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اك��د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، على 
اهمية االرتقاء با�صتثمار اموال القا�صرين 
عرب طرح روؤى اقت�صادية جديدة تتالئم مع 
حركة ال�صوق املحلية اىل جانب اال�صتمرار 
اخلزينة  ح����واالت  مب����زادات  ال��دخ��ول  يف 

للبنك املركزي.
ذكر ذلك ال�صيد الوزير خالل جل�صة جمل�س 
املنعقدة،   2016 للعام  ال�صاد�صة  ال��ع��دل 
وكيل  ح�صرها  وال��ت��ي  االرب���ع���اء،  ال��ي��وم 
والدكتور  الزهريي  ح�صني  ال�صيد  ال��وزارة 
الدولة،  �صورى  جمل�س  عن  خمي�س  ك��رمي 
مرت�صى  ال�صيد  ال��ع��ام  املفت�س  وم��ع��اون 
للدوائر  العامون  املدراء  وال�صادة  الوائلي 

العدلية.
مبراجعة  اجلل�صة  الوزير  ال�صيد  وابتداء 
يف  ال��ع��دل  جمل�س  ق���رارات  متابعة  ج��دول 
وت�صمن   ،2016 للعام  اخلام�صة  جل�صته 
بت�صكيل  اخل��ا���س  ال����وزاري  االم���ر  تعديل 
العدل  وزارة  بقانون  النظر  الع��ادة  جلنة 
ودرا�صة  للجنة،  جديدة  عنا�صر  وا�صافة 
م��و���ص��وع ان�����ص��اء دائ���رة ح��ق��وق االن�����ص��ان، 
ك��م��ا ن��اق�����س ال�����ص��ي��د ال���وزي���ر االح�����ص��ائ��ي��ة 
واخلدمة  العدلية  الدوائر  باعمال  اخلا�صة 
الدوائر  واي��رادات  للمواطنني  تقدمها  التي 
العدلية والتمويل املمنوح من وزارة املالية 
ال�صهر  ولغاية  احلالية  ال�صنة  ب��داي��ة  منذ 

ال�صاد�س من العام ٢٠١٦.
دائرة  عام  مدير  مع  الوزير  ال�صيد  وتداول 
مقرتح  جميغ،  عبد  هند  القا�صرين  رعاية 

رف���ع ���ص��ع��ر ال��ف��ائ��دة امل�����ص��رف��ي��ة ل��ل��ودائ��ع 
 )4%( والبالغة  القا�صرين  الموال  الثابتة 
ودائ��ع  من  املتحققة  بالفوائد  وم�صاواتها 

بهدف   ،)5،5%( وال��ب��ال��غ��ة  اال���ص��خ��ا���س 
القا�صرين،  رفع قيمة اال�صتثمار يف اموال 
الدائرة  مع  م�صرتكة  جلنة  بت�صكيل  موجها 

ال��ق��ان��ون��ي��ة م��ن اج���ل ال��ت��ف��او���س وحتقيق 
مناء �صريع الموال هذه ال�صريحة، وتقدمي 
االمثل  اال�صتثمار  اوج��ه  عن  كاملة  تقارير 

الموال القا�صرين.
دائرة  عام  مدير  مع  الوزير  ال�صيد  وناق�س 
اال����ص���الح ال��ع��راق��ي��ة ح�����ص��ني ال��ع�����ص��ك��ري، 
امل��ت��ع��ل��ق��ات اخل��ا���ص��ة ب��ن��ق��ل ال��ت�����ص��ف��ريات 
واملواقف التابعة لوزارة الداخلية ودجمها 
اال���ص��الح  ل��ورق��ة  تطبيقا  ال��ع��دل  ب����وزارة 
االخت�صا�س  �صمن  تقع  كونها  احلكومي 
الوظيفي لدائرة اال�صالح العراقية، واهمية 
بعمل  اخلا�صة  الوظيفية  امل��الك��ات  توفري 
عملها  احتياجات  وتوفري  الت�صكيالت  هذه 
وتدريب،  وجتهيزات  وظيفية  مالكات  من 
مكتب  من  م�صرتكة  جلنة  بت�صكيل  موعزا 
العراقية  اال���ص��الح  ودائ���رة  ال��ع��ام  املفت�س 
جلنة  مع  للتداول  الدولة  �صورى  وجمل�س 
مماثلة من وزارة الداخلية حل�صم هذا امللف 
باقرب وقت تطبيقا للتوجيهات احلكومية.

الوزير  ال�صيد  ناق�س  اجلل�صة  ختام  ويف 
واح��ت��ي��اج��ات  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ع��م��ل  متعلقات 
امل�صتحدثة،  اجل���دي���دة  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر 
م�صريا اىل اهمية االلتزام بتعليمات رئا�صة 
االنفاق وااللتزام  بتقنني  الوزراء اخلا�صة 
باجناز ا�صتحقاقات املوظفني من الرتفيعات 

والعالوة قبل نهاية العام احلايل.

