللة  �شعبة  املللا  واملللثللنللى 
واق�شام  العدلية  الللدوائللر  عمل  متابعة  فتتوىل 
دائرة اال�شاح العراقية يف نينوى و�شاح الدين 
وكركوك واالنبار ودياىل وكذلك ال�شجون التابعة 
لوزارة العدل االحتادية يف اقليم كرد�شتان, وكما 
ار�شفة  و  حفظ  االر�للشلليللف  �شعبة  بالق�شم  يلحق 
والواردة  الق�شم  من  ال�شادرة  واخلطابات  الكتب 
اليه, وكما مت بناًء على االوامر ال�شادرة من ال�شيد 
�شعبة  با�شتحداث  الزاملي  حيدر  د.  العدل  وزيللر 

احلكومة االلكرتونية و�شعبة املراقبة والتحكم.
* عمل ق�سم املتابعة والتن�سيق ودوره يف �سبط ايقاع 
الرقابي  ودوره  جهة،  من  العدلية  للدوائر  العمل 

ال�ساند لعمل اجلهات الرقابية يف الوزارة؟
- يقوم الق�شم وا�شتنادًا ملا جاء يف نظامه الداخلي 
�شواء  العدلية  للدوائر  امليدانية  الزيارات  باأجراء 
كانت كدوائر عامة او الدوائر الفرعية التابعة لها 
يف بغداد واملحافظات للوقوف على ابرز امل�شاكل 
واملعوقات التي تعرقل عمل تلك الدوائر وحماولة 
ثم  ومللن  عملها  يف  وال�شعف  القوة  نقاط  حتديد 
واملعوقات  امل�شاكل  لهذه  املقرتحة  احللول  تقدمي 
وو�شعها امام انظار ال�شيد الوزير للم�شادقة عليها 
واعتمادها كخطط عمل م�شتقبلية للدوائر العدلية, 
لعمل  ال�شاند  الرقابي  الق�شم  دور  يخ�س  فيما  اما 
اجلهات الرقابية للوزارة فيتم ذلك من خال تنفيذ 
الوزير  ال�شيد  قبل  من  للق�شم  ال�شادرة  االواملللر 
كون  االخلللرى  الرقابية  اجلللهللات  مللع  وبالتن�شيق 
الهدف امل�شرتك للجميع هو االرتقاء بعمل الدوائر 
العدلية وتقدمي اف�شل اخلدمات للمواطن العراقي. 
وقاَم ِق�شُم املُتاَبعة والتن�شيق ِبعدة َخطواٍت َنوعية 
يف االرتقاء ِبواقع وِزارة الَعدل يف َماالت ُمتعددة 
يف َفرتة تويل وزير العدل د. َحيدر الزاملي مهام 
االأول  ُمقرَتَحني  َتقدمي  اأبرزها  من  وكان  الللوزارة 
َيُخ�س ا�شتحداث حَماكم للق�شاء االإداري وحَماكم 
َق�شاء املوظفني يف املُحافظات ِلتخفيف العبء عن 
َح�شم  وَت�شهيل  واملوظف  الَدولة  �شورى  َمل�س 
,والللثللاين  املَنافذ  ِمللن  َعللدد  اأَكلللر  بللزيللادة  الق�شايا 
يف  الق�شائي  للَمعهد  ُفللروع  َفتح  باإمكانية  خا�س 
وال�شمالية  واجلنوب  االأو�شط  الُفرات  حُمافظات 
املَعهد  من  املُتخرجني  الُق�شاة  اأَعلللداد  قلة  ِب�شبب 
الَق�شايا  َح�شم  على  �َشلبًا  َينعك�س  اللللذي  االأَملللر 
ة على َمل�س الَق�شاء االأَعلى. َوقد َحظي  املَعرو�شَ
ِبت�َشكيل  واأَمللر  الَوزير  ال�َشيد  باهتمام  املُقرَتحنينّ 
واي�شًا  القانون  وفللق  املُقرَتحني  ِلَتنفيذ  جَلَنتني 
ُمتابعة اإجناز َترويج َطلبات الَعفو اخلا�س َتنفيذًا 
ِلقرار َمل�س الوزراء املُرقم )321 ل�شنة 2014( 
َوذلك باالأ�شراف على ا�شتكمال االأجراءات املَطلوبة 
وُمتابعة َعمل الِلجان ابتداًء من الق�شم اال�شاحي 
واىل  اال�للشللاح  دائلللرة  يف  الرئي�شية  الَلجنة  ُثللم 
االأمانة  اإىل  َرفعها  ُثم  الوزارة  املَركزية يف  اللجنة 
العامة مِلجل�س الوزراء )مَت اإجناز اكرث من 90 % 

من الطلبات(.
احلايل  للعام  املتابعة  ق�سم  عمل  منجزات   *
يف  واالداري  املايل  الف�ساد  مكافحة  يف  ودوره 
يف  املتبعة  اخلطط  اهم  ا�ستعرا�ض  ال��وزارة، 

التعامل مع هذا امللف؟
- الللقلل�للشللم ومللنللذ ا�للشللتللحللداثلله �للشللبللاق يف تللقللدمي 
املللقللرتحللات اخلللا�للشللة مبللكللافللحللة الللفلل�للشللاد امللللايل 
معاقبة  خلللال  مللن  لي�س  اللللللوزارة  يف  واالداري 
املوظف امل�شيء فقط وامنا بتقدمي الدعم للموظف 
اجللليللد وحتللديللد اللللدوائلللر املللتللملليللزة وهلللذا مللا مت 
تقدميه من خال مقرتح الدائرة املتميزة واملوظف 
من  ابتداء  املقرتح  تنفيذ  مت  حيث  �شنويًا  املتميز 

دائرة  لكل  التميز  درع  منح  مت  حيث   2013 عام 
متميزة على م�شتوى املحافظات وكذلك منح درع 
للموظف املتميز يف كل دائرة من دوائرنا العدلية, 
العمل  ور�لللس  مللن  عللدد  بتنفيذ  الق�شم  قللام  وكللمللا 
يف  واالداري  امللللايل  الف�شاد  مبكافحة  اخلللا�للشللة 
دوائر الوزارة للو�شول اىل اف�شل ال�شبل يف احلد 
من هذه الظاهر على املدى الق�شري والق�شاء عليها 
على املدى البعيد, واي�شا كان للق�شم الدور الفاعل 
الدوائر و  ابرز مكامن اخللل يف عمل  يف حتديد 
املوظفني  من  العديد  بقيام  يتعلق  فيما  خ�شو�شًا 
العرف مبتعدين  بالعمل وفق  العدلية  يف دوائرنا 
عن ما جاء يف القانون اخلا�س بعمل الدائرة حيث 
�شاهمت  التي  و  واحللول  املقرتحات  الق�شم  قدم 
ب�شكل فاعل بعودة روح القانون يف عمل دوائرنا 
اعللاه  جللاء  مللا  ان  بالذكر  اجلللديللر  ومللن  العدلية, 
ا�شتبيانات  اجللراء  يف  اتباعها  مت  خطة  وفق  كان 
وكذلك  واملللايل  االداري  الف�شاد  مبكافحة  خا�شة 
ومن  العدلية  الللدوائللر  بعمل  خا�شة  ا�شتبيانات 
اال�شتبيانات  بهذه  اخلا�شة  النتائج  حتليل  خال 
للق�شم  كللان  كما  انللفللًا.  املللذكللورة  احللللللول  و�شعت 
اللللدورات  مللن  عللدد  تنظيم  يف  وفللعللال  كبري  دور 

التعيينات  من  للموظفني  والتاأهيلية  التدريبية 
اجلديدة لغر�س تاأهيلهم و تهيئتهم ال�شتام مهام 
لذلك  الللازمللة  اخلللرة  واإعطائهم  اجلللديللد  عملهم 
العامة  الللدوائللر  مع  وبالتعاون  الق�شم  قللام  حيث 
وادارية  تدريبية وقانونية وفنية  دورات  بتنظيم 
و  بللغللداد  يف  العدلية  الللدوائللر  لللكللوادر  وح�شابية 
موظفي  اداء  على  ايجابًا  انعك�س  مما  املحافظات 

تلك الدوائر.
* ما هي املعوقات االأ�سا�سية لعمل ق�سم املتابعة 

والتن�سيق، االثار ال�سلبية الناجمة عن التق�سف 
املايل؟

موؤ�ش�شات  و  دوائلللر  جميع  يف  احللللال  هللو  كما   -
الدولة فان اثر التق�شف املايل و قلة التخ�شي�شات 
املالية للق�شم كان وا�شحا من حيث تقليل الزيارات 
اللوج�شتي  الدعم  توفري  عدم  و  العدلية  للدوائر 
التحقيقية  للجان  ايللفللاد(  واجلللور  نقل  )و�للشللائللط 
�شبب  ممللا  اللللوزاريلللة  االوامللللر  مبللوجللب  امل�شكلة 
املهمة  اللجان  هللذه  مللن  العديد  اجنللاز  تاخري  يف 
حاد  نق�س  مللن  الق�شم  يعاين  وكما  اخلللطللرية,  و 
املكتبية  واالجهزة  القرطا�شية  مللواد  يخ�س  فيما 
الق�شم  ادارة  تثني  لن  و  مل  املعوقات  هللذه  ولكن 
ما ميكن من اجلهد يف  اق�شى  بذل  ومنت�شبيه يف 
�شبيل اجناز االعمال املوكلة اليهم وفق التوقيتات 
الزمنية املحددة وبال�شورة التي تخدم املواطن و 

امل�شلحة العامة.
ح�سم  يف  والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  م�ساهمة  مدى  ما   *
ملفات �سكاوى املواطنني واملراجعني، وملف ترفيعات 

املوظفني واحت�ساب خدمتهم الوظيفية؟
- ان ق�شم املتابعة و التن�شيق كان له الدور الكبري 
حتال  التي  و  املواطنني  �شكاوى  ملفات  ح�شم  يف 
اليه مبوجب هوام�س ال�شيد الوزير و كذلك اللجان 
ال�شادرة  و  الق�شم  اع�شاء  من  امل�شكلة  التحقيقية 
مبوجب اوامر وزارية حيث يتم التعامل مع هذه 
الق�شم مبهنية و حرفية  ال�شكاوى من قبل اع�شاء 
م�شهودة لهم للو�شول اىل نتائج مر�شية و ميكن 
من خال تتبع االعمال املنجزة فيما يخ�س �شكاوى 
املواطنني فقد كانت يف عام 2014 ما يقارب 56 
�شكوى مت ح�شم 45 منها ام يف عام 2015 فكانت 
منها  �شكوى   40 ح�شم  مت  �شكوى   48 يقارب  ما 
احلللايل  الللعللام  يف  ال�شكاوى  عللدد  بلغت  حللني  يف 
 32 ح�شم  مت  و  �شكوى   46 اللليللوم  هللذا  لغاية  و 
نود  و   , تبقى  ما  جللاري يف اجنللاز  العمل  و  منها 
التحقيقية  اللجان  ان  اجلللانللب  هللذا  يف  نبني  ان 
قي  جهدها  ين�شب  ال  الق�شم  اع�شاء  من  امل�شكلة 
معاقبة املوظف امل�شيء فقط وامنا و�شع اليد على 
التي  اخللل  مواطن  يف  �شببا  كانت  التي  امل�شكلة 
للق�شم  كان  كما  �شكواه.و  لتقدمي  باملواطن  حذت 

عديدة  تزوير  حللاالت  عن  الك�شف  يف  كبريا  دورا 
توجيه  عنها  جنللم  الللتللي  و  العدلية  دوائللرنللا  يف 
عقوبات ادارية للموظفني ومنها على �شبيل املثال 
ال احل�شر توجيه عقوبة العزل خم�شة موظفني من 
موظفي دوائنا العدلية الرتكابهم خمالفات ج�شيمة 
ت�شر بامل�شلحة العامة وهدر باملال العام  حيث مت 
العقارات  من  عللدد  يف  تاعب  وجللود  عن  الك�شف 
تقدر  والتي  احلكومية  امل�شارف  الحللد  املرهونة 
امللف  احيل  وقللد  دوالر  مليون  اربعني  من  باكرث 
اىل املحاكم املخت�شة, ومت موؤخرا وبجهود فريق 
تقدر  عقارات  تزوير  حماولة  باإحباط  ق�شمنا  من 
حمافظة  اعمال  �شمن  الدومنات  مبئات  م�شاحتها 
بعمل  ا�شادت  التي  اجلهات  �شمن  من  .و  الب�شرة 
تقرير  يف  جللاء  ما  هو  اللللوزارة  خللارج  من  الق�شم 
تقييم االداء املعد من قبل فريق عمل هيئة النزاهة 
يف عام 2014 حيث متت اال�شادة بن�شاط الق�شم 
فيما يخ�س مكافحة الف�شاد االداري واملايل ويكاد 
التي ت�شيد به  الللوزارات  الق�شم الوحيد يف  يكون 

هيئة النزاهة.
* التعريف بدور ق�سم املتابعة يف اال�سرف على اجناز 
العدلية،  الدوائر  يف  االلكرتونية  االر�سفة  برنامج 
باالرقام  العدلية  الدوائر  منه يف  ما حتقق  وما مدى 

واملخططات البيانية ان وجدت؟.
على  املبا�شر  اال�للشللراف  على  التابعة  ق�شم  عمل   -
املعني  القا�شرين  رعللايللة  دائلللرة  مكننة   م�شروع 
القا�شرين  ب�شريحة  اخلا�شة  االوللليللات  بتوثيق 
من  امللفات  هللذه  يحمي  ر�شني  الللكللرتوين  بنظام 
التاعب والتزوير و قد مت اجناز مراحل متقدمة 
الرئي�شي  البيانات  مركز  بت�شغيل  امل�شروع  مللن 
وربط ثاث مديريات يف بغداد )ال�شدر, الر�شافة, 
الكرخ( ويتم العمل حاليا على متام امل�شروع لباقي 
النظام  يت�شمن  والللذي  املحافظات  يف  املديريات 
 )m- files( االلكرتونية  واالر�شفة  املحا�شبي 
و�شمان  القا�شرين  امللوال  حفظ  �شي�شمن  والللذي 

حقوقهم. 
تقع  التي  الهامة  امللفات  من  ال�سجون  ملف   *
يتم  كيف  ال��ع��دل،  وزار  م�سوؤوليات  �سمن 
اخلطط  لتنفيذ  ال�سجون  ادارات  مع  التن�سيق 

والربامج ال�سنوية يف هذا اجلانب؟
قانونية  اأطللر  �شمن  يدخل  ال�شجون  ت�شنيف   -
واجللتللمللاعلليللة وحللقللوقلليللة تللفللرز مللن خللالللهللا نللوع 
�شجون  فهناك  املحكوم  ال�شخ�س  وعمر  اجلرمية 
النزيل  حمكومية  تتعدى  التي  املللوؤبللدة  االأحللكللام 
اخلفيفة  االأحللكللام  و�شجون  عاما  الع�شرين  فيها 
الرا�شد,  ال�شن  دون  هم  الذين  االأحللداث  و�شجون 
املوكلة  امللفات  اهم  من  ال�شجون  ملف  يعد  وبذلك 
مع  الكبري  التعاون  ان  املللوؤكللد  ومللن  عاتقنا  على 
تذليل  يف  �شاهم  اال�شاح  دائللرة  عام  مدير  ال�شيد 
الكثري من العقبات و ت�شهيل عمل اللجان ووحدات 
ال�شجون  ادارة  مع  التن�شيق  يتم  حيث  املتابعة 
الللدائللرة  عمل  مبتابعة  ال�شنوية  اخلطط  لتنفيذ 
املحاكم  اىل  وادارتهم وت�شفريهم  النزالء  وملفات 
والبحث االجتماعي لهم وكل ما يتعلق بهم, وُتعد 
والتي  ال�شعب  اأحدث  من  والتحكم  املراقبة  �شعبة 
ال�شيد  توجيهات  ح�شب  مللوؤخللرا  ا�شتحداثها  مت 
النواة  عملها  ميثل  حيث  الزاملي  د.حيدر  الوزير 
ال�شجون  حماية  و  امن  على  لل�شيطرة  اال�شا�شية 
ومتابعة  ال�شجنية  االقلل�للشللام  مللراقللبللة  تللتللوىل  و 
ن�شبها  مت  كللامللريات  منظومة  بللوا�للشللطللة  عملها 

بغرف  الكرتونيا  مربوطة  ال�شجون  معظم  يف 
التقارير  ورفع  واملتابعة  البيانات  خلزن  مركزية 
ومعاجلة  واملخالفات  اخلروقات  ور�شد  الدورية 
اعمال ال�شغب وتبليغ اجلهات املخت�شة ملعاجلتها 
التي  اخلطوات  �شمن  من  واي�شا  وقللت.  با�شرع 
الق�شم يف مال ملف ال�شجون هو تقدمي  خطاها 
ووفق  املتكاملة  اال�شاحية  املدينة  ان�شاء  مقرتح 
املوا�شفات العاملية اخلا�شة بتنظيم عمل ال�شجون 
ومبللا يللراعللى فيه مللبللادئ حللقللوق االنلل�للشللان حيث 

الوزير  ال�شيد  قبل  من  املقرتح  على  املوافقة  متت 
اجلللهللات  مللن  الر�شمية  املللوافللقللات  وا�شتح�شال 
املعنية وقد تكفل الق�شم باجناز الت�شاميم االولية 
لكافة مرافق املدينة اال�شاحية والتي من املقرر ان 
ت�شع اىل خم�شني الف نزيل ومهزة بكل و�شائل 
اال�شاح والتاهيل والعاج و حتتوي على احدث 
املحاكمات  بللاأجللراء  تتيح  التي  االت�شال  و�شائل 
للمجرمني اخلطرين من خال حلقة فديوية مغلقة 
املحاكم  اىل  لرتحيلهم  اال�شطرار  دون  وحممية 
مع  بالتن�شيق  وذللللك  املللكللاين  االخت�شا�س  وفللق 
الت�شريعات  بعد تعديل وو�شع  الق�شائية  اجلهات 
الازمة لذلك, ومت بالفعل اجناز املاكيت املعماري 
لللهللذه املللديللنللة مللن قللبللل كللللوادر الللقلل�للشللم واخللتلليللار 
بامل�شروع  اخلللا�للس  االر�لللس  قطعه  وتخ�شي�س 
الديوانية وقد مت االختيار  والواقعة يف حمافظة 
وفق معايري امنية واجتماعية و طبوغرافية ولكن 
حالة التق�شف التي مير بها البلد حاليا حالت دون 
ال�شادة  من  ونللاأمللل  التنفيذ  حيز  امل�شروع  و�شع 
امللل�للشللوؤولللني امللل�للشللاهللمللة يف تللذللليللل املللعللوقللات يف 
�شبيل اجنازه مما له من اثر كبري يف تقليل الزخم 
كذلك  و  احلالية  اال�شاحية  االق�شام  يف  احلا�شل 
امل�شروع يف م�شاف  هذا  العراق من خال  دخول 
الللنللزالء  تاهيل  اعلللادة  عملية  يف  املتقدمة  اللللدول 

املودعني يف ال�شجون بطرق متطورة.
الت�سجيل  دائ��رة  اىل  االخ��رة  زيارتكم   *
العقاري، ما ي النتائج املتحققة من خاللها، مع 

ذكر اهم نتائجها؟
دائللرة  اىل  االخلللرية  التفقدية  زيللارتللنللا  جلللاءت   -
اخلدمي  الواقع  على  لاإطاع  العقاري  الت�شجيل 
مدير  مع  لقائنا  خللال   اكدنا  و  للمواطنني  املقدم 
عام دائرة الت�شجيل العقاري, على �شرورة اجناز 
تعقيد متا�شيا  ب�شا�شة ودون  املواطنني  معامات 
العدل  وزير  ال�شيد  وتوجيهات  احلكومة  نهج  مع 
اجلللراءات  تب�شيط  الللزاملللللي واخلللا�للشللة  حلليللدر  د. 
اف�شل  تللقللدمي  ي�شمن  مبللا  املللواطللنللني  مللعللامللات 
ال�شليمة.  القانونية  االطلللر  وفللق  لهم  اخلللدمللات 
الدائرة  مبنى  اروقللة  يف  جتولنا  خال  وا�شتمعنا 
الدائرة  موظفي  ووجهنا  املواطنني  م�شاكل  اىل 
امتام  دون  حتول  التي  املعوقات  تذليل  ب�شرورة 
الت�شجيل  عام  مدير  لل�شيد  واو�شحنا  معاماتهم. 
�شابقا  كان  كما  �شين�شب  الق�شم  عمل  ان  العقاري 
بدعم وم�شاندة دوائر الت�شجيل العقاري مبا ي�شهم 
باالرتقاء  الدوائر وامل�شاهمة  تلك  يف تطوير عمل 

بنوع اخلدمة و ي�شرها ملراجعي تلك الدوائر.
جل�سة  ومقررات  توجيهات  مع  التعامل  يتم  كيف   *
مراحل  عرب  اجن��ازه��ا  يتم  وه��ل  ال��ع��دل،  جمل�ض 

وبالتن�سيق مع الدوائر العدلية ذات العالقة؟
ال�شيد  مكتب  مللن  كللتللاب  مبللوجللب  االجلللراء  يتم   -
الوزير موجه اىل الق�شم ملتابعة تنفيذ املقررات مع 

الدوائر العدلية املعنية.
توكل  بن�ساطات  والتن�سيق  ملتابعة  ق�سم  يعنى   *
هي  ما  الوزير،  مكتب  من  مبا�سر  ب�سكل  اليه 

طبيعة هذه االعمال؟
مع  التن�شيق  بينها  مللن  عللدة  ن�شاطات  للق�شم   -
الللدور كان وا�شحًا من خال  االعللام, وهذا  ق�شم 
ن�شرة  با�شم  الدورية  الن�شرات  من  لعدد  ا�شداره 
املتابعة والتي وافق على ا�شدارها ال�شيد الوزير 
الق�شم, وكذلك  ن�شاطات و اخبار  ابرز  بها  وين�شر 
وزارة  باجنازات  خا�س  كرا�س  وطبع  ا�شدار  مت 
العدل لاأعوام 2011 و2012 و2013 وكرا�س 
�للشللامللل لللثللاث �للشللنللوات و تللوزيللعلله علللللى اللل�للشللادة 
لتعرفيهم  واملواطنني  الرملان  واع�شاء  الللوزراء 
باهم اجنازات الوزارة وابرزها. واجلدير بالعلم 
والتن�شيق  املتابعة  ق�شم  اعلللام  وحلللدة  لللدى  ان 
تعنى  الق�شم  �شعب  على  موزعني  ارتباط  اع�شاء 
و  الفرعية  الللدوائللر  ن�شاطات  وار�للشللال  بتوثيق 
خا�شة يف املحافظات لعر�شها حتت انظار ال�شيد 
االعللام  و�للشللائللل  يف  منها  املميز  ن�شر  و  الللوزيللر 
املختلفة, كما ت�شميم و تنفيذ عدد من البو�شرتات 
اخلا�شة بتوجيهات ال�شادرة من ال�شيد الوزير اىل 
على  وتوزيعها  طبعها  ومت  العدل  وزارة  موظفي 
الدوائر العدلية, وقد اخذ الق�شم على عاتقه تنفيذ 
عدد من املوؤمترات اخلا�شة باجنازات  الدوائر يف 
كل املحافظات والتي مت فيها ا�شتعرا�س منجزات 
امل�شتقبيلة  واخلطط  الللوزارة  يف  العدلية  الدوائر 
اخلا�شة بعمل دوائرها و�شبل التن�شيق والتعاون 

مع اجلهات احلكومية االخرى. 

