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قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان الوزارة ت�سعى ال�ستعادة 
املطلوبني للق�ساء العراقي من اإرهابيني و�سراق املال العام 
التي  البلدان  جميع  مع  دولية  اتفاقيات  �سل�سلة  توقيع  عرب 
يتواجد فيها هوؤالء املطلوبني من اجل حماكمتهم والق�سا�ص 

منهم وفقا لن�سو�ص القانون العراقي.
تبادل  اتفاقيات  لتوقيع  ال�سعي  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واك��د 
املحكومني،  تبادل  اتفاقيات  عن  تختلف  للق�ساء  املطلوبني 
ال�سادرة  االحكام  تطبيق  على  ال��وزارة  �ستلزم  االأوىل  الن 
التي  ال��دول��ة  ق��ان��ون  وبح�سب  العراقيني  ال�سجناء  بحق 
�ستتيح  املطلوبني  ا�سرتداد  اتفاقية  اما  فيها،  حماكمته  مت 
املطلوبني  املتهمني  بحق  االحكام  اط��اق  العراقي  للق�ساء 

وفقًا للقانون العراقي النافذ.
ال�سيد  اأف���اد  االإن�����س��ان،  ح��ق��وق  مبلف  املتعلق  ال�����س��اأن  ويف 
الوزير: اإن اجلهات امل�سوؤولة عن ملف تنفيذ اأحكام االإعدام 
واملمثلة ب�)وزارة العدل، وجمل�ص الق�ساء االأعلى، ورئا�سة 
العراقي  القانون  ن�سو�ص  تطبيق  على  تعمل  اجلمهورية(، 
املحكومني  ا�ستحقاقات  جميع  ا�ستنفاد  ت��وج��ب  وال��ت��ي 
م�سادقة  تليها  اجلزائية،  املحاكمات  لقانون  وفقا  باالإعدام، 
رئا�سة اجلمهورية على االحكام وعدم ممانعة االدعاء العام 

لت�سل مرحلة تنفيذها يف الوزارة.
عن  االف���راج  ب�ساأن  املتداولة  االن��ب��اء  ال��وزي��ر  ال�سيد  ونفى 
عدد من النزالء ال�سعوديني كبادرة ح�سن نية مقابل افتتاح 
ال�سفارة ال�سعودية يف بغداد، بالقول: ان هذه االتفاقية مت 
توقيعها بفرتة احلكومة ال�سابقة والزالت يف جمل�ص النواب 
ومل يتم امل�سادقة عليها ومل تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا، 
فقط  املدنية  االأح��ك��ام  ت�سمل  االتفاقية  ه��ذه  ان  اىل  م�سريا 
مكافحة  ق��ان��ون  م���واد  �سمن  ال�سجناء  ���س��م��ول  والمي��ك��ن 
االإرهاب فيها وان ال�سجناء ال�سعوديني ما يزالون يق�سون 
يف  بها  العراقي  الق�ساء  عليهم  حكم  التي  حمكوميتهم  مدد 
ال�سجون العراقية وكل ح�سب حكمه ووفقًا للقانون العراقي.
اىل ذلك، ا�سار ال�سيد الوزير اىل ان الوزارة ا�سدرت تعميمًا 
بخ�سو�ص الرتيث مبعامات حجز العقارات اخلا�سة بطلب 
ومبا  الكبرية  والتجارية  والزراعية  ال�سناعية  القرو�ص 
عقار  برهن  تكون  والتي  دينار  مليون  مئة  مبلغ  عن  يزيد 
مقابل القر�ص، وتبني يف عدد من احلاالت باأنه يتم التواطوؤ 
العقارات  وخممن  امل�سرف  وموظف  الطلب  �ساحب  مابني 
بحيث يكون العقار املخمن اكرث من قيمته الفعلية بع�سرات 
املرات وهذا ما يوؤدي اىل �سياع مبلغ القر�ص على امل�سرف 
مبلغ  ال���س��رتداد  العقار  على  احلجز  امل�سرف  يطلب  حينما 

القر�ص.

اأعلن وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن اكمال دائرة الوقائع 
 1963 عام  من  للفرتة  االلكرتوين  التوثيق  لنظام  العراقية 
ولغاية اخر عدد من عام 2015، ا�سافة اىل ا�ستحداث برنامج 
للبحث ال�سريع عن الت�سريعات على املوقع االلكرتوين لدائرة 

الوقائع العراقية.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خال كلمته التي القاها يف االحتفالية 
امل�سادف  االربعاء  اليوم  العراقية  لوقائع  دائرة  اقامتها  التي 
الوقائع  لدائرة  ال�سنوي  اليوم  مبنا�سبة   ،)2015-12-30(
جريدة  لتاأ�سي�ص  ال���)94(  الذكرى  ي�سادف  وال��ذي  العراقية 
يف  افتتاحه  على  الوزير  ال�سيد  وا�سرف  العراقية،  الوقائع 
خال  ال��وزي��ر  ال�سيد  وافتتح  العراقية،  الوقائع  دائ��رة  مقر 
وجناح  ال��دائ��رة،  �سهداء  ع��وائ��ل  تكرمي  )ج��ن��اح  االحتفالية 
العراقية  الوقائع  منجزات  وجناح  االأق�سام،  وعمل  هيكلية 
ل�سنة 2015، وجناح طموحات 2016(، باالإ�سافة اإىل تكرمي 

املدراء العامني الذي تعاقبوا على اإدارة هذه الدائرة.
التي مرت بها  التاريخية  ال�سيد الوزير، املراحل  وا�ستعر�ص 
ولغاية   1921 �سنة  تاأ�سي�سها  منذ  العراقية  الوقائع  جريدة 
ومن   2015 ل�سنة  ال��دائ��رة  اجن���ازات  وا�ستعرا�ص   ،2015
اأهمها فهر�سة واأر�سفة جميع قوانني وت�سريعات الدولة بن�سبة 

)100%( من �سنة 1958 اىل عام 2015.
وقدم ال�سيد الوزير، عر�سا لتوجه وطموحات الدائرة املتمثلة 
والبدء  االنكليزية،  باللغة  العراقية  الوقائع  ملحق  باإ�سافة 
من  للفرتة  االل��ك��رتوين  التوثيق  نظام  من  الثانية  باملرحلة 

1957 نزوال اإىل عام 1921.
بدوره، اكد مدير عام دائرة الوقائع العراقية يف كلمة له خال 
االحتفالية، ان الدائرة انتهت من حتديث جميع اأعداد الوقائع 
العراقية ب�سكل جملدات م�ستقلة لكل عام حدا، وب�سكل منظم 
وبتقنية ت�سميم عالية، ا�سافة اىل ان الدائرة حققت م�ستوى 

عمل بنظام اجلودة بلغ ن�سبة كفاءة )%100(.
واو�سح املدير العام: ان الدائرة قامت با�سافة ملحق الوقائع 
الوقائع  جريدة  ت�سميم  وتغيري  االنكليزية،  باللغة  العراقية 
العراقية، وا�سدار تعليمات تو�سح الية الن�سر يف اجلريدة، 
وفتح فروع للدائرة يف املحافظات، وتعد هذه االجنازات اهم 

ما حتقق من اعمال يف دائرة الوقائع خال املرحلة احلالية.

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، التوجه نحو 
افتتاح مركز للتحكيم الدويل يف العراق كخطوة 
اخلارجية  الق�سايا  يف  التحكيم  بهدف  مبدئية، 
يف  التحكيم  مل��راك��ز  اللجوء  اىل  احل��اج��ة  دون 

الدول االخرى.
نائب  ا�ستقباله  خ��ال  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
رئي�ص جمل�ص �سورى الدولة امل�ست�سار الدكتور 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ن��اي��ف، وال����ذي ق���دم ���س��رح��ا عن 
املوؤمتر  يف  الوزير  ال�سيد  عن  ممثا  م�ساركته 
�سرم  يف  وامل��ن��ع��ق��د  للتحكيم  ال��ث��اين  ال��ع��رب��ي 
بدولة  العدل  وزي��ر  وبرعاية  م�سر  يف  ال�سيخ 
 -  12( من  للفرتة  قريرة  مربوك  الدكتور  ليبيا 
امل�ست�سار  وت��ط��رق   ،)2015 االول  ك��ان��ون   13
اىل الكلمة التي القاها ممثا للعراق يف املوؤمتر 
انها  اىل  منوها  ال��وزي��ر،  ال�سيد  عن  وبالنيابة 

االع�ساء  م��ن  وا���س��ع��ة  جت���اوب  ا���س��داء  حققت 
املمثلني للدول العربية.

مركز  افتتاح  اهمية  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واو���س��ح 
للتحكيم الدويل يف العراق، كونه �سيفتح نافذة 
للتحكيم عن الق�سايا اخلارجية من خال املركز، 
واهمية اقامة دورات تطويرية ملمثلي الوزارات 

العراقية ممن يتحلون باخلربات القانونية.
ويف نهاية اللقاء قدم امل�ست�سار د. عبد اللطيف 
ال��دويل  للتحكيم  العربي  االحت���اد  درع  ن��اي��ف، 
مبنا�سبة  الزاملي،  حيدر  د.  الوزير  ال�سيد  اىل 
م�سر  يف  للتحكيم  الثاين  العربي  املوؤمتر  عقد 
ونقل ال�سيد امل�ست�سار حتيات الدكتور املربوك 
لتفعيل  و�سعيه  الليبي،  العدل  وزي��ر  القريرة 
م���ق���ررات ه���ذا امل���وؤمت���ر ب���ني ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

االع�ساء.

وزير العدل: ن�سعى لتوقيع اتفاقية ا�سرتداد املطلوبني للق�ساء العراقي من دول العامل

وزير العدل يوؤكد ال�سعي نحو افتتاح مركز للتحكيم الدويل يف العراق
وزير العدل يفتتح املعر�ض ال�سنوي 

االول لدائرة الوقائع العراقية 
بذكرى تاأ�سي�سها الـ)94(
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حتدى  �سعب  وعن  العراق  ا�سمه  وطن  عن  باحلديث  بداأنا  اإذا 
او  ال�سهادة  �سعار  رفعوا  رجال  وعن  وانت�سر  املوؤامرات  اأعتى 
االنت�سار مقتدين برموز العزة واالإباء تتوقف االأقام عند هذا 
امل�سهد وال نتكلم عن االجنازات التي حققتها وزارة العدل والتي 
ن�ستعر�سها �سهريا للراأي العام الأننا جزء من عنوان كبري تتحد 
غمرة  االي��ام  ه��ذه  نعي�ص  اذ  االق���ام،  فيه  وتكتب  النفو�ص  فيه 
االفراح التي كحلت ا�سم العراق بالبطوالت واالنت�سارات التي 
يحققها ابناء قواتنا امل�سلحة البا�سلة واحل�سد ال�سعبي املقد�ص 
فيها  االنت�سارات  وه��ذه  الع�سكرية  العمليات  قواطع  كافة  يف 
دالالت وا�سحة اىل كل من ت�سول له نف�سه ان مي�ص امن و�سامة 
ووحدة هذا الوطن و�سعبه الراف�ص الي �سكل من ا�سكال التفرقة 

واخلنوع او الذلة.
غلفتهم  الرعاع  املتخلفني  من  جمموعة  اال  االرهابي  داع�ص  وما 
ما  زيف  ك�سف  مت  وقد  الدين  بغاف  اخلارجية  اجلهات  بع�ص 
العزم  العراقي وعقدت  ال�سعب  اأطياف  يدعون وتوحدت جميع 
حيث  عليها  �سيطروا  التي  املغت�سبة  االأرا�سي  من  طردهم  على 
هم ا�سعف من ان يواجهوا رجال يحملون العقيدة وي�ستميتون 
الطائفيني  املوؤامرات وخيانة  من اجل االر�ص والعر�ص، ولوال 
ملا متكن هوؤالء من ان يطئوا �سربا من ار�ص املو�سل اواالنبار 
ن�ستغرب  الغي  من  الر�سد  تبني  ان  وبعد    ... الدين  �ساح  او 
ابناء  حتمل  ممن  ال�سيا�سيني  بع�ص  ومواقف  ت�سريحات  من 
جلدتهم عناء ال�سبي واالغت�ساب والتهجري والقتل وهم مازالوا 
حتت  ان�����س��وى  ال���ذي  ال�سعبي  باحل�سد  وي�سككون  ينتقدون 
وال�سابئي  وامل�سيحي  والرتكماين  وال�سيعي  ال�سني  ت�سكياته 
�سعبه  اأبناء  لين�سر  واجلنوب  الو�سط  بابن  الغرية  وانتخت 
واأعطيت الدماء ثمنا غاليا لتحرير تلك املناطق التي فعل بها ما 
هذا  اأبناء  اقتتال  اإىل  ودعى  اأ�س�ص  من  ب�سبب  اجلبني  له  يندى 
الهدم والذل واملهانة  الطائفية يف �ساحات  املنابر  البلد واعتلى 
الع�سر  برابرة  اىل  االأثمان  باأبخ�ص  اأخوانهم  باعوا  اإن  وبعد 
يف  لهم  خمز  موقف  يف  الفارهة  والفنادق  ال��رتف  اىل  وهربوا 

الدنيا واالآخرة.
اإننا ندعو من يحاول من جديد ان يعول على اخلطاب الطائفي 
ا�سمها  بو�سفة  وي��ت��داوى  املقيت  امل��ر���ص  ه��ذا  م��ن  يتعافى  ان 
على  التي عولت  االأ�سوات  تركتها  بل�سم جلروح  الأنها  الوطنية 
الع�سائر  وقد عربت  اإرادة اجلماهري  و�سلب  الدكتاتورية  اإعادة 
م�ستقبا  المكان  ان  �سريح  ب�سكل  موقفها  عن  اال�سيلة  العربية 
يف  ال��دم��اء  واأع��ط��ى  االأزم���ات  عا�ص  مل��ن  اال  املحافظات  تلك  يف 

خنادق املواجهة �سد داع�ص االإرهابي والعماء.

العراق ينت�سر

د. حيدر الزاملي      ال�سعي لتوقيع اتفاقيات تبادل املطلوبني للق�ساء تختلف عن اتفاقيات تبادل املحكومني، الن االأوىل �ستلزم الوزارة على تطبيق االحكام ال�سادرة بحق ال�سجناء العراقيني

اهمية اقامة دورات تطويرية ملمثلي الوزارات العراقية ممن يتحلون باخلربات القانونية

ق���ال وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، 
افتتاح  عينها  ن�سب  ت�سع  ال���وزارة  ان 
لتقدمي  ال��ع��دل��ي��ة  امل��ج��م��ع��ات  م���ن  ع���دد 
عموم  يف  للمواطنني  اخلدمات  اأف�سل 
عن  ال��وزي��ر  ال�سيد  اأع��ل��ن  امل��ح��اف��ظ��ات. 
املجمع  افتتاح  خ��ال  ل��ه  كلمة  يف  ذل��ك 
مبحافظة  امل���ن���اذرة  ق�����س��اء  يف  ال��ع��ديل 

نهدي  بالقول:  مبينا  االأ�سرف،  النجف 
املناذرة  اأهايل  العظيم اىل  هذا االإجناز 
هذا  ويعد  االأ���س��رف  النجف  يف  ال��ك��رام 
�سوف  اعمال  �سل�سلة  من  واح��د  العمل 
امل��واط��ن��ني  اىل  ال��ع��دل  وزارة  تقدمها 
واأ�����س����اف  امل���ح���اف���ظ���ات.  ع���م���وم  يف 
املجمعات  ت�ساميم  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد 

اج��راء  يف  ب��احل��داث��ة  تت�سف  العدلية 
بنظام  وت��ع��م��ل  امل��راج��ع��ني،  م��ع��ام��ات 
عدم  النظام  ه��ذا  وي�سمن  )الكاونرت(، 
امل��واط��ن وامل���وظ���ف، ويحقق  اح��ت��ك��اك 
���س��ام��ة اإجن����از امل��ع��ام��ات. ي�����س��ار اآىل 
من  ع��دد  بح�سور  مت  االفتتاح  حفل  ان 
ر�سمية  و�سخ�سيات  ال��ع��ام��ني  امل����دارء 

ار�ص  على  امل�سروع  واقيم  وع�سائرية، 
مقدارها  بتكلفة  م   )1200( م�ساحتها 
ثاثة مليارات واربعمائة مليون دينار، 
ون�سف،  عام  اجن��ازه  مدة  وا�ستغرقت 
وتتكون البناية من اربع طوابق وت�سم 
والتنفيذ  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دوائ����ر 

والكتاب العدول.

وزير العدل: �ستفتتح عدد من املجمعات العدلية يف عموم املحافظات
حفل االفتتاح مت بح�سور عدد من املدارء العامني و�سخ�سيات ر�سمية وع�سائرية

أكد أن إصدار تعميمًا بالتريث بمعامالت حجز عقارات طلب القروض

خالل استالمه درع االتحاد العربي للتحكيم الدولي

بحضور عوائل الشهداء ومدرائها 
السابقين وعدد من المدراء 

العامين في الوزارة

خالل افتتاحه المجمع العدلي في قضاء المناذرة بالنجف األشرف. 
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د.حيدر الزاملي

غزوان عمران
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اأك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي, على 
جتاه  ال��ت��زام��ات��ه��ا  بتنفيذ  ال����وزارة  ح��ر���ص 
موظفي العقود من خالل تثبيتهم على املالك 

الدائم للوزارة.
لقائه مبوظفي  ذلك خالل  الوزير  ال�سيد  ذكر 

اجلهود  اىل  م�سريا  ال�����وزارة,  يف  ال��ع��ق��ود 
الكبرية التي بذلتها الوزارة من اجل تثبيت 

موظفي العقود على املالك الدائم.
عمل  فر�سة  توفري  ان  الوزير:  ال�سيد  وق��ال 
الدائم,  العقود وتثبيتهم على املالك  ملوظفي 

ال����وزارة  بذلتها  ك��ب��رية  م�ساعي  ب��ع��د  ج���اء 
جدارة  ان  مبينا  العامون,  مبدرائها  متمثلة 
موظفي العقود كانت حافزا مل�ساعي تثبيتهم 

رغم ال�سائقة املالية التي مير بها البلد.
الذين  العقود  موظفي  الوزير,  ال�سيد  ودعا 

مت تثبيتهم, اىل املثابرة وبذل املزيد ليكونوا 
العقود,  ا�سحاب  من  املوظفني  لباقي  مثاال 
للنهو�ص  طاقاتهم  اىل  البلد  ح��اج��ة  م��وؤك��د 
تعرت�ص  التي  التحديات  ومواجهة  بواقعه 
تقدمه.من جانبهم عرب املوظفون عن �سكرهم 

مثمنني  وامل�ساندة,  اجلهود  لهذه  وامتنانهم 
حافزا  واع��ت��ب��اره��ا  ال��ك��رمي��ة  االلتفاتة  ه��ذه 
ال�ستمرار  ال��ع��ه��د  وجت��دي��د  ب��ل��ده��م,  خل��دم��ة 
العراق  لبناء  املهني  العمل  زخ��م  ادام��ة  يف 

اجلديد.

بخ�سو�ص  تعميمًا  ا���س��درت  ان��ه��ا  ال��ع��دل  وزارة  بينت 
ال���رتي���ث مب��ع��ام��الت ح��ج��ز ال���ع���ق���ارات اخل��ا���س��ة بطلب 
القرو�ص ال�سناعية والزراعية والتجارية الكبرية و مبا 
يزيد عن مبلغ مئة مليون دينار والتي تكون برهن عقار 

مقابل القر�ص.
التواطئ  يتم  بانه  احل��االت  من  العديد  ويف  تبني  حيث 
مابني �ساحب الطلب وموظف امل�سرف وخممن العقارات 
الفعلية  قيمته  م��ن  اك���ر  امل��خ��م��ن  ال��ع��ق��ار  ي��ك��ون  بحيث 
القر�ص  مبلغ  �سياع  اىل  يوؤدي  ما  وهذا  املرات  بع�سرات 

العقار  على  احلجز  امل�سرف  يطلب  حينما  امل�سرف  على 
ال�سرتداد مبلغ القر�ص.