تعزيز  اهمية  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اك��د 
والبحثية  العلمية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون  جوانب 
ل��ت��ك��ري�����س ب��ح��وث��ه��ا ال��ن��ظ��ري��ة واالإف�������ادة م��ن��ه��ا يف 

اجلوانب العملية.
مبكتبه  ا�صتقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�صيد  ذك��ر 
مراكز  جمموعة  وف��د  ال����وزارة،  مقر  يف  الر�صمي 
ومركز  املعلوماتية،  النباأ  "�صبكة  وبحوث  درا�صات 
برئا�صة  واحلريات"،  احل��ق��وق  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ادم 
ان  مو�صحا  الطالقاين،  على  الكاتب وال�صحفي 
ك��ب��رية يف جم��ال حقوق  ا���ص��واط  ال����وزارة قطعت 

برنامج  �صمن  املعلومات  نظم  وتطبيق  االن�صان، 
ن�صبة  ال��وزارة  اجن��زت  ال��ذي  االلكرتونية  االر�صفة 

كبرية منه.
العلمية  اال���ص�����س  ان  ال���وزي���ر:  ال�����ص��ي��د  واو����ص���ح 
املهني  العمل  اليات  والبحثية �صت�صاهم يف تر�صيخ 
يف  احلكومية  املوؤ�ص�صات  تطبيقه  على  داأب��ت  الذي 
اىل  ال��ع��دل  وزارة  ت�صعى  وال���ذي  املتقدمة،  ال���دول 
اعتمادها من خالل تطبيق الربامج والنظم احلديثة 
�صمن جماالت عملها لرفع م�صتوى االنتاج ووترية 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

العدل  لوزارة  الكبري  بالدور  الوفد  ا�صاد  من جانبه 
يف حفظ امل��ال ال��ع��ام، وح��ق��وق امل��واط��ن��ني، داع��ني 
يف  احلقوقية  للمراكز  العون  تقدمي  اىل  ال���وزارة 
العراقي  املجتمع  ع��ن  ب��ال��دف��اع  املتعلقة  ق�صاياها 
الذي يتعر�س لالبادة اجلماعية على يد الع�صابات 

االرهابية. 
لرئي�س  ال���وزي���ر  ال�����ص��ي��د  ب��ت��ك��رمي  ال��ل��ق��اء  وخ��ت��م 
ال�����وف�����د ب�������درع االب�����������داع، ت��ث��م��ي��ن��ا جل���ه���وده���م 
ون���������ص����رة احل�����ق�����ائ�����ق  ك���������ص����ف  يف   ال�����ك�����ب�����رية 

املظلومني.

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان املهام اال�صا�صية 
للمواطنني،  العدلية  اخلدمات  بتوفري  تكمن  للوزارة 
ا�صتحداث  خ��الل  م��ن  كاهلهم،  ع��ن  العبئ  وتخفيف 

الدوائر العدلية ورفدها بكوادر وظيفية متخ�ص�صة.
مكتبه  يف  ا�صتقباله  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�صيد  ذك��ر 
ال��ر���ص��م��ي مب��ق��ر ال������وزارة، ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، وف��دا 
يف  النعمانية  لق�صاء  ال��ت��اب��ع  االح����رار  ن��اح��ي��ة  م��ن 
للحكومات  الكبري  بالدور  م�صيدا  وا�صط،  حمافظة 
 امل��ح��ل��ي��ة وال��ع�����ص��ائ��ر يف دع����م ال��������وزارة الجن���از
 مهامها. وطرح الوفد خالل اللقاء، اهم امل�صاكل التي 
مقدمتها  ويف  االح����رار،  ق�صاء  اه���ايل  منها  ي��ع��اين 
دوائ��ر  خ�صو�صا  املهمة  العدلية  للدوائر  افتقارهم 
على  يثقل  مم��ا  العقاري  والت�صجيل  ال��ع��دل  الكاتب 
لتلك  مراجعتهم  عند  امل�صافة  بعد  املواطنني  كاهل 

الدوائر يف املناطق املجاور.
ال�صتحداث  ال��وزارة  ا�صتعداد  الوزير،  ال�صيد  واك��د 
مع  وبالتعاون  االه��ايل  معانات  تنهي  عدلية  دوائ��ر 
االدارة املحلية للناحية، مو�صحا ان الوزارة ما�صية 
باجناز م�صاريعها اخلدمية التي واجهت م�صاكل مادية 
ب�صبب قلة التخ�صي�صات، م�صتعر�صا اخلطوات التي 
ا�صتحداث  من  الفرعية  دوائ��ره��ا  يخ�س  مبا  نفذتها 

و�صطر لعدد منها ورفدها بكوادر متخ�ص�صة.
قدمه  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور  ال��وف��د  ا���ص��اد  جانبه  م��ن 
يخ�س  فيما  امل��واط��ن��ني  خ��دم��ة  يف  ال��وزي��ر  ال�صيد 
والدوائر  العدلية  الدوائر  تقدمي اخلدمات من خالل 
ال��ت��ي ا���ص��ت��ح��دث��ت م����وؤخ����را، ودوره������ا ال��ك��ب��ري يف 

توفرياحتياجات املواطنني.