اأجرى احلوار / غزوان الظاملي

ق�سم املتابعة والتن�سيق هو ت�سكيل اداري يرتبط مبكتب ال�سيد الوزير مت ا�ستحداثُه ا�ستنادا اىل احكام املادة )2( من قانون 
ا�ستحداث الت�سكيالت االدارية ودجمها وتعديل ارتباطها )12( ل�سنة 2011 واحكام املادة 16 من قانون وزارة العدل و قد 

�سدر ا�ستحداث الرقم 2 ل�سنة 2012 و ن�سر يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4237 يف 10 ني�سان 2012، حيث يتوىل 
الق�سم متابعة الدوائر العدلية وله فتح قنوات لالت�سال الهاتفي وااللكرتوين وت�سخي�ض امل�ساكل واملعوقات من خالل ا�ستمارة 

تقيم وتنفيذ اال�سالح االداري وال�سعي اىل تهيئة م�ستلزمات جناح عمل الدوائر و تطويرها ورفع م�ستوى االداء الوظيفي 
وال�سعي اىل تهيئة املوارد الب�سرية باالخت�سا�سات املطلوب يف حت�سني اداء الوزارة وهذا ما بينته املادة االوىل من النظام 

الداخلي للق�سم.
وبهدف ت�سليط ال�سوء على عمل ق�سم ملتابعة والتن�سيق التابع ملكتب ال�سيد الوزير احليوي والتعرف على اهم اجنازاته

 التقينا مدير الق�سم اال�ستاذ )ح�سني اال�سدي(، وكان لنا هذا احلوار.

مدير ق�سم املتابعة والتن�سيق: التوا�سل مع الدوائر العدلية 
ومتابعة اعمالها حقق الن�ساب الالزم لالرتقاء باجنازات الوزارة

او  عامة  كدوائر  كانت  سواء  العدلية  للدوائر  الميدانية  الزيارات  بأجراء  الداخلي  نظامه  في  جاء  لما  واستنادًا  القسم  يقوم 
الدوائر. تلك  عمل  تعرقل  التي  والمعوقات  المشاكل  ابرز  على  للوقوف  والمحافظات  بغداد  في  لها  التابعة  الفرعية  الدوائر 

 القسم ومنذ استحداثه سباق في تقديم المقترحات 
الخاصة بمكافحة الفساد المالي واالداري في الوزارة 

ليس من خالل معاقبة الموظف المسيء فقط 
وانما بتقديم الدعم للموظف الجيد وتحديد الدوائر 

المتميزة وهذا ما تم تقديمه من خالل مقترح 
الدائرة المتميزة والموظف المتميز سنويا

متابعة إنجاز تَرويج َطلبات 
العَفو الخاص ابتداًء 
من القسم االصالحي 

ُثم الَلجنة الرئيسية في 
دائرة االصالح والى اللجنة 

المَركزية في الوزارة رفعت 
إلى األمانة العامة لِمجلس 
الوزراء )وتَم إنجاز اكثر من 

90 % من الطلبات(

عمل قسم التابعة على 
االشراف المباشر على 
مشروع مكننة  دائرة 
رعاية القاصرين المعني 
بتوثيق االوليات الخاصة 
بشريحة القاصرين بنظام 
الكتروني رصين يحمي 
هذه الملفات من التالعب 
والتزوير
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من امل�س�ؤول عن اإخفاء علي بن ابي طالب؟

القانونية  اللجنة  اعلنت  اعوام  عدة  مرور  بعد 
قامت  طويلة  مدار�سات  بعد  اأملتحدة  الأمم  يف 
ب��ط��رح ق��ول الم���ام علي اب��ن اأب���ي ط��ال��ب عليه 
لك  اأخ  اإما  �سنفان:  النا�س  اإن  مالك  )يا  ال�سالم 
يف الدين اأو نظري لك يف اخللق( للت�سويت وقد 
ح للت�سويت و�سوتت  ّ مّرت عليه مراحل ثم ُر�سِ
عليه الدول باأنه اأحد م�سادر الت�سريع.ومن مدة 
لي�ست بالبعيدة ا�ستمعت ل�ستاذ ينقل عن رحلته 

ال�سخ�سيات  احد  قبل  من  وا�ست�سافته  لل�سني 
مرافقته  وخالل  هناك  اجتماعي  مركز  لها  التي 
بان ينظر  له  ا�سار  الرئي�سية  ال�سوارع  يف احد 
باللغة  عبارة  عليها  مكتوب  �ساهقة  عمارة  اىل 
حياتهم  يف  ل��ه��م  ���س��ع��ارا  ات��خ��ذوه��ا  ال�سينية 
ما  ف�ساألته  ال�ستاذ:  فاأ�سار  عربي،  لرجل  وهي 
ل��رج��ل عندكم  ه��ي  ف��اج��اب��ه،  املقولة ومل���ن؟  ه��ي 
ي��دع��ى ع��ل��ي ب��ن اب���ي ط��ال��ب وي��ق��ول فيها )ل��و 

ك���ان ال��ف��ق��ر رج���ال ل��ق��ت��ل��ت��ه(. ول���و فت�س اح��دن��ا 
بوا�سنطن  المريكية  الكونغر�س  مكتبة  يف 
عنوانه  رفوفها  على  موجود  كتاب  على  واطلع 

للموؤلف  التاريخ(  )خ�سارة   )los history(
مورغان(  هاملتون  )مي�سيل  املعا�سر  المريكي 
بال�سيا�سة  الكاتب  لهذا  الفائق  العجاب  �سيجد 
طالب  اب��ي  ب��ن  علي  الم���ام  ل�سخ�س  احلكيمة 
عليه ال�سالم كون املوؤلف اطلع على ر�سائله التي 
حررها اىل ولته يف الم�سار ال�سالمية ومنهم 
مالك ال�سرت موؤكدا عليهم ان يعاملوا املواطنني 
يف  وامل�ساواة  العدل  ب��روح  امل�سلمني  غري  من 
اعترب  الجنبي  فالكاتب  والواجبات.  احلقوق 
ذلك انعكا�سا �سادقا ل�سلوكيات اخلليفة احلميدة 
للدخول  اأهلته  التي  الخالق  بف�سائل  املوؤطرة 
العري�سة. اب��واب��ه  م��ن  الن�سانية  ت��اري��خ  يف 
وكذلك احلال لو عمقنا البحث �سنجد المام علي 
عليه ال�سالم رمز �ساخ�س ومنهج علمي يدر�س 
يف اغلب دول العامل، ولكننا لو ا�ستوقفنا طالبا 
ا�سالمية  دول���ة  اي  يف  املتو�سطة  مرحلة  يف 
ال�سالم  عليه  طالب  اب��ي  بن  علي  عن  و�ساألناه 

ف��ان ج��واب��ه لي��ت��ع��دى املنهج ال���ذي در���س��ه يف 
كتاب التاريخ والذي تناول �سخ�س المام علي 
عليه ال�سالم )بانه ابن عم النبي �سلى الله عليه 
الع�سرة  ومن  الرا�سدين  ال�سحابة  ورابع  واله 
املب�سرين باجلنة وكان رجال �سجاعا يف املعارك 
طالب  ابي  بن  علي  ان  ياترى  وكفى؟؟!!!(.فهل 
اك���ر من  ن��زل��ت يف ح��ق��ه  ال���ذي  ال�����س��الم  عليه 
)110( اية يف القران الكرمي لي�ستحق ان نزيد 
عدد �سفحات كتاب التاريخ ليعرف افالذ اكبادنا 
ودفاعه  ال��ري  وع��ط��اءه  ال��رج��ل  ه��ذا  ان�سانية 
وا�ست�سهاده من اجل اعالء كلمة )ل اله ال الله( 
منه  ي�ستلهموا  لكي  ال�سالمي  الدين  ون�سرة 
ال�س�س  وفق  بناوؤهم  يف  ت�ساهم  وعرب  درو�سا 
لتعاليم  حقيقي  م�سداق  متثل  التي  ال�سحيحة 
ال��ل��ه ت��ع��اىل .ول��ك��ن ع��ل��ي ب��ن اب���ي ط��ال��ب ال��ذي 
وح��اول  عاما  �ستني  من  اك��ر  املنابر  على  �سب 
ب�ستى  امل�سيئة  ن��وره  �سم�س  اخفاء  الظاملون 

حتى  قائمة  اث��اره��ا  لزال��ت  اخلبيثة  الو�سائل 
من  اىل  �سوؤايل  اوج��ه  احلا�سر..ختاما  يومنا 
يهمهم المر على من تقع م�سوؤولية ذلك ؟؟؟اكيد 
اجلميع م�سرتكون بامل�سئولية فمن هنا اود ان 
املوؤمنني ع وهي   ا�سري اىل بع�س و�سايا امري 
ْبع ِلأَِمري امْلُوؤِْمِننْي َعِلي َعَلْيه  َعاَدة الْ�َسّ َقَواِعد الْ�َسّ
ك  اَلم... 1 -َل تكره اأََحدا مهما اأَْخَطاأ يِف َحِقّ الْ�َسّ
٢ -َل َتْقَلق اأََبدا َمْهَما َبلغت الُْهُمْوم ٣ -ِع�س يِف 
ا َمْهَما َكُر  ع َخرْيَ ُنك ٤ -َتَوَقّ َب�َساَطة َمْهَما َعاَل �َساأْ
م و َلو  ا و َلو ُحِرْمت٦ -اْبَت�سِ الَْباَلء٥ -اأعِط َكِثرْيَ
الَْقْلب َيْقُطر َدَما٧-َل َتْقَطع ُدَعاَءك ِلأَِخْيك امْلُ�ْسِلم 
بفقدان  الج��ر  لكم  الله  ..فعظم  الَْغيب  ِبَظْهر 
العدل  دول���ة  ا�س�س�س  ال���ذي  ال��ك��ام��ل  الن�����س��ان 
اللهي و�سيبقى رمز �سامخ يف تاريخ الن�سانية 
واجل��م��ي��ع اأخ�����ذ م��ن��ه وم����ن ���س��ريت��ه ال��ع��ط��رة 
دينه على  لي�س  وم��ن  خالفه  وم��ن  اع��داه   حتى 

 او ملته .

عن  العدل،  وزارة  يف  التنفيذ  دائ��رة  اعلنت 
ني�سان  �سهر  خالل  املتحققة  ن�ساطاتها  اب��رز 
التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال   .٢01٦ لعام 
حققت  ال��دائ��رة  ان  العقابي،  ح�سني  وك��ال��ة 
العديد من الجنازات خالل �سهر ني�سان من 
المانات  جمموع  بلغت  حيث   ،٢01٦ العام 
مليار  )ع�����س��رة  امل��دي��ن��ني  م��ن  امل�ستح�سلة 
و�سبعمائة و�ستة وع�سرون مليون واربعمائة 

دينار(،  ع�سر  الف وت�سعمائة واحد  و�ستون 
مل�ستحقيها  امل�سروفة  المانات  بلغت  بينما 
)ارب���ع���ة ع�����س��ر م��ل��ي��ار وخ��م�����س��م��ائ��ة واث��ن��ان 
الف  وثالثون  وخم�سمائة  مليون  وع�سرون 
وثمامنائة وخم�سة ع�سر دينار(، م�سريا اىل 
الر�سوم  من  امل�ستح�سلة  املبالغ  جمموع  ان 
وثالثون  وخم�سة  )ثمامنائة  بلغت  العدلية 
ال��ف  و���س��ت��ون  وخم�سة  وث��م��امن��ائ��ة  م��ل��ي��ون 

وثمامنائة واثنني و�سبعون الف دينار(.
وا���س��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ال��دائ��رة نظمت 
مبوظفيها  اخل��ا���س��ة  ال�������دورات  م���ن  ع����ددا 
بال�سافة  الق�سائي،  املعهد  مع  وبالتعاون 
اىل عدد من ور�س العمل لتو�سيح اآلية العمل 
والجراءات يف البنك املركزي، بال�سافة اىل 
 الدورات اخلا�سة بتطوير الكوادر القانونية
 والدارية. واو�سح املدير العام: ان الدائرة 

وال��دع��اوى  ال�سكاوى  م�ستمر  ب�سكل  تتابع 
جمموع  ان  اىل  م�سريا  املرافعات،  وح�سور 
حكم   )1٥0٧( منها   )٣0٧٣( بلغت  الحكام 
بالنفقة، بال�سافة اىل الحكام التي ح�سمتها 
م�سوؤوليتها يف حماية حقوق  الدائرة �سمن 
املتعلقة  الح���ك���ام  ان  م���وؤك���دا  م��راج��ع��ي��ه��ا، 
بينما  بلغ جمموعها )1٥٦٧( حكم،  بالديون 

بلغت الحكام املتعلقة بالعقار )٣0٢( حكم.

الق�سائي  املعهد  ع��ام  مدير  بحث 
ا�ستقباله  خالل  ح�سني،  ريا�س  د. 
للقانون  الوطنية  اللجنة  من  وفدا 
ال��������دويل، ���س��ب��ل ت���ط���وي���ر وف��ت��ح 
ال���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة م���ع ال��ع��راق 
وخا�سة املتعلقة بالقانون الدويل.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ال��زي��ارة 
تناولت امكانية فتح ور�سات عمل 
م�����س��رتك��ة ون�����دوات ت��دري��ب��ي��ة مع 
كانت  �سواء  العالقة  ذات  اجلهات 
داخل او خارج العراق خالل الفرتة 
الراهنة، كما تناولت الزيارة �سبل 
تطوير وفتح العالقات الدولية مع 
بالقانون  املتعلقة  وخا�سة  العراق 
ت�سمنها  اىل  بال�سافة  ال����دويل، 
نقا�سات ومداولت عديدة معظمها 

تعلقت بعمل اللجنة.
م��ن ج��ان��ب��ه ا���س��اد ال��وف��د ب��ال��دور 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ي���ق���دم���ه امل��ع��ه��د 
طلبة  تاأهيل  خ��الل  م��ن  الق�سائي 
امل���ع���ه���د وت���خ���ري���ج���ه���م ك��ق�����س��اة 
العراقية،  املحاكم  يف  متمر�سني 
ال�����دورات  ت��ب��ن��ي��ه  ب��ال���س��اف��ة اىل 
ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة وال������ن������دوات ال��ت��ي 
قاعات  على  الدولة  دوائ��ر   تنظمها 

املعهد. 
رئي�س  من  كل  �سم  الوفد  ان  يذكر 
ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة 
ب��ا���س��م  د.  ال��������وزراء  جم��ل�����س  يف 
جمل�س  يف  وامل�ست�سار  الربيعي 
 الوزراء د. معتز العبا�سي وعدد من 

اع�ساء اللجنة.�س

التابع  ال���س��الح��ي  والتطوير  ال��ت��دري��ب  ق�سم  اختتم 
لدائرة ال�سالح العراقية، برنامج تدريبي �سمل )٢8٧( 
وتدريب  لتطوير  العامة  الدائرة  خطة  �سمن  منت�سبا، 

مالكاتها.
مالكات  ان  الع�سكري:  ح�سني  الدائرة  عام  مدير  وقال 
 )9( اختتمت  ال���س��الح��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  ق�سم 
فيها  ا�سرتك  متخ�س�سة  وتطويرية  تدريبية  دورات 
تخرج  �سمنها  من  ا�سالحيا،  وحار�سا  موظفا   )٢8٧(
دورة  �سمن  ال�سالحيني  احل��را���س  م��ن  ج��دي��دة  دفعة 

ال�سا�س /11، �سمت اكر من )1٤٢( حار�سا ا�سالحيا 
لرفد  املختلفة  ال�سالحية  الق�سام  على  توزيعهم  مت 
يف  والطوارئ  احلرا�سات  ومالكات  الجرائية  القوة 
تلك الق�سام. وا�ساف املدير العام: ان املنهاج التدريبي 
ت�سمن دورات تدريبية متخ�س�سة يف الدارة والبحث 
، والتدريب ال�سا�س  القانونية  ، واملعايري  الجتماعي 
للحرا�س ال�سالحيني وت�سمنت مناهج يف احل�سابات 
ال�سا�سية وامليزانية العامة ، وتطوير مهارات الدارات 
والر����س���اد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ب��اح��ث  ودور   ، ال��و���س��ط��ى 

الديني يف تاأهيل النزلء ، ومعايري التدقيق الدولية ، 
والت�سريفات والتكيت ، ودورة عن ال�سعافات الولية 

والدفاع املدين
وتابع املدير العام: ان الربنامج التدريبي ت�سمن اقامة 
الج��راءات،  مفاهيم اجلودة وتب�سيط  ور�سة عمل عن 
م�سريا اىل ت�سافر جهود مالكات وحدة التدريب وق�سم 
من وزارة  كل  ال�سالحي وتعاون  والتطوير  التدريب 
التخطيط واملعهد الق�سائي وبعثة الحتاد الوربي يف 

اجناز هذا الربنامج.