من  ع��دد  باكت�ساف  ال���وزارة  يف  االع���الم  ق�سم  ب��ني  كذلك 
مع  يتواطوؤون  العقاري  الت�سجيل  دوائر  داخل  املوظفني 
هذه ال�سبكات وي�سهلون لهم معاملة حجز العقار ومت القاء 
القب�ص على عدد منهم وايداعهم اىل املحاكم بجهد م�سرتك 
وما  النزاهة,  وهيئة  العام  املفت�ص  ومكتب  ال��وزارة  بني 

زالت التحقيقات جارية بهذا ال�سدد.
قد  ال���وزراء  ملجل�ص  العامة  االمانة  ب��ان  ال���وزارة  وبينت 

م�سرتكة  جلنة  لت�سكيل  العدل  وزارة  مقرتح  على  وافقت 
العادة النظر باآليات تخمني �سعر العقار وان تكون �سمن 
�سوابط دائرة الت�سجيل العقاري او �سوابط دائرة رعاية 
القا�سرين حيث توجد �سوابط ر�سمية ال�سعار العقارات 

املطلوب حجزها للقر�ص وح�سب �سنف العقار وموقعه.
لذلك تهيب وزارة العدل با�سحاب املعامالت بالرتيث اىل 
حني ا�سدار التعليمات وال�سوابط اجلديدة ملنع هدر املال 
ا�سحاب  من  ممكن  عدد  الكرب  الفائدة  تكون  ولكي  العام 

امل�ساريع الفعلية ولي�ص الوهمية.

الطلبة  ح��ي��درال��زام��ل��ي,  د.  ال��وزي��ر  ال�سيد  دع���ا 
اخلا�سة  وال��ب��ن��اء  ال��ع��دل  دورة  م��ن  املتخرجني 
املواطنني  العدل اىل و�سع خدمة  الكتاب  بدائرة 
االمان حلقوق  يكونوا �سمام  اعينهم وان  ن�سب 
واعتماد  الف�ساد  وحماربة  الوطن,  وبناء  النا�ص 

النزاهة معيارًا لعملهم. 
الذي نظمته  ذلك خالل احلفل  الوزير  ال�سيد  ذكر 
دورة  ت��خ��رج  مبنا�سبة  ال��ع��دول  ال��ك��ت��اب  دائ����رة 
)العدل والبناء(, يف كلمته : ان من دواعي الفخر 
موظفي  من  كوكبة  بتخرج  االحتفال  وال�سرور 
الوزارة من حملة �سهادة القانون, بعد اجتيازهم 
اب���واب مكتبه  ان  م��وؤك��دا  وال��ب��ن��اء,  ال��ع��دل  دورة 
بحقوقهم  لغنب  تعر�سهم  حال  يف  امامهم  مفتوح 

الوظيفية التي كفلها القانون.
الن�ساف  �سعينا  ان��ا  ال��وزي��ر:  ال�سيد  وا���س��اف 
م���ن خ��الل  ع���ام  ب�����س��ك��ل  ال���ع���دل  م��وظ��ف��ي وزارة 
ق���ان���ون ال��ر���س��وم ال��ع��دل��ي��ة ال����ذي ي��ع��ود ب��ج��زء 
اىل  ال��دول��ة  خل��زي��ن��ة  امل�ستح�سلة  االرب����اح  م��ن 
يبذل  ال��ذي  العدل  كاتب  وباخل�سو�ص  املوظف 
ج��ه��ود المي��ك��ن ان ت��ق��ي��ي��م ب���ال���روات���ب امل��ت��دن��ي��ة 
خماطبا  ال��وزي��ر  ال�سيد  يتقا�ساها.وتابع  التي 
الله اوال  املتخرجني ان ترديد الق�سم هو عهد مع 

هي  التي  وموؤ�س�ساتكم  و�سعبكم  وطنكم  وم��ع 
بني  الت�سامنية  امل�سوؤولية  نحو  االنطالق  بوابة 
هجمة  ي��واج��ه  ال��وط��ن  ان  اىل  م�سريا  اجل��م��ي��ع, 
���س��ر���س��ة وت��ك��ات��ف ال��ع��راق��ي��ني ه��و احل���ل االم��ث��ل 
املعهد  ع��ام  مدير  ق��ال  جانبه,  م��ن  لها.  للت�سدي 
املعايري  اعتماد  ان  ح�سني,  ريا�ص  د.  الق�سائي 
�سي�ساهم  العدول,  الكتاب  لعمل  ا�سا�ص  الدولية 
يف تدعيم العدل يف املجتمع والذي يعد املنطلق 
عام  مدير  ق��ال  ذل��ك,  املوؤ�س�سات.اىل  دول��ة  لبناء 
وزارة  ان  الطائي,  ح�سني  العدول  الكتاب  دائ��رة 
العدل حققت قفزات كبرية يف عملها, وقد برزت 
الفرتة  خ��الل  العمل  وت���رية  ارت��ف��اع  يف  معاملها 
وتعد  ه��ذا,  يومنا  اىل  و���س��وال  املا�سية  القليلة 
دورة )العدل والبناء(, احد اهم االهداف املتحققة 
يف هذا اجلانب, وبدورنا �سنكون الظهري الداعم 

لعمل القوات االمنية من خالل حماربتنا للف�ساد.
لالوائل  ال��وزي��ر  ال�سيد  بتكرمي  احلفل  واختتم 
ال�سهادات على املتخرجني بعد ترديدهم  وتوزيع 
وهم  وال��ن��ج��اح  املوفقية  لهم  متنى  كما  الق�سم, 
ميار�سون وظيفتهم ككتاب عدول.يذكر ان الدورة 
كوادر  يد  الق�سائي وعلى  املعهد  با�سراف  نظمت 

اخت�سا�ص, ا�ستمرت ثالثة ا�سهر.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي, اإن 
لبناء  االأ�سا�ص  الرافد  احلر  االإع��الم 
يف  االأول  والداعم  املوؤ�س�سات  دولة 
جمال مكافحة الف�ساد واالإرهاب على 

حدا �سواء.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ل�سحيفة  االإعالمي  للكادر  الر�سمي, 
ال�سيد  وت��ط��رق  امل�ستقل,  االإع����الم 
ال��ع��دي��د  اإىل  ال��ل��ق��اء  ال���وزي���ر خ���الل 
مقدمتها  ويف  املهمة,  املو�سيع  من 
ح�����س��ور وزي����ر ال���ع���دل ب��االج��ت��م��اع 
االأخ����ري ل����وزراء ال��ع��دل ال��ع��رب يف 
دورته )31( بالقاهرة واجتماعه مع 

الرئي�ص امل�سري.
دور  ابعاد  الوزير,  ال�سيد  واو�سح 
ال�������وزارة يف ا����س���الح امل��وق��وف��ني 
والتطرف  االف��ك��ار  معاجلة  وكيفية 
ع��ن��د ال��ب��ع�����ص م��ن ال���ن���زالء وم���ا هو 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل���ه���م, واه��م��ي��ة 
ال���ت���وا����س���ل م����ع و����س���ائ���ل االع�����الم 
ال�سبابية  لتبديد  والعاملية  املحلية 
ح���ول االخ��ب��ار ال��ت��ي حت���اول النيل 
با�ستخدام  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  م��ن 

املعلومات امللفقة. 

ال��دور  اأهمية  ال��زام��ل��ي,  د. حيدر  ال��ع��دل  اأك��د وزي��ر 
الذي بذلته احلكومات املحلية لبع�ص املحافظات يف 

النهو�ص بالواقع اخلدمي للدوائر العدلية.
مكتبه  يف  ا�ستقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�سيد  ذك��ر 
مبقر الوزارة, وفدًا عن حمامي حمافظة الديوانية.

امل�ساكل  اه��م  اللقاء,  خ��الل  ال��وزي��ر  ال�سيد  وت��ن��اول 
و�سبل  املحافظة,  يف  العدلية  الدوائر  تواجه  التي 
ال��ذي  ب��ال��دور  م�سيدا  اخل��دم��ي,  بواقعها  النهو�ص 
املجال�ص  بع�ص  بتعاون  املحلية  احلكومة  بذلته 
توفريها  خ��الل  من  املحافظات,  وجمال�ص  البلدية 
مبنى للدوائر العدلية فيها, بعد ان كانت تعاين من 

�سيق املبنى القدمي.
جتربة  اإع���ادة  ���س��رورة  على  ال��وزي��ر  ال�سيد  واأك���د 
البلدية  املجال�ص  بع�ص  تعاون  و  املحلية  احلكومة 
يحتاج  الراهن  الو�سع  كون  املحافظات  وجمال�ص 
املحلية والوزارة  اىل تكاثف اجلهود بني احلكومة 
ال  امل�سوؤولية  ان  اىل  م�سريا  االأزم���ة,  من  للخروج 
اأو موظف يف الدولة بقدر ما  تقت�سر على م�سوؤول 

هي م�سوؤولية اجلميع.
التي  االجن����ازات  اه��م  ال��وزي��ر  ال�سيد  وا�ستعر�ص 
نفذت مب�ساعدة احلكومات املحلية, والتي مل ترهق 
بتوفري  ال��وزارة  ا�ستعداد  موؤكدا  ال��وزارة,  ميزانية 
حكومة  تتبناه  م�سروع  اي  لدعم  وظيفية  ك���وادر 

حملية او جهة نافذة باملحافظة.

اخبار  هنالك  بان  عنها,  �سادر  بيان  يف  العدل  وزارة  اأعلنت 
�سراح  اط���الق  �سيتم  ب��ان��ه  االع���الم  و���س��ائ��ل  بع�ص  ت��داول��ت��ه��ا 
ال�سجناء ال�سعوديني بناء على اتفاقية تبادل ال�سجناء املوقعة 
احلكومة  ف��رتة  يف  وال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  احلكومتني  ب��ني 
تود  التو�سيحي  بيانها  ويف  النقل  هذا  على  ال�سابقة.وبناء 
جملة  الكاذبة  االخ��ب��ار  ه��ذه  تنفي  ان  العراقية  العدل  وزارة 
توقيعها بفرتة احلكومة  االتفاقية مت  ان هذه  وتف�سياًل حيث 
النواب ومل يتم امل�سادقة عليها  ال�سابقة و الزالت يف جمل�ص 
ومل تدخل حيز التنفيذ ليومنا هذا.كذلك فان الوزارة يف بيانها 
تو�سح ان هذه االتفاقية ت�سمل االحكام املدنية فقط والميكن 
�سمول ال�سجناء �سمن مواد قانون مكافحة االرهاب فيها وان 
ال�سجناء ال�سعوديني اليزالون يق�سون مدد حمكوميتهم التي 
حكم عليهم الق�ساء العراقي بها �سمن ال�سجون العراقية وكل 

ح�سب حكمه و وفقًا للقانون العراقي.

قدم وزير العدل د. حيدر الزاملي, بطاقة تهنئة اىل ال�سعب 
العراقي وقواتنا امل�سلحة ومنت�سبو وزارة العدل مبنا�سبة 
حترير  مع  تزامنت  والتي  امليالد  ال�سنة  راأ�ص  اأعياد  حلول 
الرمادي من براثن ااٍلرهاب. وحيا ال�سيد الوزير الت�سحيات 
الكبرية التي قدمها ال�سعب يف مواجهة التحديات اجل�سيمة 
اأمن البلد وت�سدى لها العراقيون بكل �سجاعة  التي هددت 
و�سالبة وحققوا امل�ستحيل بك�سر �سوكة ااٍلرهاب وحترير 
الوزير  ال�سيد  وج��دد  االخ���رى.  تلو  ال��واح��دة  املحافظات 
بان  والوطن  لل�سعب  ال��والء  عهد  املنا�سبة,  بهذه  كلمته  يف 
وتقدمي  العمل  وترية  برفع  لقواتنا  والظهري  ال�سند  يكون 
العادل بحق  الق�سا�ص  للمواطنني وتنفيذ  اأف�سل اخلدمات 
ااٍلرهابيني انت�سارا لدماء ال�سهداء التي �سالت على طريق 

حترير العراق.

وزير العدل: بذلنا جهودا كبرية لتوفري درجات وظيفية على املالك الدائم للوزارة

طلبت وزارة العدل اعادة النظر باآلية املنح وحجز العقار

وزير العدل: خدمة املواطن املعيار اال�سا�س لبناء الوطن

وزير العدل: االإعالم احلر الرافد االأ�سا�س لبناء وزير العدل ي�سيد بدور احلكومات املحلية يف املحافظات بدعم الدوائر العدلية
دولة املوؤ�س�سات

توفري فر�سة عمل ملوظفي العقود وتثبيتهم على املالك الدائم, جاء بعد م�ساعي كبرية بذلتها الوزارة متمثلة مبدرائها العامون

               ال�سيد الوزير:
          ان توفري فر�سة عمل ملوظفي العقود وتثبيتهم على املالك 
الدائم, جاء بعد م�ساعي كبرية بذلتها الوزارة متمثلة مبدرائها 

العامون, مبينا ان جدارة موظفي العقود كانت حافزا مل�ساعي 
تثبيتهم رغم ال�سائقة املالية التي مير بها البلد.

االمانة العامة ملجل�س الوزراء قد وافقت على مقرتح وزارة العدل لت�سكيل جلنة م�سرتكة العادة النظر باآليات تخمني �سعر العقار

حفاظًا على المبالغ المخصصة للقروض الصناعية والزراعية والتجارية
وزير العدل 

يهنئ الشعب العراقي باعياد الميالد

خالل كلمته في حفل تخرج دورة الكتاب العدول الموسومة بـ)العدل والبناء(

لدى استقباله وفد محامي الديوانية
خالل استقباله للكادر اإلعالمي لصحيفة اإلعالم المستقل

خالل لقائه بموظفي العقود

لدى استقباله وفد الحكومة 
المحلية لمحافظة األنبار

وزير العدل يوؤكد اأهمية 
ت�سافر اجلهود الإعادة 

احلياة للمحافظات املحررة 

وزارة العدل ملتزمون بتطبيق 
القانون واحلفاظ على حقوق االن�سان

حّيا انت�سارات قواتنا امل�سلحة واأبطال 
احل�سد ال�سعبي ملنا�سبة حترير الرمادي 

اجلهود  ت�سافر  اأهمية  الزاملي,  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اأك��د 
ااٍلره��اب  دن�ص  من  امل��ح��ررة  املحافظات  اىل  احلياة  الإع���ادة 

واعانة َالنازحني على العودة اآىل مناطقهم. 
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل ا�ستقباله يف مكتبه مبقر الوزارة 
املحافظ  برئا�سة  االن��ب��ار  حمافظة  ع��ن  ممثاًل  ر�سميًا  وف���دًا 
الع�سل  )جا�سم  املحافظة  جمل�ص  وع�سو   ) ال��راوي  )�سهيب 
(, والوفد املرافق لهما. وتناولت النقا�سات جممل االو�ساع 
احلالية  الع�سكرية  والعمليات  باملحافظة  املحيطة  االمنية 
ال�سعبي  احل�سد  وف�سائل  امل�سلحة  قواتنا  تخو�سها  التي 
وتطورات حترير باقي مناطق املحافظة من تواجد ع�سابات 

داع�ص االإرهابية.
واكد ال�سيد الوزير على �سرورة تعزيز اللحمة الوطنية بني 
اأبناء املحافظة, مثنيًا على ترابط العايل بني جمل�ص املحافظة 
واملحافظة والذي �ساهم يف اإيجاد االر�سّية الالزمة التوا�سل 
اىل  ا�سافة  ااٍلره����اب,  �سد  �سفوفها  وتوحيد  الع�سائر  م��ع 
دورها يف اعادة االأهايل اىل مناطقهم والتوا�سل مع اجلهات 

احلكومية لتوفري اخلدمات الالزمة لهم. 
واأفاد ق�سم االعالم : انه مت التطرق اىل مو�سوع اعادة العمل 
يف الدوائر العدلية باملناطق املحررة يف املحافظة, واطالق 
اىل  االمنية  االو�ساع  نتيجة  نزحوا  ممن  املوظفني  روات��ب 
ال�سياقات  وف��ق  االم��ن��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ب��غ��داد  مناطق  بع�ص 

القانونية. 
واأبدى ال�سيد الوزير امكانية افتتاح دوائر عدلية يف منطقة 
عامرية الفلوجة ومت توجيه كتاب ر�سمي من جمل�ص املحافظة 
العدلية  اخل��دم��ات  تقدمي  بهدف  واحلماية  البناية  بتوفري 
الهايل هذه املناطق مراعاة لالو�ساع االن�سانية ال�سعبة اىل 
تعر�سوا لها نتيجة تواجد اجلماعات االإرهابية يف مناطقهم 

خالل الفرتة املا�سية.
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تنفيذ  متابعة  على  االداري��ة  الدائرة  وتعمل   
ل���ل���وزارة ق���در تعلق االأم���ر  اخل��ط��ة امل��ق��ررة 
باأعمال الدائرة، ا�ضافة اىل دورها يف توقيع 
وفق  على  ال��وزي��ر  ع��ن  بالنيابة  امل��را���ض��ات 
االت�ضال  ول��ه  له  يخولها  التي  ال�ضاحيات 
باجلهات املعنية فيما يتعلق باأعمال الدائرة. 
وت�����ض��اه��م ال���دائ���رة ب��ت��ق��دمي امل��ق��رح��ات اىل 
واأع���ارة  تن�ضيب  يخ�ص  مب��ا  ال��وزي��ر  ال�ضيد 
املكافاأت  يخ�ص  وفيما  املوظفني،  واأن��ت��داب 
واملخ�ض�ضات ح�ضب متطلبات خطة الوزارة 
املتعلقة بالدائرة، ا�ضافة اىل دورها يف تاأمني 
االأدارة  يف  للعاملني  التدريبية  امل�ضتلزمات 

االأمنية مبا يوؤمن رفع م�ضتواهم املهني.
��������ص1/ ت����ق����دمي ف����ك����رة ع��ن 

واملالية  االداري��ة  الدائرة 
تتكون  التي  واالق�ضام 

منها وعمل كل ق�ضم ؟ 
ال������دائ������رة  ان  ج/ 
من  واملالية  االداري���ة 
وزارة  م��رك��ز  دوائ����ر 

اأن�����ض��ئ��ه��ا  مت  ال����ع����دل 
ق��ان��ون  اول  مب��وج��ب 

ل�������وزارة ال��ع��دل 

هذا  ع�ضرينيات  يف  �ضدر  وال���ذي  العراقية 
التالية:  االق�ضام  من  وتتكون  املا�ضي،  القرن 
املحا�ضبة  ق�ضم   -2 الب�ضرية  امل��وارد  ق�ضم   -1
3- ق�ضم ال�ضوؤون الهند�ضية 4- ق�ضم اخلدمات 
الدائرة  تقدم  ال�ضرف  قبل  التدقيق  ق�ضم   -5
االداري������ة خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��م��وظ��ف��ني وجل��م��ه��ور 
واملالية  االداري��ة  االمور  حيث  من  املواطنني 
واخل��دم��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة واحل�����ض��اب��ي��ة، وي��ك��ون 
ارتباطها ب�ضكل مبا�ضر بال�ضيد الوزير العدل. 
الب�ضرية:-  امل���وارد  ق�ضم  عمل  يخ�ص  فيما 
باملوظفني  ح�ضرًا  خدماته  الق�ضم  ه��ذا  يقدم 
ل����وزارة ال��ع��دل ك��اف��ة يف خمتلف  ال��ت��اب��ع��ني 
بالتعيني  ويبداأ  العدلية  ودوائرها  مفا�ضلها 
ام���ا ق�ضم  ال��ت��ق��اع��د.  ب��االح��ال��ة اىل  وي��ن��ت��ه��ي 
املحا�ضبة فيقدم خدماته للموظفني باحت�ضاب 
فيما  ام��ا  واملكافات  والرفيع  ال��ع��اوات 
للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  يخ�ص 
ال���وزارات االخ��رى ك��اأن يدفع اجور  او 
املحا�ضرات للدورات املقامة يف الوزارة 
بدوائر  اخلا�ضة  وامل�ضاريف  واالج���ور 
واملاء  الكهرباء  اج��ور  مثل  ال��وزارة  مركز 
وال��وق��ود وغ��ره��ا م��ن اخل��دم��ات. ام��ا ق�ضم 
بت�ضلم  يخت�ص  عمله  ف��ان  اخل��دم��ات: 
وت�����ض��ل��ي��م ال���ري���د من 
ال����������وزارة وال���ي���ه���ا، 
م�ضتلمة  ت��ك��ون  ك���اأن 
العليا  اجل��ه��ات  م��ن 
ك���االم���ان���ة ال��ع��ام��ة 
مل��ج��ل�����ص ال�����وزارة 
م�����ك�����ات�����ب  او 
الوزراء  ال�ضادة 
ق������ي������ادة  او 