للتعاون  ال�صعي  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  اكد 
تقدمي  اجل  من  للمحافظات  املحلية  احلكومات  مع 

اف�صل اخلدمات للمواطنني.
اليوم  ا�صتقباله،  خالل  ذلك  عن  الوزير  ال�صيد  اعلن 
ال�صيد  الب�صرة  حمافظ  الر�صمي،  مكتبه  يف  االح��د، 
ماجد الن�صراوي، وعددا من مدراء الدوائر اخلدمية 
م�صتعدة  ال�����وزارة  ان  اىل  م�����ص��ريا  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف 
ملحافظة  املحلية  احل��ك��وم��ة  م��ط��ال��ب  م��ع  للتعاطي 

الب�صرة مبا يقدم اف�صل اخلدمات الهايل املحافظة.
ال�صيد  مع  االتفاق  مت  ان��ه  ال��وزي��ر:  ال�صيد  واو�صح 
امل��ح��اف��ظ وال��وف��د امل��راف��ق ع��ل��ى ا���ص��ت��ح��داث دوائ���ر 

بعد  )القرنة واملدينة(،  ت�صجيل عقاري يف منطقتي 
با�صتحداث  للمبا�صرة  اال�صولية  االج��راءات  اتخاذ 
دوائر عدلية يف املناطق ذات الزخم ال�صكاين العايل.

بتطبيق  امل��ب��ا���ص��رة  ان  اىل  ال��وزي��ر  ال�صيد  ون���وه 
الت�صجيل  دائ��رة  يف  االلكرتونية  االر�صفة  برنامج 
قاعدة  وف��ر  بغداد  يف  العامة  ال��دائ��رة  يف  العقاري 
معلومات �صاملة عن جميع عقارات املواطنني، مبينا 
العمل على تطبيق  �صت�صهد  املقبلة  القليلة  الفرتة  ان 
م�صروع االدارة االلكرتونية �صمن م�صروع احلكومة 
الفرعية،  ال��دوائ��ر  عموم  يف  وتطبيقه  االلكرتونية 
املعامالت  اجن��از  ت�صريع  يف  �صي�صاهم  ال��ذي  االم��ر 

والق�صاء  بها  املتعلقة  الروتينية  االج��راءات  وانهاء 
على الف�صاد.

بدوره، قال حمافظ الب�صرة ال�صيد ماجد الن�صراوي، 
ان الدوائر العدلية يف حمافظة الب�صرة تقدم اق�صى 
جهد لتوفري احتياجات اهايل املحافظة، على الرغم 
من قلة الكوادر والتخ�صي�صات املالية املحددة لهذه 
موؤكدا  البلد،  لعموم  امل��ايل  الظرف  ب�صبب  الدوائر 
اخلا�صة  االبنية  بتوفري  �صاهم  املحافظة  جمل�س  ان 
الكوادر  توفري  على  وامل�صاعدة  امل�صتحدثة  للدوائر 

الوظيفية اخلا�صة بها
واكد ال�صيد املحافظ: ان اجلهود الكبرية التي تبذلها 

الدوائر العدلية البناء حمافظة الب�صرة دفع باجتاه 
مد يد العون لها وتوفري احتياجات العمل اال�صا�صية 
للنهو�س بواقعها خالل الفرتة احلالية والتي ت�صهد 

ازمة مالية اثرت على جممل مفا�صل الدولة.
ال�صيد  ال��ب�����ص��رة  ال��ل��ق��اء وج���ه حم��اف��ظ  ويف خ��ت��ام 
الدكتور  ال��وزي��ر  لل�صيد  دع��وة  ال��ن�����ص��راوي،  ماجد 
على  واالط����الع  املحافظة  ل��زي��ارة  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، م���ن اج���ل ال��ت��ع��اون 
والتن�صيق املبا�صر لتوفري متطلبات العمل مبا يدعم 
االف�صل اخل��دم��ات  وي��وف��ر  احلكومية   املوؤ�ص�صات 

 للمواطنني.

وزير العدل يوجه با�ستحداث جماالت جديدة ال�ستثمار اموال القا�سرين

خالل استقباله وفد ممثال عن مجموعة مراكز متخصصة بالدراسات والبحوث

خالل استقباله وفدا برئاسة محافظ البصرة

"االإعالمية" اآل��ت��ه  �سد  واخ���رى  داع�����ش  ل��دح��ر  ح��رب��َا  يخو�ش  ال��ع��راق  ال��ع��دل:  وزي���ر 

للمواطنني خدمة  املحلية  للحكومات  الكامل  دعمنا  نقدم  العدل:  وزير 

وزير العدل: يوؤكد اهمية تعزيز جوانب التعاون مع املوؤ�س�سات العلمية والبحثية وزير العدل: املهام اال�سا�سية للوزارة 
تكمن بتوفري اخلدمات للمواطنني