لق�سم ح��ق��وق الن�����س��ان  ت��اب��ع  ف��ري��ق  اج���رى 
اىل  م���ي���دان���ي���ة  زي�������ارة  ال����ع����دل  وزارة  يف 
ق�����س��م ال���س��ت��ق��ب��ال واإط�������الق ال�������س���راح يف 
�سي��ر  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ع��راق��ي��ة،  الإ����س���الح  دائ����رة 
الق��انونية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  الق�سم  يف   ال��ع��م��ل 

والن�ساني���ة .
وق����ال م��دي��ر ق�����س��م ح��ق��وق الن�����س��ان قا�سم 
ال�ستقبال  ق�سم  زيارة  الهدف من  ان  حطاب: 
واإط�������الق ال�������س���راح يف دائ������رة الإ����س���الح 
العراقية هو الوقوف على اخر الإح�سائيات 
�سي��ر  ومتابعة  ال�����س��راح  ب��اإط��الق  اخل��ا���س��ة 
 ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ي��ه م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��������ان��ون��ي��ة 

والن�ساني���ة. 
ت�سمنت  ال���زي���ارة  ان  ال��ق�����س��م  م��دي��ر  وق����ال 
عملية  ع��ل��ى  ال���ف���ري���ق  واإ������س�����راف  م��ت��اب��ع��ة 
اإط������الق ال�������س���راح والإج�����������راءات امل��ت��ب��ع��ة 
 وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا م����ن ال���ن���اح���ي���ة ال���ق���ان���ون���ي���ة، 
بحق  الإج���راءات  تاأخري  ع��دم  على  والتاأكيد 
التوجيهات  بع�س  الفريق  اب��دا  كما  النزلء، 
ال��ت��ي اأك����د ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ي��د وزي����ر ال���ع���دل د. 
اط��الق  ي��خ�����س عملية  ال��زام��ل��ي مب��ا  ح��ي��در 
و�سرعة للنزلء  القانوين  والو�سع   ال�سراح 

 اجناز معامالتهم. 

وجلنة  ال���وزراء  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
املعهد  اأفتتح  ال��دويل  الحمر  ال�سليب 
ال��ق�����س��ائ��ي ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة اخل��ا���س��ة 

بالتعاون الدويل الن�ساين.
ريا�س  الق�سائي  املعهد  عام  مدير  وقال 
ال�سابقة  ال����دورت  جن��اح  بعد  ح�سني: 
جديدة  دورة  الق�سائي  املعهد  افتتح 
وه��ي واح���دة م��ن اه��م ال����دورات التي 
التعاون  لتو�سيع اطر  املعهد  بها  ينفرد 

الدويل مع العراق.
ال��دورة  هذه  ان  العام:  املدير  واأ�ساف 
املهمة  املحا�سرات  من  العديد  ت�سمنت 

امل�ست�سارة  البعثة  رئي�سة  وب��ا���س��راف 
المل��ان��ي��ة يف جم���ال ال��ق��ان��ون ك��ات��ري��ن 
دول��ة  م��ن  جاك�سون  وم��اري��ان  ريت�س، 
والإقليمي  القانوين  وامل�ست�سار  بريو، 
العربية،  م�سر  من جمهورية  مكي  عمر 
احل��اج  رال���ف  امل�ست�سارة  اىل  ا���س��اف��ة 
ال��دورة  ان  اىل  ي�سار  لبنان.   دول��ة  من 
اف��ت��ت��ح��ت يف ح��ف��ل ر���س��م��ي ع��ل��ى قاعة 
ال���ك���ربى  ل���الح���ت���ف���الت  ال�������س���الم  دار 
يف  واملخت�سني  القانون  رجال  بح�سو 
من  وع��دد  والقانوين  الق�سائي  املجال 

ال�سخ�سيات املهمة.

العدول عن فتح  اعلنت دائرة كتاب 
الكتاب  اع���داد  ل���دورة  التقدمي  ب��اب 
تنظيمها  على  ي�سرف  التي  العدول 
امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ل��ل��ع��ام احل���ايل 

 .٢01٦
اع��داد  دورة  ان  األ���دائ���رة:  واأك����دت 
ال���ك���ت���اب ال����ع����دول م��ف��ت��وح��ة ام���ام 
ال���راغ���ب���ني ب���ال����س���رتاك ف��ي��ه��ا من 
م���وظ���ف���ي ال�����دائ�����رة م����ن خ��ري��ج��ي 

ال��ق��ان��ون ومم��ن ي��ح��م��ل��ون ع��ن��وان 
ق�سائي(  )م��ع��اون  ب��درج��ة  وظيفي 
باإمكانهم تقدمي طلباتهم اىل الدائرة 
ال��دائ��رة  م��ن  م��وج��ه  ر�سمي  بكتاب 
ال��ت��ي ي��ن��ت��م��ون ال��ي��ه��ا. وا���س��اف��ت 
للتقدمي هو  اخر موعد  ان  الدائرة: 
للنظر  وذل���ك   ٢01٦/٧/1٥ ي���وم 
قبل  م��ن  ل��ل��دورة  املقدمة  بالطلبات 

اللجنة املخت�سة.

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�ساطاتها املتحققة خالل �سهر ني�سان

مدير عام املعهد الق�سائي: يبحث �سبل تط�ير وفتح
 العالقات الدولية مع العراق

دائرة اال�سالح العراقية تختتم برناجمها التدريبي بتخرج 287 منت�سبا

خالل لقائه وفدا من اللجنة الوطنية للقانون الدولي

بالتعاون مع وزارة التخطيط والمعهد القضائي وبعثة االتحاد االوربي

فريق حق�ق االن�سان يتفقد 
ق�سم اال�ستقبال واإطالق ال�سراح 

يف دائرة االإ�سالح العراقية

املعهد الق�سائي يفتتح دورة جديدة 
لت��سيع اطر التعاون الدويل

بعد نجاح الدورات السابقة

دائرة كتاب العدول تعلن عن فتح باب 
التقدمي لدورتها للعام 2016 

امل����راف����ع����ات وح���������س�����ر  وال�������دع�������اوى  ال���������س����ك����اوى  م�������س���ت���م���ر  ب�������س���ك���ل  ت����ت����اب����ع  ال�������دائ�������رة  ان  ال������ع������ام:  امل�����دي�����ر 

قبل اأكرث من ع�سرة اع�ام اعلنت االمم املتحدة وبكل فخر ان جلنة حق�ق االن�سان 
"يعترب خليفة  2002م والذي ن�سه  يف ني�ي�رك ا�سدرت قرارها التاريخي عام 
ب�ثائق  "م�سندة  الب�سر  تاريخ  يف  ظهر  حاكم  اعدل  طالب  ابي  بن  علي  امل�سلمني 

�سملت بكتاب طبع 160 �سفحة باللغة االجنليزية.

مدير ق�سم حق�ق االن�سان/ قا�سم احلطاب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اللََّه  َواإِنَّ  ُظِلُموا  ُهْم  ِباأَنَّ ُيَقاَتلُوَن  ِللَِّذيَن  اأُِذَن 
ِرِهْم َلَقِديٌر  َعَلى َن�سْ

�سدق الله العلي العظيم
املتحققة  النت�سارات  غمرة  يف  نحن  واإذ 
على اأيدي قواتنا الأمنية واحل�سد ال�سعبي 
ال  ي�سعنا  ل  الفلوجة،  يف عمليات حترير 
نعمة حترر  على  الله حق حمده  نحمد  ان 
اغ��ل��ب مناطق ال��ب��الد م��ن دن�����س الإره���اب 
لتتحقق  النت�سارات  هذه  كادت  ما  والتي 
ال��ع��راق  اأب��ن��اء  ال��ل��ه ونه�سة  ل���ول رح��م��ة 
ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة واحل�سد  ال��غ��ي��ارى م��ن 
ال�سعبي التي اأوقفت متدد داع�س وك�سرت 

�سوكته يف اأهم معاقله.
التحديات  من  الفا�سلة  املرحلة  هذه  ويف 
التي عا�سها العراق �سعبا وحكومة حتقق 
النطالقة  �سيكون  ال���ذي  الن��ت�����س��ار  ه��ذا 
للمواطن  امنة  دول��ة  بناء  نحو  احلقيقية 
فهذه  فيها  الأك��رب  ال��دور  له  �سيكون  ال��ذي 
احلرب اأعادت للعراقيني الوحدة والتالحم 
وه��ذه  والفرقة  الطائفية  ونبذ  احلقيقي 
احلالة من الوحدة ال�سعبية �ستكون حجر 

الأ�سا�س التي يبنى عليها العراق اجلديد.
البطلة  الأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  ون�سكر  فنهنئ 
مبختلف �سنوفها ومقاتلي احل�سد ال�سعبي 
الأبطال بهذه النت�سارات على الع�سابات 
الإجرامية وحترير ار�س بلدنا العزيز من 
اأبناء  نهنئ  كذلك   ، الع�سابات  هذه  دن�س 
املتحققة  ب��الن��ت�����س��ارات  ال��ع��زي��ز  �سعبنا 
لأبنائه  قدمه  ال��ذي  ال��دع��م  على  ون�سكره 
من املقاتلني �سد الإرهاب داعني املوىل عز 
وجل اأن مين علينا ونرى بالقريب العاجل 

حترير كل �سرب من ار�س العراق العظيم.
وو�سط هذه الأحداث املت�سارعة فاأن وزارة 
ال��ع��دل تعمل وب��ح��رك��ة دوؤوب����ة م��ن اج��ل 
الأو�ساع  برغم  املر�سومة  اأهدافها  حتقيق 
التخ�سي�سات  وقلة  ال�سعبة  القت�سادية 
اإل  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��وازن��ة  �سمن  املالية 
وحققنا  امل��ح��اور  جميع  على  عملنا  اأن��ن��ا 
الذي  املوؤ�س�ساتي  للعمل  ال��الزم  الن�ساب 
ي�ساهم يف تعزيز �سيادة الدولة واملواطن 
على حدا �سواء، هذه املهام الكبرية عملت 
ال������وزارة ع��ل��ى اجن���ازه���ا وع��ل��ى م��راح��ل 
العدالة  وحتقيق  املواطن  اإن�ساف  بهدف 
حتقق  ال���ذي  املنجز  ان  ال  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

ين�سبون  فباتوا  ال��ع��راق  لأع���داء  ي��رق  مل 
املكائد وي�سعون الع�سي يف عجلة العمل 
كان  وم��ا  ال��ب��اط��ل��ة،  الت��ه��ام��ات  ويكيلون 

لنندفع  الأب��اط��ي��ل  ه��ذه  ن�ستغل  ان  ال  لنا 
جمددا يف طريق حتقيق الأهداف الكبرية، 
والتي حتقق من خاللها يف دائرة الإ�سالح 

هذه  يف  العادل  الق�سا�س  تنفيذ  العراقية 
ممن  والقتلة  الإرهابيني  بع�سرات  الفرتة 
مت  حيث  الأبرياء،  بدماء  اأيديهم  تلطخت 

تنفيذ حكم الإعدام بحق )1٢( مدانا خالل 
�ساكرين  القانون  وح�سب  املا�سي  ال�سهر 
وجمل�س  اجلمهورية  رئا�سة  تعاون  بذلك 
التنفيذية   واجل���ه���ات  الأع���ل���ى  ال��ق�����س��اء 
ال�ساندة لعمل الوزارة، اإ�سافة اإىل العمل 
امل��ه��ن��ي وال��ف��ن��ي ال���ذي حت��ق��ق م��ن خالله 
النزلء  معلومات  اإدخ��ال  منظومة  اجناز 
عرب  النزلء  مراقبة  والأخ��رى  الكرتونيا 
�سجون  بجميع  ت��رب��ط  ك��ام��ريات  �سبكة 
العامة  بالدائرة  العمليات  بغرف  العراق 
العدلية  ال���دوائ���ر  يف  اأم���ا    . وال������وزارة 
عملنا  ن��ق��رن  ان  ال��ف��خ��ر  ف��ل��ن��ا  الأخ������رى 
الأبطال  ب�سواعد  املتحققة  بالنت�سارات 
يف �سوح الوغى، اإذ �ساهمت هذه الدوائر 
على  حت��اف��ظ  ان  فيها  العاملني  وب��دم��اء 
ح��ق��وق امل��واط��ن��ني، وك���ان ل��دائ��رة رعاية 
اأموال  ا�ستثمار  يف  كبري  دور  القا�سرين 
مزادات  يف  ر�سيدا   ا�ستثمارا  القا�سرين 
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، وك��ذال��ك اجن���از اجل��زء 
اللكرتونية  الإدارة  م�سروع  من  الأك��رب 
به يف عدة  العمل  واإط��الق  ال��دائ��رة  لهذه 

دوائر فيها.
الت�سجيل  ل��دائ��رة  بالن�سبة  احل��ال  وك��ذا 

يف  كبريا  معدل  حققت  وال��ت��ي  العقاري 
للمواطنني  العقارية  ال�سجالت  اأر���س��ف��ة 
والتي بلغ معدل الجناز فيها اىل )%90( 
حقوق  يحفظ  ان  �ساأنه  من  املنجز  وه��ذا 
امل���واط���ن���ني يف ع��ق��ارات��ه��م م���ن ت��الع��ب 
تنفيذ  حني  اىل  النفو�س  �سعاف  وتزوير 
م�سروع مكننة العمل ب�سكل كامل يف هذه 

الدائرة .
وتلتزم  ما�سية  العدل  وزارة  اأن  ونوؤكد 
للقوانني  وف��ق��ًا  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  بتنفيذ 
لل��ت��زام��ات  وتطبيقًا  ال��ن��اف��ذة  ال��ع��راق��ي��ة 
ال���ع���راق م��ن خ���الل امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة 
اأداء  يربك  وما  باملزايدات  التاأثر  وبدون 
اخلتام  ويف  العام.  الدولة  ونظام  عملها 
العطاء  نبذل  ان  واملواطن  الوطن  نعاهد 
ق��در من اخلدمة اىل  اك��رب  لتقدمي  ال��الزم 
املواطن والرتقاء بالعمل الذي يقع �سمن 
حبانا  ما  على  لله  واحلمد  م�سوؤوليتنا، 
الوطن  اأع����داء  على  م���وؤزر  ن�سر  م��ن  ب��ه 

والإن�سانية.

وزير العدل
د. حيدر الزاملي

تحرير الفلوجة كسر شوكة االرهاب
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االن�سان  ح��ق��وق  لق�سم  ت��اب��ع  ف��ري��ق  اج���رى 
�سجن  اىل  خا�سة  زي��ارة  العدل،  وزارة  يف 
احلماية الق�سوى، تنفذيا لتوجيهات ال�سيد 
ق�سية  مبتابعة  ال��زام��ل��ي  ح��ي��در  د.  ال��وزي��ر 

الطفلة �سليل.
وق����ال م��دي��ر ق�����س��م ح��ق��وق االن�����س��ان قا�سم 
حطاب: ان الهدف من الزيارة متابعة ق�سية 
بحق  االع��دام  حكم  تنفيذ  بعد  �سليل  الطفلة 
الثبوتية  االأوراق  م��ن  وحرمانها  والديها 
لعدم  املا�سية،  ال�سنوات  ط���وال  اخل��ا���س��ة 
ق�سيتها  ان  اىل  م�سريا  �سابقًا،  لها  امتالكها 

الوزير  ال�سيد  م��ن  مبا�سر  با�سراف  حظت 
مبتابعتها  وج��ه  حيث  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در  د. 
واإ�سدار الوثائق الثبوتية لها وحمايتها من 

ال�سياع.
الطفل  ق�سية  متابعة  ان  امل��دي��ر:  وا���س��اف 
حقوق  ق�����س��م  ب��ن  بالتن�سيق  مت��ت  �سليل 
االإن�سان يف الوزارة مع امل�سرف على �سجون 
الق�سوى،  احل��م��اي��ة  ق�سم  وم��دي��ر  ال��ع��دال��ة 
الطفلة  ت�سليم  على  ا�سرف  الفريق  ان  مبينا 
املحكمة  اأ�سدرت  اإن  بعد  والدها  �سقيق  اإىل 
باإثبات  اخلا�ص  قرارها  بالدعوى  املخت�سة 

الطفلة  ان  اىل  ي�سار  وال��دي��ه��ا.  اإىل  ن�سبها 
�سليل ولدت يف ال�سجن عقب اعتقال والديها 
وزي��ر  ا���س��رف  وق��د  ق��ت��ل،  بجرمية  املتهمن 
حالتها  متابعة  على  الزاملي  حيدر  د.  العدل 
من  للخروج  القانوين  ال�سن  بلغت  ان  بعد 
يف  والديها  بحق  احلكم  و�سدور  ال�سجن، 
حقوق  ق�سم  و���س��اه��م  امل��رت��ك��ب��ة،  اجل��رمي��ة 
االن�سان يف ا�سدار االوراق الثبوتية للطفلة 
حلن  ا�سهر  �سبعة  ومل��دة  متوا�سلة  بجهود 
امتام معاملة ا�سدار امل�ستم�سكات وت�سليمها 

القاربها.

ا�سراك  �سرورة  على  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  وجه 
منت�سبي و�سباط وزارة الداخلية يف الدورات التدريبية 
التي تنظمها دائرة اال�سالح العراقية للذين لديهم تعامل 
ومتا�ص مع النزالء يف مراكز ال�سرطة واأماكن االحتجاز 

ليت�سنى لهم التعامل مع ال�سجناء بال�سكل ال�سحيح.

واأكد مدير عام دائرة اال�سالح العراقية ح�سن الع�سكري: 
ع��ل��ى ���س��رورة ا���س��راك ���س��ب��اط كلية ال�����س��رط��ة يف ه��ذه 
القانوين  التعامل  معرفة  على  ت�ساعدهم  كونها  ال��دورات 
ومراكز ال�سجون  داخ��ل  ال��ن��زالء  م��ع  ال��دائ��رة  يف   املتبع 

 االحتجاز.

تقيمها  ال��ت��ي  ال�������دورات  ان  ال���ع���ام:  امل���دي���ر  وا����س���اف 
ال������دائ������رة ت�������س���م���ل ج���م���ي���ع اال�����س����ال����ي����ب ال���ق���ان���ون���ي���ة 
عليها ي��ت��ع��رف  ان  ال�������س���روري  م���ن  ال���ت���ي   واالداري��������ة 
توقيفهم  اث��ن��اء  ال��ن��زالء  م��ع  يتعاملون  ال��ذي��ن  ال�سباط   
تطبيق  اىل  ب��االإ���س��اف��ة  واالح��ت��ج��از  ال�سرطة  م��راك��ز  يف 

امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة حل��ق��وق االن�����س��ان، ي�����س��ار اىل ان���ه مت 
تنظيم  ع��ل��ى  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ب��ن  التن�سيق 
الدورة)64(  ال�����س��رط��ة  كلية  ���س��ب��اط  ل��ت��دري��ب  ال����دورة 
ال�سباط م��ن  وجم��م��وع��ة  م��ت��درب��ا   )626( ���س��ارك   حيث 

 املدربن.

ق�سم حقوق االن�س�ن ي�س�هم ب�إ�سدار االوراق الثبوتية للطفلة �سليل

دائرة اال�سالح العراقية: توؤكد اهمية ا�سراك منت�سبي الداخلية بدورات تدريبية

التفاتة انسانية من وزير العدل ساهمت بإيصال الطفلة القاربها

بهدف ضمان التعامل المهني واإلنساني مع النزالء

ق�سم اجلودة والتطوير 
املوؤ�س�سي يعقد لق�ء للتعريف 

بعملية التدقيق الداخلي

ال�سادة  مع  ل��ق��اءًا  املوؤ�س�سي  والتطوير  اجل��ودة  ق�سم  عقد 
تعريفهم  بهدف  كافة  العدلية  الدوائر  يف  االرتباط  اع�ساء 
الق�سم  �سيقوم  ال���ذي  ل��ل��ج��ودة  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  بعملية 
اال�سبوع  بداية  الدوائر  تلك  و�سعب  اق�سام  على  باجراءها 

احلايل.
وقال مدير الق�سم حت�سن اجلبوري: ان هذا اللقاء ياتي وفقًا 
متابعة  ب�سرورة  الزاملي  د.حيدر  العدل  وزير  لتوجيهات 
ما مت اجن��ازه يف جمال تطبيق معايري اجل��ودة يف تقدمي 
بتب�سيط  الوزارة  �سعي  العدلية ويف  الدوائر  اخلدمات يف 

االجراءات املتعلقة بتقدمي اخلدمات العدلية للمواطنن.

العربية،  اللغة  الق�سائي ثالث دورات خا�سة ب�سالمة  املعهد  افتتح 
�سملت املالكات الوظيفية العاملة يف دائرة اال�سالح العراقية، �سمن 
�سل�سلة الدورات التي يتبناها املعهد ب�سكل دوري. وقال مدير عام 
املعهد د. ريا�ص ح�سن: ان االدارة نظمت على قاعات املعهد ثالث 
اللغة  مبادئ  ا�ساعة  بهدف  العربية،  اللغة  ب�سالمة  خا�سة  دورات 
الكرمي  القران  لغة  كونها  الوظيفي،  ال�سلك  يف  الر�سينة  العربية 
هذه  من  امل�ستفيدين  ان  ال��ع��ام:  املدير  وا���س��اف  االم.  اللغة  وه��ي 
الدورات هم املالكات الوظيفية العاملة يف دائرة اال�سالح العراقية، 
علم  يف  واملخ�س�سة  املهمة  املوا�سيع  من  العديد  ت�سمنها  موؤكدا 
وفروع اللغة العربية ب�سكل عام واملتعلقة باحلياة الوظيفية العامة 
العام: ان كادر علمي متخ�س�ص مت  ب�سكل خا�ص.  واو�سح املدير 
الكفاءة  لرفع  ال��دورات  لهذه  املعهد  ادارة  قبل  من  بعناية  اختياره 
د.  باإ�سراف  ال��دورات  ان  املهنية اخلا�سة بكل م�سرتك، م�سريا اىل 
�سباح �سعد و د. عبد الزهرة ا�سماعيل وا. ح�سن زهراو، وت�ستمر 

للفرتة من2016/6/19 ولغاية يوم 2016/6/26.

والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  مدير  اج��رى 
ح�سن اال�سدي، زيارة تفقدية اىل دائرة 
على  لالإطالع  العامة،  العقاري  ت�سجيل 

الواقع اخلدمي املقدم للمواطنن.
واكد مدير الق�سم، خالل لقائه مدير عام 
العقاري، على �سرورة  الت�سجيل  دائرة 
و  ب�سال�سة  املواطنن  معامالت  اجن��از 
دون تعقيد متا�سيا مع نهج احلكومة و 
حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ال�سيد  توجيهات 
اج���راءات  تب�سيط  واخلا�سة  الزاملي 
تقدمي  ي�سمن  مبا  املواطنن  معامالت 
اف�������س���ل اخل����دم����ات ل���ه���م وف�����ق االط����ر 

القانونية ال�سليمة. 
الدائرة  مبوظفي  املدير،  ال�سيد  والتقى 
املتعلقة  امل�����س��اك��ل  اه���م  اىل  وا���س��ت��م��ع 

الالزمة  احللول  باإيجاد  وتعهد  بعملهم 
من  التي  االق��رتاح��ات  بع�ص  مبديا  لها، 
�ساأنها ان ت�سهم بحل م�ساكلهم، وتوفري 

لتقدمي  للموظفن  املنا�سبة  االج����واء 
م�ستوى اعلى من اخلدمات.

جولته  خ���الل  امل��دي��ر  ال�سيد  وا���س��ت��م��ع 

اىل  ال��دائ��رة  مبنى  اروق��ة  يف  التفقدية 
م�����س��اك��ل امل���واط���ن���ن ووج�����ه م��وظ��ف��ي 
التي  املعوقات  تذليل  ب�سرورة  الدائرة 

حتول دون امتام معامالتهم.
دائ���رة  ع���ام  م��دي��ر  ا���س��ادت  م��ن جانبها 
ع��ل��ي��وي،  ف��وزي��ة  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل 
املتابعة  ق�سم  الأع�ساء  املتميز  ب���االأداء 
يف  االإي��ج��اب��ي  دوره����م  و  التن�سيق  و 

م�ساندة عمل الدائرة .
ي��ذك��ر ان ق�����س��م امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��ن�����س��ي��ق 
ي��ق��وم ب���زي���ارات م��ي��دان��ي��ة م��ك��ث��ف��ة اىل 
للتن�سيق  ال��ع��دل��ي��ة  ال����دوائ����ر  ج��م��ي��ع 
م��ع��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا وازال������ة ال��ع��ق��ب��ات 
معامالت اجن��از  يف  عملها  تعيق   التي 

 املواطنن.

بهدف اشاعة مبادئ اللغة العربية الرصينة في العمل الوظيفي بهدف اإلطالع على الواقع الخدمي المقدم للمواطنين

املعهد الق�س�ئي ينظم ثالث دورات خ��سة ب�سالمة اللغة العربية مدير ق�سم املت�بعة والتن�سيق يتفقد دائرة الت�سجيل العق�ري

ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اال���س��الح 
ان  ال��ع�����س��ك��ري،  ح�سن  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�سجنية  واالأق�سام  العامة  الدائرة 
الوفود  ام��ام  مفتوحة  لها  التابعة 
وم���ن�������س���م���ات ح���ق���وق االن�������س���ان 
ال��دول��ي��ة، م��وؤك��دًا ان ال��دائ��رة هي 
ا�سالح  هدفها  ا�سالحية  موؤ�س�سة 
ي�ساهم  �ساحلًا  فردًا  ليكون  النزيل 

يف بناء املجتمع. 
ذك���ر ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ال��ه دائ���رة 
الن�ساء  �سجن  العراقية  اال���س��الح 
ب���غ���داد وف���د �سم  اال���س��الح��ي يف 
ع�����س��و جم��ل�����ص حم��اف��ظ��ة ب��غ��داد، 
ورئ��ي�����ص ���س��وؤون امل����راأة واال���س��رة 
ال�سوؤون  ا�ست�ساري  ،باال�سافة اىل 
احول  على  لالإطالع  وذل��ك  االمنية 

النزيالت واخلدمات املقدمة لهن.

وا�������س������اف امل�����دي�����ر ال������ع������ام: ان 
ال�����وف�����د ال������زائ������ر ق�������ام ب���ج���ول���ة 
ال�����س��ج��ن  اروق��������ة   م���ي���دان���ي���ة يف 
وال���ت���ق���ى ب����ع����دد م����ن ال���ن���زي���الت 
واخلدمات  احوالهن  على  لالطالع 
لهن،  املقدمة  وااليوائية  ال�سحية 
ومت����ت م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل االرت���ق���اء 
وتطوير  ومناق�سة  ال��دائ��رة  بعمل 
والبنى  اال���س��الح��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
اكد  ب��دوره،  بها  اخلا�سة  التحتية 
الوفد الزائر ا�ستعداده لتقدمي كافة 
بامل�ستوى  للنهو�ص  الت�سهيالت 
ب��اإدارة  م�سيدًا  للق�سم،  اال�سالحي 
ال��ق�����س��م مل���ا ي��ق��دم��ون��ه، ب��االإ���س��اف��ة 
النزيالت  تاأهيل  يف  الدائرة  ل��دور 
وطبيعة التعامل االن�ساين وتقدمي 

اخلدمات.

الت�سجيل  دائرة  عام  مدير  اجرت 
ال��ع��ق��اري ف��وزي��ة ع��ل��ي��وي جولة 
عقاري  ت�سجيل  ل��دائ��رة  تفقدية 
على  ل��الط��الع  االوىل،  الر�سافة 
الواقع اخلدمي املقدم للمواطنن.
وال���ت���ق���ت امل���دي���ر ال����ع����ام، خ��الل 
الزيارة مبدير الدائرة وموظفيها 
ون��اق�����س��ت م��ع��ه��م ���س��ب��ل ت��ذل��ي��ل 
عملهم،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ع��ق��اب��ات 
م��وؤك��دة ع��ل��ى ���س��رورة اال���س��راع 
العقارية،  امل��ع��ام��الت  اجن���از  يف 
امالك  حلماية  اال�سابري  وار�سفة 

املواطنن من التالعب.
ب�سرورة  العام:  املدير  ووجهت 

يف  االمنية  التح�سينات  زي���ادة 
دوائر الت�سجيل العقاري ملواجهة 
تتعر�ص  �سرقة  او  عبث  حالة  اأي 

ل��ه��ا ال�����دائ�����رة، ب���اال����س���اف���ة اىل 
لهذا  املطلوبة  املبالغ  تخ�سي�ص 

الغر�ص.

ت��اب��ع لق�سم ح��ق��وق االن�����س��ان  ف��ري��ق  اج���رى 
دائ��رة  اىل  تفقدية  زي��ارة  ال��ع��دل،  وزارة  يف 
القانوين  الو�سع  ملتابعة  العراقية،  االإ�سالح 

للنزالء.
وق����ال م��دي��ر ق�����س��م ح��ق��وق االن�����س��ان قا�سم 
تفقدية  زي����ارة  اج���رى  ال��ف��ري��ق  ان  ح��ط��اب: 

االإ���س��الح  ل���دائ���رة  ال�سجنية  االق�����س��ام  اىل 
ال�سراح  اطالق  عملية  �سري  ملتابعة  العراقية، 
 واالليات املتبعة، باالإ�سافة اىل ح�سم ق�سايا 

املوقوفن.
مب��دراء  التقي  الفريق  ان  امل��دي��ر:  وا���س��اف 
النزالء  من  عدد  لقاءه  اىل  باال�سافة  االق�سام 

ان  اىل  م�����س��ريا  م�����س��اك��ل��ه��م،  اىل  وا���س��ت��م��ع 
بتوجيه  ج��اءت  للفريق  التفقدية  اجل���والت 
حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  م��ن  ومتابعة 
ال��زام��ل��ي، ل��الط��الع على و���س��ع ال��ن��زالء من 
واالن�سانية  وال�سحية  القانونية   اجلوانب 

والغذائية.

ع��ن  ت���ع���ل���ن  اال������س�����الح  دائ��������رة  ان  ي����ذك����ر 
م���وق���ف���ه���ا ال�������س���ه���ري اخل�����ا������ص ب��امل��ط��ل��ق 
���س��راح��ه��م ب��ه��دف اط����الع ال�����راأي ال��ع��ام عن 
عمليات  ت�سريع  ب��اآل��ي��ة  ال�����وزارة  ا���س��ت��م��رار 
 االإف�������راج ع���ن ال���ن���زالء امل��ن��ت��ه��ي��ة اأح��ك��ام��ه��م 

الق�سائية.

بالقانون  خمت�سة  حما�سرات  الق�سائي  املعهد  نظم 
وبا�سراف  املعهد،  بطلبة  خا�سة  االن�ساين  ال��دويل 

خرباء دولين.
ح�سن:  ريا�ص  د.  الق�سائي  املعهد  عام  مدير  وق��ال 
بجميع  طلبته  امل��ام  على  حري�سة  املعهد  ادارة  ان 
دول  يف  بها  املعمول  وخ�سو�سًا  العلمية  النواحي 
خا�ص  طابع  ذات  حما�سرات  تنظيم  موؤكدا  العامل، 
هي  تعترب  والتي  الدولين  اخل��رباء  على  باالعتماد 

االوىل من نوعها يف املعهد الق�سائي.
وا�سار املدير العام: اىل ان هذه املحا�سرات با�سراف 
الدولية مارينا  ال�سليب االحمر  اخلبرية يف منظمة 
وحديثة  متطورة  درو���ص  فيها  قدمت  حيث  لوزانو، 
االن�ساين،  ال��دويل  بالقانون  اخت�ست  املعهد  لطلبة 
خالل  الطلبة  جميع  ال�سراك  م�ستمر  العمل  ان  مبينا 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ب��ور���ص ع��م��ل وحم��ا���س��رات دول��ي��ة 

تخ�س�سية يف جمال العمل الق�سائي .

خالل استقبالها عضو مجلس محافظة بغداد 
ورئيس لجنة المرأة واألسرة

بهدف متابعة سير عملية اطالق السراحخالل جولتها التفقدية لدائرة تسجيل عقاري الرصافة االولى

بإشراف مختصين دوليين 

دائرة اال�سالح العراقية: 
ابواب ال�سجون مفتوحة ام�م املنظم�ت 

الر�سمية واالن�س�نية

مدير ع�م دائرة الت�سجيل العق�ري يوجه 
بزي�دة التح�سين�ت وار�سفة اال�س�بري

فريق حقوق االن�س�ن يزور االق�س�م ال�سجنية لدائرة االإ�سالح العراقية

املعهد الق�س�ئي ينظم حم��سرات خ��سة  
ب�لق�نون الدويل االن�س�ين

خا�سة  ندوة  الق�سائي،  املعهد  عقد 
نهجه  �سمن  ال�سباب(،  هجرة   ( ب�� 
امللفات  جميع  مناق�سة  اىل  الهادف 
حياة  مت�ص  التي  املهمة  والق�سايا 
امل���واط���ن. واأك�����د امل���دي���ر ال���ع���ام د. 
ريا�ص ح�سن: ان املعهد عقد ندوة 
خا�سة ب�)هجرة ال�سباب(، باإ�سراف 
مدير عام دائرة التخطيط امل�سرتك 
ال��وط��ن��ي،  االم����ن  م�ست�سارية  يف 
جميع  ���س��م��ل��ت  ال���ن���دوة  ان  م��ب��ي��ن��ا 
امل���الك���ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

موؤ�س�سات ودوائر الدولة . 
واأك�����د امل���دي���ر ال���ع���ام: ان ال��ن��دوة 
اب��رزه��ا،  تو�سيات  ب��ع��دة  خ��رج��ت 
ت�����س��ك��ي��ل جل����ان م��ت��خ�����س�����س��ة من 
تتبنى  ال��ع��الق��ة  ذات  امل��وؤ���س�����س��ات 
لهذه  املنا�سبة  امل��ع��اجل��ات  اي��ج��اد 
الظاهرة، والعمل اجلاد على توفري 
اىل  باال�سافة  لل�سباب،  عمل  فر�ص 
املهاجرين  ال�سباب  �سوؤون  متابعة 
م���ن خ����الل ال���ق���ن���وات اخل��ارج��ي��ة 
وت���وف���ري امل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��روري��ة 

لتقليل معاناتهم. 
التو�سيات  ان  العام:  املدير  وتابع 
الداخلية  وزارة  دور  على  اك���دت 
�سبكات  مبتابعة  االمنية  واالجهزة 
تاأكيدها  اىل  باال�سافة  التهريب، 
ال��ت�����س��ري��ع��ي  اجل����ه����از  دور  ع���ل���ى 
املنا�سبة  الت�سريعات  �سن  مبراعاة 

ال��ظ��اه��رة، وتكثيف  ه���ذه  مل��ع��اجل��ة 
اجل���ه���ود ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ال��ف�����س��اد 
ال�����ذي ي�����س��ك��ل م�������س���ادر االح���ب���اط 
ال���ع���ام ل���دى امل��ج��ت��م��ع وب��االخ�����ص 
����س���ري���ح���ة ال���������س����ب����اب، وت���وف���ري 
وال�سيا�سية  االجتماعية  احلا�سنة 

واالقت�سادية االمنة لل�سباب.

اعلنت دائرة رعاية القا�سرين التابعة لوزارة 
خالل  حققتها  التي  االرب��اح  ن�سبة  عن  العدل 
ان  موؤكدة   ،2016 العام  من  االوىل  اال�سهر 
االول  الن�سف  خالل  املتحققة  االرب��اح  معدل 
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ي��ع��د االك���ر وف���رة خ��الل 
الدخول  الرغم من عدم  املا�سية على  االعوام 

يف املزاد خالل �سهر ني�سان.
وقالت مدير عام دائرة رعاية القا�سرين هند 
الدائرة  حققتها  التي  االرب��اح  ان  جميغ:  عبد 

يف م����زادات احل����واالت يف ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
 )393190000000( �سباط  �سهر  خ��الل 
وت�سعون  مليون  وت�سعون  وثالثة  ثالثمائة 
اذار  خ��الل  قيمتها  بلغت  بينما  دي��ن��ار،  ال��ف 
وت�سعة  �سبعمائة   )749170800000(
وثمامنائة  ال��ف  و�سبعون  مليون  وارب��ع��ون 

دينار.
�سهر  خ���الل  االرب�����اح  ن�سبة  ان  واأ����س���اف���ت: 
 ،)786380000000( ب��ل��غ��ت  اي������ار 

وثالثمائة  مليون  وثمانون  و�ستة  �سبعمائة 
وث��م��ان��ون ال���ف دي���ن���ار، ح��ي��ث ب��ل��غ جمموع 
 13/5/2016 ت���اري���خ  ل��غ��اي��ة  امل�������زادات 
وت�سعمائة  مليار   )1928740800000(

وثمانية وع�سرون مليون و�سبعمائة.
لالأ�سهر  الثابتة  ال��ودائ��ع  ارب��اح  ان  وبينت: 
واأيار  وني�سان  واآذار  و�سباط  الثاين  كانون 
م��ل��ي��ار   )1708490164997( ب��ل��غ��ت 
و���س��ب��ع��م��ائ��ة وث��م��ان��ي��ة م��ل��ي��ون واأرب��ع��م��ائ��ة 

وت�سعون الف ومائة واأربعون دينار.
بلغت  ارب��اح��ًا  حققت  العقارات  ان  وتابعت: 
)8658000000(، ثمانية مالين و�ستمائة 
جمموع  بلغ  حن  يف  دينار،  الف  وخم�سون 
ولغاية   1/1/2016 من  للفرتة  اال�ستثمار 
 ،)3645888964997( ،13/5/2016
ثالثة مليارات و�ستمائة وخم�سون واربعون 
ال��ف  وث��م��ان��ون  وث��م��ان��ي��ة  وثمنمائة  م��ل��ي��ون 

وت�سعمائة واأربعون و�ستون دينار.

ضمن نهجه الهادف الى مناقشة جميع الملفات والقضايا المهمة 

املعهد الق�س�ئي يعقد ندوة خ��سة بـ ) هجرة ال�سب�ب(

دائرة رع�ية الق��سرين: معدل االرب�ح املتحققة جت�وزت الـ)3( ملي�رات دين�ر
اكدت ان النصف االول من العام الحالي االكثر وفرة خالل االعوام الماضية 

بحضور اعضاء االرتباط في الدوائر العدلية



قمت  االت���ي   ي�سال  ح�سني  �سالح  ���س/امل��واط��ن 
ب�سراء قطعة اأر�س من �سديق وبعد حني وجدت 
�سجلها  قد  منه  ا�سرتيتها  التي  القطعة  هذه  ب��اأن 

با�سم زوجته فماذا اأعمل ؟ 
اأخر  اإذا باعها لك ثم باعها اإىل طرف   �  : اجلواب 
 456 امل���ادة  اأح��ك��ام  عليه  تنطبق  ه��ذا  فعله  ف��اأن 
من قانون العقوبات العراقي رقم ) 111( ل�سنة 
اأقامة �سكوى �سده  ، ومن املمكن  1969 املعدل 
اأمام قا�سي حتقيق املنطقة التابع لها العقار ، وقد 
يحال اإىل حمكمة اجلنح ، وبعد ذلك حتتفظ بحق 
اأقامة دعوى مدنية لن�سخ العقد وا�سرتجاع البدل 
اأخ��رى بفرق البدلني .. واأخ��رى دعوى  ودع��وى 

عدم نفاذ الت�سرف بالعقار 
من  ع��دد  ول��دي  متزوجة  تقول   حممد  �س/عبري 
وبني  بيني  خ��اف��ات  ول��وج��ود  والبنات  االأوالد 
زوجي تركت الدار القائمة يف �سامراء و�سافرت 
اإىل بغداد مع اأطفايل ونقلت وظيفتي األيها وكان 
رف��ع علي دع��وى يف  زوج��ي ال ينفق علينا وق��د 

حمكمة �سامراء ) مطاوعة ( .. فماذا اأفعل ؟
اجلواب : � عليك توكيل حمام اأو الذهاب بنف�سك 
اإىل حمكمة املقامة عليك الدعوى فيها .. وُيطلب 

اأح��ال��ة  ال��دع��وى  اأ���س��ا���س  ال��دخ��ول يف  قبل  منها 
الدعوى اإىل حماكم بغداد والتي قريبة من حمل 
 .. بغداد  اإىل  الدعوى  تنقل  اأن  وبعد   .. �سكناك 
 ، الزوجية قرب حمل عملك  بيت  بتهيئة  تطالبيه 
واإذا مل ي�ستطع توفري ذلك فاأن املحكمة �سوف ترد 
دعواه ، فلي�س هنالك يف القانون العراقي اأجبارًا 
وارد  وف��ر  اإذا  ب��ل   ، املطاوعة  تنفيذ  على  م��ادي��ًا 
حق  له  فلي�س  له  العودة  يف  والأترغب  الزوجية 
اأرغامك على ذلك .. ولكن يعترب رف�سك للمطاوعة 
ال�سبب  اأنتي  وتكوين  التفريق  اأ�سباب  من  �سببًا 
يف عدم ا�ستمرار احلياة الزوجية ، وبهذا ي�سقط 

مهرك املوؤجل ونفقاتك املا�سية وامل�ستمرة
�س/ ام كرم ت�سال مت القب�س على زوجي بتهمة 
العمل  يف  �سريكه  م��ن  اأخ��ذ  اإذ   ، االأم��ان��ة  خيانة 
اأمريكي مبوجب  دوالر  األف  �سبعون  قدره  مبلغًا 

العاقات التجارية التي بينهم .. فماذا اأفعل ؟ 
اجلواب :� اإذا كان العمل جتاري كما تدعني فمن 
وعلى   ، ال�سخ�سية  بالبيانات  ذلك  اأثبات  املمكن 
املحكمة اأحالة املحكمة اإىل املحاكم املدنية كونها 
 .. دع���اوى  بهكذا  نوعيًا  املخت�سة  املحاكم  م��ن 
 453 املادة  اأحكام  مع  منطبقًا  فعله  كان  اإذا  اأمل 

 1969 ل�سنة   ) العقوبات رقم )111  من قانون 
قا�سي  اإىل  طلب  تقدمي  املمكن  من  ف��اأن   ، املعدل 
التحقيق بالتكفيل ، وتكفيله بكفالة منا�سبة تراها 
اإىل  بعد  فيما  ويحال   ، �سراحه  ويطلق  املحكمة 
حمكمة اجلنح وهي املحكمة املخت�سة مبحاكمته 

على وفق اأحكام املادة املذكورة
�س/ي�سال  احد الورثة ابوعبد الله 

ورث���ت اأن���ا واإخ��وت��ي ع��ن وال���دي امل��ت��وف��ى دارا 
وتق�سيمها  بيعها  على  واتفقنا  ث��اث��ة  وع��ددن��ا 
اأخي  لكن  الوراثة  وقوانني  ال�سرع  ح�سب  بيننا 
ال  و  �سنوات  منذ  اأجنبي  بلد  يف  يعي�س  ال��راب��ع 
ي�ستطيع العودة اإىل العراق ب�سبب عدم ح�سوله 
املحكمة  اأالن.. وتطلب  ر�سمية حتى  اأوراق  على 
الورثة..  احد  كونه  امللكية  نقل  لغر�س  ح�سوره 
ولهذا ال ن�ستطيع بيع البيت.. فهل ميكن احل�سول 
على موافقته باملرا�سلة؟ وهل ميكن البيع بغيابه 

يف هذه احلالة ؟
يف  اخل���ارج  يف  املقيم  ال�سخ�س  على  يجب   --
هذه احلالة مبراجعة القن�سلية العراقية يف ذلك 
البلد وتوكيل حمامي اأو �سخ�س معني يف العراق 

بوكالة خا�سة لغر�س ت�سفية الرتكة.