بغداد  عمليات 
وامل���ح���اف���ظ���ات 
والهيئة الوطنية 
ل����ا�����ض����ت����ث����م����ار، 
ك��������ذل��������ك ي�����ق�����وم 
ال���ق�������ض���م ب�����ض��ي��ان��ة 
امل���رك���ب���ات ال��ع��ائ��دة 
ل���ل���وزارة وال��ت��ع��اون 
م��ع امل��ت��ع��ه��د اخل��ا���ص 
ب��ن��ق��ل امل��وظ��ف��ني من 
ال���وزارة  م��رك��ز  واىل 
وغ��ره��ا م��ن االع��م��ال 
اخل����ا�����ض����ة ب������ه. ك��م��ا 
االداري��ة  الدائرة  تقوم 
ال�����وزارة  وامل��ال��ي��ة يف 
وت��ه��ي��ئ��ة ك���اف���ة االم����ور 
لدوائر  واملالية  االداري���ة 
وتعمل  االخ���رى  ال����وزارة 
وهي  لهم  ا�ضت�ضارية  كجهة 
لل�ضيد  ا���ض��ت�����ض��اري��ة  ج��ه��ة 
الوزير بكافة االمور االدارية 
ال�ضوؤون  ق�ضم  ام��ا  وامل��ال��ي��ة. 
متعلق  عمله  ف���اأن  الهند�ضية 
ب���امل���ور ال��ه��ن��د���ض��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة 
وال�ضيانة التي تخ�ص بنايات 
تريد،  )�ضيانة،  العدل  وزارة 
ت��ك��ي��ي��ف ال���رم���ي���م���ات ب��ك��اف��ة 
على  ا�ضرافها  كذلك  ان��واع��ه��ا( 
امل�ضاريع التي يتم اجنازها من 

قبل هذه الوزارة.
���������ص2/ م�����ا ه�����ي امل����ع����وق����ات 
خال  ال��دائ��رة  لعمل  اال�ضا�ضية 
التاأثرات  وماهي   ،2015 ع��ام 

الناجحة من التق�ضف املايل؟

ج/ اإن ما يتعر�ص له البلد من اأمور اأدت اإىل 
املركزية يف  اتخاذ قرارات من قبل احلكومة 
انتهاج منهج التق�ضف وفق املعطيات املتوفرة 
اثر على عمل الوزارة كبقية وزارات ودوائر 
للوقود  ال�ضرف  تقليل  من  العراقية  الدولة 
التي  امل�ضاريع  وبع�ص  واملكافاآت  وال�ضيانة 
اىل  التق�ضف  واأدى  ذات��ه،  لل�ضبب  اإيقافها  مت 
خا�ضة  املطلوبة  االم��ور  اجن��از  يف  التاأخر 
كبرة  حتتية  بنى  اىل  حتتاج  ال���وزارة  وان 
و�ضنة   2009 �ضنة  ارهابي  لهجوم  لتعر�ضها 
من�ضاأتها  يف  كبر  تخريب  اىل  اأدى   2013
اجلهات  مع  التن�ضيق  يف  املعتمدة  واالآل��ي��ات 
املالية  وزارة  وباالأخ�ص  االأخ��رى  احلكومية 
توجيهات  ان  اال  امل��ال��ي��ة،  االع��ت��م��اد  لتوفر 
من  العديد  باجناز  �ضاهمت،  ال��وزي��ر  ال�ضيد 
العدلية  امل��ج��م��ع��ات  مقدمتها  يف  امل�����ض��اري��ع 
ملنجزات  اه��م  من  تعد  والتي  املحافظات  يف 
احلالية  ال��ف��رة  خ��ال  املتحققة  اال�ضا�ضية 
املجمعات  ال��وزارة، و�ضت�ضاهم هذه  عمر  من 
للمواطنني  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��دل��ي��ة 

وتخفيف زخم املعامات يف مراكز املدن. 
����ص3/ م��ا ه��ي االج�����راءات امل��ت��خ��ذة الجن��از 
معامات ترفيع واحت�ضاب اخلدمة للموظفني؟
ال��ت��ن�����ض��ي��ق  ب����واج����ب  ال�����دائ�����رة  ت���ق���وم  ج/ 
املتعددة  بدوائرها  ال��وزارة  بني  واملخاطبات 
والوزارات واجلهات االخرى منها الرئا�ضات 
ال����وزارة  ملجل�ص  ال��ع��ام��ة  واالم���ان���ة  ال��ث��اث 
وغرها، وتتم املخاطبات واتخاذ االإجراءات 

ال�ضيد  ملعايل  االأ�ضولية  املوافقات  على  بناءًا 
خال  الدائرة  ا�ضتطاعت  وقد  بذلك،  الوزير 
تذليل  من   2015 و�ضنة  املا�ضية  ال�ضنوات 
من  ال����وزارة  دائ���رة  ام���ام  العقبات  م��ن  كثر 
تبذلها  التي  والكثرة  امل�ضنية  اجلهود  خال 
احلكومية  اجلهات  مع  والتن�ضيق  للتوا�ضل 
االخ�����رى وا���ض��ت��ط��اع��ت ال����دائ����رة االداري�����ة 
توجيه  بف�ضل  ال��ع��دل  وزارة  يف  وامل��ال��ي��ة 
من  املحرم  ال��وزي��ر  ال�ضيد  معايل  ومتابعة 
رف���ع ال��غ��ن ع��ن اع����داد ك��ب��رة م��ن موظفني 
الوظيفية  با�ضتحقاقاتهم  وال��دف��ع  ال����وزارة 
الرفيع  من  ا�ضتحقاقاتهم  منحهم  خ��ال  من 
القانون.  وح�ضب  لهم  امل�ضتحقة  والعاوات 

الفرق  الحظوا  االع��زاء  موظفينا  ان  واعتقد 
الكبر يف منحهم ا�ضتحقاقاتهم وكذلك املالية 
املخت�ضة  اخل��ط��ورة  خم�ض�ضات  م��ن��ح  م��ن 
الوحيد  وال��ع��ات��ق  وغ��ره��ا  احلا�ضبات  مثل 
اإدام��ة  هو امل��وازن��ة. كما جنحت ال��دائ��رة يف 
التمويل املايل ملختلف دوائر الوزارة وخا�ضة 
االخرى  وال��دوائ��ر  العراقية  االإ�ضاح  دائ��رة 
وزارة  ل��دوائ��ر  امل�ضتمرة  املتابعة  خ��ال  م��ن 
املالية،  ل��وزارة  العليا  ل��ادارة  وكذلك  املالية 
بهذا  ال��وزي��ر  ال�ضيد  ب��دور  ا�ضيد  ان  اود  كما 
التوا�ضل ودور مكتبه يف حتقيق االجنازات 
املتعلقة بعمل الدائرة، كما ان دور الدائرة مل 
يقت�ضر على توفر االجنازات املالية ملختلف 
الت�ضغيلية  املوازنتني  من  ال��وزارة  ن�ضاطات 

واال�ضتثمارية.
الت�ضريع  نحو  الوزير  ال�ضيد  توجيه  �ص4/   
يف اجن������از اج���������راءات ت���رف���ي���ع امل��وظ��ف��ني 
واحت�ضاب اخلدمة والعاوات ما الذي حتقق 

يف هذا اجلانب ؟
ترفيعات  جل��ن��ة  ت�ضكيل  ذل���ك  ب�����ض��اأن  مت  ج/ 
واح��ت�����ض��اب اخل���دم���ات وا���ض��اف��ة اخل��دم��ات 
ال�ضيا�ضي،  والف�ضل  )ك��امل��ح��ام��اة  ال�ضابقة 
الع�ضكرية  اخل��دم��ة  كذلك  باأنواعها  العقود 
قامت  املعمات االخ��رى( وحيث  وغرها من 
ون�ضبة  املعامات  ه��ذه  ب��اأجن��از  اللجنة  ه��ذه 
مت  فقد  ال����)%5(،  بخ�ضو�ص  اما   %95 تقارب 
ب�ضدد  ونحن  اال�ضولية  املخاطبات  ب�ضاأنها 
االج���اب���ة المت����ام امل��ع��ام��ات وف��ق��ًا ل��ا���ض��ول 

�ضعور  اىل  ادى  ب�����دوره  وذل����ك  وال���ق���ان���ون 
يتابع  الوزير  ال�ضيد  املوظف باالن�ضاف، الن 
ال�ضريحة  لهذه  اخلا�ضة  االحتياجات  بنف�ضه 

وا�ضتحقاقاتها بالتثبيت على املاك الدائم.
�ص5/ ماهي اخلطوات اال�ضا�ضية املتبعة يف 
ال�ضابر  االلكرونية  االر�ضفة  نظام  تطبيق 
ومدى  منها  االنتهاء  �ضيتم  ومتى  املوظفني 
يف  ال��وزارة  موظفي  ان�ضاف  يف  م�ضاهمتها 

احت�ضاب خدمتهم الوظيفية؟
ج/ با�ضتثناء االأ�ضابر ال�ضخ�ضية للموظفني 
والوثائق  الكتب  لبقية  االأر���ض��ف��ة  نظام  ف��ان 
متكامل  نهائي  ب�ضكل  املتميزة  وامل��ع��ام��ات 
وال يوجد فيه اأي نق�ص يذكر بن�ضبة )%100( 
نعود باحلديث عن �ضبب عدم اأر�ضفة االأ�ضابر 
ال�ضخ�ضية للموظفني وذلك للحاجة اىل جهاز 
كما هو احلال يف  عالية  بدرجة  دقيق  خا�ص 
والوثاق  الكتب  دار  يف  امل�ضتخدمة  االأجهزة 
العراقية كون االأ�ضابر ال�ضخ�ضية للموظفني 
من اأ�ضحاب اخلدمة الطويلة ووجود اأوراق 
اخذ  عملية  يعيق  مم��ا  متحركة  ت��ك��ون  ت��ك��اد 
البلد  ول��ك��ون  ع���ادي.  ب��اي جهاز  لها  ���ض��ورة 
�ضاهم  احلالية  التق�ضفية  املرحلة  من  يعاين 
وب����دور ك��ب��ر يف ع���دم اجن����از ه���ذه ال��ف��ق��رة 

بال�ضكل املطلوب.
االإدارية يف  للدائرة  الكبرة  امل�ضاهمة  �ص6/ 
العدلية  املجمعات  اجن���از  متطلبات  ت��وف��ر 
املبا�ضرة  اإىل  اإ�ضافة  واملحافظات،  بغداد  يف 
باجناز �ضجن بابل وتو�ضعة �ضجن النا�ضرية 

املركزي؟
امل�ضاريع  اجن���از  يف  ال���دائ���رة  �ضاهمت  ج/ 
اجنازها  يف  ال���وزارة  با�ضرت  التي  الكبرة 
هذه  الن�ضاء  عديدة  للجان  تروؤ�ضنا  خال  من 
وحتليلها  العطاءات  فتح  جلان  من  امل�ضاريع 
املتابعة  وكذلك  للم�ضادقة  املركزية  واللجان 

امليدانية لهذه امل�ضاريع حيث �ضمتها زيارات 
املحافظات  يف  العدلية  للمجمعات  ميدانية 
واللقاء مع اللجان امل�ضاريع وال�ضركات املنفذة 
لغر�ص ت�ضهيل االإجراءات ومعاجلة املعوقات 
. كما �ضاهمت ق�ضم الهند�ضية من خال وجود 
واأدائهم  االإ���ض��راف  جل��ان  يف  الق�ضم  موظفي 
املتميز وكذلك متابعة �ضعبة االأعمار يف ق�ضم 
متابعة  يف  الكبر  ال���دور  ل��ه  ك��ان  املحا�ضبة 

اجناز هذه امل�ضاريع وخا�ضة ال�ضجون.
�ص7/ ما هي االآليات املتبعة لتوفر متطلبات 
العمل يف الوزارة على الرغم من قلة الر�ضيد 
اعتمدت  التي  االآلية  هي  وما  املتوفر،  امل��ايل 
جمال  يف  وباالأخ�ص  االإ�ضاح  دائرة  لتوفر 

االإطعام؟
ج/ من املوؤكد اأن الظرف االقت�ضادي الذي مير 
املالية  االقت�ضادية  االأزم��ة  خال  من  البلد  به 
توفر  �ضعوبة  على  الكبر  التاأثر  ل��ه  ك��ان 
ال�ضرورية  االأعمال  لتم�ضية  املادية  متطلبات 
وذلك كون ان الوزارة مل حت�ضل خال ال�ضنة 
املايل  تخ�ضي�ضها  من  كبر  جزء  على   2015
الذي هو اأ�ضا )مقنن( واقل من االحتياجات 
قليلة  بن�ضب  كان  التمويل  ان  حيث  الفعلية، 
ال��وزارة  وا�ضتطاعت  الفعلي،  االحتياج  عن 
بف�ضل  ال�ضرورية  االحتياجات  توفر  من 
التق�ضف الكبر الذي مار�ضته دوائر الوزارة، 
ال�ضرورية  االحتياجات  على  الركيز  ومت 
امل���وق���وف���ني، وبف�ضل  اإط���ع���ام  وم��ن��ه��ا  ج���دا 
مل  ال��وزي��ر  ال�ضيد  ملعايل  امل�ضتمرة  املتابعة 

اأزمة مالية )توقف عليها(  ال��وزارة باي  متر 
واحلمد لله ا�ضتطعنا من توفر االحتياجات 
اأعمال املكلف بها دوائرنا  ال�ضرورية الإدارة 

العدلية.
ال��ع��دل االأق����ل دخ��ا  ����ص8/ م��وظ��ف��ي وزارة 
هل  االأخ����رى،  ال�����وزارات  يف  نظرائهم  ب��ني 
خطورة  خم�ض�ضات  لتوفر  التحرك  �ضيتم 
ملوظفي الوزارة كونهم تعر�ضوا اىل عمليات 
تعديل  مبالغ  �ضرف  �ضيتم  ومتى  اإرهابية، 

قانون الر�ضوم العدلية؟
املوظفني  اأك���ر  م��ن  وزارت��ن��ا  موظفي  ان   -
ال���ذي���ن ق���دم���وا ت�����ض��ح��ي��ات ك��ب��رة م���ن ع��دة 
�ضنوات وتعر�ضوا اىل �ضتى اأنواع االإرهاب 

من تفجر وقتل واغتيال وان طبيعة عملهم 
اأم���اك  ع��ل��ى  ت��وج��ب عليهم احل��ف��اظ  ال��ت��ي 
ما  اىل  يتعر�ضوا  ان  اىل  بهم  اأدت  املواطن 
تعر�ضوا اليه، كما ان اإ�ضرارهم العايل على 
كما  االره��اب.  امام  القانون و�ضعهم  تطبيق 
بال�ضيد  متمثلة  ل��ل��وزارة  العليا  االإدارة  اأن 
الوزير حاولت وحتاول ان تن�ضف موظفيها 
بها  مي��ر  التي  االقت�ضادية  ال��ظ��روف  ولكن 
ناألوا جهدًا  ذلك، ونحن مل  البلد حتول دون 
يف طرح معاناة موظفينا عند تق�ضف الو�ضع 
ح�ضب  املوظفني  خم�ض�ضات  وام��ر  امل���ايل. 
لله  واحلمد  ح�ضم  العدلية  الر�ضوم  قانون 
 2016 ال�ضنة  م��وازن��ة  يف  مبلغ  ل��ه  وو���ض��ع 
املالية.  ال�ضنة  بداية  يف  به  العمل  و�ضيتم 
)اخل��دم��ة(  االأج����ور  م�ضاريع  ه��ن��اك  ان  كما 
ح�ضب القانون ميكن ان ي�ضتفاد منها موظفو 
جلنة  بها  تقدمت  واأج��ور  كحوافز  ال���وزارة 

)تعظيم االإيرادات(.
�ص9/  ا�ضتعرا�ص جوانب عملية االختطاف، 
ان اأم���ك���ن م���ن اج���ل ت��وف��ر م��ع��ل��وم��ات عن 
ا�ضتهداف العاملني يف الوزارة، والتنويه ان 
العمل االنتحاري الذي ا�ضتهدف الوزارة عام 

2013، قد فقدمت فيه احد اأفراد العائلة؟
- احلمد لله بع�ص امل�ضائب تك�ضف عن ح�ضب 
النا�ص بع�ضهم لبع�ص وتك�ضف لل�ضخ�ص عن 
قربه  م��دى  وبالتايل  النا�ص  من  قربه  م��دى 
وزارة  يف  العمل  با�ضرت  العاملني.  رب  من 
العدل �ضنة 2012 حتديدًا من ال�ضهر الرابع 

دي��وان  يف  موظفًا  قبلها  وك��ن��ت  ال�ضنة  م��ن 
جتاوزت  ل�ضنوات  االحت��ادي  املالية  الرقابة 
ال�)18( �ضنة وح�ضلت فيها على خرة كبرة 
اعتز بها و�ضهادات دولية وحملية يف املجال 
والزل���ت  وال��ت��دق��ي��ق  واالإداري  امل��ح��ا���ض��ب��ي 
اعتر نف�ضي رقابي وانظر بعني الرقيب اإىل 
دواع��ي  وم��ن  عليها.  ا�ضرف  االأن�ضطة  كافة 
اعتزازي ان ا�ضارك موظفي الوزارة لكل ما 
العراقي  ال�ضعب  ابناء  كباقي  له  يتعر�ضون 
هجوم  ف��ان  لله  واحلمد  تاريخ،  لكم  اذك��ر  ال 
 2013 �ضنة  ال���وزارة  على  االأ���ض��رار  الطغاة 
قدمت اخي ال�ضهيد داود مع اخوة واخوات 
هم كوكبة من �ضهداء الوزارة الذين �ضيبقون 
ويف  ال��ع��ط��اء.  �ضماء  ينر  وداف��ع��ًا  ن��را���ض��ًا 
اغتيال  لعملية  تعر�ضت  فقد  اخ��رى  حادثة 
باعجوبة  م��ن��ه��ا  جن���وت  مفخخة  ب�����ض��ي��ارة 
وبف�ضل من الله. وكما تعر�ضت بقية قيادات 
ومنهم  وخطف  واغتيال  تهديد  من  ال��وزارة 
وغرهم  وامل�ضت�ضارين  ال��ع��ام��ون  امل����دراء 
عملية  اىل   2015/9/8 بتاريخ  تعر�ضت 
يف  وكنت  ارهابية  جمموعة  قبل  من  خطف 
كلية االمام الكاظم )عليه ال�ضام(. وبرغم من 
مرارة املوقف وال اود الدخول يف تفا�ضيله 
ولكنه ك�ضف يل ا�ضالة و�ضمو ورقي اخوتي 
دوائرها  وكافة  ال��وزارة  موظفي  واخواتي 
املحرم  الوزير  ال�ضيد  معايل  مقدمتهم  يف 
يف  ا�ضرتهم  اف���راد  اح��د  ك��اين  عملوا  حيث 
مما  وه��ذا  وال��ت��ف��او���ص.  والتق�ضي  البحث 
وزارة  )ا�ضرة  اىل  النتمائي  فخورًا   جعلني 
العدل( املوؤلفة من اكر من ع�ضرين الف فرد 
املجتمع  من  ف��رد  ان��ا  اق��ول  املنا�ضبة  وبهذه 
عراقي  اي  له  يتعر�ص  ملا  اتعر�ص  العراقي 
ات��ق��دم  ال��وك��ي��ل ول��ك��ن  ال��ل��ه ون��ع��م  وح�ضبي 
موظفي  واخواتي  الخوتي  اجلزيل  بال�ضكر 
ال����وزارة مل��ا اب���دوه م��ن تعاطف وق��ل��ق على 
الكبرة و�ضكرا و�ضابقى  عائلتي  حياتي هم 
من  اخل���رة  وامل�����ض��اع��ر  اجل��ه��ود  لكل  ممتنًا 

اجلميع.
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مدير عام الدائرة االدارية: اجناز عدد كبريا من امل�ستحقات الوظيفية لكوادر الوزارة

ت�سكيل جلنة ترفيعات واحت�ساب اخلدمات وا�سافة اخلدمات ال�سابقة 

اكد ان توجيهات ال�سيد الوزير ارتقت مب�ستوى العمل يف اجلوانب الت�سغيلية واال�ستثمارية 