خالل استقباله وفد 
ناحية االحرار في محافظة واسط

تكملة الكلمة �ش4

االمنية  للقوات  املنتمني  من  ال��ع��راق  �صباب  حققها  كبرية  منجزات 
االرهابية  التنظيمات  �صيطرة  من  البالد  بتحريرهم  �صعبي  واحل�صد 
ب��دع��م دويل  ا���ص��ق��اع االر�����س، وحظيت  م��ن جميع  ت��واف��دت  وال��ت��ي 
بتق�صيمه  التحديد  وجه  على  والعراق  للمنطقة  جديد  خمطط  لفر�س 
وفقا الجندة طائفية وعرقية، بهدف خلق بوؤرة نزاع م�صتمر وقودها 
اجلماعات  لدخول  االوىل  وللوهلة  "طائفية".  وهويتها  العراقيني 
ال�صريع مل يكن يتوقع اكرث  امام تقدمهم  االرهابية وت�صاقط االر�س 
قليلة،  ال�صهر  الع�صكرية  القوة  هذه  امام  العراق  ي�صمد  ان  املتفائلني 
حطمت  العراقيني  م��ن  اخل��ريي��ن  وع���زام  وج��ل  ع��ز  الله  ارادة  ان  اال 
الذين  العراق  �صباب  مواجهة  عن  عجزه  "داع�س" وك�صفت  ا�صطورة 
القدرات  للمجد واالنت�صار برغم عدم توفر  �صيدوا ا�صطورة حقيقية 
ان  اال  ال�صعبي،  واحل�صد  االمنية  القوات  لدى  املتطورة  الع�صكرية 
والعزم  بالعقيدة  ت�صلحوا  و�صباب  �صيبا  العراقيني  من  املجاهدين 
�صطرت  املوؤمنة  الثلة  االرهابيني، هذه  تواجد  من  البالد  على حترير 
والغرباء  املجرمني  من  الغالية  ار�صنا  انتزاع  يف  البطوالت  اروع 
الذين اأرادوا ان ميحوا العراق من الوجود. وهنا البد لنا ان ن�صتذكر 
قوات  بني  االوىل  املواجهة  يف  حتققت  التي  والبطولة  العز  مواقف 
احل�صد ال�صعبي وع�صابات داع�س االرهابية، هذه املواجهة التي برز 
فيها االميان كله لل�صرك كله وتت�صابه فيها االحداث مع جمريات معارك 
م�صت�صعفة  فئة  االوائ���ل  امل�صلمون  فيها  ك��ان  والتي  اال���ص��الم   �صدر 
ون�صرها الله، فكانت عمليات �صد تقدم داع�س معجزة ع�صكرية ب�صبب 
امتالك عنا�صره اخلربة والعدة والعدد ومن خمتلف اجلن�صيات على 
م�صتوى عال من التدريب، اال ان العقيدة الرا�صخة يف نفو�س مقاتلينا 
املعركة،  ار���س  على  املعادلة  قلبت  �صعبي  وح�صد  امنية  ق��وات  م��ن 
و�صاهمت بايجاد االر�صية املالئمة لتدعيم موقف احلكومة يف املحافل 
امتداد  �صهدائنا  دماء  داع�س.  ع�صابات  زيف  ك�صفت  ان  بعد  الدولية 
انت�صار  �صرية  جم��ددا  حقق  الطاهر  النزف  هذا  الطف  �صهداء  لدماء 
الدم على ال�صالح، وا�صقط يف يد االعداء نظرياتهم يف تكري�س العنف 
وقتل كل من يعار�س نهجهم، ور�صمت هذه املعركة مدى عمق العقيدة 
اغلب  ان  الكثرية  املواقف  اذ ك�صفت  العراقيني،  املرت�صخة يف نفو�س 
نفو�س  يف  الوقادة  ال�صفة  هذه  )ال�صباب(  روح  ميتلكون  لعراقيني 
الرجال من ال�صيب وال�صباب الذين �صاركوا يف حترير االر�س واعادة 
هذه  املواطنني،  ممتلكات  على  واحل��ف��اظ  امل��زروع��ات  ب��ري  اإحيائها 
ب�صرية  اال�صرى  وعاملت  االرهابيني  �صرور  واجهت  اخلرية  االرادة 
اال�صالم احلنيف، ومل تقابل اال�صاءة اال باالح�صان فكان الن�صر حليف 
االرهابية  الع�صابات  تواجد  من  اخلال�س  ب�صرى  وباتت  العراقيني، 
عن  جنمت  التي  اخل�صائر  جميع  من  وبالرغم  ادن��ى.  او  قو�صني  قاب 
احلرب �صد االرهاب ويف مقدمتها االرواح الطاهرة التي ازهقت يف 
مك�صبًا  حقق  العراق  ان  اال  والكرادة(،  ك�)�صبايكر  اجلماعية  املجازر 
كبري جت�صد بامتالكه اكرب قوة ع�صكرية وخربات حربية ال مثيل لها 
يف املعارك ال�صاملة ،والتي تعد من اكرث اال�صاليب الع�صكرية تعقيدا، 
ناهيك عن اعادة بناء اجلي�س العراقي الذي �صعت جهات خمتلفة على 
جيو�س  جميع  ت�صاهي  عالية  قتالية  لعقيدة  وفقا  وهيكلته  تفكيكه 

العامل.