عرف العقد مبينا وجهة نظرك يف تعريف العقد 
ح�سب ما ورد يف الت�سريع ونطاقه مع ال�سرح

العقد هو عبارة عن توافق اإرادتني ل�سخ�سني اأو 
التزام  الإن�ساء  اأثر قانوين  اإحداث  اأجل  اأكرث من 

اأو تعديل اأو االإنهاء 
االلتزامات  كافة  نطاقها  العقود   -1 العقد  نطاق 
ويف   -2 العام  دون  اخلا�س  بالقانون  املتعلقة 
القانون الدويل العام ال يوجد �سيء ي�سمى عقود 
عقد  ي�سمى  ال  املوظف  وتعيني  املعاهدات  مثل 
الأن الدولة مكلفة ب�سرف الرواتب 3- لي�ست كل 
القانون اخلا�س وتقت�سر  املالية يف  االلتزامات 
 -4 امل��ال��ي��ة  ال��ذم��ة  يف  املتعلقة  االت��ف��اق��ات  فقط 
بروابط  االتفاقاتاملتعلقة  جماله  من  فن�ستبعد 
ولو  ال��زواج  الأن  كالزواج،  ال�سخ�سية  االأح��وال 
وحده  القانون  اأن  اإاّل  بينالزوجني،  اتفاق  اأن��ه، 
هو الذي يحدد اآثاره، ولذا ال يعترب عقدًاباملعنى 
ال�سحيح 5- والعقود العامة الدولة تكون طرف

القانوين  االأث��ر  الت�سريع1-  يف  ورد  ما  ح�سب 
اأث��ر قانوين ال يوجد عقد واالأث��ر  اإذا مل يوجد   :

القانوين ملزم يف القاعدة القانونية
العقد  ب��ني  ف���رق  ي��وج��د  ال��ع��ق��د واالت���ف���اق ال   -2
واالتفاق ح�سب امل�سرع اأي اأن العقد ال ي�سمل كل 
اأنواع العقود واالتفاق ال ي�سمل العقد 3- توافق 
اإرادتني ال يتم العقد اإال بتوافق اإرادتني فاالإرادة 

الواحد ال تكفي الإن�ساء العقد
اأهمية  واذك���ر  ال�سرح  م��ع  العقود  اأق�����س��ام  ادك��ر 

التق�سيم
العقد  وهو  الر�سائية  العقود   -1 العقود  اأق�سام 
الإث��ب��ات  وه��ي  ق��ان��وين  اث��ر  بتوافق  يعقد  ال���ذي 
العقد ويظهر اأن الر�سائية هي القاعدة يف اإبرام 
يكون  اأن  وي�سرتط  ال�سم�سار  عقد  مثل  العقود 
تكون  والعقود  األر�سائي  العقد  لاإثبات  الكتابة 
بوا�سطة موظف خمت�س ويكون عقد �سكلي مثل 

عقد الرهن الر�سمي وعقد ال�سراكة 
عقود  اإيل  ت��ط��ورات  وه���ي  العينية  ال��ع��ق��ود   -
ويتم  عليها  املتفق  بالعينة  وتتعلق  ر�سائية 
ال�سيء  ت�سليم  مت  اأدا  عقد  وي�سمى  ت�سليمها 
وت�سمى  اأخ��ر  �سخ�س  اإيل  امللكية  �ساحب  م��ن 
االإع����ارة وال��ودي��ع��ة  ال��ودي��ع��ة وال��ه��ب��ة مثل عقد 
وع��ق��د الهبة وال��ق��ر���س وع��ق��د ال��ره��ن احل��ي��ازي 
يوجد  ال  التنفيذ  بعدم  الدفع  التق�سيم1-  اأهمية 
التزام علي اأحد الطرفني وال ي�ستطيع اأن يطالب 

االأخر بتنفيذ التزامه عليه وذلك ال يطبق اإال علي 
الطرفني 

اأن  اأي  ال�سمني  الفا�سخ  ال�سرط  العقد  ف�سخ   -
العقود  يف  املتعاقدين  الأح���د  ي��ج��وز  ال  الف�سخ 

امللزمة جلانب واحد
 حتمل التبعة من الذي يتحمل تبعة هاك ال�سيء 

وهو امل�سرتي اأي اإيل من انتقلت اإليه امللكية
النعقاده  يلزم  الذي  العقد  وهو  ال�سكلية  العقود 
توافق اإرادتني واإتباع �سكل معني يحدده القانون 

بوا�سطة موظف خمت�س مثل عقد ال�سراكة حيث 
ال�سركاء يف  االتفاق عليه بني  يجب كتاب ما مت 

�سند موقع عليه من االأطراف املتعاقدة4
 عقد املعاو�سة وهو هو العقد الذي ياأخذ فيه كل 
يكون  وقد  جلانبني  ملزم  يكون  وقد  املتعاقدين 

ملزم جلاين واحد
وقد  املتعاقدين  اأح��د  فيه  ياأخذ  وال  التربع  عقد   
الهبة  اأو جلانبني مثل  يكون ملزم جلانب واحد 

مع التكليف.

املبادئ الأ�سا�سية التي حتكم عقود ال�سراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�س وا�س�س تقييمها 
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العالنية من  اطار  يف  التعاقد  واختيار  املناف�سة  من  اطار  يف  املتعاقد  اختيار  هما  امرين  املبداأ  هذا  على  يرتتب  وال�سفافية  العالنية  مبداأ 
امل�ست�سار الدكتور كرمي خمي�س خ�سباك 

بداأت كثري من الدول تلجا اىل القطاع اخلا�س 
م��راف��ق  بع�س  وت�سغيل  ب��اإن�����س��اء  ل��ا���س��ط��اع 
البنية االأ�سا�سية وذلك عندما تعجز ميزانياتها 
هذه  ملثل  ال���ازم  التمويل  ب��اع��ب��اء  ال��ق��ي��ام  ع��ن 
امل�����س��اري��ع وه���و م���ا ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا يف ال��ع��ق��دي��ن 
اجتاحت  حيث  الع�سرين  القرن  من  االخريين 
يف  و�سادت  العاملي  االقت�ساد  الكوكبة  ظاهرة 
ظلها فل�سفة التخ�س�سية التي اعتنقتها كثري من 
النظام اال�سرتاكي والتحول  انهيار  الدول بعد 
هذه  ق��درة  ع��دم  وب�سبب  ال�سوق  اقت�ساد  اىل 
البنية  املالية الن�ساء  امل��وارد  تدبري  على  الدول 

اال�سا�سية.
وبهذا ال�سدد كانت عقود امل�ساركة بني القطاعني 
جلاأت  التي  الطرق  اح��دث  من  واخلا�س  العام 
اال�سا�سية  البنية  وتطوير  الن�ساء  ال��دول  اليها 
وغريها من امل�سروعات العامة ب�سورة حديثة 
تتافى م�ساكل النظم التعاقدية االخرى كامتياز 
املرافق العامة ونظام البناء والت�سغيل واعادة 
و�سائل  اح��د  امل�ساركة  عقود  تعد  اذ  امل�سروع 
البنية  م�����س��روع��ات  ان�����س��اء وجت��ه��ي��ز  مت��وي��ل 
ذلك  ي�ستلزمه  وما  العامة  واملرافق  اال�سا�سية 
من اموال طائلة وا�ستثمارات جبارة بناء على 
ذلك هناك جمموعة من املبادئ اال�ستثنائية التي 
ما  وه��و  وتقييمها  ال�سراكة  عقود  لها  تخ�سع 

نو�سحه يف مطلبني على النحو التايل 
حتكم  التي  اال�سا�سية  امل��ب��ادئ  االول  املطلب 

عقود ال�سراكة 
املطلب الثاين تقييم عقود ال�سراكة 

ال�سراكة  عقود  حتكم  التي  اال�سا�سية  املبادى 
عقود  حتكم  التي  امل��ب��ادى  م��ن  جمموعة  هناك 

اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني  ال�سراكة 
ونوجزها مباياتي 

اوال- مبداأ العانية وال�سفافية يرتتب على هذا 
من  اطار  يف  املتعاقد  اختيار  هما  امرين  املبداأ 
املناف�سة واختيار التعاقد يف اطار من العانية 

املناف�سة  اطار  يف  املتعاقد  اختيار  االول  االمر 
:امل��ن��اف�����س��ة احل����رة م���ن امل�����ادي ال��ه��ام��ة ال��ت��ي 
ت��ق��وم عليها ح��ري��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ذل��ك ان 
اال�سواق  جميع  يف  الكاملة  املناف�سة  حتقيق 
املختلفة  بدرجاته  االحتكار  غياب  اىل  ي��وؤدي 
الدميقراطي  النحو  هذا  على  املناف�سة  وتعترب 
تتبناها  التي  الهامة  املبادئ  واحد  االقت�سادي 
ال������دول امل��ت��ق��دم��ة يف امل���ع���ام���ات ال��ت��ج��اري��ة 
ال�سريف  التزاحم  وال�سناعية وتعني فتح باب 
ومعاملة  املناق�سة  يف  اال�سرتاك  يود  من  امام 
الدعامة  وتعترب  امل�ساواة  قدم  على  املتناف�سني 
الهميتها  ونظرا  االقت�سادي  للتقدم  اال�سا�سية 
اتفاقيات اجلات  املتعاقدة يف  الدول  قامت  فقد 
خ��ا���س  ق����رار  ب��ا���س��دار   1960 ن��وف��م��رب  يف 
بني  ال��رب��ط  اىل  ي���ودي  امل�����س��اورات  برتتيبات 
�سيا�سات املناف�سة والتجارة الدولية واليعرتف 
املناف�سة  حرية  تقيد  التي  املمار�سات  بعرقلة 
للتجارة الدولية  لذلك فان وجود مناف�سة حرة 
ال�سراكة  عقود  م�سروعات  يف  املتقدمني  ب��ني 
امل�ستثمر غري  ا�ستبعاد  ان يودي اىل  �ساأنه  من 
اىل  وي����ودي  املناف�سة  م��ن  وخ��روج��ه  ال��ك��فء 
ح�سول اف�سل امل�ستثمرين او �سركات امل�سروع 
على االولوية يف تنفيذ امل�سروع ففي ظل غياب 
املناف�سة احلرة يفتح الباب على م�سراعيه امام 
اجل�سيم  ال�سرر  العام  باملرفق  ويلحق  الف�ساد 
ويودي اىل ا�سناد امل�سروع اىل �سركات التتمتع 

بالكفاءة املطلوبة فنيا وماليا مما يلحق ال�سرر 
ال��ع��ام وامل�����س��روع وي�سر  ب��امل��رف��ق  اجل�����س��ي��م 

بجموع املنتفعني بهذا املرفق 
االمر الثاين ان يتم اختيار املتعاقد يف اطار من 

العانية 
عقود  يف  املناف�س  اخ��ت��ي��ار  بالعانية  وي���راد 
ال�����س��راك��ة ب��ق��در م��ن ال��و���س��وح وع���دم ال�سرية 
االإجراءات معلومة ومعروفة  وان ت�سبح كافة 
للكافة وذلك من اجل مكافحة الر�سوة والف�ساد 
لعقود  بالن�سبة  امل�ساركة  تنظيم  قانون  ويفرق 
اختيار  مناق�سة  ع��ن  االإع����ان  ب��ني  ال�����س��راك��ة 
مناق�سة  عن  االإع��ان  وبني  الطرح  م�ست�ساري 
عن  االإع��ان  ففي  املوؤهلني  امل�ستثمرين  اختيار 
الطرح  ال��ط��رح  م�ست�ساري  اخ��ت��ي��ار  مناق�سة 
)الدعوة للتاأهيل امل�سبق(، فيلزم اجلهة االإدارية 
ان تقوم باالإعان على االأقل يف �سحيفة يومية 
وعند  واالجنليزية  بالعربية  االنت�سار  وا�سعة 
املطبوعات  او  ال�سحف  اح��دى  يف  االقت�ساء 
االجنبية بالن�سبة لبع�س الدول كما هو احلال 
للجهة  االل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  وع��ل��ى  م�سر  يف 
لا�ستثمار  العامة  والهيئة  والوحدة  االداري��ة 
عن  خمت�سرا  بيانا  االعان  يت�سمن  ان  ويجب 
ال��ربي��دي  امل�����س��روع وم��دت��ه وال��ع��ن��وان  طبيعة 
موعد  واخ���ر  للم�سروع  االل��ك��رتوين  وال��ربي��د 
مناق�سة  عن  االعان  اما  التاأهيل  طلبات  لتلقي 
املوؤهلني فيكون عن طريق  امل�ستثمرين  اختيار 
ق��ي��ام اجل��ه��ة االداري�����ة بتوجيه خ��ط��اب دع��وة 
عليه  مو�سى  بكتاب  امل��وؤه��ل��ني  للم�ستثمرين 
بعلم الو�سول او عن طريق الربيد االلكرتوين 
ل�سحب كرا�سة ال�سروط من الوحدة واداء ثمنها 

مع اعطاء امل�ستثمر املوؤهل اي�ساال لذلك.

رقم )4( ل�سنة 2006 
 املادة � 1 �  يلغى ن�س املادة )4( من قانون موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني 

رقم )4( ل�سنة 2006 .
املادة � 2 �  يلغى ن�س املادة )5( من القانون ويحل حمله ما ياتي:

واملعتقل  ال�سجني  على  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  اح��ك��ام  ت�سري  اأوال:   �5� امل���ادة 
من  واوالده��م  واأزواجهم  العراقيني  من  رفحاء  وحمتجزي  ال�سيا�سي 
االجانب ممن �سجن او اعتقل او احتجز يف ظل نظام البعث البائد وفقًا 

ملا ياأتي: 
وحتى   )18/11/1963( ولغاية   )8/2/1963( من  للمدة   -  1

اطاق �سراحه على ان اليكون لديه قيد جنائي.
   .)8/4/2003( ولغاية   )17/7/1968( من  للمدة    -  2

  ثانيا�  يق�سد بامل�سطلحات التالية الأغرا�س هذا القانون املعاين املبينة 
اإزائها: 

 اأ� املوؤ�س�سة: موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني.
ب �  الرئي�س: رئي�س موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني.

ج� �  اللجنة اخلا�سة: اللجنة امل�سكلة يف البند )خام�سًا( من املادة )4( 
من هذا القانون 

خارجه  او  العراق  داخ��ل  �سجن  او  حب�س  من  ال�سيا�سي:  ال�سجني    � د 
الراأي  البائد يف  للنظام  وفق حكم �سادر من حمكمة ب�سبب معار�سته 
اأو املعتق�د اأو االنتماء ال�سيا�سي او  م�ساع�دة معار�سيه ويعد االطفال 
والقا�سرون الذين ولدوا يف ال�سجن او احتجزوا مع او ب�سبب  ذويهم 

امل�سجونني بحكم ال�سجني ال�سيا�سي  
ه� �  املعتقل ال�سيا�سي: من اعتقل او احتج�ز اأو اوقف داخل العراق او 
حمكمة  من  حكم  �سدور  دون  اجلربية  االقامة  حتت  و�سع  او  خارجه 
اال�سباب  الحد  البائد  النظام  قبل  من  التهامه  او  به  لا�ستباه  خمت�سة 
على  احلكم  ذات  وي�سري  البند  هذا  من  )د(  بالفقرة  عليها  املن�سو�س 

القا�سرين و االطفال املعتقلني مع ذويهم او اقاربهم.   
 1991 عام  ال�سعبانية  االنتفا�سة  جماهدو  هم  رفحاء:  حمتجزو  ر. 

العراق  جمهورية  مغادرة  واملاحقة  البط�س  ظروف  ا�سطرتهم  الذين 
والذين  معهم  غ��ادروا  ممن  وعوائلهم  ال�سعودية  العربية  اململكة  اىل 
الر�سمية  والبيانات  لل�سجات  وفقا  االحتجاز  خميمات  داخ��ل  ول��دوا 
املوثقة دوليًا و�سحايا حلبجة الذين جلئوا اىل اجلمهورية اال�سامية 

االيرانية ب�سبب ق�سفهم من قبل النظام البائد باال�سلحة الكيمياوية. 
 و� ذوو ال�سجني او املعتقل او حمتجزي رفحاء: الزوج واالقارب من 

الدرجة االوىل والورثة وفقًا للق�سام ال�سرعي.        
املادة � 3 � يلغى ن�س املادة )6( من القانون ويحل حمله ماياأتي املادة 
�سيا�سيًا  الغرا�س هذا  او حمتجزًا  معتقًا  او  �سجينًا  يعد  ال  اوال:   �6�
القانون كل من عمل مع النظام البائد يف اجهزته القمعية او احلزبية او 
تعاون مع النظام كم�سدر امني ثم �سجنه او اعتقله او احتجزه النظام 
ب�سبب ت�سفية ح�سابات داخلية او �سلطوية او عمل مع النظام خال او 

بعد ال�سجن واالعتقال واالحتجاز.  
 ثانيًا: ت�سحب جميع االمتيازات واحلقوق من امل�سمولني باحكام هذا 
ل�سنة   13 رقم  االره��اب  مكافحة  قانون  وفق  عليه  حكم  ممن  القانون 

.2005
ثالثا: ت�سحب جميع االمتيازات واحلقوق من ورثة امل�سمولني باحكام 
هذا القانون ممن ثبت عليه باالدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد 
كم�سدر  البائد  النظام  مع  تعاون  او  احلزبية  او  القمعية  اجهزته  يف 
ل�سنة   13 رقم  االره��اب  مكافحة  قانون  وفق  عليه  حكم  ممن  او  امني 

.2005
التحريرية  ب��االأدل��ة  االحتجاز  او  االعتقال  او  ال�سجن  يثبت   : رابعا 
للجهات  الر�سمية  ال�سجات  يف  تثبيته  م��امت  ومنها  قانونًا  املعتربة 
كان  ملن  والكليات  واملعاهد  واملدار�س  املخت�سة  احلكومية  والدوائر 
او  االعتقال  او  ال�سجن  عند  عامة  بخدمة  مكلفا  او  طالبا  او  موظفًا 
املبا�سرة  العيانية  بال�سهادة  االثبات  يجوز  ا�ستنفادها  وعند  االحتجاز 
من داخل ال�سجن اأو املعتقل او خارجه  معززة بالقرائن او اللجوء اىل 

قانون االثبات رقم 107 ل�سنة 1979 وتعدياته.