 النجاح يف اإدامة التمويل املايل ملختلف دوائر الوزارة وخا�سة دائرة االإ�سالح العراقية والدوائر

 االخرى مت من خالل املتابعة امل�ستمرة  لل�سيد الوزير لعمل الدائرة وكذلك التن�سيق مع االدارة العليا

اأدى التق�سف اىل التاأخري يف 
اجناز االمور املطلوبة خا�سة 
وان الوزارة حتتاج اىل بنى 

حتتية كبرية لتعر�سها لهجوم 
ارهابي �سنة 2009 و�سنة 

2013 اأدى اىل تخريب كبري 
يف من�ساأتها واالآليات املعتمدة يف 

التن�سيق مع اجلهات احلكومية 
االأخرى

الظرف االقت�سادي الذي مير به 
البلد من خالل االأزمة االقت�سادية 

املالية كان له التاأثري الكبري على 
�سعوبة توفري متطلبات املادية لتم�سية 

االأعمال ال�سرورية وذلك كون ان 
الوزارة مل حت�سل خالل ال�سنة 2015 

على جزء كبري من تخ�سي�سها املايل 
الذي هو اأ�سال )مقنن( واقل من 

االحتياجات الفعلية

تتوىل الدائرة االدارية واملالية يف وزارة العدل عدد من املهام 
اجل�سيمة وتعد املرتكز الذي تعتمد عليها يف عملها والتي ت�ستند اىل 

تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، 
ابتداء من اأعداد م�سروع اخلطة املالية واملحا�سبية والتدقيقية واخلدمية 
على م�ستوى اأجهزة العدل والدوائر التابعة لها، وانتهاًء بجميع احتياجات 

الدوائر العدلية. كما يقع على عاتق الدائرة االدارية واملالية، 
تطوير اأعمال االأجهزة املحا�سبية والتدقيقية و�سوؤون االأفراد وتب�سيط 

االأجراءات فيها واأعتماد االأ�ساليب احلديثة يف العمل، ا�سافة اىل دورها 
يف ابداء الراأي فيما يرد اىل الدائرة من مقرتحات وعر�سها ان اقت�سى 

اجرى احلوار/ غزوان الظاملياالأمر على ال�سيد الوزير



كلمة وزير العدل املوقر د. حيدر الزاملي

وزير العدل د. حيدر الزاملي

املعهد الق�ضائي يبداأ العام 
الدرا�ضي اجلديد للدورة )38(

االمام علي عليه ال�ضالم منوذج االن�ضانية

دائرة الت�ضجيل العقاري ترتافع 
عن )2287(دعوى حلفظ 

حقوق املواطنني

فريق حقوق االن�ضان يزور ق�ضمي الرعاية ال�ضاملة و ال�ضحة العامة

جلنة متابعة املنطقة الو�ضطى تتفقد الدوائر العدلية يف حمافظة الديوانية

دائرة التنفيذ تقيم دورات ح�ضابية ملوظفيها اجلدد يف حمافظتي مي�ضان والنجف اال�ضرف

الزيارة جاءت بناءا على توجيهات ال�ضيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, واملت�ضمنة متابعة اأحول النزالء من ذوي االحتياجات اخلا�ضة 

الدورات �ضارك فيها )10( موظفني من مديرية العمارة كما �ضارك يف حمافظة النجف اال�ضرف اي�ضاآ )12( موظفاآ يف دورات ح�ضابية خا�ضة بعمل مديريات التنفيذ
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
العراق  ا�سمه  وطن  عن  باحلديث  بداأنا  اذا 
وعن �سعب حتدى اعتى امل�ؤامرات وانت�سر 
وعن رجال رفع�ا �سعار ال�سهادة او االنت�سار 
مقتدين برم�ز العزة واالباء تت�قف االقالم 
االجن���ازات  ع��ن  نتكلم  وال  امل�سهد  ه��ذا  عند 
التي حققتها وزارة العدل والتي ن�ستعر�سها 
عن�ان  م��ن  ج��زء  الننا  ال��ع��ام  ل��ل��راي  �سهريا 
االقالم  فيه  وتكتب  النف��س  فيه  تتحد  كبري 
... اذ نعي�س هذه االيام غمرة االفراح التي 
كحلت ا�سم العراق بالبط�الت واالنت�سارات 
البا�سلة  امل�سلحة  ق�اتنا  ابناء  يحققها  التي 
ق�اطع  كافة  يف  املقد�س  ال�سعبي  واحل�سد 
العمليات الع�سكرية وهذه االنت�سارات فيها 
نف�سه  له  ت�س�ل  من  كل  اىل  وا�سحة  دالالت 
ال�طن  هذا  ووح��دة  و�سالمة  امن  مي�س  ان 
و�سعبه الراف�س الي �سكل من ا�سكال التفرقة 
االرهابي  داع�س  ... وما  الذلة  او  واخلن�ع 
غلفتهم  ال��رع��اع  املتخلفني  م��ن  جمم�عة  اال 
الدين وقد  بع�س اجلهات اخلارجية بغالف 

جميع  وت���ح��دت  مايدع�ن  زي��ف  ك�سف  مت 
على  العزم  وعقدت  العراقي  ال�سعب  اطياف 
طردهم من االرا�سي املغت�سبة التي �سيطروا 
ي���اج��ه���ا  ان  م��ن  ا���س��ع��ف  ه��م  عليها ح��ي��ث 
رجال يحمل�ن العقيدة وي�ستميت�ن من اجل 
امل�ؤامرات وخيانة  االر�س والعر�س، ول�ال 
الطائفيني ملا متكن ه�الء من ان يطئ�ا �سربا 
من ار�س امل��سل اواالنبار او �سالح الدين 
...  وبعد ان تبني الر�سد من الغي ن�ستغرب 
ال�سيا�سيني  بع�س  وم�اقف  ت�سريحات  من 
ال�سبي  اب��ن��اء ج��ل��دت��ه��م ع��ن��اء  مم��ن حت��م��ل 
واالغت�ساب والتهجري والقتل وهم مازال�ا 
الذي  ال�سعبي  باحل�سد  وي�سكك�ن  ينتقدون 
وال�سيعي  ال�سني  ت�سكيالته  حتت  ان�س�ى 
والرتكماين وامل�سيحي وال�سابئي وانتخت 
لين�سر  ال������س��ط واجل���ن����ب  ب��اب��ن  ال��غ��رية 
غاليا  ثمنا  ال��دم��اء  واع��ط��ي��ت  �سعبه  اب��ن��اء 
مايندى  بها  فعل  التي  املناطق  تلك  لتحرير 
له اجلبني ب�سبب من ا�س�س ودعى اىل اقتتال 
الطائفية يف  املنابر  البلد واعتلى  هذا  ابناء 

�ساحات الهدم والذل واملهانة وبعد ان باع�ا 
اخ�انهم بابخ�س االثمان اىل برابرة الع�سر 
يف  الفارهة  والفنادق  ال��رتف  اىل  وه��رب���ا 
اننا   .. واالخ��رة  الدنيا  يف  لهم  خمز  م�قف 
على  يع�ل  ان  جديد  م��ن  ي��ح��اول  م��ن  ندع� 
اخلطاب الطائفي ان يتعافى من هذا املر�س 
ال�طنية  ا�سمها  ب��سفة  وي��ت��داوى  املقيت 
التي  اال�س�ات  تركتها  جل��روح  بل�سم  النها 
ارادة  الدكتات�رية و�سلب  اعادة  ع�لت على 
العربية  ال��ع�����س��ائ��ر  ع���ربت  وق���د  اجل��م��اه��ري 
اال�سيلة عن م�قفها ب�سكل �سريح ان المكان 
عا�س  مل��ن  اال  املحافظات  تلك  يف  م�ستقبال 
االزمات واعطى الدماء يف خنادق امل�اجهة 
واود   ... وال��ع��م��الء  االره��اب��ي  داع�����س  �سد 
اال�ستمرار  اىل  العراقيني  جميع  ادع���  ان 
ال�سماع الي  امل�اجهة وعدم  ادام��ة زخم  يف 
التحدي  الن  الن�ساز  اال���س���ات  م��ن  �س�ت 
فاننا  كذلك   ... اال���س��ع��دة  جميع  على  كبري 
العراقية  للحك�مة  الر�سمي  امل���ق��ف  ندعم 
ب��خ�����س������س ال��ت���اج��د ال��ع�����س��ك��ري ال��رتك��ي 

امل�اقف  وت�حيد  العراقية  االرا���س��ي  على 
ب��ع��ي��دا ع���ن االج���ت���ه���ادات ال�����س��خ�����س��ي��ة الن 
الطرق  كافة  ا�ستنفاذ  اىل  بحاجة  الق�سية 
الذي  ال��دويل  التاييد  واىل  الدبل�ما�سية 
الداعية  الر�سمية  البيانات  خالل  من  بان 
...  ونامل  العراقية  ال�سيادة  اىل احرتام 
ان نك�ن على قدر امل�س�ؤولية يف م�اجهة 
بها  مير  التي  احلالكة  االقت�سادية  االزمة 
يك�ن  وان  معها  نتعاي�س  وان  ال��ع��راق 
ا�ستيعاب  حالة  يف  وامل���اط��ن  امل�����س���ؤول 
�سيا�سية  ازم���ة  اي  الن  ال�����س��ائ��ق��ة  ل��ه��ذه 
ل��ل��ت��دخ��الت  م��ن��ف��ذا  ���س��ت��ك���ن  �سعبية  او 
يف  االزم����ات  م��ن  امل�ستفيدة  اخل��ارج��ي��ة 
وتعاىل  �سبحانه  الله  وادع����ا   ... البالد 
ان يعز مقاتلينا االبطال يف جبهات القتال 
ويقر اعني ذويهم بع�دتهم �ساملني غامنني 
بالن�سر وان حترر كل االرا�سي العراقية 
وان  االره��اب��ي  الغا�سم  ال��ع��دو  دن�س  م��ن 

يدمي عليكم نعمته. 
واحلمد لله رب العاملني .......

اعلن املعهد الق�سائي التابع ل�زارة العدل، عن بدء العام الدرا�سي 
اخلا�س بالدورة )38( والذي ي�ستمر لعامني متتاليني.

لقائه  خالل  ح�سني(  )ريا�س  د.  الق�سائي  املعهد  عام  مدير  واأك��د 
املعهد،  يف  �سيخ��س�نه  ال��ذي  امل�س�ار  ان   )38( ال���دورة  طلبة 
�سيك�ن وفري بالعلم واملعرفة على يد ا�ساتذة خمت�سني �سيبذل�ن 
يف  القا�سي  �سخ�سية  وتاأهيل  بناء  اج��ل  م��ن  جهدهم  ق�سارى 

امل�ستقبل املتمثل بهم.
االداري��ة  االج���اء  هئ  قد  املعهد  ك��ادر  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
ابتداءًا  والتف�ق  النجاح  مق�مات  بت�فري  املتمثلة  والل�ج�ستية 

من التح�سني العلمي وانتهاءا بت�فري ال�سكن املالئم لهم.
بعد  ال��دورة )38(  ا�ستقبل طلبة  املعهد  ان  العام:  املدير  واو�سح 
و�س�ال  وال�سف�ية  التحريرية  االختبارات  من  ع��ددا  اجتيازهم 
لعامني  �ست�ستمر  ال���دورة  ه��ذه  ان  اىل  م�سريا  النهائي،  للقب�ل 
متتاليني، يح�سل املتخرج�ن منها على �سهادة دبل�م، ليمار�س�ن 

عملهم كق�ساة اكادمييني.
يذكر ان املعهد اعلن يف وقت �سابق عن فتح باب التقدمي للدورة 

)39( اخلا�سة بالقب�ل يف املعهد للعام الدرا�سي اجلديد 2016.

ل�زارة  التابع  االن�سان  حق�ق  لق�سم  تابع  فريق  اجرى 
ال��ع��راق��ي��ة / ق�سم  ال��ع��دل زي����ارة اىل دائ����رة االإ����س���الح 
على  لالإطالع  العامة،  ال�سحة  وق�سم  ال�ساملة  الرعاية 
ن�سب االجناز يف الدعم املقدم ل�سريحة النزالء من ذوي 

االحتياجات اخلا�سة .
قا�سم احل��ط��اب: ان هذه  االن�����س��ان  م��دي��ر ح��ق���ق  وق���ال 
الزيارة جاءت بناءا على ت�جيهات ال�سيد وزير العدل د. 
حيدر الزاملي، واملت�سمنة متابعة اأح�ل النزالء من ذوي 
املتخذة ح�سب  االإجراءات  ولبيان  االحتياجات اخلا�سة 
املادة )15( من قان�ن رعاية ذوي االإعاقة واالحتياجات 

اخلا�سة.
ق�سم  مدير  مع  بحث  الفريق  ان  الق�سم:  مدير  وا�ساف 
ال�سحة العامة اجراءات متابعة اأح�ال النزالء من ذوي 
ان  مبينا  الق�سم،  ك��ادر  قبل  م��ن  اخلا�سة  االحتياجات 
لهذه  املقدم  الدعم  يف  االجن��از  ن�سب  على  اطلع  الفريق 
حل�سر  كافة  االأق�سام  مبخاطبة  الت�جيه  ومت  ال�سريحة 

املتطلبات املتبقية اخلا�سة بهم.

املنطقة  م��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  اج����رت 
العدل  ل�زارة  التابعة  ال��سطى 
ب����زي����ارات ت��ف��ق��دي��ة ل���ع���دد من 
حمافظة  يف  العدلية  ال��دوائ��ر 

الدي�انية،
وقال ق�سم املتابعة التابع ملكتب 
ال�سيد ال�زير: ان �سعبة متابعة 

هذه  اج���رت  ال��سطى  املنطقة 
ال���اق��ع  ل��الإط��الع على  ال��زي��ارة 
يف  للم�اطنني  امل��ق��دم  اخل��دم��ي 
�سملت  وقد  الدي�انية  حمافظة 
الت�سجيل  م��الح��ظ��ي��ة  ال���زي���ارة 
ال�سرقي،  احلمزة  يف  العقاري 

واملجمع العديل.

بحثت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  واو����س���ح: 
اخلدمات  ج���دت  حت�سني  �سبل 
للم�اطنني  املقدمة  احلك�مية 
تعرت�س  التي  العقبات  لتذليل 
ع��م��ل امل���ظ��ف��ني وامل��راج��ع��ني، 
االعمال  �سري  على  اطلع  حيث 
يف املالحظية ومعاجلة امل�ساكل 

التي تعاين منها.
اللجنة  ان  ال�زارة:  واو�سحت 
وج���ه���ت ب��ت��م�����س��ي��ة م��ع��ام��الت 
بت�جيهات  والعمل  امل�اطنني 
ال�������س���ي���د ال������زي�����ر ب��ت��ب�����س��ي��ط 
امل�اطنني  معامالت  اج����راءات 
ب��زي��ارة  اللجنة  ق��ام��ت  وك��ذل��ك 

م�سروع جممع احلمزة ال�سرقي 
واالط����الع ع��ل��ى جم��ري��ات �سري 
اىل  و�سلت  وال��ت��ي  فيه  العمل 
م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة وم���ن امل��ق��رر 
افتتاح املجمع قريبا بعد ت�فري 
التخ�سي�س املايل الالزم النهاء 

امل�سروع.

ُيذكران ق�سم املتابعة والتن�سيق 
ي����ق�����م ب������زي������ارات م���ي���دان���ي���ة 
ال����دوائ����ر  ج��م��ي��ع  اىل  م��ك��ث��ف��ة 
معها  التن�سيق  لغر�س  العدلية 
وتط�يرها وازالة العقبات التي 
تعيق عملها يف اجناز معامالت 

امل�اطنني.

اجرت دائرة التنفيذ دورات ح�سابية 
����س���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن امل���ظ��ف��ني 
حمافظتي  يف  اجل���دد  احل�سابيني 

مي�سان والنجف اال�سرف.
التنفيذ  دائ�����رة  ع����ام  م��دي��ر  وق����ال 
ال���دورات  ان   : ال��ع��ق��اب��ي(  )ح�سني 
من  م���ظ��ف��ني   )10( ف��ي��ه��ا  ����س���ارك 
م��دي��ري��ة ال��ع��م��ارة ك��م��ا ����س���ارك يف 
اي�ساآ  اال����س���رف  ال��ن��ج��ف  حم��اف��ظ��ة 
ح�سابية  دورات  يف  م�ظفاآ   )12(
التنفيذ  م��دي��ري��ات  ب��ع��م��ل  خ��ا���س��ة 
وكيفية  احل�����س��اب��ي��ة  ال�����س��ج��الت  و 
ال�سجالت  مع  ومطابقتها  تنظيمها 
والر�س�م العدلية، والية ا�ستيفائها، 
ور���س��م ط��اب��ع االم��ان��ات وال��ر���س���م 
واالي��داع��ات  والرتحيل  والتحليل 

الي�مية ومطابقتها يف ال�سجالت. 
تاأهيل  بهدف  ال��دورات  هذه  وتاتي 
امل�ظفني اجلدد واك�سابهم اخلربات 
ال�ظيفي،  عملهم  الجن���از  ال��الزم��ة 
وخا�سة يف جمال العمل احل�سابي 
التي تتطلب  واالج���راءات االخ��رى 

خربة يف هذا املجال.

تهف�  من  يحتذيه  اأ�سمى  مثال  العظماء  �سرية  ان 
�سباق  يف  االأدي��ب  يتنقل  حيث  النجاح  اىل  نف�سه 
يعدو حماوال  منها  كل واح��دة  القلم واالوراق  مع 
وال�سرية  واالف��ع��ال  االق����ال  حما�سن  اىل  ال�سبق 
اراده  كما  الكامل  االن�سان  ت�س�ر  التي  وامل�ساعر 
ال�سالم(  الله عز وجل. ) فنالحظ ان االمري )عليه 
واله  عليه  الله  ل  �سَ االك��رم  الر�س�ل  �سناعة  ه� 
املثال  فكان  احل�سنة  واالأ���س���ة  الكامل  االن�����س��ان 
قال  وكما  بن�ره  وي�ست�ساء  بعلمه  يحتذى  ال��ذي 

واخف�ا  خ�فا  ف�سائله  بع�سهم  اأخ��ف���ا   ( احدهم 
ما  وذاك  ه��ذا  ب��ني  وظهر  ح�سدا  ف�سائله  بع�سهم 
ملئ اخلافقني ( فان �سرية االمري ع فيها العديد من 
الق�س�س اللطيفة التي تنم عن روح عالية اإ�سالمية 

اإن�سانية مثال ذلك.
الك�فة  اأ���س���اق  بع�س  اىل  ع  االم��ري  دخ��ل  عندما 
اي  ه��ذا(  )م��ا  فقال  النا�س  ي�ستعطي  رج��ل  وراأى 
مثل  يرى  زمنه مل  ا�ستغرب احلالة الن يف  االم��ري 
هذه احلالة ف�سئل عنه وجاء الرد بانه كتابي فقال 

االمري ع ) ا�ستعملتم�ه فرتكتم�ه( وهذه الكلمات 
العمل  وح��ق  اال�سالمية  ال�سريعه  و�سع  على  ت��دل 
وال�سمان االجتماعي للعاملني وغريها.ومثال اخر 
يف رعايته الأيتام والق�س�س كثرية يف هذا ال�سدد 
وهذه ال�سريحة املظل�مة يف جمتمعاتنا اىل االن، 
َاهلها ممن  اإرج���اع احل��ق���ق اىل  اخ��ر يف  وم��ث��ال 
ال�سالم ) الرجع االم�ال  خ�سب�ها حتى قال عليه 
 ) االإم��اء  بها  ملكت  او  الن�ساء  بها  ت��زوج  ل�  حتى 
لنا  مثال  يك�ن  �سخ�س  اىل  باأم�س احلاجة  ونحن 

يف اتباع منهاج ر�س�ل الله �س واأهل بيته ومطبق 
هذه  نعي�س  ونحن  واالخرين  اوال  نف�سه  على  ذلك 
الظروف االأمنية من جهه ومن جهه اخرى الف�ساد 
ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت عملة ب���ج��ه��ني اره����اب وف�����س��اد.
يف  حديد  من  بيد  ت�سرب  العدل  وزارة  وم��ازال��ت 
العقبات  وتذليل  الف�ساد  مكافحة  يف  جماالت  عدة 
املجرمني  واحتجاز  امل�ست�سعفة  ال�سرائح  ورعاية 
الإكمال حمك�مياتهم والكثري من االعمال التي اأكد 

عليها ال�سيد ال�زير املحرتم يف ت�جيهاته.