�سبابنا مرتكز البناء 
ومنطلق الن�سر

د. حيدر الزاملي
ناق�ش ال�سيد الوزير مع مدير عام دائرة اال�سالح العراقية ح�سني الع�سكري، املتعلقات اخلا�سة بنقل الت�سفريات واملواقف التابعة لوزارة الداخلية ودجمها بوزارة العدل 

شدد خالل جلسة مجلس العدل السادسة على اكمال ملف انتقال ادارة التسفيرات والمواقف
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مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

خالل افتتاحه للتشغيل التجريبي للمكننة االلكترونية في دائرة رعاية القاصرين / الكرخ
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

اأك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
داع�س  �صد  �صر�صة  حربا  يخو�س  ال��ع��راق 
االرهاب،  �صر  من  والعامل  العراق  لتخلي�س 
تقابلها معركة )اإعالمية( ال تقل خطورة عن 
اخلطوط االمامية للقتال. ذكر ال�صيد الوزير 
يف  اخلمي�س،  اليوم  ا�صتقباله،  خ��الل  ذل��ك 
�صيمونيت  باتريك  ال�صيد  الر�صمي  مكتبه 
البعثة يف  �صفري االحت��اد االورب��ي ورئي�س 
العراق، م�صتعر�صًا الية تنفيذ احكام االعدام 
و�صوال  االول��ي��ة  التحقيق  م��راح��ل  م��ن  ب��داأ 
للقانون  تخ�صع  وانها  التنفيذ،  حلظة  اىل 
العراقي والرقابة امل�صتمرة من عدة جهات. 

وافاد ال�صيد الوزير: ان وزارة العدل ترغب 
الدويل  املجتمع  مع  التوا�صل  قنوات  بفتح 
من اجل اي�صال احلقائق والتعريف باالليات 
يف  املتبعة  الدقيقة  القانونية  واالج���راءات 
و�صوال  الق�صائية،  االحكام  خمتلف  ا�صدار 
ان  ال��وزي��ر:  ال�صيد  واو�صح  تنفيذها.  اىل 
هنالك اآلة اعالمية متنفذة مرتبطة مبنظومة 
اداء  عن  م�صللة  تقارير  تقدم  املبادة  البعث 
القانونية  ب��اج��راءات��ه��ا  وت�صكك  احلكومة 
ال��دويل  ان��ت��ب��اه املجتمع  م��ن اج��ل حت��وي��ل 
بتقدمي  وت�صاهم  داع�����س،  �صد  احل��رب  ع��ن 
ال�����ص��م��ان��ات ال��الزم��ة ل��الره��اب��ي��ني ل��الف��الت 

لال�صرار  منها  �صعيا  ال��ع��دال��ة،  قب�صة  م��ن 
بالعملية ال�صيا�صية اجلديدة يف العراق بعد 
ون��وه   .٢٠٠3 ع��ام  بعد  احلكم  خ�صرت  ان 
ممثل  توا�صل  امكانية  اىل  الوزير،  ال�صيد 
الدورية  االجتماعات  مع  االورب��ي  االحت��اد 
االن�صان  حلقوق  املركزية  الوطنية  للجنة 
وامل��ك��ون��ة  ال���ع���دل،  وزارة  ت��راأ���ص��ه��ا  ال��ت��ي 
مرتبطة  غ��ري  وج��ه��ات  وزارات  ع���دة  م��ن 
على  والتعرف  التوا�صل  اج��ل  من  ب��وزارة 
وتقدمي  احلكومية  املوؤ�ص�صات  عمل  اآليات 
املتحدة  االمم  اىل  و�صفافة  مبا�صرة  تقارير 
جانبه،  من  االن�صانية.  الدولية  واملنظمات 

اب����دى ���ص��ف��ري ب��ع��ث��ة االحت����اد االورب�����ي يف 
�صكره  �صيمونيت،  باتريك  ال�صيد  ال��ع��راق 
املعتمدة  االل��ي��ات  ع��ن  ال���وايف  ال�صرح  على 
مبحاكمة  اخل��ا���س  ال��ع��راق��ي  ال��ق��ان��ون  يف 
موؤكدا  بهم،  الق�صا�س  تنفيذ  حلني  املتهمني 
ان االحتاد االوربي يدعم احلكومة العراقية 
يف ح��رب��ه��ا ���ص��د االره�����اب، وي��دع��م عملها 
بالتوا�صل  ويرغب  واملوؤ�ص�صاتي  القانوين 
من اجل تقدمي اجابات عن التقارير املقدمة 
ب�صاأن  االوربي  املتحدة واالحتاد  اىل االمم 
حقوق  وموا�صيع  القانونية  االج����راءات 

االن�صان يف العراق.

خالل استقباله سفير االتحاد االوربي في العراق
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وزير العدل يوؤكد ا�صتمرار الوزارة باجناز م�صاريعها اال�صرتاتيجية رغم االزمة االقت�صادية
قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان االزمة االقت�صادية 
اال�صرتاتيجية اخلدمية وما  امل�صاريع  الكثري من  عطلت 
اجنزته الوزارة من م�صاريع يف ظل هذه الظروف يعد 

حتدي كبري، وحافزا لال�صتمرار خدمة للمواطنني.
قال ال�صيد الوزير ذلك خالل ا�صتقباله يف مكتبه الر�صمي 
مبقر الوزارة، وفدا ع�صائريا من حمافظة وا�صط، موؤكدا 
على الدور الكبري للع�صائر العراقية اال�صيلة يف مواجهة 

التحديات التي تع�صف بالبلد، على جميع اال�صعدة.
مع  بالتعاون  ال��وزارة  ا�صتعداد  الوزير:  ال�صيد  واب��دى 