قانون مؤسسة السجناء السياسيين المعدل 

تعديل الأول لقانون موؤ�س�سة ال�سجناء ال�سيا�سيني
ا�ست�سارات قانونية 

ا�سئلة واجابات يف �سرح القانون املدين
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اجل����ودة  ادارة  ق�����س��م  اج�����رى 
املوؤ�س�سي,  والتطوير  ال�ساملة 
الدائرة  اق�سام  اىل  تدقيق  جولة 
االداري���������ة وامل���ال���ي���ة وجم��ل�����س 
���س��ورى ال���دول���ة, ل��اإط��اع على 
م����دى ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ط وب��رام��ج 
وبنود  مبعايري  اخلا�سة  الق�سم 
امل��وا���س��ف��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة االي����زو 

 .)9001:2008(
حت�سني  ال��ق�����س��م  م���دي���ر  وق�����ال 
ال���ه���دف من  ان  م��و���س��ى:  ع��ل��ي 
اجل����ول����ة ال���ت���دق���ي���ق ال���داخ���ل���ي 
االدارية  الدائرة  و�سعب  الق�سام 
وامل����ال����ي����ة وجم���ل�������س ����س���ورى 
ال���دول���ة وف���ق���ا مل��ع��اي��ري وب��ن��ود 
امل��وا���س��ف��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة االي����زو 

.)9001:2008(

التدقيق  ان  امل���دي���ر:  وا����س���اف 
واليات  طرق  على  ركز  الداخلي 
التدقيق املتبعة الجراءات عملها 
يف ت��ل��ك ال����دوائ����ر, ب��اال���س��اف��ة 
ادخ��ال  يف  املتبعة  ال��رام��ج  اىل 
ال���ب���ي���ان���ات وامل����ع����ل����وم����ات يف 
وطرق  واحل��ا���س��وب,  ال�سجات 
ال��رم��ي��ز ل��ل��ك��ت��ب واال���س��اب��ري, 
التح�سني  ال���ي���ات  اىل  ا���س��اف��ة 
اف�سل  تقدمي  بهدف  والتطوير 
اخلدمات للمواطنني واملوظفني.

عملية  ان  ال��ق�����س��م:  م��دي��ر  واك���د 
التدقيق الداخلي �ست�سمل جميع 
برنامج  وف��ق  العدلية  ال��دوائ��ر 
اع����ده ال��ق�����س��م ي��ب��داأ م��ن ت��اري��خ 
ملدة  19/6/2016,وي�ستمر 

�سهرين من هذا التاريخ.

اجرى مدير عام دائرة اال�ساح العراقية ح�سني الع�سكري, 
على  ل��اط��اع  امل��رك��زي,  ال��ك��رخ  �سجن  اىل  تفقدية  جولة 
ظروف ايداع النزالء ومعايري حقوق االن�سان واالإجراءات 

القانونية املتبعة داخل القواطع ال�سجنية.
ادارة  على  بامل�سرفني  اجتماعه  خال  العام  املدير  وبحث 
ال�سجن, �سبل االرتقاء بواقع اخلدمات وحتديد املعوقات 

ال�سجنية,  ال��ق��واط��ع  الدارة  املنا�سبة  احل��ل��ول  وو���س��ع 
املختلفة  ال��ن��زالء  و���س��وؤون  ق�سايا  متابعة  اىل  باال�سافة 

ال�سحية واخلدمية واالن�سانية.
ال��دوام  ب�ساعات  االل��ت��زام  ب�سرورة  العام:  املدير  ووج��ه 
ال�سوابط  وف��ق  امل��ه��ام  ت��اأدي��ة  على  واحل��ر���س  الر�سمية 
بالتن�سيق  االمنية  اخلطط  وتعزيز  والقانونية  اال�سولية 

للحرا�س  اخلدمات  وتوفري  ال�ساندة  االمنية  اجلهات  مع 
اال���س��اح��ي��ني ورف����ع اجل��اه��زي��ة م��ن خ���ال امل��م��ار���س��ات 
االم��ن��ي��ة وال���ت���دري���ب امل���ي���داين , م���وؤك���دا ع��ل��ى ���س��رورة 
التاهيل  جم���ال  يف  املنت�سبني  خ���رات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
على للحر�س  االجهزة  و�سيانة  تاهيل  واع��ادة   واالعمار 

 املال العام, 

خالها  اطلع  ميدانية  بجولة  زيارته  العام  املدير  واختتم 
ع��ل��ى ظ���روف اي����داع ال��ن��زالء وم��ع��اي��ري ح��ق��وق االن�����س��ان 
ال�سجنية  القواطع  داخ��ل  املتبعة  القانونية  واالإج���راءات 
واخلدمات املتوفرة للنزالء, مبديا توجيهاته يف اال�سراع 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  ال��ن��زالء  ق�سايا  ومتابعة  باجناز 

الق�سائية.

الب�سمة  مركز  و  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  تقدم 
عام  م��دي��ر  اىل  منف�سلني  بتكرميني  ال��وراث��ي��ة, 
املعهد الق�سائي د. ريا�س ح�سني, تثمينًا جلهوده 
جمل�س  ان  ال��ع��دل,  وزارة  اع��ام  وق��ال  الكبرية. 
نامق  اي��اد  العام  باأمينه  متمثا  العراقي  النواب 
ع��ام  م��دي��ر  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  ت��ق��دم  جم��ي��د, 
املعهد الق�سائي د. ريا�س ح�سني,تثمينًا جلهوده 
الكبرية التي متيزت باملثابرة يف تبنيه الدورات 
فيها,  النواب طرفًا  التي يكون جمل�س  والندوات 

ا�سافة اىل رفده املحاكم بالق�ساة املهنني وتقدمي 
لل�سالح باملنفعة  ت��ع��ود  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة   اخل��دم��ات 

 العام. 
الب�سمة  م��رك��ز  ان  ال�������وزارة,  اع����ام  وا����س���اف 
�سامخ  �سياء  د.  العام  مبديره  متمثا  الوراثية 
زغري, تقدم بال�سكر والتقدير والثناء على اجلهود 
الق�سائي,  امل��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
ال��ت��ي حملت  ال���ن���دوة  خ�����س��و���س��ًا م�����س��ارك��ت��ه يف 
الن�سب  اثبات  يف  الوراثية  الب�سمة  )دور  عنوان 

املعهد  عليها  ا�سرف  التي  عليها(  املرتبة  واالث��ار 
وذوي  االكادمييني  من  وا�سع  طيف  فيها  و�سارك 

االخت�سا�س واخلراء االمنيني.
 واو�سح اعام ال��وزارة, ان مدير عام املعهد اكد 
خال التكرمي على اهمية الدور الذي يقدمه مركز 
ال��ن��دوات  ال��ع��راق��ي م��ن خ��ال  ال��وراث��ي��ة  الب�سمة 
واهميتها  يقيمها  ال��ت��ي  امل�سركة  وامل���وؤمت���رات 
يف  العراقية  واجلنائية  العلمية  احلركة  رفد  يف 

الوقت الراهن.

ق�سم ادارة اجل�دة ال�ساملة والتط�ير امل�ؤ�س�سي يعد برناجمًا للتدقيق الداخلي 

مدير عام دائرة اال�سالح العراقية يتفقد �سجن الكرخ املركزي

لإلطالع على مدى تطبيق خططه في الدوائر العدلية

بهدف االطالع على ظروف ايداع النزالء ومعايير حقوق االنسان

تثمينا لجهوده الكبيرة والمتميزة

جمل�س الن�اب ومركز الب�سمة ال�راثية يكرمان مدير عام املعهد الق�سائي

وزارة العدل:
 االإفراج عن )264( نزيل 

خالل �سهر اأيار املا�سي

اأع���ل���ن���ت دائ��������رة االإ������س�����اح ال���ع���راق���ي���ة ع����ن م��وق��ف��ه��ا 
ال�����س��ه��ري اخل���ا����س ب���ع���دد امل��ط��ل��ق ���س��راح��ه��م واأع������داد 
ل�سهر امل��ح��اك��م  اإىل   امل��وق��وف��ني وامل��ح��ك��وم��ني وامل��ر���س��ل��ني 

 اأيار.
املفرج عنهم من �سجون  ع��دد  ان  ال���وزارة:  اع��ام  وق��ال   
بغداد  الوزارة يف  نزيل من �سجون   )264( بلغ  الوزارة 
فيما  رج��ال,  الن�ساء)245(  )19(من  بينهم  واملحافظات 
حركة   )793( املحاكم  اىل  النزالء  من  املر�سلني  عدد  بلغ 

ت�سفري.
ح��ي��در  د.  ال����ع����دل  وزي�������ر  اإن  ال������������وزارة:  وب���ي���ن���ت   
 ال����زام����ل����ي, وج�����ه ب���ت���ق���دمي م���وق���ف ����س���ه���ري ع����ن ع���دد
 ال���ن���زالء امل���ف���رج ع��ن��ه��م اإىل و���س��ائ��ل االإع�������ام, ب��ه��دف 
اط�����اع ال������راأي ال���ع���ام ع���ن ا���س��ت��م��رار ال�������وزارة ب��اإل��ي��ة 
اأحكامهم  املنتهية  ال��ن��زالء  ع��ن  االإف���راج  عمليات   ت�سريع 

الق�سائية.

لتأهيل النزالء وإعدادهم سلوكيا

خالل استقباله مدير عام دائرة الطب العدلي

دائرة اال�سالح العراقية تكثف من 
دوراتها الثقافية

مدير عام املعهد الق�سائي ي�ؤكد اهمية 
ادراج الطب العديل �سمن مناهج املعهد 

فريق تايك�اندو العدل يح�سد املركز الثالث

وج��������ه م�����دي�����ر ع��������ام دائ��������رة 
اال�����س����اح ال���ع���راق���ي���ة ح�����س��ني 
األ���ع�������س���ك���ري, ع���ل���ى ����س���رورة 
ت��ك��ث��ي��ف ال���������دورات ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ك��ون��ه��ا ت��رج��م ر���س��ال��ة ال��دائ��رة 
دوره��ا  من  انطاقًا  وتوجهاتها 
 يف ت��اأه��ي��ل ال��ن��زالء واإع���داده���م 

�سلوكيا.
وقال املدير العام خال ح�سوره 
العامة  الثقافية  ال��ك��رار  ل���دورة 
الر�سافة  م��وق��ف  نظمها   ال��ت��ي 
ال�������س���اد����س���ة خل���م�������س���ة ع�����س��ر 
من  ال�������دورة  ه����ذه  ان  ن���زي���ا, 
وال�سرورية  املتميزة   ال��دورات 

النزيل  ت�ساعد  كونها  ل��ل��ن��زالء 
بع�س  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  وت���دع���م���ه 
 االمور الثقافية العامة االمر الذي
وع��ي��ه  ت��ن��م��ي��ة  ي�������س���اع���ده يف   
ويف  ال�سجن,  داخ���ل  و�سلوكه 
 ختام الدورة وزعت �سهادات على

 امل�ساركني.

قال مدير عام املعهد الق�سائي د.ريا�س 
م�ستمر  العديل  الطب  معهد  ان  ح�سني: 
ب��رف��د امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ب��االأ���س��ات��ذة 
االخت�سا�س  ذوي  م��ن  واملحا�سرين 
جمال  يف  واخل��رة  الكفاءة  واأ�سحاب 
ال��ط��ب ال���ع���ديل ع���ر اوا����س���ر ت��ع��اون 
لهذا  �سكلت  تخ�س�سية  وجلان  م�سرك 
الغر�س, ذكر ذلك خال ا�ستقباله مدير 
ال��ع��ديل يف وزارة  ال��ط��ب  دائ����رة  ع���ام 
علي  زي��د  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سحة 

عبا�س.
اه��م��ي��ة اخل��ط��وة املتبعة  م���وؤك���دًا ع��ل��ى 

ادراج  يف  املعهد  ادارة  قبل  من  حاليا 
املحا�سرات التخ�س�سية املتعلقة بعمل 
طلبة  مناهج  �سمن  العديل  الطب  معهد 

املعهد الق�سائي.
ي�سار اىل ان هذا اللقاء ياأتي يف �سوء 
لتطوير  الق�سائي  املعهد  ادارة  م�ساعي 
وب�سكل  املعهد  بطلبة  اخلا�سة  املناهج 
باحلديثة  يتعلق  م��ا  وخا�سة  م�ستمر 
للحركة  وامل��واك��ب��ة  منها  وامل��ت��ط��ورة 
حلقات  فتح  خال  من  الدولية  العلمية 
دول  م��ع  م�ستمرة  ب�����س��ورة  ال��ت��ع��اون 

العامل.

ال�سهداء  بطولة  يف  العدل  تايكواندو  فريق  �سارك 
للتايكواندو  املركزي  العراقي  االحتاد  اقامها  التي 

على قاعة نادي الوالء الريا�سي.
ان  ح�سني:  علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
يف  الثالث  امل��رك��ز  على  ح�سل  التايكواندو  فريق 
العراقي  ا�ساد املخت�سون يف االحتاد  البطولة وقد 

وباملواهب  الفريق  قدمه  ال��ذي  بامل�ستوى  املركزي 
املوجودة.

وا���س��اف: ان ال��دع��م ال��احم��دود م��ن وزي���ر العدل 
جعلنا  للنادي  االداري���ة  والهيئة  الزاملي  د.ح��ي��در 
يف  املتقدمة  املراكز  ح�سد  وبالتايل  تاألقنا  نوا�سل 

جميع امل�ساركات. ����س���در ال���ع���دد اجل���دي���د م���ن ج���ري���دة ال���وق���ائ���ع ال��ع��راق��ي��ة ب��ال��رق��م 
والبيانات  والنظم  القوانني  م��ن  ع��ددا  ت�سمن  وال���ذي   ,)4405(
رئا�سة  عليها  و�سادقت  ال��ن��واب  جمل�س  اقرها  التي   والتعليمات, 

اجلمهورية.
العدد  ان  العتابي:  مهند  العراقية  الوقائع  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ومنع  الب�سرية  االع�����س��اء  زرع  عمليات  ق��ان��ون  ت�سمن   )4405(
ت�سمنه  اىل  ب��االإ���س��اف��ة   ,2016 ل�سنة  رقم)11(  ب��ه��ا  االجت����ار 
)12( رق��م  التخدير  وم�����س��اع��دي  وتقنيي  اط��ب��اء  ت�سجيع   ق��ان��ون 

 ل�سنة 2016.
وا�ساف املدير العام: ان العدد ت�سمن قانون التعديل االول لقانون 
عائدية الوثائق التي حتمل اال�سماء امل�ستعارة للمهجرين واملهاجرين 
رقم )79( ل�سنة 2012, مو�سحا ان هذا القانون �سرع لتمديد مدة 
التي  واملهاجرين  املهجرين  وث��ائ��ق  عائدية  اث��ب��ات  طلبات  تقدمي 

حتمل ا�سماء م�ستعارة.
اجازات  نظام  ت�سمن   )4405( العدد  ان  اىل  العام:  املدير  وا�سار 
مكافاأة  تعليمات  اىل  ب��اال���س��اف��ة   ,2016 ل�سنة   )2( رق��م  ال��ب��ن��اء 
 ,2016 ل�سنة   )2( رق��م  اجنبية  لغة  يتقن  ال���ذي  ال�سرطة  رج��ل 
 ك��م��ا ت�����س��م��ن ب��ي��ان ت�سحيح ����س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة دي�����وان رئ��ا���س��ة

 اجلمهورية. 

تضمن عددا من القرارات والبيانات والتعليمات

�سدور العدد اجلديد من جريدة 
ال�قائع العراقية بالرقم )4405(

اعالم ال�زارة : مدير عام املعهد اكد خالل التكرمي على اهمية الدور الذي يقدمه مركز الب�سمة ال�راثية العراقي

التابعة  ال��ع��دول  ال��ك��ت��اب  دائ����رة  ك�سفت 
ل���������وزارة ال�����ع�����دل, ع����ن ح����ال����ة ت���زوي���ر 
الكاتب  دائ���رة  يف  ر�سمية  م�ستم�سكات 
العدل يف الكاظمية , بعد تدقيقها من كاتب 

عدل الدائرة.
وق�������ال م����دي����ر ع������ام ال������دائ������رة ح�����س��ني 
العدل  ال��ك��ات��ب  دائ���رة  ك���ادر  الطائي: ان 
ب���غ���داد, متكن  ال��ك��اظ��م��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة  يف 
م�ستم�سكات  ت���زوي���ر  ح��ال��ة  ك�����س��ف  م���ن 
عدل  كاتب  قبل  من  تدقيقها  بعد   ر�سمية, 

الدائرة.
وا�ساف املدير العام: ان الكادر القانوين 

ل��ل��دائ��رة ات��خ��ذ االج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اجلزائية  ال�سكوى  بتحريك  امل��زور  بحق 
املخت�سة,  للجهات  ت�سليمه  بعد  ���س��ده, 
ت��خ��ل��وا  ال  اخل���ط���وة  ه����ذه  ان  م��و���س��ح��ا 
ان��ه��ا دافعا  ب��اال���س��اف��ة اىل  امل��خ��اط��ر,  م��ن 
ل��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ه��ج وح��اف��زا 
 ل��ب��اق��ي امل��وظ��ف��ني يف حم���ارب���ة ال��ف�����س��اد 

واملف�سدين. 
ال��ع��دل د. حيدر  م��ن ج��ه��ت��ه وج���ه وزي����ر 
والتن�سيق  امل��و���س��وع  مبتابعة  ال��زام��ل��ي 
م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ل��ي��ن��ال امل��خ��ال��ف 
ل��ل��ق��ان��ون ج��زائ��ه, ل��ي��ك��ون ع���رة ل��ك��ل من 

ال��ق��ان��ون وم��ا  ل��ه نف�سه خم��ال��ف��ة  ت�����س��ول 
االخرين,  بحقوق  �سرر  من  عليه  يرتب 
الكاتب  لكادر دائرة  الكبري  بالدور  م�سيدا 
التزوير,  ك�سف  يف  الكاظمية  يف  العدل 
وتقدير  �سكر  كتاب  توجيه  اىل  باال�سافة 
ل��ك��ات��ب ع���دل ال���دائ���رة م��ع م��ك��اف��اأة مالية 
حماولة احباط  يف  الكبري  للدور   تثمينا 
العدل  الكاتب  دائ��رة  ان  يذكر  التزوير.   
حالتي  ك�سف  من  �سابق  وقت  يف  متكنت 
مبحافظتي  ر�سمية  م�ستم�سكات  تزوير 
كاتبي  من  تدقيقها  بعد  وك��رك��وك,  بغداد 

عدل الدائرتني.

حركت دعوى قضائية لمحاربة الفساد والمفسدين

دائرة الكاتب العدل يف الكاظمية تك�سف حالة 
تزوير يف امل�ستم�سكات الر�سمية

اأع��ل��ن��ت دائ����رة رع��اي��ة ال��ق��ا���س��ري��ن ع��ن اجن��ازات��ه��ا 
ول��غ��اي��ة  من1/5/2016  ل��ل��ف��رة  ون�����س��اط��ات��ه��ا 
13/5/2016 حيث بلغ ح�سة املديريات من فوائد 

الودائع الثابتة 216,747,566,000.

واكدت الدائرة: ان الودائع الثابتة القدمية كانت تبلغ 
5,418,689,150,000 دينار بينما بلغت اأرباح 
 786380000,000 اخلزينة  ح���واالت  م���زادات 

دينار.

دائرة رعاية القا�سرين تعلن عن منجزاتها ل�سهر ايار

خالل مشاركته في بطولة الشهداء التي اقامها االتحاد العراقي المركزي 



مدير عام الدائرة االدارية واملالية/ عبدر الكرمي فار�س

على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر  بانهم  املوؤهلون  املوظفون  يعرف 
على  ق��ادري��ن  يكونون  التي  املنا�صب  يف  بالعمل  القيام 
ت��دري��ب  ت��وف��ر  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى  امل��ن��ا���ص��ب،  بال�صكل  �صغلها 
تقييم  يتنا�صب مع متطلبات وظائفهم، واهمية  للموظفني 
وامل��اح��ظ��ات  ال��ن��ق��د  وي��ت��ل��ق��ون  منتظم  ب�صكل  امل��وظ��ف��ني 

املنا�صبة على ادائهم،
اما امل�صوؤوليات املحددة، يتم تعريف م�صتويات امل�صادقة 
واملقايي�س ملمار�صة ال�صلطات يف جمال االلتزام والتعاقد 
او  بال�صلع  وال��ت�����ص��رف  وال��ق��ب��ول  وال�����ص��راء واال���ص��ت��ام 
ر�صمي  ب�صكل  حتديها  ويتم  لقاءها  ال��دف��ع  او  اخل��دم��ات 

للوظائف واملوظفني املعنيني.
خالها  يتم  ال  والتي  املهام،  بني  الف�صل  دور  ي��رز  وهنا 
وا�صتامها  اخل��دم��ات  او  ال�صلع  ط��ل��ب  وظ��ائ��ف  ت��رك��ي��ز 
وت�صجيل ح�صاباتها والدفع لقاءها يف موظف واحد فقط.