ان  طالب،  مهدي  العقاري  الت�سجيل  دائ��رة  ع��ام  مدير  ق��ال 
الدائرة وبالتعاون مع اجلهات الق�سائية املخت�سة ترافعت 
دعمَا  القان�نيني،  ممثليها  خ��الل  م��ن  دع���ى   )2287( ع��ن 

لت�جه احلك�مة يف جمال اال�سالح وحماربة الف�ساد.
جه�دا  بذلت  القان�نية  الك�ادر  اأن  العام:  املدير  وا�ساف 
ا�سحابها،  اىل  واإعادتها  امل�اطنني  حق�ق  الن�ساف  حثيثة 
اج��راءات احرتازية حلماية  اتخذت  الدائرة  ان  م�سريا اىل 

العقارات من التالعب والتزوير.
ملتابعة  جل��ان��ًا  �سكلت  ال��دائ��رة  اأن  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واو���س��ح 
اىل  ا�سافة  قبله  من  مبا�سرة  ومبتابعة  امل�اطنني،  �سكاوى 
واأمالكهم  امل�اطنني  حماية  اىل  تهدف  ع��دي��دة،  اج���راءات 

العقارية من التالعب.

بعد اجتياز الطلبة المتقدمين 
االختبارات االولية

بناءا على توجيها السيد الوزير

لإلطالع على الواقع الخدمي المقدم للمواطنين 

حقوق االن�ضان ت�ضارك يف موؤمتر 
�ضيادة القانون 

م�ؤمتر  يف  االإن�����س��ان:  حق�ق  ق�سم  ال��ع��دل  وزارة  �ساركت 
حق�ق االإن�سان و�سيادة القان�ن يف �سياق مكافحة االإرهاب 
والذي نظمته االأمم املتحدة- مكتب حق�ق االإن�سان للفرتة 

من 14-17 كان�ن االأول 2015 .
امل�ؤمتر  ان   : ح��ط��اب(  )قا�سم  االن�سان  حق�ق  مدير  وق��ال 
اإىل مناق�سة القان�ن الدويل حلماية حق�ق االإن�سان  تطرق 
القان�نية  املحددات  و  االإره��اب  مكافحة  عمليات  اإثناء  يف 

ح�ل ا�ستخدام الق�ة. بقلم: قا�ضم احلطاب

-
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باب  الق�ضائي عن فتح  املعهد  اعلن 
اخل��ا���ض��ة   )39( ل���ل���دورة  ال��ت��ق��دمي 
الدرا�ضي  للعام  املعهد  يف  بالقبول 

اجلديد 2016. 
الق�ضائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

فتح  ان   : ح�����ض��ن(  ري���ا����ض  )د. 
ل��ل��دورة )39( ج��اء  ال��ت��ق��دمي  ب���اب 
املعهد  جمل�ض  اق��ره  م��ا  على  ب��ن��اءًا 
ع�ضر  الرابعة  الق�ضائي يف جل�ضته 
 ,2015/12/1 يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي 

العدل  وزي��ر  ال�ضيد  عليه  و���ض��ادق 
)د. حيدر الزاملي( .

وا�������ض������اف امل�����دي�����ر ال������ع������ام: ان 
ال��ت��ق��دمي ل��ه��ذه ال�����دورة ي���ب���داأ من 
ول��غ��اي��ة   2015/12/20 ال��ف��رة 

م���أ  ان  م��و���ض��ح��ًا   ,2016/1/20
اال�ضتمارة �ضيكون الكرونيا وعلى 

املوقع الر�ضمي للمعهد الق�ضائي.
جميع  ان  ال����ع����ام:  امل���دي���ر  وب����ن 
االأ�ضتف�ضار  يتم  �ضوف  املتقدمن 

عنهم من خ�ل التعاون مع اجلهات 
دخولهم  قبل  الع�قة  وذات  املعنية 
يف االم��ت��ح��ان ال��ت��ح��ري��ري وال���ذي 
اأن يجري خ�ل الفرة  من املتوقع 

املقبلة.

����ض���ارك���ة ق�����ض��م ح���ق���وق االن�����ض��ان 
العمل  ور���ض��ة  يف  ل��ل��وزارة  التابع 
حلقوق  العليا  املفو�ضية  نظمتها 
تنفيذ  اآليات  ب���)  اخلا�ضة  االن�ضان 
التعذيب  مناه�ضة  جلنة  تو�ضيات 

وغ����ره م��ن ���ض��روب امل��ع��ام��ل��ة اأو 
ال�اإن�ضانية  اأو  القا�ضية  العقوبة 
وحتديد  ال��ع��راق  اجت��اه  اأواملهنية 
اجل��ه��ات  وم�������ض���وؤول���ي���ات  ادوار 
والق�ضائية  والتنفيذية  الت�ضريعية 

امل�����ض��ل��ح��ة.وق��ال مدير  واأ���ض��ح��اب 
 : ح��ط��اب(  )قا�ضم  االن�ضان  حقوق 
املفو�ضية  ن�ضمتها  امل�����ض��ارك��ة  ان 
املكتب  االإن�����ض��ان/  حل��ق��وق  العليا 
 2015/12/21 بتاريخ  الوطني 

مت���ح���ورت ح����ول ع����دة م��وا���ض��ي��ع 
االإنقاذ  جلنة  عن  مقدمة  وت�ضمنت 
وم�����ض��وؤول��ي��ة  اجلن�ضية  وان���ع���دام 
اجلن�ضية,  انعدام  حالة  عن  الدولة 
ودعوة العراق للمعاهدات الدولية, 

ت�ضهيل اإجراءات ت�ضجيل الوالدات 
للغجر  اال�ضتثناء  حالة  والوفيات, 
وقلة الوعي القانوين, حالة انعدام 
القانونية  االأط���ر  �ضمن  اجلن�ضية 

واالأكادميية.

العراقية  اال���ض���ح  دائ��رة  با�ضرت 
وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل  دورات  ب��اأج��راء 
خا�ضة  فعاليات  وتنظيم  ال��ن��زالء 

مبحو االمية.
وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���ض���ح 
ال��ع��راق��ي��ة )ح�����ض��ن ال��ع�����ض��ك��ري(: 
وت���دري���ب  ال���ت���اأه���ي���ل  م����ك���ات  ان 
الن�ضاء  �ضجن  يف  با�ضرت  النزالء 
اال������ض������ح�����ي اح�������د ال�������ض���ج���ون 
بفعاليات  ب��غ��داد  يف  اال���ض���ح��ي��ة 
وت��رب��وي��ة.وق��ال  تعليمية  دورة 
ت�ضمنت  ال���دورة  ان  ال��ع��ام:  املدير 
ع����دة ف��ع��ال��ي��ات ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ن���زالء 
االمين القراءة والكتابة وكان عدد 
ال��دورة  اجتزن  اللواتي  النزي�ت 
بنجاح )37( نزيلة.واأو�ضح املدير 
املتخ�ض�ضة  امل���ك��ات  ان  ال��ع��ام: 
بالربية والتعليم يف �ضعبة تاهيل 

ال��ن��زالء اق��ام��ت دورة ت��رب��وي��ة يف 
ت�ضمنت  املركزي  ال�ضماوة  �ضجن 
ب���رن���ام���ج مل���ح���و االم����ي����ة واع������داد 
والثقافة  االر���ض��اد  يف  حما�ضرات 
النزالء  ان عدد  العامة, م�ضراآ اىل 
منهم  اجتاز  نزيل   )36( امل�ضركن 

)29( نزيل, وهنالك دورات تناولت 
موا�ضيع عن الت�ضامح ونبذ العنف 
انعا�ض  يف  ال�ضاحلة  وامل��واط��ن��ة 
ال����ذي يعترب  ال�����ض��ل��م االج��ت��م��اع��ي 
حتتاجه  ال��ذي  التطور  دواع��ي  من 

اال�ضرة والتعاي�ض مع االخرين.

الت�ضجيل  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  اك���د 
الدائرة  ان  طالب,  مهدي  العقاري 
ومتابعة  حثيثة  وبجهود  اجن��زت 
ترفيع  ال��ع��ام  ه��ذا  خ���ل  م�ضتمرة 
ل�������)1515( م��وظ��ف وم��ن��ح 2200 
ع�وة �ضنوية, ا�ضافة اىل احت�ضاب 

خدمات �ضابقة ل� )72( موظف.
وب���ن امل��دي��ر ال���ع���ام: ان ال��دائ��رة 
 )60( اىل  حماماة  خدمة  احت�ضبت 
ف�ضل  اح��ت�����ض��اب  مت  ك��م��ا  م��وظ��ف 

�ضيا�ضي ل� )20( اخرين .
وا���ض��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان وزي��ر 
ال���ع���دل د.ح���ي���در ال���زام���ل���ي, وج��ه 
امل����دراء ال��ع��ام��ن ب��اأج��راء زي���ارات 
يف  العدلية  ال��دوائ��ر  اىل  ميدانية 
ب���غ���داد وامل��ح��اف��ظ��ات ب��ه��دف رف��د 

م�ضرة العمل واالرتقاء باخلدمات 
امل���ق���دم���ة, ل��ل��م��واط��ن��ن وم��ت��اب��ع��ة 
واال���ض��راع  امل��واط��ن��ن  احتياجات 

ب��اجن��از ت��رق��ي��ات��ه��م ان�����ض��ج��ام��ا مع 
توجه احلكومة يف جمال اال�ض�ح 

االداري.

دورات  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ������رة  اج�����رت 
ح�����ض��اب��ي��ة ����ض���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد من 
امل��وظ��ف��ن احل�����ض��اب��ي��ن اجل���دد يف 
حم��اف��ظ��ت��ي ال��دي��وان��ي��ة وك��رب���ء 

املقد�ضة.
التنفيذ  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  وق����ال 
ح�ضن العقابي: ان الدورات �ضارك 
مديرية  م��ن  م��وظ��ف��ن   )13( فيها 
حمافظة  يف  �ضارك  كما  الديوانية 
كرب�ء املقد�ضة اي�ضاآ)8( مو�ضفن 
بعمل  خا�ضة  ح�ضابية  دورات  يف 
م��دي��ري��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذ و ال�����ض��ج���ت 

احل�����ض��اب��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
ومطابقتها مع ال�ضج�ت والر�ضوم 
ور�ضم  ا�ضتيفائها,  والية  العدلية, 
طابع االمانات والر�ضوم والتحليل 
اليومية  واالي���داع���ات  وال��رح��ي��ل 

ومطابقتها يف ال�ضج�ت.
وت����ات����ي ه�����ذه ال���������دورات ب��ه��دف 
واك�ضابهم  اجل��دد  املوظفن  تاأهيل 
ال���زم��ة الجن���از عملهم  اخل���ربات 
الوظيفي, وخا�ضة يف جمال العمل 
احل�����ض��اب��ي واالج������راءات االخ���رى 

التي تتطلب خربة يف هذا املجال.

اك����د م���دي���ر ع����ام امل��ع��ه��د ال��ق�����ض��ائ��ي 
امل��ع��ه��د  ان   , ح�����ض��ن(  )د.ري�����ا������ض 
م�ضتوى  يف  ارتفاعاآ  حقق  الق�ضائي 
املنجز االكادميي والتاأهيلي للكوادر 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة.وق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام,ذل��ك 
القانوين  امل�ضت�ضار  ا�ضتقباله  خ�ل 
)طارق حرب( ,م�ضراآ اىل ان املعهد 
الدرا�ضية  املناهج  بتطوير  م�ضتمر 
ذات  التخ�ض�ضية  ال��دورات  وافتتاح 
�ضملت  ال��ت��ي  ال���ن���ادر  االخ��ت�����ض��ا���ض 
جميع الكوادر الوظيفية العاملة يف 
ا�ضاد  وب���دوره  ال��دول��ة,  موؤ�ض�ضات 
اخل��ب��ر ال��ق��ان��وين )ط�����ارق ح���رب( 

مب�ضوؤولية  امل��ن��اط  الكبر  ب��ال��دور 
امل��ع��ه��د ال��ق�����ض��ائ��ي م��ن خ����ل اع���داد 
الق�ضاء  رج��ال  املعهد  طلبة  وتاأهيل 
يف امل�ضتقبل بعد رحلة الدرا�ضة التي 
ا�ضافة  متتالين,  لعامن  فيه  متتد 
وفتح  اع���داد  يف  الكبر  دوره  اىل 
جميع  وعلى  التخ�ض�ضية  ال��دورات 

اال�ضعدة.
الرحيب  بكلمات  ال��ل��ق��اء  واأخ��ت��ت��م 
ومل�ضرته  ال��ك��رمي  لل�ضيف  والثناء 
املعهد  درع   ( ب��اإه��دائ��ه  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال��ق�����ض��ائ��ي ( ت��ع��ب��را ع���ن ال��ت��ق��دي��ر 

وتكرميا لتلك امل�ضرة الرائدة.

اجرى فريق عمل من دائرة رعاية القا�ضرين التابع اىل 
وزارة العدل زيارة ميدانية اىل مديرية رعاية القا�ضرين 
يف حمافظة مي�ضان ل�أيام 13و2015/12/14 لغر�ض 

والقانونية  املالية  الناحية  من  املديرية  اعمال  تدقيق 
)د.حيدر  العدل  وزي��ر  ان  ال��وزارة:  وقالت  والبحثية. 
الزاملي( , وجه املدراء العامن باأجراء زيارات ميدانية 

رفد  بهدف  واملحافظات  بغداد  العدلية يف  الدوائر  اىل 
م�ضرة العمل واالرتقاء باخلدمات املقدمة تنفيذاآ لورقة 

اال�ض�حات احلكومية.

املعهد الق�ضائي يعلن فتح باب التقدمي للقبول يف الدورة )39(

حقوق االن�ضان ت�ضارك يف ور�ضة خا�ضة مبناه�ضة التعذيب 

بهدف االرتقاء بالواقعين العلمي والتربوي للنزالء 

دائرة اال�ضالح العراقية 
تنظم دورات ملحو االمية

تنفيذا لتوجيهات الحكومة في مجال االصالح االداري

دائرة الت�ضجيل العقاري تنجز 1515 
ترفيع ومتنح 2200 عالوة �ضنوية

عقد مدير عام دائرة الت�ضجيل العقاري 
مو�ضعًا  اج��ت��م��اع��ًا   , ط��ال��ب(  )م��ه��دي 
�ضل�ضلة  �ضمن  االق�����ض��ام,  روؤ���ض��اء  م��ع 
تعقدها  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  االج��ت��م��اع��ات 

املديرية.
االجتماع  ان  الدائرة:  عام  مدير  وقال 
املالية  الرقابة  تقارير  مو�ضوع  ناق�ض 
واهمية االجابة عليها �ضمن التوقيتات 
ال��زم��ن��ي��ة امل���ح���ددة ل��ه��ا وو����ض���ع ال��ي��ة 
التدقيق  ق�ضمي  وتكليف  لذلك,  خا�ضة 

ل�جابة  املالية  وال�����ض��وؤون  احل�ضابي 
ع��ل��ي��ه��ا ومب��ت��اب��ع��ة ق�����ض��م ال��ت��خ��ط��ي��ط 

واملتابعة.
واو�ضح املدير العام: ان مو�ضوع تاأخر 
الفرعية, خا�ضة  الدوائر  االجابات يف 
من  ال��ع��دل,  وزارة  بكتب  يتعلق  فيما 
احللول  لها  و�ضعنا  التي  امل�ضاكل  اهم 
االيعاز  مت  حيث  الختفائها,  املنا�ضبة 
اىل مدراء االق�ضام متابعة اجنازها مع 
الدوائر الفرعية كل بح�ضب اخت�ضا�ضه 

لتحديد  املتلكئة  ال���دوائ���ر  وت�ضمية 
املق�ضرين وحما�ضبتهم.

م���ن �ضمن  ان  امل���دي���ر:  ال�����ض��ي��د  وب���ن 
التوجيهات التي نتجت عن االجتماع, 
النفقات من  االي��رادات و�ضغط  زي��ادة 
خ�ل فر�ض ر�ضوم واأجور خدمة على 
من  الدائرة  قبل  من  املقدمة  اخلدمات 
غر املن�ضو�ض عليها بقوانن, لتعزيز 

موازنة العام القادم.
االجتماع  ان  امل��دي��ر:  ال�ضيد  وا���ض��اف 

االج���راءات  تب�ضيط  مو�ضوع  ت��ن��اول 
وت��ك��ل��ي��ف م������دراء االق�������ض���ام ب��ت��ق��دمي 
م��ق��رح��ات وب��ك��اف��ة االخ��ت�����ض��ا���ض��ات 
ح��ق��وق  م����ع  ت���ت���ع���ار����ض  ال  ان  ع���ل���ى 
مو�ضوع  على  وال��ت��اك��ي��د  امل��واط��ن��ن, 
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى ال����روت����ن وت�����ض��ه��ي��ل 
مع  تزامنا  املواطنن  معام�ت  اجن��از 
ب�ضاأن  احلكومة  اطلقتها  التي  احلملة 
معام�ت  اجن��ازات  اج��راءات  تب�ضيط 

املواطنن.

ضمن سلسلة االجتماعات الدورية التي تعقدها المديرية

مدير عام دائرة الت�ضجيل العقاري:
و�ضعنا الية لالجابة على تقارير الرقابة املالية

ان من ضمن التوجيهات التي نتجت عن االجتماع, زيادة االيرادات وضغط النفقات ان من ضمن التوجيهات التي نتجت عن االجتماع, زيادة االيرادات وضغط النفقات

ان الدورة تضمنت عدة فعاليات لتعليم النزالء االميين القراءة والكتابة

تم الترفيع لـ)1515( موظف و اضافة الى احتساب خدمات سابقة لـ )72( موظف

وتضمنت مقدمة عن لجنة اإلنقاذ وانعدام الجنسية ومسؤولية الدولة عن حالة انعدام الجنسية ودعوة العراق للمعاهدات الدولية

دائرة التنفيذ تقيم دورات ح�ضابية 
ملوظفيها يف الديوانية وكربالء املقد�ضة

مدير املعهد الق�ضائي:حققنا ارتفاعاآ 
يف معدل الدورات التخ�ض�ضية 

بهدف تدقيق اعمال المديرية من الناحية المالية والقانونية والبحثية

دائرة رعاية القا�ضرين تتفقد �ضري العمل يف حمافظة مي�ضان 
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التي  وامل�ؤ�س�سات  الت�سريعات  تعددت  لقد 
الإداري واملايل  الف�ساد  تعمل على مكافحة 
الت�سريعات  ال�����س��دارة  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 
العراقي  امل�سرع  اأ���س��دره��ا  التي  ال�طنية 
وت�����س��م��ن��ت ع����دد م���ن ال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ت��ي 
تت�سمن  والتي  الف�ساد  جرائم  على  تعمل 
ال��د���س��ت���ر اخل��ا���ص ب��ج��م��ه���ري��ة ال��ع��راق 
الذي �سد عام 2005 وت�سمن عدة ق�انني 
وكذلك  الف�ساد  ملكافحة  العمل  على  اك��دت 
يف  الية  و�سع  خ��ال  من  ال��دويل  التعاون 
والن�سمام  وامل�سادقة  التفاو�ص  كيفية 
كذلك  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  اىل 
رقم  العق�بات  قان�ن  الت�سريعات  ت�سمنت 
امل�سرع  فيها  وجه  الذي   1969 ل�سنة   111
اىل جت��رمي اأف��ع��ال ال��ر���س���ة والخ��ت��ا���ص 
من  وغريها  والإهمال  وال�سرقة  والتزوير 
على  ت�سري  الأحكام  وه��ذه  الف�ساد  جرائم 
ال��ع��راق  يف  ارتكبت  م��ا  اذا  اجل��رائ��م  ه��ذه 
لها  املك�نة  الأف��ع��ال  م��ن  فعل  فيه  وق��ع  او 
يراد  ك��ان  او  لنتيجتها  فيه  حتققت  اذا  او 
امل�ساهمة  كانت  وان  حتى  فيه  تتحقق  ان 
امل��ادة 6 من  ا�ستناد اىل  العراق  يف خ��ارج 
دي�ان  قان�ن  ان  اىل  ي�ساف  القان�ن  هذا 
ت�سمن   1990 ل�سنة   6 رقم  املالية  الرقابة 
جمم�عة من الأحكام التي تعمل على رقابة 
والنظمة  الق�انني  تطبيق  �سامه  وتدقيق 
الت��ف��اق  تخ�ص  ال��ت��ي  املالية  والتعليمات 
العام للتاكد من ا�ستخدام الم�ال اخلا�سة 
المر  ليتبعه  لها  املخ�س�سة  الغرا�ص  يف 
باملنظمات  اخلا�ص   2003 ل�سنة   54 رق��م 
غ���ري احل��ك���م��ي��ة ح��ي��ث اح���ت����ى ع��ل��ى 9 
التي  الحكام  من  جمم�عه  تت�سمن  اق�سام 
املنظمات  هذه  وت�سجيل  تنظيم  على  تعمل 
الف�ساد  ج��رائ��م  مكافحة  لج��ل  ومراقبتها 