متعلقة  مطالب  كانت  �صواء  العراقية  الع�صائر  مطالب 
او على م�صتوى  للوزارة  التابعة  العدلية  الدوائر  بعمل 
خدمات عامة حتتاج للتن�صيق مع جهات حكومية اخرى، 
للتوا�صل  الع�صائر  تبذلها  التي  الكبرية  م�صيدا باجلهود 

مع وزارة العدل وتقييم عملها وم�صاندتها.
وا����ص���اف ال�����ص��ي��د ال���وزي���ر: ان ال������وزارة مت��ك��ن��ت من 
ا�صتحداث عددا من الدوائر العدلية يف حمافظة وا�صط 
وا�صتحداث  تو�صيع  اىل  باال�صافة  املحافظات،  وباقي 
دوائر عدلية بدوام م�صائي خدمة للمواطنني، كا�صفا عن 

موافقات  ا�صتح�صال  تنتظر  وا�صط  م�صاريع خدمية يف 
جهات حكومية.

من جانبهم ا�صاد الوفد بالدور الكبري للوزارة يف تقدمي 
اخلدمات للمواطنني يف جميع املحافظات، باال�صافة اىل 
من اجنازات  االمنية  القوات  بداأته  ما  انهاء  يف  دوره��ا 
ال��ع��ادل  الق�صا�ص  بتنفيذ  ال����وزارة  اختتمتها  ك��ب��رية 
االخ��رية  االع��دام��ات  اىل  م�صريا  امل��دان��ني،  باالإرهابيني 
التي نفذتها الوزارة بحق ارهابيني �صاركوا يف جمزرة 

�صبايكر وغريها من االعمال االجرامية.

لدى استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة واسط

الزاملي  ال��ع��دل د. ح��ي��در  م��ع��ايل وزي���ر  ب��رع��اي��ة 
ن�صم يف حمافظة وا�صط مهرجان وحتت �صعار ) 
�صبابنا ح�صد وابداع ( ، بح�صور عدد من اع�صاء 
ال�صعبي  احل�����ص��د  وف�����ص��ائ��ل  امل��ح��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
املبارك واأهايل املدينة والوجهاء ومب�صاركة عدد 
من  ان��ه  اأك��د  فيما   ، امل��دين  املجتمع  منظمات  من 
تطوير  اجل  من  ال�صباب  �صريحة  دعم  ال�صرورة 

مهاراتهم وابداعهم .
اًن ال�صباب لهم الدور الكبري  واكد ال�صيد الوزير 
 ، امل��ب��ارك��ة  ال�صعبي  احل�����ص��د  ق���وات  ت�صكيل  يف 
ال��ذي��ن ل��ب��وا ن���داء امل��رج��ع��ي��ة ال��ر���ص��ي��دة لتحرير 
 االرا�����ص����ي م���ن ���ص��ي��ط��رة ال��ت��ن��ظ��ي��م االإره���اب���ي

 داع�ص .

والذين  امل�صتقبل  جيل  هم  ان" ال�صباب  واأ�صاف 
من خاللهم ننه�ص بواقع البلد واالرتقاء ِبه . 

ال�صيد  بتكرمي  امل��ه��رج��ان  ال��وزي��ر  ال�صيد  وختم 
امل��ح��اف��ظ وع���دد م��ن اع�����ص��اء احل��ك��وم��ة املحلية 
تثمينا  االب������داع،  ب����درع  امل��ت��م��ي��زي��ن  وال�����ص��ب��اب 

جلهودهم 
املبذولة مع اجلهات التي نفذت هذا املهرجان. 

االأن�صطة  من  العديد  ت�صمن  املهرجان  ان  يذكر 
وال��ف��ع��ل��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ���الل ع��ر���ص فيلم 
�صينمائي ق�صري و م�صرحية تناولت الدور الكبري 
و الت�صحيات التي قدمها احل�صد ال�صعبي من اجل 
التنظيم  �صيطرة  من  العراقية  االرا�صي  حترير 

االإرهابي داع�ص.

وزير العدل : �صنكون من �صمن الداعمني 
لل�صباب من اجل تطوير مهاراتهم وابداعهم 

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
ال��داع��م  ه��و  للع�صائر  االج��ت��م��اع��ي  اجل��ه��د 
 االأ�صا�ص للعمل احلكومي يف �صقيه اخلدمي 

واالمني. 
قال ال�صيد الوزير ذلك خالل زيارته مل�صيف 
وا�صط  حمافظة  يف   ) الكالبيني  ع�صائر   (
 ) ال�صعالن  اأع���الن  علي   ( بال�صيخ  ول��ق��اءه 

�صيخ عموم ع�صائر الكالبيني ،، 
وا�صاد ال�صيد الوزير: بالتوا�صل االجتماعي 
ان  اىل  الفتا  االأ�صيلة،  العراقية  للع�صائر 
االأ�صا�ص  احللقة  ه��و  الع�صائري  ال��رتاب��ط 
 لطرح وجهات النظر وتعزيز اجلهد االأمني

 واخلدمي.
م���ن ج��ه��ت��ه ���ص��ك��ر ال�����ص��ي��خ ) ع��ل��ي اع���الن 
التوا�صل  مثمنًا  ال��زي��ارة  ه��ذه  ال��ك��الب��ي( 
للنهو�ص  ال��ع��راق��ي  امل��ج��ت��م��ع  ع�����ص��ائ��ر  م��ع 
ب���ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي ال�������ذي ي�����ص��ه��م يف 
�صعبنا الب���ن���اء  اخل���دم���ات  اف�����ص��ل   ت��ق��دمي 

 الكرمي.