- توفر احلماية لا�صول:
تو�صع اجراءات حلماية اال�صول النقدية وغرها من اجل 
احلفاظ عليها وحمايتها واحليلولة دون �صوء ا�صتخدامها 
اليها  الو�صول  لعملية  واملراقبة  التحكم  اال�صول:  حماية 

واالنتفاع بها .
على  �صهريا  م��رة  االدارة  تتلقى  ال��دوري��ة:  التقارير  رف��ع 
ي�صهل  ان  على  املنا�صب  الوقت  ويف  دقيقة  تقارير  االق��ل 
عر  االم���وال  تدفق  كامل  ب�صكل  تو�صع  ان  وعلى  فهمها 
املوؤ�ص�صة ونتائج العمليات املختلفة املنجزة، ومن املوؤكدا 
ان التقارير الدورية كثرا ما ت�صكل احد متطلبات االمتثال 
ولكنها تعتر اي�صا اداة ادارية قيمة اذا ان املعلومات التي 

توفرها ت�صاعد االدارة على اتخاذ قرارات مدرو�صة.
كافة  ت�صجيل  يتم  ب��ه:  ال��وث��وق  ميكن  حما�صبة  ن��ظ��ام   -
الوقت  ويف  مت�صقة  وبطريقة  بدقة  باملحا�صبية  العمليات 
عليه  موافق  ح�صابات  فهر�س  با�صتخدام  وذل��ك  املنا�صب 

يطابق بنود املوازنة اخلا�صة باملنجزة.
الن�صاطات  كافة  تخ�صع  واخلارجي:  الداخلي  التدقيق   -
مراجعة  وخارجية،  داخلية  مراجعة  لعمليات  املوؤ�ص�صة 

اال�صول الثابتة امللمو�صة.
االهداف العامة ملراجعة اال�صول الثابتة امللمو�صة:

1- ال��ت��اك��د م��ن وج���ود اال���ص��ل ال��ث��اب��ت يف ت��اري��خ اع��داد 
امليزانية العمومية.

يتم حتقيق الهدف االول عن طريق اجلرد الفعلي لا�صول 
الثابتة �صواء بالعد او امل�صاهدة او ما �صابه ذلك ومطابقته 

مع ك�صف اال�صول الثابتة املقدم من االدارة.
2- التاأكد من ملكية املن�صاة لا�صل وحتديد نوع امللكية. 

امل�صتندات  على  االطاع  طريق  عن  امللكية  من  التاأكد  يتم 
التي تثبت ملكية ال�صمروع لاأ�صل والتاأكد من التغيرات 
بالدفاتر  مثبتة  نق�صانا  او  ا�صافة  �صواء  باال�صل  املتعلقة 
بقيود �صحيحة وان هذه امللكية غر مفيدة يرهن او حجز.
اخلت  قد  اال�صتهاكات  ان  ومن  التقومي  من  التحقق   -3

بعني االعتبار بال�صكل ال�صحيح.
ال�صراء  ثمن  تت�صمن  الثابت  اال�صل  تكلفة  ان  مراعاة   -
�صاحلا  ي�صبح  ان  اىل  ال  امل�صاريف  جميع  عليه  م�صافا 

لا�صتعمال.

- التحقق من كفاية اال�صتهاك وباملعدالت املتعارف عليها 
وتطبيقها بثبات من �صنة الخرى.

- مراعاة عدم اخللط بن امل�صاريف الرا�صمالية وااليرادية 
املتعلقة باال�صول الثابتة.

االي��رادي  امل�صروف  بني  للتمييز  املتبعة  اال�ص�س  واه��م 
وامل�صروف الرا�صمايل ما يلي:

1- الغر�س من امل�صروف وطبيعته
االنتاجية  الطاقة  لزيادة  امل�صروف   من  الغر�س  كان  اذا 
او العمر االنتاجي اعتر ر�صميًا، اما اذا كان لابقاء على 

اال�صل منجا فقط اعتر ايراديا.
يخ�س  امل�صروف  كان  اذا  بامل�صروف:  االنتفاع  فرتة   -2
فرتة مالية واحدة اعتر ايراديا واذا ازداد عن ذلك اعتر 

راأ�صماليا.

3- الدورية والتكرار: اذا كان امل�صروف متكررا كل فرتة 
واذا  ايراديا  اعتر  مثا  احلريق  �صد  كالتامني  حما�صبية 

كان متكررا كالر�صوم اجلمركية اعتر را�صماليا .
4- حجم امل�صروف او النفقة: وهنا تلعب االهمية الن�صبية 
امل�صروف  ان حجم  املعروف  فمن  بارزا  دورا  للم�صروف 

االيرادي اقل ن�صبيا من امل�صروف الراأ�صمايل.
5- ال�صيا�صة املالية:

مببالغ  ف��ا���ص��ا  ح���دا  ال�����ص��رك��ة  ادارة  ت�����ص��ع  وه��ن��ا   -6
امل�صروفات فما هو دون احلد الفا�صل يعتر ايراديا وما 

هو اعلى  يعتر را�صمايل.
1/ امثلة على كيفية تدقيق بع�س اال�صول الثابتة

و�صائل  ال�صيارات،االثاث،  والتجهيزات،  االالت  املباين، 
اال�صول  هذه  ح�صابات  تدقيق  اج��راءات  :تت�صابه  النقل 
مع بع�صها البع�س وميكن ذكر اهم هذه االجراءات ح�صب 

التايل :
1- احل�صول على قائمة او ك�صف من االدارة لهذه اال�صول 

الثابتة .
2- احل�صول على وثائق موؤيدة لت�صجيل املباين واالالت 
وال�صيارات وو�صائل النقل من الدوائر الر�صمية املخت�صة 
مثل مديرية النقل او مديرية ال�صناعة او دائرة الت�صجيل 
العقاري تثبت ملكية ال�صمروع لهذه اال�صول دون وجود 

اي ا�صارة او رهن او منع ت�صرف بهذه اال�صول .
التنازل  او  الثابتة  لا�صول  اال�صافات  �صحة  مراقبة   -3
او جعلها كخردة  مبادلتها  او  بيعها  عن بع�صها من خال 

والتاكدمن �صحة املعاجلة املحا�صبية لذلك .
على  امل�صتحقة  والر�صوم  ال�صرائب  �صحة  من  التاكد   -4

هذه اال�صول تبعا للقوانني ال�صربية النافذة .
املن�صاة  داخ��ل  امل�صنعة  اال�صول  تقييم  �صحة  تدقيق   -5
بالتكلفة وعند زيادة هذه التكلفة عن �صايف القيمة البيعية 

ت�صعر بالقيمة االخرة .
6- التاكد من حتميل اال�صول الثابتة بالنفقات الرا�صمالية 

وا�صتبعاد حتميلها اية نفقات ايرادية .
مع  اال���ص��ول  ل��ه��ذه  التف�صيلية  ال�����ص��ج��ات  مطابقة   -7

ح�صاباتها يف دفرت اال�صتاذ العام .
وذل��ك  الثابتة  اال���ص��ول  لبع�س  فعلي  ج��رد  اج���راء   -8
تبعا ملا يراه املراجع �صروريا من اجل حتقيق القناعة 

الكافية لديه بوجود اال�صل .

�صدر العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 
)4406(، والذي ت�صمن عددا من القوانني والقرارات 
والبيانات، التي اقرها جمل�س النواب و�صادقت عليها 

رئا�صة اجلمهورية.
وق����ال م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ال���وق���ائ���ع ال��ع��راق��ي��ة مهند 
الثالث  التعديل  ت�صمن   )4406( العدد  العتابي: ان 
ل�صنة   )16( رقم  العدل  وزي��ر  ملكتب  الداخلي  للنظام 
التعاون  اتفاقية  ت�صديق  قانون  ت�صمن  كما   ،2011
العراق  جمهورية  حكومة  ب��ني  والفني  االقت�صادي 
 ،2016 ل�صنة   )14( رق��م  ال��ك��وي��ت  دول���ة  وح��ك��وم��ة 
ال��ق��وات  اف���راد  ق��ب��ول  ق��ان��ون  ب��االإ���ص��اف��ة اىل ت�صمنه 
املخابرات  وج��ه��از  ال��داخ��ل��ي  االم���ن  وق���وى  امل�صلحة 
الدرا�صة  يف  الوطني  االمن  وجهاز  العراقي  الوطني 

اجلامعية رقم )15( ل�صنة 2016.
وا�صاف املدير العام: ان العدد ت�صمن قانون الت�صديق 
بني  التجاري  ال���وزاري  املجل�س  ان�صاء  اتفاقية  على 
املتحدة  اململكة  وحكومة  ال��ع��راق  جمهورية  حكومة 
كما   ،2016 ل�صنة   )16( رق��م  ال�صمالية  واي��رل��ن��دا 
 2016 ل�صنة   )6( رق��م  ال��ن��واب  جمل�س  ق��رار  ت�صمن 
وق��رار   ،2007 لعام  اخلتامية  باحل�صابات  اخلا�س 
 )16( رق��م  منكوبة  حمافظة  االنبار  حمافظة  اعتبار 

ل�صنة 2011.
ت�صمن   )4406( العدد  ان  اىل  العام:  املدير  وا�صار 
بيان تاأ�صي�س �صركة الزوراء العامة، وبيانات �صادرة 
النوعية،  وال�صيطرة  للتقيي�س  امل��رك��زي  اجلهاز  عن 

باال�صافة اىل ت�صمنه بيان �صادر عن وزارة الثقافة.

اأج���رى م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���ص��اح العراقية 
ت��ف��ق��دي��ة ل�صجن  ال��ع�����ص��ك��ري: زي����ارة  ح�����ص��ني 
ال���ن���ا����ص���ري���ة امل�����رك�����زي ����ص���م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة 
اال�صاحية  لل�صجون  امل��ي��دان��ي��ة   ال���زي���ارات 
اال����ص���اح���ي���ة  امل������اك������ات  اداء  ل���ت���ق���ي���ي���م 
وم��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل وحت���دي���د امل��ع��وق��ات ال��ت��ي 
 ت��ع��رت���س ع��م��ل االق�������ص���ام وو����ص���ع احل��ل��ول

 الناجحة لها.

واأك����د ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن اع���ام ال�����وزارة: ان 
ال�صجن والقادة  ادارة  العام اجتمع مع  املدير 
االم��ن��ي��ني امل�����ص��وؤول��ني ع���ن ح��م��اي��ة ال�����ص��ور 
كيفية  بحث  اللقاء  خ��ال  ومت  ل��ه،  اخل��ارج��ي 
بال�صجناء  املنجزة  ال�صجنية  القواطع  ا�صغال 
اخل���ط���ري���ن مل����ا مت���ت���از ب����ه م����ن حت�����ص��ي��ن��ات 
ال�صجون  تناف�س  انها  مبينًا  م�صددة،  امنية 
املعمول ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ر  وتطبق   العاملية 

 بها.
العراقية  اال���ص��اح  دائ���رة  ان  ال��ب��ي��ان:  وق���ال 
ال��ن��زالء  تاهيل  يف  ق��دم��ًا  امل�صي  على  ع��ازم��ة 
وت���وف���ر اخل���دم���ات االي���وائ���ي���ة وال�����ص��ح��ي��ة 
حقوق  وم��ب��ادئ  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وان��ني  وتطبيق 
االن�������ص���ان، وب���ح���ث ���ص��ب��ل االرت����ق����اء ب��واق��ع 
اخل����دم����ات وحت���دي���د امل���ع���وق���ات وت��ذل��ي��ل��ه��ا 
يف  املتبعة  االليات  واأف�صل  احللول  وو�صع 

ال��ن��زالء  و����ص���وؤون  ق�صايا  وم��ت��اب��ع��ة  االدارة 
واالإن�����ص��ان��ي��ة واخل��دم��ي��ة  ال�صحية   املختلفة 

 االخرى. 
ال���ع���ام  امل�����دي�����ر  ان  ال����ب����ي����ان:  واأ�������ص������اف 
املخت�صة  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع  ن��اق�����س 
اإم��ك��ان��ي��ة اإي����ج����اد حم��ك��م��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��ق�����ص��اء 
�����ار������س م���ه���ام���ه���ا م�����ن داخ��������ل ال�����ص��ج��ن   متمُ
وذلك لا�صتغناء عن حركة ت�صفر النزالء اىل 

م��ن خطورة  ذل��ك  ي��راف��ق  ال�صجن وم��ا  خ��ارج 
ون��ف��ق��ات ل��اآل��ي��ات ووق���وده���ا ب��االإ���ص��اف��ة اىل 
ق�صايا  وانهاء  االجناز  و�صرعه  الوقت  توفر 
النزالء وتعزيز اخلطط االمنية بالتن�صيق مع 
اخلدمات  وتوفر  ال�صاندة  االمنية  اجلهات 
ل��ل��ح��را���س اال���ص��اح��ي��ني ورف����ع اجل��اه��زي��ة 
 م���ن خ���ال امل��م��ار���ص��ات االم��ن��ي��ة وال��ت��دري��ب 

امليداين. 

خلما�صي  الريا�صي  ال��ع��دل  �صباب  فريق  ت��اأه��ل 
ال��دوري  اىل  العدل،  ل��وزارة  التابعه  القدم  ك��رة 
م�صوؤول  وق��ال  ملجموعته.  ت�صدره  بعد  املمتاز 
�صباب  فريق  ان  ح�صني:  علي  الريا�صية  ال�صعبة 
العدل الريا�صي تاأهل مبكرا اىل الدوري املمتاز 
بعد  بجولتني،  املجموعات  دوري  انتهاء  قبل 
االجناز  هذا  ان  اىل  م�صرا  ملجموعته،  ت�صدره 
جاء خال م�صاركته يف بطولة الدوري العراقي 
لكرة ال�صاالت للدرجة االوىل. وا�صاف م�صوؤول 
ع�صرة  �صت  جمع  من  متكن  الفريق  ان  ال�صعبة: 
نقطة من ا�صل �صبعة مباريات، �صمن من خالها 
التاأهل اىل الدوري املمتاز، موؤكدا ان الدعم كبر 
له  كان  الزاملي  د. حيدر  العدل  ال�صيد وزير  من 

اثر كبر يف النتائج املتحققة.

تعريفات بامل�سوؤوليات الوظيفية املحددة والف�سل بني املهام )درا�سة(

�سدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4406(

مدير عام دائرة اال�سالح العراقية يبحث �سبل النهو�س بواقع اخلدمات ومتابعة التو�سع يف القواطع ال�سجنية

يف  كبرا  ن�صرًا  ال�صعبي  واحل�صد  االأمنية  القوات  حققت 
هذه  العامل،  يف  اجليو�س  اكر  عنه  عجز  الفلوجة  حترير 
اجلهود  ت�صافر  لوال  لتتحقق  كانت  ما  الع�صكرية  املعجزة 
هذه  حترير  خالها  من  حتقق  والتي  واحلكومة  ال�صعبية 
املدينة التي راهن عليها اغلب دعاة لفتنة باأنها �صتكون نقطة 
نقطة  اأ�صبحت  املحافظات،  وباقي  بغداد  باجتاه  التو�صع 
ال�صعب  فئات  ملختلف  الوطني  االإن�صانية  امل�صاعر  لتاقي 
االإره��اب، و�صتكون  اأجمعت على خا�س الوطن من  والتي 
الع�صابات  ت��واج��د  م��ن  نينوى  حمافظة  لتحرير  املنطلق 

االرهابية.
وهذه املعركة الفا�صلة التي راهن االأعداء عليها �صجل فيها 
االأع��داء  ارهب  قيا�صي،  وقت  يف  حا�صمًا  ن�صرًا  العراقيون 
واألقمهم حجرا، ويف ذات الوقت عك�س روحا وطنية كبرة 
االأمنية  القوات  حول  التف  الذي  العراقي  ال�صعب  ج�صدها 
داع�س،  تنظيم  مواجهة  يف  لها  و�صندا  عونا  خ��ر  وك��ان 
علي  املقاتل  ا�صت�صهاد  حادثة  الكبرة  امل��اآث��ر  تلك  واإح���دى 
اأخ  املحمداوي، وهو  ال�صاعر واالإعامي يو�صف  اأبناء  احد 
ل�صهيدين وابنه االأكر ترك العمل يف �صبكة االإعام العراقي 
والتحق باحل�صد ال�صعبي، املواقف املوؤثرة التي ج�صدها اب 
تفارق  مل  االبت�صامة  اإن  االأ�صدقاء  ذكره  ما  بح�صب  ال�صهيد 
وما  ول��ده،  بعر�س  يحتفي  كمن  التعازي  تلقيه  اأثناء  وجهه 
االأ�صغر  اأخ��اه  دفن  مرا�صيم  من  االأك��ر  ابنه  انتهى  ان  لبث 
من  املتبقي  لتحرير  الوغى  �صوح  يف  برفاقه  التحق  حتى 

مناطق الفلوجة من دن�س االإرهاب.
هذه احلادثة وما تناقلته و�صائل االإعام ومواقع التوا�صل 
االجتماعي من ق�صة فداء اأخرى جرت يف مدينة النا�صرية 
بت�صييع اأب الأحد ال�صهداء ابنه الذي مل يكمل ع�صرين ربيعًا 
يف بزفاف م�صابه ملا يجري يف االأعرا�س، وجابت املركبات 
االأهازيج  ترافقها  املدينة  اأحياء  ال�صهيد  نع�س  حتمل  التي 
ال�صعب  اأ�صالة  ت��وؤك��د  الكبرة  امل��واق��ف  ه��ذه  واملو�صيقى، 
اإىل  البهجة  واإع��ادة  ال�صعاب  تخطي  على  وقدرته  العراقي 
ملعامل  بطم�صها  اإ�صاعتها  ال�صر  قوى  حاولت  والتي  احلياة 
التي  للقوميات  وت�صريدها  واإبادتها  واالإن�صانية  احل�صارة 

تتكون منها املحافظات التي �صيطرت عليها داع�س.
داع�س  تنظيم  لدخول  املرافقة  االح���داث  ملجريات  املتتبع 
ي�صخ�س  ان  بامكانه  املحافظات  من  ع��دد  على  و�صيطرته 
بدقة الدور الكبر الذي نه�س به احل�صد ال�صعبي من خال 
مواجهته تنظيم داع�س باأ�صلحة تقليدية ال ميكن مقارنتها مبا 
الرا�صخة  العقيدة  اأن  اإال  عدة،  االإرهابي من  التنظيم  ميتلك 
اجلهاد  فتوى  عر  العليا  الدينية  املرجعية  ن��داء  بثها  التي 
اإع��ادة  م�صار  يف  احلقيقي  التحول  مبثابة  كانت  الكفائي، 
الذي �صعت  الباد  ال�صفوف واإف�صال خمطط تق�صيم  تنظيم 
دول عاملية واإقليمية لتنفيذه بهدف تفتيت العراق وحتويله 

اىل دويات �صغرة قائمة على املكون الطائفي والعرقي.
االع��ام  دور  نغفل  ان  ميكن  ال  االح���داث  ه��ذه  خ�صم  ويف 
معامل  ر�صم  يف  اال�صا�صية  وم�صاهمته  الوطني  ال��ع��راق��ي 
عدد  الر�صمي  بطابعها  االعامية  احلملة  متيزت  اذ  الن�صر، 
كبر من و�صائل االعام املحلية والعربية والعاملية املحايدة 
التي نقلت ال�صورة احلقيقية عن انت�صارات القوات االمنية 
واحل�صد ال�صعبي، اال ان ال�صعب لعب دور راأ�س احلربة يف 
املبادرة  زمام  وامتلك  امل�صادة،  االعامية  احلرب  مواجهة 
الع�صكري على داع�س  للن�صر  الن�صر االعامي مقدمة  فكان 

والته االعامية.