 57 رق��م  ب��الم��ر  اي�سا  ي�سند  القان�ن  ه��ذا 
ل�سنة 2004 اخلا�ص باملفت�سني العم�ميني 
العراقيني وت�سمن 12 ق�سم من ابرز مهامه 
مكافحة جرائم الف�ساد لي�ساف اليه بعد ذلك 
 2004 ل�سنة  الم�ال  غ�سل  مكافحة  قان�ن 
الذي ت�سمن 26 مادة تخت�ص يف م��س�ع 
يف  الره��اب��ي  والتم�يل  اجل��رمي��ة  مت�يل 
املركزي  البنك  املالية من  والرقابة   6 املادة 
يف املادة 7 منه اما قان�ن مكافحة الرهاب 
جمم�عه  ت�سمن   2005 ل�سنة   13 رق���م 
اح���ك���ام ت��ن�����س��م ه���ذه اجل���رمي���ة وم�����س��ادر 
مت�يلها ومنها جرائم الف�ساد هذه الق�انني 
على  تعمل  امل�ؤ�س�سات  من  �سل�سلة  اتبعتها 
تطبيقها منها دي�ان الرقابة املالية وه� من 
مب�جب  اإن�سائها  مت  التي  امل�ؤ�س�سات  اقدم 
على  ويعمل   1990 ل�سنة   6 رق��م  القان�ن 
الت�سريعات  تطبيق  �سامه  وتدقيق  رقابة 
املالية التي تخ�ص النفاق العام للتاكد من 
�سحة ا�ستخدامها وفق القان�ن ا�سافة اىل 
امل�ؤ�س�سات  من  وهي  العامة  النزاهة  هيئة 
رقم  الم��ر  مب�جب  ان�سات  التي  احلديثة 
55 ل�سنة 2004 ويعمل على مكافحة جرائم 
الف�ساد وخا�سة اجلرائم املالية التي ترتكب 
من امل�ظفني مثل جرائم التزويروالر�س�ة 
والختا�ص والهمال ...الخ وهي اقرب ما 
تك�ن اىل ك�نها جهة حتقيقة خمت�سة يف 
وحتتاج  الق�ساء  با�سراف  امل��س�ع  ه��ذا 
مب�جبه  تعمل  ال��ذي  الت�سريع  تط�ير  اىل 
ي�ؤدي  ل�ظيفتها مبا  وق��درة  كفاءة  وزي��ادة 
املفت�ص  دائ���رة  بينما  ادائ��ه��ا  حت�سني  اىل 
يف  املهمة  امل�ؤ�س�سات  من  تعد  التي  العام 
مراقبة تطبيق القان�ن وتعد امتداد لنظام 
ان�سات  وقد  العراق  يف  الداري  التفتي�ص 
مب�جب المر رقم 57 ل�سنة 2004 وتت�ىل 
وتفتي�ص  وم��راق��ب��ة  فح�ص  وزارة  ك��ل  يف 
ل��ل���زارة  التابعة  الداري����ة  الج��ه��زة  عمل 

ال�سكاوى  يف  الداري  التحقيق  واج���راء 
الجهزة  وعمل  امل�ظفني  بجرائم  املتعلقة 
الداري�����ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ل����زارة ي�����س��اف اليها 

ا�سدرها  ال��ت��ي  امل���دين  املجتمع  منظمات 
ل�سنة  رق���م 45  ب��الم��ر  ال��ع��راق��ي  امل�����س��رع 
املنظمات  ع��م��ل  بتنظيم  اخل��ا���ص   2003

امل��دين  املجتمع  ي��ع��د  ،اذ  احل��ك���م��ي��ة  غ��ري 
ومنظماته من العراق يف امل�ؤ�س�سات املهمة 

واملخت�سة يف الك�سف عن ا�سباب الف�ساد 

ت�صريعات وموؤ�ص�صات مكافحة الف�صاد الإداري واملايل
اختالف امل�صروعية يف 

حالة فقدان املوظف احد 
الخت�صا�صات الربعة

موقف القانون العراقي بخ�صو�س متلك العقار بالإرث
 مع  اختالف اجلن�صية

وقفة

التنازل عن التمييز 
يف املحاكم

ثقافية قانونية

خا�سع  كان  عندما  اأبتداء  مراحل  بعدة  القان�ن  مر 
قان�ن  ���س��دور  وت��اه��ا  العثمانية  ل��ام��راط���ري��ة 
الح�ال ال�سخ�سية  لاأجانب يف عام 1931 وبعدها 
هذا  �سنق�سم  ،وعليه  النافذ  العراقي  املدين  القان�ن 

الدرا�سة  اىل :
ال�سكنية  ال��ع��ق��ارات  بخ�س��ص  الجت���اه  الأول:   
والثاين:  الزراعية  غري  اأو  والف�ساء  والأرا���س��ي 
يف  الت�سرف  حق  بخ�س��ص  الجت��اه  فيه  نتناول 

الأرا�سي الزراعية وكالآتي:
والأرا�سي  ال�سكنية  العقارات  بخ�س��ص  الجتاه   

الف�ساء اأو غري الزراعية
 ان هذا الجتاه مر بدورين الأول قبل �سدور قان�ن 
والثاين   1931 عام  لاأجانب  ال�سخ�سية  الأح���ال 
يف  اجت��اه  كل  و�سنتناول  القان�ن  هذا  �سدور  بعد 

فقرة م�ستقلة وكالآتي:
ال�سخ�سية  الأح�����ال  ق��ان���ن  ���س��دور  قبل  امل���ق��ف 

لاأجانب عام 1931
قرارات واأحكام جمل�ص �س�رى الدولة

 قرار رقم
2015/103

2015/9/16
  ـــ القرار ـــ

امل���رق���م  ب���ك���ت���اب���ه���ا  ال���ت���خ���ط���ي���ط  وزارة  ت���ط���ل���ب 
ب���)2386/5/4( يف 2015/2/3 الراأي من جمل�ص 
)رابعًا(  البند  احكام  اىل  ا�ستنادًا  الدولة  �س�رى 
ل�سنة   )65( رقم  املجل�ص  قان�ن  من   )6( امل��ادة  من 
1979 يف �ساأن ا�ستحقاق امل�ظفني احلا�سلني على 
ال�سهادة داخل العراق خم�س�سات ال�سهادة اعتبارًا 
�سدور  تاريخ  من  اعتبارًا  او  املبا�سرة  تاريخ  من 

المر باملنح بعد مبا�سرتهم اعمال وظيفتهم .
 ترى الدائرة القان�نية يف وزارة التخطيط بكتابها 
بعد  املخ�س�سات  ي�ستحق  امل�ظف  ان  انفًا  املذك�ر 
تاريخ  من  باأثر رجعي  ولكن  ال�سدور  ورود �سحة 
�سحة  على  التاأييد  بعدم  وردت  اذا  اما   ، املبا�سرة 
بحق  القان�نية  الج����راءات  ات��خ��اذ  فيتم  ال�سدور 

امل�ظف.
امل����رق����م  ب���ك���ت���اب���ه���ا  امل�����ال�����ي�����ة  وزارة  ت��������رى   
منح  ان   2015/4/7 يف  ب��������)26224/31/803( 
خم�����س�����س��ات ال�����س��ه��ادة ي��ك���ن م���ن ت���اري���خ �سحة 
التي  الداري���ة  او  ال���زاري��ة  الوام��ر  ال�سدور وان 
يرتتب عليها �سرف مبالغ ب�س�رة مبا�سرة او غري 
مبا�سرة وحتت اي م�سمى تنفذ من تاريخ �سدورها 

ولي�ص باثر رجعي لعدم رجعية الوامر الدارية .
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  وت���رى   
ب���)ق/850/1/3( يف 2015/3/15  بكتابها املرقم 
للم�ظف  املرتتبة  المتيازات  ا�ستحقاق  تاريخ  ان 
بعد تقييم �سهادته يك�ن اعتبارًا من تاريخ مبا�سرته 
كا�سف  ه�  ال�سهادة  تقييم  ق��رار  ان  حيث  ال�ظيفة 
اج��راء  ه��ي  التقييم  معاملة  وان  لها  من�ساأ  ولي�ص 
اداري قد يتاأخر لظروف لدخل للم�ظف فيها وان 
هذا الراأي ه� املعتمد يف ت�سكيات ال�زارات حيث 
رواتب  قان�ن  من   )11( امل��ادة  من  )اوًل(  البند  ان 

ل�سنة   )22( رق��م  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع  ال��دول��ة  م�ظفي 
2008 ق�سى مبنح خم�س�سات ال�سهادة وفق الن�سب 
امل�ظف  �سهادة  لعتماد  يتطلب  وحيث  فيه  املحددة 
احلا�سل عليها داخل العراق �سدور المر اجلامعي 
للم�ظف ومبا�سرته اعمال وظيفته وحيث ان المر 
الداري مبنح املخ�س�سات والمتيازات الناجتة عن 

ال�سهادة يعد امرًا اداريًا كا�سفًا.
وتاأ�سي�سًا على ما تقدم من ا�سباب يرى املجل�ص :����

اع��ت��ب��ارًا  ال�����س��ه��ادة  خم�س�سات  امل���ظ��ف  ي�ستحق 
الأم��ر  ���س��دور  بعد  بال�ظيفة  مبا�سرته  ت��اري��خ  م��ن 
اجلامعي بح�س�له على ال�سهادة الدرا�سية � انتهى �.

 ��� املبداأ القان�ين ���
اع��ت��ب��ارًا  ال�����س��ه��ادة  خم�س�سات  امل���ظ��ف  ي�ستحق 
الأم��ر  ���س��دور  بعد  بال�ظيفة  مبا�سرته  ت��اري��خ  م��ن 

اجلامعي بح�س�له على ال�سهادة الدرا�سية.
التحقيق الإداري وت�جيه العق�بات

ب��الإدارة هي عاقة  امل�ظف  تربط  التي  العاقة  اإن 
ما  ب��ك��ل  امل���ظ��ف  ي��ل��ت��زم  ح��ي��ث  تنظيمي  خ�����س���ع 
تنظم  وق����رارات  تعليمات  م��ن  الإدارة  م��ن  ي�سدر 
ب��ال���اج��ب��ات  وي��ت��ق��ي��د  بينهما  ال���ظ��ي��ف��ي��ة  ال��ع��اق��ة 
ومقت�سيات  يتفق  مب��ا  عليه  املفرو�سة  ال�ظيفية 
بعمل  بالقيام  تتمثل  كانت  �س�اء  و�ساحله  العمل 
اأو المتناع عن القيام بعمل معني، وقد عدد قان�ن 
 14 رق��م  ال��ع��ام  والقطاع  ال��دول��ة  م�ظفي  ان�سباط 
جمم�عة   6-5 امل������اد  يف  امل���ع���دل   1991 ل�����س��ن��ة 
م��ن ال���اج��ب��ات ال��ت��ي ع��ل��ى امل���ظ��ف الل���ت���زام بها 
احلال  وك��ذا  يتجنبها،  اأن  عليه  التي  واملحظ�رات 
م�ؤ�س�سات  يف  الطلبة  ان�سباط  لتعليمات  بالن�سبة 

 160 رق��م  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
جملة  منها  الأوىل  امل��ادة  ع��ددت  حيث   2007 ل�سنة 
فاإذا  بها،  اللتزام  الطالب  على  التي  اللتزامات  من 
حقت  ال�اجبات  بهذه  الطالب  اأو  امل�ظف  يلتزم  مل 
العق�بات  كان  العقاب بحقهم.وملا  واإنزال  م�ساألتهم 
من  ه��ي  امل���ظ��ف  على  تفر�ص  ال��ت��ي  الن�سباطية 
الأم�����ر اخل��ط��رية ال��ت��ي مت�����ص امل���ظ��ف يف كيانه 
مت�سلة مب�ستقبله  اآثار  عليها  بل وترتتب  ال�ظيفي 
اإج��راءات  اأن يحيط  للم�سرع  كان لبد  لذلك  ورزق��ه 
ال�سمانات  من  ب�سياج  العق�بات  وفر�ص  التحقيق 
اإىل  به  منه وت�سم�  الغاية  التي حتقق  وال�س�ابط 
احلكمة التي �سرع من اجلها بتحقيق �سالح الإدارة 
وكفالة ح�سن �سري العمل بانتظام على وجه يحقق 
اإعطاء  اأخ��رى  جهة  جهة،ومن  من  ه��ذا  منه  الغاية 
امل�ظف ال�سمانات الكافية التي ت��سل اإىل اجلزاء 
اقرتفها  التي  املخالفة  وج�سامة  يتفق  الذي  العادل 
التحقيق  مبفه�م  الإح��اط��ة  اج��ل  ظ��ل��م.وم��ن  بغري 
على   فيه  ال��ك��ام  نب�سط  اأن  �سنحاول  واإج���راءات���ه 
ثاثة حماور: نخ�س�ص الأول للمبادىء العامة يف 
التحقيق،ونكر�ص الثاين لإجراءات التحقيق،ونفرد 
يف  العق�بة.و�سن�سري  فر�ص  بقرار  للطعن  الثالث 
الدولة  م�ظفي  ان�سباط  قان�ن  اإىل  البحث  اإط��ار 
وتعليمات   1991 ل�سنة   14 رق��م  ال��ع��ام  وال��ق��ط��اع 
ان�سباط الطلبة رقم 160 ل�سنة 2007 وغريها من 
الإ�سارة  البحث  يف  التعمق  ي�ستلزم  التي  الق�انني 
هذا  يف  �سنتطرق  التحقيق  يف  العامة  لها.املبادئ 
التحقيق  الفقرات وهي:مفه�م  اإىل عدد من  املح�ر 
يق�سد بالتحقيق جمم�عة الإجراءات التي ت�ستهدف 

الق�انني  اأو  ال�ظيفية  لل�اجبات  املخالفات  حتديد 
النافذة وامل�سئ�لني عنها وذلك ب�س�ؤال امل�ظف عما 
ه� من�س�ب اإليه ب�ا�سطة اجلهة املخت�سة التي اأناط 
ي�سدر  اأن  بعد  التحقيق  اإج��راء  �سلطة  بها  امل�سرع 
الأمر به من الرئي�ص املخت�ص وتتبع يف �سانه كافة 
الازمة  ال�سمانات  املقررة ويراعى فيه  الإج��راءات 
الإدارية  للجهة  ال��سائل  تي�سري  بغية  وذلك  قان�نًا 
وجه  اإىل  وال������س���ل  احلقيقة  ع��ن  الك�سف  بق�سد 
احلق مع حتقيق ال�سمان والطمئنان للم�ظف حتى 
م�جه  ه�  ما  وي��دراأ  نف�سه  عن  يدافع  اأن  ي�ستطيع 
ان�سباط  ق�سايا  يف  ينطبق  نف�سه  واملعنى  اإل��ي��ه. 
بالتحقيق  الأمر  باإ�سدار  املخت�سة  الطلبة.ال�سلطة 
من�ط  بالتحقيق  الإداري  الأمر  باإ�سدار  القرار  ان 
رئي�ص  اأو  ال�زير  وه�  املخت�ص  الإداري  بالرئي�ص 
اجلامعة،  رئي�ص  العام)م�ساعد  املدير  اأو  اجلامعة 
�ساحية  ال���زي��ر  يخ�له  م���ظ��ف  اأي  اأو  العميد( 
اإىل  اأ�سارت  بالتحقيق،وقد  الإداري  الأم��ر  اإ�سدار 
الدولة  م�ظفي  ان�سباط  قان�ن  من   10 امل��ادة  ذلك 
املعدل،والأمر   1991 ل�سنة   14 رقم  العام  والقطاع 
الإداري بالإحالة على التحقيق قد ي�سدر بناًء على 
مذكرة مقدمة من الرئي�ص املبا�سر اأو احد امل�ظفني 
الأعلى  الرئي�ص  اإىل  املخالف  امل�ظف  الآخرين �سد 
اأو  امل�ظف،  من  ال�سادرة  املخالفة  وجه  فيها  يبني 
ي�سدر مبا�سرة من الرئي�ص الأعلى اإذا كان قد وقف 
امل���ظ��ف،ه��ذا  م��ن  ال�����س��ادرة  املخالفة  على  بنف�سه 
امل�ظفني  مع  الإداري  التحقيق  ق�سايا  يف  بالن�سبة 
الطالب  اإحالة  فيتم  الطلبة  ان�سباط  ق�سايا  يف  اأما 

اإىل جلنة ان�سباط الطلبة

مر القان�ن بعدة مراحل اأبتداء عندما كان خا�سع لامراط�رية العثمانية 
وتاها �سدور قان�ن الح�ال ال�سخ�سية  لاأجانب يف عام 1931 وبعدها 

القان�ن املدين العراقي النافذ ،وعليه �سنق�سم هذا الدرا�سة  اىل :
اأو  والف�ساء  والأرا�سي  ال�سكنية  العقارات  بخ�س��ص  الجت��اه  الأول:   
غري الزراعية والثاين: نتناول فيه الجتاه بخ�س��ص حق الت�سرف يف 

الأرا�سي الزراعية وكالآتي:
 الجتاه بخ�س��ص العقارات ال�سكنية والأرا�سي الف�ساء اأو غري الزراعية
 ان هذا الجتاه مر بدورين الأول قبل �سدور قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية 
لاأجانب عام 1931 والثاين بعد �سدور هذا القان�ن و�سنتناول كل اجتاه 

يف فقرة م�ستقلة وكالآتي:
امل�قف قبل �سدور قان�ن الأح�ال ال�سخ�سية لاأجانب عام 1931

الخت�سا�ص ال�سكل عدم خمالفة القان�ن )امل�سروعية( املحل ال�سبب 
اأن اأ�ساب اأحد هذه الأركان عيب وجب على الإدارة اإ�ساحه فاأن مل 
تقم بالإ�ساح اأو كان العيب ج�سيمًا يق�م الق�ساء باإلغائه من خال 
الإلغاء،  طلب  يف  وحالة  ومعل�مة  ظاهرة  م�سلحة  له  ممن  طلب 
اإرادتها  عن  الإدارة  اإف�ساح  ه�  الق�ساء  عرفه  كما  الإداري  فالقرار 
امللزمة مبا لها من �سلطة مبقت�سى الق�انني والأنظمة بق�سد اإحداث 
اأثر قان�ين معني حتى وان كان ذلك ممكنًا اأو جائزًا قان�نًا على ان 
يك�ن الباعث على اإ�سداره حتقيق م�سلحة عامة، والقرار الإداري 
ولي�ص  بذاتهم  م�ظفني  جمم�عة  اأو  واح���د  مب���ظ��ف  يتعلق  اأم���ا 
من  جمم�عة  او  امل�ظفني  لأحد  ال�سن�ية  العاوة  كمنح  ب�سفاتهم 
الفردي،  بالقرار  تاريخ معني وي�سمى هذا  ا�ستحقتها يف  امل�ظفني 
او يت�سمن ق�اعد عامة جمردة ل يتعلق بها حق�ق مكت�سبة لاأفراد 
الذين  ذل��ك ع��دد  الأف���راد ول يهم  وتطبق على ع��دد غ��ري حم��دد م��ن 
ينطبق عليهم القرار ما دام قد احت�ى على قاعدة عامة م��س�عية 
تلك  وت�سمى  بذواتهم  ل  باأو�سافهم  معينني  اأ�سخا�ص  على  تطبق 
الداخلية  والأنظمة  كالتعليمات  التنظيمي  الإداري  القرار  الق�اعد 
اأو تق�م الإدارة باإ�سدار قرار  واملن�س�رات والإجراءات الداخلية، 
اإداري م�ساد للقرار الإداري الفردي ليحل حمل القرار الأول لإنهاء 
اأو تعديل املركز القان�ين الذي اأن�ساأه القرار الأول فاأن راأت الإدارة 
للقان�ن  خافًا  جاء  الأول  للقرار  وفقًا  تعيينه  مت  الذي  امل�ظف  ان 
التحريف  او  التزوير  من  ن�ع  �سابها  املقدمة  التعيني  اأوراق  وان 
ذلك  تق�سي  ب��اأن  الأول  ال��ق��رار  يلغي  اآخ��ر  ق��رار  اإ���س��دار  فباإمكانها 

امل�ظف عن اخلدمة بقرار م�ساد.
وت�ستخدم الإدارة جميع �ساحياتها القان�نية يف اإ�سدار القرارات 
الإدارية لتحقيق امل�سلحة العامة وتنظيم �سري املرفق العام، ال ان 
الي�مية  املعامات  فيه  ت�ستقر  ان  يقت�سي  الي�مي  الإداري  العمل 
لأن ا�ستقرار التعامل الي�مي يهدف اىل ا�ستقرار احلق�ق. كما ان 
قد  القرار  كان  فاأن  للقان�ن  وفقًا  يك�ن  ان  يقت�سي  احلق  ا�ستقرار 
لاإدارة  القان�ن فا يقت�سي  اأعطى ل�سخ�ص حقًا دون تطبيق حكم 
تتجاوز  ل  وان  القان�ن  حلكم  خمالف  عمل  على  ال�سرعية  اإ�سفاء 
غاية  تك�ن  الإدارية وان  القرارات  اإ�سدار  اخت�سا�سها يف  الإدارة 
احلدود  هذه  جت��اوزت  فاأن  العامة  امل�سلحة  حتقيق  القرارات  تلك 
عد خرقًا للقان�ن وبالتايل يك�ن القرار الإداري عر�سة للطعن به. 
وملا كان القان�ن الإداري غري مكت�ب ومل تدون اأحكامه وتتجاذبه 
العديد من الآراء والأفكار وتختلف يف تطبيقه الإدارات يف الدولة 
النا�ص واختاف وجهات  الق�اعد ب�سرائح عديدة من  ولعاقة تلك 
للبت  متخ�س�ص  ق�ساء  ا�ستحداث  اىل  ال��دول  التجاأت  لذلك  النظر 
الق�ساء  عن  الإداري  الق�ساء  ف�سل  على  وعملت  الختاف  هذا  يف 

العادي.