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي ان 
دعم  دون  يتحقق  ريا�صي  ف��وز  اي 
ويف هذه الظروف ال�صعبة، يعترب 

اجناز ي�صتحق التكرمي.
ذك����ر ذل����ك ال�����ص��ي��د ال����وزي����ر خ��الل 
ال��وزارة،  مكتبه مبقر  ا�صتقباله يف 
وفد نادي الزعيم الريا�صي، م�صيدا 
باالجناز الكبري الذي حققه النادي 
باري�ص  ببطولة  م�صاركته  خ���الل 
للنا�صئني،  ال��ق��دم  ب��ك��رة  ال��دول��ي��ة 
مب�صاركة  االول  امل��رك��ز  واح����رازه 

اربعني فريق يف هذه البطولة.
ودع����ى ال�����ص��ي��د ال���وزي���ر احل��ك��وم��ة 
اىل  املحلية  واحلكومات  املركزية 
العراقية،  الريا�صة  دع��م  ���ص��رورة 
ال�صبابية،  ال��ط��اق��ات  وا���ص��ت��غ��الل 
اجلانب  لهذا  اهمال  اي  ان  م�صيفا 
هو هدر لطاقات الميكن تعوي�صها.

وق�����دم ال�����ص��ي��د ال���وزي���ر يف خ��ت��ام 
ن���ادي  ل��وف��د  ال��ت��م��ي��ز  ال��ل��ق��اء، درع 
للجهود  تثمينا  الريا�صي  الزعيم 

ال��ك��ب��رية يف حت��ق��ي��ق ه���ذا ال��ف��وز، 
النادي  تواجه  التي  الظروف  رغم 
من انعدام الدعم وقلة التخ�صي�ص 

املايل.
من جانبه ا�صاد الوفد بالدور الكبري 
ال��ري��ا���ص��ة  ل��دع��م��ه  ال���وزي���ر  لل�صيد 

اجلهود  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  وال�����ص��ب��اب 
ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا ال��������وزارة ل��ت��وف��ري 

اخلدمات للمواطنني.

خالل زيارته محافظة واسط

وزير العدل: اجلهد االجتماعي للع�صائر
 هو الداعم االأ�صا�س للعمل احلكومي 

وزير العدل: الفوز الذي يتحقق دون دعم هو اجناز بحد ذاته
خالل استقباله وفد نادي الزعيم الرياضي

اك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، ان 
�صجن  تو�صعة  م�صروع  يف  االجن��از  معدل 
ن�صبة ٨٥٪  وان  بلغ  النا�صرية اال�صالحي 
افتتاح  �صت�صهد   ٢٠١٧ املقبل  العام  بداية 

هذا امل�صروع اال�صرتاتيجي.
زيارته  خالل  ذلك  عن  الوزير  ال�صيد  اعلن 
ملحافظ  ولقائه  املركزي،  النا�صرية  ل�صجن 
عام  وم��دي��ر  النا�صري  يحيى  النا�صرية 
الع�صكري  العراقية ح�صني  اال�صالح  دائرة 
اال�صالحية  االق�����ص��ام  م����دراء  م��ن  وع����ددا 
وال���ق���ي���ادات االم��ن��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة وق��د 
رافقوه خالل اجلولة التفقدية التي اجراها 
يف اروقة ال�صجن، مبينا ان الوزارة حققت 
جزءا كبريا من م�صاريعها يف جمال البنى 
االلكرتونية  احلكومة  وم�صروع  التحتية 
املخ�ص�صة  املالية  املوازنة  انخفا�ص  برغم 

للوزارة للعام احلايل.
تو�صعة  م�صروع  ان  الوزير،  ال�صيد  وق��ال 
�صي�صاهم  اال���ص��الح��ي  ال��ن��ا���ص��ري��ة  �صجن 

يف ا���ص��ت��ي��ع��اب اع����داد ك��ب��رية م��ن ال��ن��زالء 
مت  وق��د  ال���وزارة  �صجون  يف  املتواجدين 
لل�صجون  العاملية  للمعايري  وفقا  اجن��ازه 
ل�صمان تطبيق معايري حقوق االن�صان من 
جانب، مع �صمان توفري اجلوانب االمنية، 
العراقية  اال�صالح  دائرة  �صمول  ان  موؤكدا 
وك��ام��ريات  االل��ك��رتون��ي��ة  االر���ص��ف��ة  بنظام 
االم��ن  منظومة  بتعزيز  ���ص��اه��م  امل��راق��ب��ة 
وو�صع حدا لالدعاءات بوجود االنتهاكات.