ال�سلطة الرابعة

الفلوجة ن�سرنا الكبري
غزوان الظاملي

تضمن عددا من القوانين والقرارات والبيانات

خالل زيارته التفقدية لسجن الناصرية المركزي

 اىل جميع الدوائر العدلية ..
اف�صل اخلدمات   العدل وتقدمي  ب��اداء  وزارة      بهدف االرتقاء  
للمواطنني الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�صافر اجلهود 
التوجيهات  بتطبيق  وااللتزام  مهامكم  اداء  يف  اجلاد  والتعاون 

ال�صادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�صاد واملف�صدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- اال�صراع باجناز معامات وعدم تاأخرها  واحرتام  ال�صقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

وجتهيزه  املواطنني  ال�صتقبال  ومنا�صب  الئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�صائل الراحة 

كافة  ال���وزارة  ومديرتها  دوائ��ر هذه  ال�صاح اىل  دخ��ول  4-منع 
بغ�س النظر عن اجلهة  احلائزة لذلك ال�صاح

الدوام  اثناء  تعريفية   باجات   املواظفني   و�صع  على  5-التاكيد 
الر�صمي 

ال���دوام الر�صمي وع��دم اخل��روج اال باذن  6- االل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�صوؤول املبا�صر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�صبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�صايا الف�صاد االداري  واملايل ) االبتزاز والر�صوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���ص��اء  العامني  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �صوف  وبعك�صه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا الحكام قانون  ان�صباط 

موظفي الدولة  والقطاع العام املرقم) 14( ل�صنة 1991 املعدل   

ابرز  على   واالط���اع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�صل  بهدف     
وا�صتحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�صاكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �صكاواهم عر �صناديق 
االطاع   و�صيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفني  �صكاوى 

عليها �صخ�صيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

الطباعة واالخراج الفني حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــررم�سور فوتغراف    م�سور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�سركة االن�س للطباعة والن�سرم�سطفى وليد احمد عبد الكرميعدنان الكعبي ثائر اجلبوريفرا�س املهداوي اجمد احلكيم

WWW.moj..gov.iqshakawe@moj.gov.iqcitizens_mog@yahoo.comتوزع مجانًا
Justice & society

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

مدير ق�سم حقوق االن�سان: م�ساركة 
وزير العدل يف املحافل الدولية 

و�سعت ملف حقوق االن�سان يف 
ن�سابه احلقيقي

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة م�شتمرة يف اجناز م�شروع 
املكننة االلكرتونية, لي�شمل جميع دوائرها يف عموم املحافظات للحفاظ 

على حقوق �شريحة القا�شرين.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده اليوم اخلمي�س 
يف دائرة رعاية القا�شرين يف الكرخ, مبنا�شبة افتتاح م�شروع )املكننة 
الكرتوين  معلوماتي  نظام  وتطبيق  بت�شميم  اخلا�س  االلكرتونية( 
لدائرة رعاية القا�شرين يف بغداد ومديرياتها الفرعية, م�شريا اىل اهمية 
ال��وزارة  اهتمامات  اولويات  من  وتعترب  مهمة  دائ��رة  يف  امل�شروع  هذا 
كونها تعنى باإدارة وا�شتثمار اموال �شريحة القا�شرين, باال�شافة اىل ان 
هذا امل�شروع �شيطبق يف باقي الدوائر االخرى يف الفرتة القريبة املقبلة.
يف  كبري  ب�شكل  �شي�شهم  امل�����ش��روع  ه��ذا  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا���ش��اف 
اىل  باال�شافة  والتالعب,  التلف  من  القا�شرين  ا�شابري  على  احلفاظ 
مت  امل�شروع  ان  مبينا  املخت�س,  املوظف  قبل  من  اليها  الو�شول  �شرعة 
نظام  با�شتخدام  الكرتونية  وادارة  ار�شفة  االول  الق�شم  ق�شمني,  على 
ار�شدة  مبراقبة  خا�س  معلوماتي  نظام  الثاين  والق�شم   )Mfiles(

القا�شرين.
رعاية  دائ��رة  يف  التجريبي  العمل  افتتاح  ان  اىل  الوزير  ال�شيد  وا�شار 
بغداد,  يف  القا�شرين  لرعاية  دائ��رت��ني  افتتاح  �شبقه  الكرخ  قا�شرين 
باال�شافة اىل امل�شروع القادم لدوائر التنفيذ والت�شجيل العقاري, مبينا 
ان العمل جاٍر ل�شمول جميع دوائر رعاية القا�شرين يف املحافظات بهذا 

امل�شروع.
يف  االلكرتونية  لالر�شفة  م�شروع  اول  افتتحت  العدل  وزارة  ان  يذكر 
دائرة اال�شالح العراقية يف وقت �شابق, وبا�شراف ومتابعة من ال�شيد 

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

قال ال�شيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, ان الوزارة 
عملها,  مهام  وف��ق  القانون  اح��ك��ام  بتنفيذ  م�شتمرة 
بكل من  الق�شا�س  وامل�شي على طريق احلق وتنفيذ 

ت�شول له نف�شه امل�شا�س بار�س العراق و�شيادته.
القاها  ال��ت��ي  كلمته  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذل���ك  ذك���ر 
مبنا�شبة  ال����وزارة  ن�شمته  ال���ذي  التاأبيني  باحلفل 
رئي�س  بح�شور  ال����وزارة,  ل�شهداء  الثالثة  ال��ذك��رى 
جم��ل�����س ���ش��ورى ال���دول���ة وامل��ف��ت�����س ال��ع��ام وامل����دراء 
العامون وامل�شت�شارين, م�شريا اىل ان االرهاب �شعى 
وزارة  مبوظفي  املتمثل  ال��ق��ان��ون  روح  ال�شتهداف 

هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام  تاريخ  وان  العدل, 
يوم خا�س ب� )�شهيد وزارة العدل(.

تر�شيخها  اك��دت  ال���وزارة  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وتابع 
ذوي  تعيني  خ��الل  م��ن  وامل��ث��اب��رة  االن�شانية  مفهوم 
�شحايا االرهاب بدال عن املوظفني الذين ا�شت�شهدوا, 
ايقافها  القتلة  ح���اول  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية  الك��م��ال 
تنب�س  التي  ال��دم��اء  وان  االنتحارية,  بالتفجريات 
بعروق ذويهم �شتدير عجلة العمل واحلياة من جديد 

يف وزارة العدل.
واو�شح ال�شيد الوزير يف معر�س اجابته عن �شوؤال 

احلفل  بعد  املنعقد  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ُط���رح 
االعدام,  املنفذ بحقهم حكم  بعدد  التاأبيني, واخلا�س 
مدانني  بحق  حكما  ال)2٥(  قرابة  نفذت  ال��وزارة  ان 

عراقيني وغري عراقيني.
الروتينية اخلا�شة  ان احللقات  الوزير:  ال�شيد  وبني 
مبلف االعدام, واعادة املحاكمة الكرث من مرة, ال�شبب 
الرئي�شي وراء تاأخر التنفيذ بحق االرهابيني, موؤكدا 
ان الوزراة رف�شت كل امل�شاومات وال تنظر الأي �شئ 
اخر غري تنفيذ احلكم بحق املدانني, وان قائمة التنفيذ 

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

اكد وزير العدل د.حيدر الزاملي, ان القوات االمنية حققت 
من  املحافظات  اغلب  بتحرير  �شاهمت  كبرية  انت�شارات 
خالل  ذلك  الوزير  ال�شيد  االرهابية.ذكر  اجلماعات  �شيطرة 
 , العراق  يف   ) جماعي  �شمري  التون�شي)  ال�شفري  ا�شتقباله 
مبينا ان االزمة املالية احلالية اثرت �شلبًا على جانب اجناز 
ال�شجون  بناء  اكمال  جانب  يف  وخا�شة  ال��وزارة  م�شاريع 
والتي �شت�شاهم حال اكتمالها يف تخفيف الزخم احلا�شل يف 
ال�شجون.وافاد ال�شيد الوزير: ان الوزارة م�شتعدة على فتح 
جميع اآفاق التعاون مابني اجلانبني, مبينا ان الوزارة حققت 
�شعي  ال�شفري,  اكد  املجاالت.بدوره  جميع  يف  كبريًا  تقدمًا 
الوزارة يف جميع  التعاون مع  يد  التون�شية ملد  اجلمهورية 
وتو�شيع  االتفاقيات  توقيع  جمال  يف  والتعاون  املجاالت, 

العالقات مابني البلدين .

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي, على اأهمية اجناز املعامالت 
االإج���راءات  وجت���اوز  املمكنة  بال�شرعة  العدلية  ال��دوائ��ر  يف 
الروتينية تنفيذا لالإ�شالحات احلكومية, م�شددا على حما�شبة 
املعرقلة  ال�شوابط  �شمن  واجباتها  اأداء  يف  املق�شرة  اجلهات 
تفقدية  زيارة  ذلك خالل  الوزير  ال�شيد  املواطنني.ذكر  مل�شالح 
ال�شخ�شية ملعامالت  الكرخ, ومتابعته   / العدل  الكاتب  لدائرة 
الجناز  الالزمة  امل�شتم�شكات  باعتماد  وجه  حيث  املواطنني, 
مرفقات  طلب  عدم  اأهمية  مع  �شحتها,  من  التاأكد  بعد  املعاملة 
اإىل  م�شريا  القانون,  يف  ال��واردة  امل�شتلزمات  �شمن  تدخل  ال 
اأن الوزارة مقبلة على مكننة جميع دوائرها الكرتونيا ل�شمان 
�شاأنه  من  وال��ذي  الواحدة  لنافذة  لنظام  وفقا  املعاملة  اجن��از 

اجناز املعاملة دون اللجوء اإىل االأ�شلوب الورقي.
واأو�شح ال�شيد الوزير: ان وزارة العدل هي الوزارة ال�شباقة 
تطبيق  يف  عالية  اجن��از  ن�شبة  حققت  والتي  املجال  ه��ذا  يف 
برنامج االأر�شفة واملكننة االلكرتونية يف دوائرها و�شجالتها 
واجناز  وممتلكاتهم  املواطنني  م�شالح  على  احلفاظ  اجل  من 
االإن�شان  حقوق  ملعايري  تطبيقا  املمكنة,  بال�شرعة  معامالتهم 
والتي ت�شدرت مفردات ورقة االإ�شالح احلكومي يف اجلانب 
ملف  وغلق  احلد  على  بظاللها  تلقي  اأن  �شاأنها  ومن  االإداري, 

الف�شاد املايل.

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي ���ش��رورة 
ال���ت���ع���اون امل�����ش��رتك ب���ني ال�������وزارة واجل��ه��ات 
االن�شان,  حقوق  جم��ال  يف  االخ���رى  الر�شمية 
م���وؤك���دا ان ال�����وزارة مت��ث��ل احل��ك��وم��ة يف ه��ذا 
االن�شان  حقوق  وزارة  مهام  نقل  بعد  اجلانب 

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

ذك��ر ال�شيد ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه احت��اد 
اال�شتاذ  برئي�شها  ولقائه  العراقيني,  احلقوقيني 
علي نعمة ال�شمري, وعددا من اع�شاء االحتاد, 
وموؤكدا  لالحتاد  رئي�شا  انتخابه  باعادة  مهنئا 
وزارة  ع��م��ل  تقييم  يف  اه��م��ي��ة  ل��ه  االحت����اد  ان 
جهة  كونها  االخ��رى  املوؤ�ش�شات  وباقي  العدل 

الدولية  للمنظمات  بالن�شبة  مكانة  لها  حمايدة, 
واملوؤ�ش�شات االعالمية.

امكانية  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��وزي��ر  ال�شيد  وب��ح��ث 
واالحت��اد,  ال��وزارة  بني  م�شرتكة  جلان  ت�شكيل 
حقوق  يخ�س  ما  يف  امل�شرتك  العمل  لتن�شيق 
بعمل  املتعلقة  القانونية  واجل��وان��ب  االن�شان 

النزالء,  �شراح  اط��الق  ملف  فيها  مبا  ال���وزارة 
العراقية,  اال�شالح  بدائرة  املتعلقة  والق�شايا 
اي  لتقدمي  تام  ا�شتعداد  ال��وزارة على  ان  مبينا 

م�شاعدة يتطلبها ت�شكيل هذه اللجان.
وت���ن���اول ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ���الل ال��ل��ق��اء, اه��م 
االع��دام,  احكام  تنفيذ  بتاأخر  املتعلقة  امل�شاكل 

الوزارة  قدمتها  التي  واالقرتاحات  واخلطوات 
اثرت  التق�شف  حالة  ان  مبينا  اجلانب,  هذا  يف 
اخلا�شة  ال����وزارة  م�شاريع  على  كبري  ب�شكل 
ال�شجون  م�شاريع  اهمها  ومن  اال�شالح  بدائرة 
العمالقة التي كانت �شتق�شي ب�شكل نهائي على 
اال�شالح  دائرة  منها  تعاين  التي  الزخم  حاالت 

العراقية.
الكبري  بالدور  االحت��اد  رئي�س  ا�شاد  جانبه  من 
ل�����وزارة ال��ع��دل يف ح��ف��ظ ح��ق��وق امل��واط��ن��ني, 
امل��دان��ني,  االره��اب��ني  بحق  الق�شا�س  وان����زال 
ب��اال���ش��اف��ة اىل م�����ش��اري��ع ال������وزارة اخل��ا���ش��ة 

بدوائرها العدلية.

امل�شيحيني  ان  الزاملي,  حيدر  د.  الوزير  ال�شيد  اك��د 
مكون ا�شا�شي من مكونات املجتمع العراقي, وان اي 

�شكوى منه متثل مطلبًا ا�شا�شيا لكل العراقيني.
ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي 
يف  امل�شيحية  الطوائف  ع��ن  وف��دا  ال����وزارة,  مقر  يف 
امل�شرق  لكني�شة  البطريرك  اجلاثليق  من  كل  العراق 
االآ�شورية )كيوركي�س الثالث( و رئي�س طائفة ال�شريان 
رئي�س  و  ح���اوا(  )�شويريو�س  امل��ط��ران  االرث��وذك�����س 
طائفة االرمن االرثوذك�س يف العراق املطران الدكتور 
ال��روم  ملطرانية  العام  الوكيل  و  اآ���ش��ادوري��ان(  )اآف��اك 
م�شريا  الفريد(,  )يونان  االب  العراق  يف  االرثوذك�س 
يف  امل�شيحي  الفرد  لها  ينتمي  التي  اجلذور  عمق  اىل 
ار�س الرافدين, وحجم العالقة التي تربطه بالطوائف 
وامل��ك��ون��ات االخ���رى.وب���ح���ث ال�����ش��ي��د ال���وزي���ر خ��الل 
اللقاء, �شبل احلفاظ على امالك املواطنني امل�شيحيني 
توجيهات  ان  مبينا  ال��ع��راق,  ار����س  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن 

دون  للحيلولة  ا�شتباقية  اج���راءات  باتخاذ  ���ش��درت 
ا�شتحواذ �شعاف النفو�س على هذه االمالك.

التزوير  ح��االت  من  ع��دد  ان  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا�شاف 
التي مت اكت�شافها مل حت�شم ق�شائيا ب�شب عدم وجود 
مت  وق��د  هجرتهم,  ب�شبب  ال�شخ�شي  باحلق  املطالب 
االقارب  لغري  الوكالة  حالة  معاجلة  اآلية  على  االتفاق 
املواطن  حقوق  ل�شمان  الثانية  او  االوىل  بالدرجة 
قبل  م��ن  ال��وك��ال��ة  على  امل�شادقة  خ��الل  م��ن  امل�شيحي 
القانون(  ح�شب  )امل�شجلة  امل�شيحية  الطوائف  زعماء 
او احد ال�شادة النواب امل�شيحيني, لقطع الطريق على 
الذي  االمني  الو�شع  ي�شتغلون  النفو�س ممن  �شعاف 

تعاين منها البالد.
الوزير, على  لل�شيد  �شكرهم  الوفد عن  من جانبه عرب 
عقارات  مو�شوع  متابعة  وج��دي��ة  اال�شتقبال  ح�شن 
اله��ل  خ��دم��ة  ال��ت��وف��ي��ق  دوام  ل��ه  متمنني  امل�شيحني, 

العراق.

وزير العدل: تطبيق امل�سروع يف دوائر رعاية القا�سرين �سمانة للحفاظ على اأموال هذه ال�سريحة املهمة

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

وزير العدل يوؤكد اإتباع اإجراءات ا�ستباقية ملنع تزوير عقارات امل�سيحيني

وزير العدل يبحث امكانية ت�سكيل جلان م�سرتكة لتن�سيق العمل يف جمال حقوق االن�سان

وزير العدل يوؤكد امل�سي بتنفيذ احكام االعدام و الق�سا�ض بكل من مي�ض ار�ض العراق و�سيادته
وزير العدل: بدء العد التنازيل 

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

الثالثة لالعتداء االإرهابي الذي طال وزارة العدل  يف الذكرى 
وا�شتباحت  ال��وزارة  لبناية  االإرهابيني  من  �شرذمة  باقتحام 
امل�شحني  ل�شهدائنا  البطولية  املواقف  ن�شتذكر  دماء موظفيها, 
ال�شحايا يف هذه  باأرواحهم واجلرحى من املوظفني وعوائل 
التي  وال�شجاعة  البطولة  ملاآثر  وا�شتذكارا  االأليمة,  احلادثة 
القانون  دعائم  الذين ر�شخوا  اأولئك  االأبرار  �شهداوؤنا  �شطرها 
حرية  �شماء  لونت  التي  تلك  الفذة  ومواقفهم  الزكية  بدمائهم 
للجميع  القتلةنوؤكد  الإرادة  ان تخ�شع  بالكربياء واأبت  العراق 
باأننا الوزارة ما�شون على طريق تطبيق القانون واأداء الدور 
العزيز  �شعبنا  الأب��ن��اء  خدمة  ال����وزارة  ه��ذه  يف  منا  املطلوب 
و�شعيا باجتاه حت�شيل امل�شلحة العامة واالإ�شرار على تنفيذ 
الق�شا�س العادل بكل من �شولت له نف�شه امل�شا�س باأمن العراق 
و�شيادته وا�شتقراره, وال مينعنا من ذلك تخر�شات من يريد ان 
ال�شم عرب  ال�شائعات وين�شر  ي�شع العرثات يف طريقنا ويثري 
كل و�شيلة متاحة, ليثني عزمية اأبناء وزارة العدل عن القيام 
مبهامهم فلكل اأولئك نقول خاب �شعيكم وف�شلت حيلتكم , فان 
ابطال وزارة العدل ما�شون على ما عاهدوا الله عليه من خدمة 
عايل  قدر  على  واإنهم  القانون,  واإنفاذ  العزيز  البلد  هذا  ابناء 
�شوره  باأب�شع  االإره��اب  واجهوا  فقد  احليل  بهذه  الوعي  من 
وتعر�شوا الأ�شد الهجمات و�شحوا باأنف�شهم يف �شبيل مبادئهم 
املنا�شبة  هذه  نقول.ويف  ما  على  دليل  اأو�شح  الذكرى  وهذه 
االأليمة نقف اإجالال واإكبارا لقيم املبادئ والرفعة التي ج�شدها 
مقدمتهم  ويف  االإره���اب  ل�شرور  الت�شدي  يف  العراق  �شهداء 
احل�شد  وجم��اه��دو  االأم��ن��ي��ة  ق��وات��ن��ا  يف  امل�شحون  االأب��ط��ال 
�شهداء  من  اأبطالنا  اخلالد  يومهم  يف  منهم  ونخ�س  ال�شعبي, 
املنا�شبة ذكرى �شنوية  بان تكون هذه  الذين نفتخر  ال��وزارة, 
االإرهابي  اال�شتهداف  بان  منا  اإميانا  العدل(,  وزارة  ل�)�شهيد 
االأول يف عام 2009, كان بداية ملحاوالت االنتقام من كوادر 
لبناية  االإره��اب  اقتحام عتاة  اأتى بعده  ال��وزارة, وال��ذي  هذه 
الوزارة يف موقعها البديل يف االعتداء الثاين وقتل موظفيها 
باأب�شع جرمية خالل هذه العملية التي اأكدت للقا�شي والداين 
القانون  اإنفاذ  العاملية يف  اإن االإرهاب �شعى ال�شتهداف الروح 
عند موظفي وزارة العدل, لذا ارتاأينا الوزارة ان يكون تاريخ 
وزارة  ب�)�شهيد  خا�س  يوم  هو   ,2013 عام  ال��وزارة  اقتحام 
اأكليال رمزيًا من م�شاعرنا ن�شعه على جدارية  ليكون  العدل(, 
�شهداء الوزارة هوؤالء ال�شجعان الذين رف�شوا الركوع الإرادة 

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

د. حيدر الزاملي
القا�سرين �سريحة  ام����وال  وا���س��ت��ث��م��ار  ب�����اإدارة  تعنى  ك��ون��ه��ا  ال�����وزارة  اه��ت��م��ام��ات  اول���وي���ات  م��ن  امل�����س��روع  يعترب 

عدد من حاالت التزوير التي مت اكت�سافها مل حت�سم ق�سائيا ب�سب عدم وجود املطالب باحلق ال�سخ�سي ب�سبب هجرتهم, وقد مت االتفاق على اآلية معاجلة حالة الوكالة لغري االقارب بالدرجة االوىل او الثانية

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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