ارادت��ه  عن  اخل�سم  يعر  ب��ان  ذل��ك  ويك�ن  تركه  يعني  الطعن  عن  تنازل 
يف  حقه  ع��ن  متنازل  بانه  احلكم  ا���س��درت  التي  املحكمة  ام��ام  حتريريا 
ويجب  قب�ل  على  يت�قف  ل  ال�سقاط  وهذا  حلقه  م�سقطا  فيعتر  الطعن 
ان يك�ن املتنازل كامل الهلية فا ي�سح تنازل املجن�ن واملعت�ه وال�سبي 
غري املميز ال من قبل من ميثلهم قان�نيا ويجب ان يدم طلب التنازل اىل 
املحكمة املخت�سة او حمكمة حمل اقامته او امام الهيئة التي تنظر الطعن 
فتتخذ قرارها برد العري�سة التمييزية ويجب ان يك�ن التنازل غري معلق 
املحكمة فا ميكن  التنازل وقبلته  به واذا وقع  او غري مقرتن  على �سرط 
للمتنازل ان يرجع عنه ك�نه ا�سقاطا حلقه وال�ساقط ل يع�د ولكن له ان 
ان  قبل  ولكن  تقدميه  بعد  او  الطعن  عري�سة  قدم  �س�اء  �ساء  متى  يقدمه 

ت�سدر حمكمة التمييز قرارها
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م��ع��داًل  ال��ع��دل  وزارة  حققت 
العالوات  اجن��از  من  مرتفعا 
وال���رف���ي���ع���ات واح��ت�����س��اب 
ملوظفيها  وال�سهادة  اخل��دم��ة 

خالل العام احلايل 2015.
وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال����دائ����رة 
الكرمي  عبد  واملالية  االإداري��ة 
على  ب��ن��اءًا  ال�سعدي،  ف��ار���س 
د.  ال��وزي��ر  ال�سيد  توجيهات 
من  انتهينا  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در 
خا�سة  اإح�����س��ائ��ي��ات  اإع�����داد 
اعتبارا  املوظفني  برفيعات 
ول��غ��اي��ة   /1/1 ت���اري���خ  م���ن 

.2015/11/18
واأ����س���اف امل���دي���ر ال���ع���ام: ان 
اجناز هذه اجلداول �سي�ساهم 
امل���وظ���ف���ني  اإن�����������س�����اف  يف 
الوظيفية  ال��ع��دال��ة  وحتقيق 
ال���ع���الوات وال��رف��ي��ع��ات  يف 
واحت�ساب اخلدمة وال�سهادة، 
بجميع  ال������وزارة  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
حققت  ال��ع��دل��ي��ة،  دوائ����ره����ا 
اجن��������ازا ك����ب����را م����ن ح��ي��ث 
والعالوات  الرفيعات  اأع��داد 
دائ������رة  يف  ب���اخل�������س���و����س 
اال�سالح العراقية كونها ت�سم 

اأعدادًا كبرة من املوظفني.

ا�ستمرارها  العراقية،  اال�سالح  دائ��رة  اكدت 
املوظفني  تدريب  وخطط  التاأهيل  باإجراءات 
ادارة  يف  املتقدمة  واالأنظمة  امل�ساريع  على 
مع  ين�سجم  ومب���ا  اال���س��الح��ي��ة  ال�����س��ج��ون 
العمل  اليات  حتديث  يف  ال��وزارة  توجيهات 

يف االق�سام اال�سالحية كافة.
واو�����س����ح م���دي���ر ع�����ام ال�����دائ�����رة )ح�����س��ني 
الع�سكري(: ان الدائرة اقامت موؤخرا ور�سة 
االلكرونية(  )احل��ك��وم��ة  م�سروع  ع��ن  عمل 
وت�سمنت الور�سة عدة حماور منها احلوكمة 
االل��ك��رون��ي��ة، واأ���س��ا���س��ي��ات احل��وك��م��ة ومت 
مناق�سة هذه املحاور مع املتدربني امل�ساركني 

الذين بلغ عددهم)23( متدرب.
وا���س��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ال���دورة ت�سمنت 

امل�����س��ط��ل��ح��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ه��م��ة يف م��ف��ه��وم 
احل���ك���وم���ة االل���ك���رون���ي���ة وت���اث���ره���ا على 
التوقيع  مناق�سة  ت�سمنت  كما  العام  الواقع 
االل����ك����روين وف����وائ����دُه وم���ي���زات���ُه ك��م��ا مت 

كامل  ب�سكل  االلكرونية(  )احلوكمة  مناق�سة 
امل�سروع  بهذا  تفاوؤلهم  املتدربني  اب��دوا  وقد 
دائرة  التطور احلا�سل يف  الذي ين�سجم مع 

اال�سالح العراقية.

ل��وزارة  التابع  التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  اج��رى 
العدل )ح�سني العقابي( زيارة اىل مديرية تنفيذ 

املحمودية، لالأطالع على �سر العمل فيها.
تاتي  الزيارة  هذه  ان  التنفيذ:  عام  مدير  وق��ال 
ت�ساهم  والتي  الدائرة  اعمال  متابعة  �سياق  يف 
املوظفني  عمل  تعر�س  ال��ت��ي  العقبات  تذليل 
االعمال  �سر  على  اطلع  انه  مبيناآ  واملراجعني، 

يف املديرية ومعاجلة امل�ساكل التي تعاين منها، 
للوقوف  واملواطنني  املوظفني  من  بعدد  والتقى 
على طلباتهم واحتياجاتهم.يذكر ان ال�سيد وزير 
تب�سيط  ب�سرورة  وجه  الزاملي  د.حيدر  العدل 
االأجراءات وتخفيف الروتني املتبع يف الدوائر 
املوظفني  ك��اه��ل  ع��ن  ال��ع��بء  لتخفيف  ال��ع��دل��ي��ة 
واملراجعني واجناز معامالتهم بال�سرعة املمكنة.

الحوكم��ة وأساس��يات  االلكتروني��ة  الحوكم��ة  منه��ا  مح��اور  ع��دة  الورش��ة  وتضمن��ت 

بهدف تحقيق العدالة الوظيفية لكوادر الوزارة

وزارة العللدل: اجنللاز عللاوات وترفيعات 
للموظفني وال�شللهادة  واحت�شللاب اخلدمللة 

اجرى مدير عام دائرة التنفيذ )ح�سني 
مديرية  اىل  تفقدية  جولة   ، العقابي( 
�سر  على  ل��الإط��الع  ال��ر���س��اف��ة،  تنفيذ 
التي  امل�ساكل  ومعاجلة  فيها،  العمل 
مب�ستوى  االرتقاء  بهدف  منها،  تعاين 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وقال املدير العام، ان الهدف من اجراء 
على  االطالع  لغر�س  التفقدية  الزيارة 
اعمال ال�سيانة والرميم التي ت�سهدها 
تهيئة  اىل  م�����س��را  امل���دي���ري���ة،  ب��ن��اي��ة 
كانت  التي  والغرف  االر�سي  الطابق 
الق�سائية  ال�سرطة  قبل  م��ن  م�سغولة 

و�سرطة اجلن�سية.
وا����س���اف امل���دي���ر ال��ل��ع��ام، ان اع��م��ال 
متقدمة  مراحل  اىل  و�سلت  ال�سيانة 
ح��ي��ث مت ف�����س��ل ال��ب��ن��اي��ة ع���ن دائ����رة 
العمل  ان  مبينا  االع��ظ��م��ي��ة،  جن�سية 

م�ستمر حلني تهيئة املبنى بالكامل. 
اأن زي��ارت��ه  ال���ع���ام:  امل���دي���ر  وا����س���اف 
املوظفني  من  بعدد  لقائه  حتقق خاللها 
طلباتهم  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  وامل��واط��ن��ني 
تقدمي  يف  ي�ساهم  مبا  واحتياجاتهم، 
حلول  وايجاد  للمواطنني،  خدمة  اكرب 
ت��واج��ه  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل  اله���م  منا�سبة 

موظفي الدائرة ومراجعيها.

بهدف اإلطالع عىل سري العمل فيها

مدير عام دائرة التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ الر�شافة

عمل  ور�للشللة  تقيم  العراقية  اال�للشللاح  دائلللرة 
ملللنللتلل�للشللبلليللهللا علللن احللللكلللوملللة االلللكللرونلليللة

�شجن الن�شاء اال�شاحي يختتم فعاليات )4( دورات مهنية وفنية �شاركت فيها اكرث من )170( نزيلة

سجن الحلة/ 
نساء: نسعى 

لتطبيق 
معايير قانون 
حقوق االنسان

العراقية،  اال�سالح  دائ��رة  اكدت 
تطبيق  يف  ل���الرت���ق���اء  ���س��ع��ي��ه��ا 
م���ع���اي���ر ح����ق����وق االن���������س����ان ، 
�سجن  ادارة  ذل����ك  ع���ن  اع��ل��ن��ت 
ا�ستقبالها  خ��الل  للن�ساء  احللة 
ابو  �سياء  )رحيق  العام  املدعي 
العي�س( ، موؤكدة ان هذه الزيارة 
االج��راءات  على  لالإطالع  ج��اءت 
القانونية ومتابعة ق�سايا اطالق 
ال���زي���ارات  ه���ذه  وان  ال�����س��راح 
لالإطالع  ال��ع��ام  ل��الدع��اء  متكررة 
على احوال النزيالت من الناحية 
ين�سجم  مبا  واخلدمية  ال�سحية 

مع قانون حقوق االن�سان.
امل��دع��ي  ان  االدارة:  وب��ي��ن��ت 
اخلا�سة  امل��ل��ف��ات  تابعت  ال��ع��ام 
بالنزيالت كما تابعت االجراءات 
اج����راءات  وت�سهيل  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اطالق ال�سراح للنزيالت واإجراء 
اجلهات  مع  ال�سريعة  املخاطبات 
ال���ر����س���م���ي���ة.وب���دوره���ا ���س��ك��رت 
على  الق�سم  ادارة  العام  املدعي 
امل��ب��ذول��ة  واجل���ه���ود  ا�ستقبالها 
على  واث��ن��ت  ال��ق�����س��م  ادارة  يف 

اخلدمات املقدمة للنزيالت.

�سجن  ان  العراقية:  اال�سالح  دائ��رة  اك��دت 
ال��ن�����س��اء اال���س��الح��ي يف ب��غ��داد ن��ظ��م )6( 
الدينية  ال��ت��وع��ي��ة  جم���ال  يف  حم��ا���س��رات 
و�ساهم باأختتام فعاليات )4( دورات مهنية 

وفنية.
وقال مدير عام الدائرة ح�سني الع�سكري: ان 
املا�سي برناجماآ  ال�سهر  ال�سجن طبق خالل 
التوعية  جانب  يف  �سقني  ت�سمن  تدريبياآ 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالر����س���اد ال��دي��ن��ي واالخ����ر يف 
احلرف  تعليم  ويت�سمن  التدريبي  اجلانب 

املهنية.
ال�سوؤون  مالكات  ان  املديرالعام:  واو�سح 
 )6( نظمت  الن�ساء  لق�سم  التابعة  الدينية 

تناولت  الدينية  التوعية  يف  حم��ا���س��رات 
م��و���س��وع��ات م��ت��ن��وع��ة ���س��اه��م��ت ب���زي���ادة 
فيما  والفقهية  الدينية  الوعي يف اجلوانب 
ت�سمنت  كما  والواجبات  العبادات  يخ�س 
النزيالت  من  ا�ستماع  جل�سات  املحا�سرات 
الفقهية والدينية وتقدمي  للرد على اال�سئلة 
اقباال  املحا�سرات  تلك  والق��ت  لهن  الن�سح 
من النزيالت وح�سرها اكرث من 170 نزيلة.
من  الثاين  ال�سق  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
دورات   )4( ل���  فعاليات  اختتم  ال��ربن��ام��ج 
واحل��رف  واحل��الق��ة  اخلياطة  يف  تدريبية 
اليدوية واخلط والر�سم ا�سركت فيها اكرث 

من 70 نزيلة.

التنفيذ  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اج���رى 
)ح�سني  ال���ع���دل  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 
العقابي( زيارة اىل مديرية تنفيذ 
ال���ك���وت واالق�����س��ي��ة وال��ن��واح��ي 
�سر  على  ل��الأط��الع  ل��ه��ا،  التابعة 

العمل فيها.
هذه  ان  التنفيذ:  مديرعام  وق��ال 
متابعة  �سياق  يف  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة 
ت�ساهم  وال���ت���ي  ال���دائ���رة  اع���م���ال 
تعر�س  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات  بتذليل 
مبينا  واملراجعني،  املوظفني  عمل 
اط��ل��ع على �سر االع��م��ال يف  ان��ه 
التي  امل�ساكل  ومعاجلة  املديرية 
ت��ع��اين م��ن��ه��ا، وال��ت��ق��ى ب��ع��دد من 
للوقوف  وامل��واط��ن��ني  امل��وظ��ف��ني 

على طلباتهم واحتياجاتهم.
زيارته  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
اىل حمافظة وا�سط ت�سمنت لقائه 
جمل�س  ورئي�س  املحافظ  بال�سيد 

التباحث يف حول  املحافظة، ومت 
اخلدمات املقدمة من قبل مديريات 
امل��ح��اف��ظ��ة  م���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 
لها  التابعة  والنواحي  واالق�سية 
و�سبل االرتقاء بالتعاون امل�سرك. 
ي����ذك����ران ال�����س��ي��د وزي�����ر ال��ع��دل 

ب�سرورة  وج��ه  الزاملي  د.ح��ي��در 
وتخفيف  االأج��������راءات  تب�سيط 
الروتني املتبع يف الدوائر العدلية 
لتخفيف العبء عن كاهل املوظفني 
معامالتهم  واجن���از  وامل��راج��ع��ني 

بال�سرعة املمكنة.

نحو  ال�سعي  ح�سني(  د.)ري��ا���س  املعهد  عام  مدير  اكد 
معادلة �سهادة املعهد الق�سائي ب�سهادة املاج�ستر.

القا�سي  ا�ستقباله  لدى  ذلك  الق�سائي  املعهد  مدير  ذكر 
العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  ع�سو  �سم�سون  ميخائيل 
هذه  ان  األق�سائي:  املعهد  عام  مدير  العراق.وقال  يف 
ذات  املو�سوعات  من  عدد  مناق�سة  خاللها  مت  الزيارة 
املتعلقة  املهمة  والقوانني  االحتادية  باملحكمة  ال�سلة 
اهمية  من  املحكمة  ه��ذه  حتمله  ما  جانب  اىل  بعملها 
�سهادة  معادلة  مو�سوع  ان  العام:  املدير  بالغة.وبني 
التي  النقا�س  من  كبرا  حيزا  اخ��ذت  الق�سائي  املعهد 
مينحها املعهد الق�سائي لطلبته بعد تخرجهم على مدار 

عامني مت�سلني ومعادلتها ب�سهادة املاج�ستر.

ان ال�شجن طبق خال ال�شهر املا�شي برناجماآ تدريبياآ ت�شمن �شقني يف جانب التوعية الثقافية واالر�شاد الديني واالخر يف اجلانب التدريبي

بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية الكوت 
واالق�شية والنواحي التابعة لها

خالل استقباله عضو المحكمة االتحادية العليا

مديللر عللام املعهللد الق�شائللي: ن�شعللى 
ملعادلة �شهللادة املعهد ب�شهللادة املاج�شتري

وجه مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري 
مهدي طالب، مدراء االق�سام يف املديرية 
اخلا�سة  الكتب  اجن��از  ب�سرعة  العامة 
م�سرة  الجناح  املالية،  الرقابة  بديوان 

عمل الدائرة.
واكد املدير العام خالل اجتماعه مبدراء 
اجراءات  ايجاد  �سرورة  على  االق�سام، 
قانونية من �سانها ان تخفف العبء عن 
القانونية  االق�سام  وجه  كما  املواطنني، 
ب�����س��رع��ة اجن����از ال��ربي��د ورف����ع موقف 
خالل  املنجزه  املعامالت  بعدد  تف�سيلي 

ال�سهر الواحد.
وا�ساف ال�سيد املدير: ان ابواب مكتبه 
املواطنني،  �سكاوى  ال�ستقبال  مفتوحة 
مبينا ان الدائرة ما�سية بتذليل العقبات 

التي تواجه معامالتهم.
ي��ذك��ر ان دائ�����رة ال��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��اري 
اج��راءات  بتب�سيط  خا�سة  جلنة  �سكلت 
م��ع��ام��الت امل���واط���ن���ني، دع���م���َا ل��ت��وج��ه 
االداري  اال���س��الح  جم��ال  يف  احلكومة 
احللقات  وتقليل  ال�سرعة  يتطلب  ال��ذي 

الروتينية يف العمل.

خالل اجتماعه بمدراء االقسام

مدير عام دائرة الت�شجيل العقاري يوجه ب�شرعة اجناز الكتب اخلا�شة بديوان الرقابة املالية

بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية املحمودية



ك�شف مكتب املفت�ش العام لوزارة العدل مع فريق 
وا�شتعمال  ت��زوي��ر  عمليات  ال��ن��زاه��ة  ه��ي��اأة  م��ن 
العقاري  الت�شجيل  م��دي��ري��ة  يف  ع��ق��ارات  على 
من  قرو�ش  على  احل�شول  لغر�ش  امل��دائ��ن،  يف 
من  العقارات  ه��ذه  ملكية  تزوير  بعد  امل�شارف 
التالعب  اإىل  اإ�شافة  وهميني،  ملواطنني  الدولة 
القرو�ش، وقد  لزيادة قيمة  العقارات  مب�شاحات 
جتاوزت قيمة الأموال املكت�شفة من هذا التزوير 

69 مليار دينار.
جمال  وكالة  العدل/  ل��وزارة  العام  املفت�ش  وقال 
ط��اه��ر الأ�����ش����دي، ان���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ق����رار قا�شي 
دائرة  النزاهة/  هياأة  وتوجيه  النزاهة  حتقيق 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات/ م��دي��ري��ة حت��ق��ي��ق ب��غ��داد والأم����ر 
الإداري ال�شادر من مكتبنا، فقد مت ت�شكيل جلنة 
امل��ك��ت��ب وه��ي��اأة  م��وظ��ف��ني يف  ق��ب��ل  م��ن  م�شرتكة 
امل�شرتك  التحقيق  اأعمال  اإجراء  لغر�ش  النزاهة 
يف  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  مديرية  معامالت  على 

املدائن املنجزة من قبل اإحدى املوظفات.
واأ����ش���اف الأ����ش���دي اأن ال��ل��ج��ن��ة ق��ام��ت ب��اإع��داد 
اأجن��زت  ال��ت��ي  ب��ال��ع��ق��ارات  قائمة  وتنظيم  ج��رد 
املتهمة،  املوظفة  قبل  م��ن  ال��ره��ن  معامالت  لها 
املالكني  واأ�شماء  العقارات  اأرق���ام  تدقيق  مت  اإذ 
ل��ه��ا م��ن خ���الل اإج�����راء ال��ت��دق��ي��ق امل��ت��ق��اط��ع بني 
الدائمية،  واملجلدات  العينية  التاأمينات  �شجل 
الرهن  العقارات يف معامالت  وتدقيق م�شاحات 
وال�شندات الدائمية وال�شجالت العقارية، وتبني 
 )46( على  وا�شتعمال  تزوير  عمليات  هناك  اأن 
بعد  تبني  ان��ه  اإىل  ال��ع��ام  املفت�ش  ع��ق��ارا.واأ���ش��ار 
القيام بعمليات التحري ان العديد من العقارات 
�شرف  م��ل��ك  اإىل  ل��ل��دول��ة  م��ل��ك  م��ن  �شنفها  زّور 
تغيري  مت  الآخ��ر  والبع�ش  وهميني،  لأ�شخا�ش 
وهميني  اأ�شخا�ش  وبا�شم  �شناعي  اإىل  �شنفها 
رفع  وبالتايل  لها،  التقديرية  القيمة  رفع  لغر�ش 
من  عليها  احل�����ش��ول  يتم  ال��ت��ي  ال��ق��رو���ش  مبلغ 
اأن  مبينا  العقارات.  م�شاحة  وزي��ادة  امل�شارف 

تاأمينات  �شجل  باإخفاء  قامت  املتهمة  املوظفة 
عينية كانت تدرج فيه معامالت رهن مبعلومات 
اإخفائها  وكذلك  املرهونة  العقارات  عن  م��زورة 
�شجل الإقرار اخلارجي اخلا�ش باإقرار امل�شارف 

خارجيا.
اأن  اأي�����ش��ا  اكت�شفت  اللجنة  اأن  الأ���ش��دي  واأك���د 
عقارات  معامالت  بتم�شية  قامت  املتهمة  املوظفة 
من  البائعني  مع  وباتفاق  للدولة  ملكيتها  تعود 
اأ�شخا�ش  اإىل  ومتليكها  ملكيتها  ت��زوي��ر  خ��الل 
اآخ���ري���ن، وق���د ط��ل��ب م��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ش ال��ع��ام من 
�شكاوى  تقدمي  للعقارات  امل�شرتين  الأ�شخا�ش 
املتهمة  حما�شبة  لغر�ش  الق�شاء  اإىل  ر�شمية 
مت�شية  اأي�شا  ك�شفت  اللجنة  اأن  م�شيفا  جنائيا، 
معامالت 3 عقارات م�شمولة باإجراءات امل�شاءلة 
 ،2003 ل�شنة   )88( ل��ل��ق��رار  خ��الف��ا  وال��ع��دال��ة 
قيد  على  بالعتماد  عقار  بيع  معاملة  ومت�شية 
�شاقط احلكم با�شم مواطنة بينما العقار م�شادر 
املبالغ  قيمة  اأن  اإىل  ولفت  املالية.  وزارة  وبا�شم 
التي مت ك�شفها يف التالعب ب�شجالت )21( عقارا 
مليون  و351  مليار   69 ه��ي  ال�����)46(  ب��ني  م��ن 
يبلغ  لعقارات  املبالغ  ح�شر  يتم  مل  فيما  دينار، 
م�شارف  مفاحتة  و�شيتم  ع��ق��ارا،   )25( ع��دده��ا 
الر�شيد والرافدين والزراعي وال�شناعي لغر�ش 
العام  املفت�ش  القرو�ش. وذكر  ح�شر قيمة مبالغ 
امل�شرتكة مت اجنازه وعر�ش  اللجنة  اأن حم�شر 
عمل  با�شتمرار  وج��ه  ال���ذي  ال��ع��دل  وزي���ر  على 
العقارات  بقية  احلا�شل  التزوير  لك�شف  اللجنة 
وال��ذي��ن  ال��ق��ان��ون  بح�شب  امل��ت��ورط��ني  ومعاقبة 
ي�شيئون اىل �شمعة وزارة العدل.و�شدد الأ�شدي 
النزاهة  حتقيق  ملحكمة  التو�شية  مت  ان��ه  على 
باإ�شدار متديد موقوفية املتهمة، واإ�شدار اأوامر 
قب�ش لالأ�شخا�ش امل�شتلمني للقرو�ش واملزورين 
ولكل من ثبت له عالقة بتم�شية معامالت الرهن 
التي مت مبوجبها اختال�ش اأموال الدولة وتزوير 

�شجالت العقارات.

ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  التنفيذ  دائ���رة  نظمت 
العدل، دورة ح�شابية خا�شة باملوظفني 
الكوت  تنفيذ  مديرية  يف  احل�شابيني 
يف  لها  التابعة  وال��ن��واح��ي  والق�شية 
ورف��ع  تطوير  بهدف  وا���ش��ط،  حمافظة 
مدير  ل��ل��م��وظ��ف��ني.وق��ال  امل��ه��ن��ي  الداء 
ان  العقابي:  ح�شني  التنفيذ  دائ��رة  عام 

افتتحت دورة ح�شابية ملوظفي  الدائرة 
والق�شية  الكوت  تنفيذ  تنفيذ  مديرية 
رفع  لغر�ش  ل��ه��ا،  التابعة  وال��ن��واح��ي 
و�شارك  موظفيها،  اداء  كفاءة  وتطوير 

فيها عدد من املوظفني. 
ال����دورة  ال���ع���ام: ان  وا����ش���اف امل���دي���ر 
تناولت املو�شوعات احل�شابية اخلا�شة 

املحافظة  يف  التنفيذ  م��دي��ري��ات  بعمل 
وامل��ت�����ش��م��ن��ة )ال�����ش��ج��الت احل�����ش��اب��ي��ة 
ومطابقة  الخطاء  ومعاجلة  وتنظيمها 
اليومية  والي��داع��ات  امل�شرف،  ك�شف 
ومطابقة  ال�����ش��ج��الت  م��ع  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا 
وال��ر���ش��وم   )3 ح  )ق  م��ع   )66( �شجل 
العدلية وكيفية ا�شتيفاءها، ور�شم طابع 

المانات والر�شوم والتحليل والرتحيل 
يف  ومطابقتها  اليومية  والإي���داع���ات 

ال�شجالت(.
ي��ذك��ر ان ال�����ش��ي��د وزي����ر ال���ع���دل وج��ه 
اخلا�شة  ال�����دورات  تكثيف  ب�����ش��رورة 
الداء  لرفع  العدلية،  الدوائر  مبوظفي 

املهني وتطويره.
تابعة  ان جلنة  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ش��الح  دائ���رة  اك���دت 
الق�شام  من  ع��ددا  زارت  ال��دائ��رة،  عام  مدير  ملكتب 
على  لالطالع  واملحافظات،  بغداد  يف  ال�شالحية 

الواقع ال�شحي واخلدمي املقدم للنزلء.
ح�شني  العراقية  ال���ش��الح  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ل�شجني  زي�����ارة  اج����رت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ال��ع�����ش��ك��ري، 
املحافظات  يف  امل��رك��زي��ني  وال��ع��م��ارة  ال�����ش��م��اوة، 
و�شجن   ،13/ الر�شافة  ق�شم  زارت  كما  اجلنوبية، 
وع��الج  ب��اي��داع  املخت�شة  الر�شاد  ورده���ة  الن�شاء 
حمافظة  يف  النف�شية  بالمرا�ش  امل�شابني  النزلء 

بغداد.
م�شوحات  اج��رت  اللجنة  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وب��ني 
�شاملة ودقيقة لهذه ال�شجون، واعدت تقارير معززة 
التي  واملقرتحات  بالتو�شيات  وم�شفوعة  بال�شور 
باملعايري  اللتزام  م�شتوى  من  ترفع  ان  �شانها  من 

الدولية اخلا�شة بال�شجون ال�شالحية.

مكتب املفت�ش العام يك�شف 
عمليات تزوير يف عقارات 

جتاوزت قيمتها 69 مليار دينار

دائــرة التــنــفيذ تــنــظـم دورات ح�شابية يف وا�شط

املعهد الق�شائي يقيم ور�شة عمل خا�شة بادارة اجلودة ال�شاملةاملعهد الق�شائي يقيم الدورة الثانية يف التخطيط الإ�شرتاتيجي 

دائرة ال�شالح العراقية 
ت�شكل جلنة خا�شة لزيارة 

الق�شام ال�شالحية

من  ال�شنوي  عيدها  يف  اجلميلة  لغتنا  تعانيه  ما  بغريب  األي�ش 
كونها  من  الرغم   على  الغربية،  املجتمعات  وتخوف  ا�شتهداف 
وما  احلديثة،  العلوم  اأ�ش�ش  وو�شعت  بح�شاراتها  الدنيا  اأنارت 
تزال م�شادرها مراجعًا تت�شدر املكتبات واملتاحف العاملية كونها 
واملعارف،  بالعلوم  الب�شرية  دروب  عبدت  التي  الأوىل  امل�شاعل 
بالإ�شالم  امل��ع��م��ورة  �شعوب  )���ش(  الأك���رم  ال��ر���ش��ول  بها  وب�شر 

واخت�شها الباري عز وجل لتكون لغة القراآن الكرمي والب�شرية.
لالإ�شالم  امل��ن��اوئ��ة  اجل��ه��ات  لبع�ش  ت��رق  مل  اخل�شو�شية  ه��ذه 
بانت�شار  �شاهمت  التي  الكبرية  القاعدة  لتقوي�ش  جاهدة  فعملت 
الدين الإ�شالمي ب�شرعة كبرية، ما دفع الدول املعادية لن تن�شج 
موؤامراتها لالإطاحة برمزية هذه اللغة باعتبارها مدخال لتقوي�ش 
يذبح  ال��ذي  الدين  ه��ذا  من  نفور  حلة  وخلق  احلنيف،  الإ���ش��الم 
اختالف  على  النا�ش  يقتلون  بانهم  ي��روج��ون  الرهابيون  ب��ات 
لغتنا  او�شلت  المور جمتمعة  با�شمه، وهذه  واأعراقهم  مذاهبهم 
العربية لن ت�شبح وفق منظور املجتمعات الدولية اللغة الر�شمية 
للجماعات الإرهابية فرتى قادة الإرهاب ك�)اأبي القعقاع الأفغاين، 
واأبو قتادة الملاين، واأبو عبيدة القوقازي(، ل يبايعون خليفتهم 
يختتمونها  ف�شيحة  عربية  بلغة  خطبهم  يلقون  او  املفرت�ش 
الأبرياء بطريقة  لذبح  اإ�شارة  )الله اكرب( والتي تكون  ب�شيحات 

وح�شية اأو يكون الهتاف اإيذانا بتفجري حزام نا�شف.
خلق  م��ن  املنتفعة  اجل��ه��ات  حققت  امل��رح��ل��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات  ب��ه��ذه 
البعيدة الأمد،  الداخلي بني العرب وامل�شلمني خططها  الحرتاب 
جهة،  م��ن  داخ��ل��ي  انق�شام  حالة  وخلق  العربية  ال���دول  بتفتيت 
اأمام  اخل�شو�ش  وجه  على  وامل�شلم  العربي  ب�شورة  والإطاحة 
املجتمع الدويل، فرتانا مراقبون حيث نذهب لي�ش ل�شيء �شوى 
حمل  ذاتها  بحد  لغتنا  ان  كما  عربية،  �شرقية  ب�شحنة  منتاز  اإننا 
فرتى  عام،  مكان  يف  الأم  بلغته  مغرتب  اي  حتدث  ما  واذا  تهمة 

العيون تطارده وكامريات املراقبة.
الأوربية  الدول  انتقلت اىل  مفارقات واقع جمتمعنا والتي  ومن 
هو اأ�شلوب التهديد بالقتل لل�شحايا بهدف تهجريهم او لبتزازهم 
من اجل حتقيق مطالب معينة او مل�شاومة ا�شخا�ش، ال ان المر 
العاملية  ال�شخ�شيات  تهديد  م�شاف  اىل  لي�شل  تطور  قد  حاليا 
وروؤ�شاء الدول، ويف حادثة غريبة من نوعها قالت متحدثة با�شم 
اإن الوزير تلقى خطاب  اأورلن��دو،  اأندريه  وزير العدل الإيطايل، 
القليلة  الي��ام  خالل  ر�شا�شتان  به  مرفقا  العربية  باللغة  تهديد 
ت�شتخدمان  اللتني  والر�شا�شتني  اخلطاب  اإر�شال  ومت  املا�شية. 
يف ب��ن��ادق ال��ك��ال���ش��ي��ن��ك��وف اإىل امل��ع��م��ل اجل��ن��ائ��ي م��ع ال��ظ��رف 
ال��وزي��ر مطبوعني  ا�شم وع��ن��وان  وك��ان يحمل  اح��ت��واه��ا،  ال��ذي 
بالإنكليزية. وقالت املتحدثة اإنه مل ت�شل من قبل تهديدات من هذا 
اإر�شال  اأ�شلوب  ان  ال��وزارة. ومن املعروف  اأو  القبيل لأورلن��دو 
املنظمة  اإليها ع�شابات اجلرمية  تلجاأ  بالربيد و�شيلة  ر�شا�شات 
كتابات  اأث��ارت  اخ��رى  حادثة  خ�شومها.ويف  لتهديد  العادة  يف 
)اي��زي  ل�شركة  تابعة  طائرة  هيكل  على  وج��دت  العربية  باللغة 
الفرن�شية  ال�شلطات  ول��دى  ال�شركة  لدى  قلقا  الربيطانية  جيت( 
الأمر الذي دفع بال�شركة الربيطانية لإ�شدار بيان تو�شيحي حول 
هذه احلادثة، وتناقلت و�شائل الإعالم بريطانية املحلية اأنباء عن 
اأن ما كتب هو عبارة )الله اأكرب( على خزان الوقود بالطائرة، ما 
اأن تعلن حالة الطوارئ  دفع القوات الأمنية امل�شوؤولة عن املطار 
للتاأكد من �شالمة املطار وعدم وجود خطر يتهدد حياة امل�شافرين، 
اإل الواقع املرير الذي ت�شهده البلدان العربية )املتناحرة(، الأمر 
باتوا  للنا�ش(،  اأخرجت  امة  العرب )خري  ان  ونكاية  وقعًا  الأ�شد 
م�شدر قلق لالأمن الدويل ولغتهم باتت ر�شالة التهديد التي تبث 
الرعب يف نفو�ش الخرين، هذه احلالة تتطلب منا موقف موحد 
على امل�شتوى ال�شعبي والر�شمي للت�شدي لهذه املوؤامرات واجراء 
م�شاحلة عاملية لنهاء حالة العزلة التي و�شعنا فيها وباتت لغتنا 

اجلميلة م�شنفة �شمن خانة "الرهاب". 

لغتنا اجلميلة 
رهينة "الرهاب"

غزوان ال�شاملي

موظفة تزور �شندات عقارية لغر�ش 
ت�شهيل احل�شول على قرو�ش م�شرفية

بهدف تطوير ورفع االداء المهني لموظفيها

بالتعاون مع قسم الجودة لرفع األداء المهني الخاصلرفع األداء المهني الخاص بالكوادر الوظيفية

مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة من قبل موظفني يف املكتب وهياأة النزاهة لغر�ش اإجراء اأعمال التحقيق امل�شرتك

الدورة تناولت املو�شوعات احل�شابية اخلا�شة بعمل مديريات التنفيذ يف املحافظة

بالتن�شيق  الق�شائي  امل��ع��ه��د  ن��ظ��م 
ال��وزراء  ملجل�ش  العامة  المانة  مع 
التخطيط  دائ����رة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
العديل الدورة الثانية يف التخطيط 

ال�شرتاتيجي.
الق�شائي  امل��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 

ه����ذه  ان  ح���������ش����ني:  د.ري�������ا��������ش 
ال��ك��وادر  مبوظفي  خا�شة  ال���دورة 
الدوائر  يف  والإداري���ة  التخطيطية 
وت�شتمر  العدل  وزارة  يف  العدلية 
ول���غ���اي���ة   2015/12/27 م�����ن 
 )32( فيها  �شارك  وقد   2016/1/4

موظفا من كافة الدوائر العدلية. 
ال��دورة  وان  العام:  املدير  وا�شاف 
يف  املوظفني  مهارات  لتنمية  جاءت 
اخلطوة  تعترب  التي  اخلطط  اعداد 
الرائدة لتحقيق الهداف املر�شومة 

لوزارة العدل

نظم املعهد الق�شائي بالتعاون مع 
والتطوير  ال�شاملة  اجل��ودة  ق�شم 
ع��م��ل خا�شة  ور���ش��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

باأدارة اجلودة ال�شاملة.
)د.ريا�ش ح�شني(  املدير  واأ�شاف 
: ان ه��ذه ال��ور���ش��ة ك��ان��ت ب���ادارة 

ال�����ش��ي��د )حت�����ش��ني ع��ل��ي م��و���ش��ى ( 
وزارة  يف  اجل�����ودة  ق�����ش��م  م��دي��ر 

العدل.
وبني املدير العام: ان هذه الور�شة 
ا���ش��ت��م��رت ل��ي��وم واح����د ب��ع��د ان 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ك���وادر  ا�شتهدفت 

يف  ع���ام  وب�����ش��ك��ل  ال���ع���دل  وزارة 
اهمية  وب���ي���ان  وت��ف�����ش��ي��ل  ���ش��رح 
ومفهومه  احل��دي��ث  اجل���ودة  علم 
وال���ط���رق امل��ت��ع��ددة ف��ي��ه لجن���اح 
اعلى  حتقيق  اىل  و���ش��ول  العمل 
م�شتوى لالأداء الوظيفي املطلوب.

اخبار املعهد الق�شائي

الطباعة والخراج الفني حمــــــررحمــــــررحمــــــرر م�شاعد م�شور م�شور فوتغراف    

 اىل جميع الدوائر العدلية ..
اف�شل اخلدمات   العدل وتقدمي  ب��اداء  وزارة      بهدف الرتقاء  
للمواطنني الكرام وللحفاظ على حقوقهم  ادعوا لت�شافر اجلهود 
التوجيهات  بتطبيق  واللتزام  مهامكم  اداء  يف  اجلاد  والتعاون 

ال�شادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�شاد واملف�شدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- ال�شراع باجناز معامالت وعدم تاأخريها  واحرتام  ال�شقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�ش

وجتهيزه  املواطنني  ل�شتقبال  ومنا�شب  لئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�شائل الراحة 

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

الدوام  اثناء  تعريفية   باجات   املواظفني   و�شع  على  5-التاكيد 
الر�شمي 

ال���دوام الر�شمي وع��دم اخل��روج ال باذن  6- الل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�شوؤول املبا�شر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�شبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�شايا الف�شاد الداري  واملايل ) البتزاز والر�شوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���ش��اء  العامني  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �شوف  وبعك�شه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتتبه على ذلك وفقًا لحكام قانون  ان�شباط 

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

ابرز  على   والط���الع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�شل  بهدف     
وا�شتحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�شاكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �شكاواهم عرب �شناديق 
الطالع   و�شيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفني  �شكاوى 

عليها �شخ�شيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

توجيهات
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شهرية تصدر عن وزارة العدل
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الصفحات

االشراف العام

رئيس التحرير

د.حيدر الزاملي

غزوان عمران

العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم
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