وب���ح���ث ال�����ص��ي��د ال����وزي����ر م���ع ال���ق���ي���ادات 
تعزيز  مب�صتوى  االرت��ق��اء  �صبل  االم��ن��ي��ة 
النا�صرية،  �صجن  يف  االمنية  االج���راءات 
ال�صجن  ادارة  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  واه��م��ي��ة 
ودائرة اال�صالح العراقية الجناح اخلطط 
خرق  اي  حدوث  دون  واحليلولة  االمنية، 
اجلهد  اعتماد  اهمية  على  م�صددا  ام��ن��ي، 
بالتعاون  ا�صتباقي  كاجراء  اال�صتخباري 
املنظومة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ح��اف��ظ��ة  اه����ايل  م��ع 

االمنية.

وزير العدل: تو�صعة �صجن النا�صرية بلغت بحدود 85 %  و�صتفتتح بداية العام املقبل
ل��ل��ع��ام احل��ايل ل���ل���وزارة  امل��ال��ي��ة املخ�ص�صة  امل���وازن���ة  ان��خ��ف��ا���س  ب��رغ��م  ال��ت��ح��ت��ي��ة وم�����ص��روع احل��ك��وم��ة االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��ن��ى  م�����ص��اري��ع��ه��ا يف جم���ال  ال������وزارة ح��ق��ق��ت ج����زءا ك��ب��را م��ن 

بحث مع القيادات االمنية في ذي قار تعزيز االجراءات االستباقية

بوافر  الزاملي،  د. حيدر  العدل  تقدم وزير 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ل��ل�����ص��ع��ب ال��ع��راق 
وال����ق����وات االم���ن���ي���ة واحل�������ص���د ال�����ص��ع��ب��ي 
القيارة  ناحية  يف  املتحققة  االنت�صارات 
وجل  عز  امل��وىل  داعيا  املو�صل،  مبحافظة 
ال��ذي��ن �صحوا  ال��ع��راق  ���ص��ه��داء  ي��رح��م  ان 
بارواحهم دفاعا عن �صرف العراق وكرامته.
ال��ق��وات  ت��الح��م  ان  ال��وزي��ر:  ال�صيد  واك���د 

االم��ن��ي��ة واحل�����ص��د ال�����ص��ع��ب��ي اوج����د ق��وة 
ع�صكرية ال تقهر حققت 

يف  تتحقق  ان  المي��ك��ن  ح��رب��ي��ة  م��ع��ج��زات 
خالل  ال��ب��الد  �صهدتها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ظ��ل 
تالها،  وم��ا  داع�����ص  ع�صابات  دخ��ول  ف��رتة 
االر���ص��ي��ة  ه��ي��اأ  امل��ع��ادي  االع����الم  ان  مبينا 
االره��اب��ي  التنظيم  رقعة  الت�صاع  املالئمة 
اخلارجية  املخططات  و�صعي  املنطقة  يف 

رجال  ان  اال  البالد،  تق�صيم  اجندة  لتنفيذ 
ال�صر ارادة  ب�����ص��واع��ده��م  غ���ريوا   ال��ع��راق 

 والطغيان.
وجدد ال�صيد الوزير العهد لل�صعب العراقي 
وزارة  تكون  ان  املنا�صبة،  ه��ذه  يف  االب��ي 
العدل ال�صيف الذي يقت�ص من االرهابيني، 
وتقدم  حقوقهم  لهم  حتفظ  التي  والركيزة 

لهم اخلدمات وفقا للقانون.

وزير العدل: تنفيذ االعدام بحق 7 ارهابيني من جن�صيات عربية خمتلفة
اكد ان رجال العدل بالمرصاد ودماء الشهداء لن تذهب سدى

تنفيذ  ع���ن  ال���ع���دل،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ح��ك��م االع������دام ���ص��ن��ق��ًا ح��ت��ى امل���وت 
م��ن  ع�����رب  اره����اب����ي����ني   )7(  ب���ح���ق 
ج��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة ب���ع���د اك��ت��م��ال 
االجراءات القانونية املتعلقة بق�صايا 
امل���دان���ني وم�����ص��ادق��ت��ه��ا م���ن رئ��ا���ص��ة 

اجلمهورية.
الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  واكد 
ل��ن ت��ذه��ب �صدى  ال�����ص��ه��داء  ان دم���اء 

للق�صا�ص  باملر�صاد  ال��ع��دل  ورج���ال 
اخوانهم  بداأه  ما  الكمال  اجلناة،  من 
من القوات االمنية واحل�صد ال�صعبي 
يف ح��رب��ه��م ال��ع��ادل��ة ���ص��د االره����اب 
ايديهم بدماء االبرياء،  ومن تلطخت 
و�صتكون ل�صولة احلق القول الف�صل 
واذنابها يف  داع�ص  تواجد  انهاء   يف 

البالد.
حكم  ان  ال���وزي���ر:  ال�صيد  واو���ص��ح 

االع������دام ق���د ن��ف��ذ ب��ح��ق ���ص��ب��ع��ة من 
عربية  جن�صيات  م��ن  االره��اب��ي��ني 

اإجراءاتهم  اكتمال  بعد  خمتلفة، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وات���خ���اذ اح��ك��ام��ه��م 
ال���درج���ة ال��ق��ط��ع��ي��ة وم�����ص��ادق��ة 
مبينا  عليها،  اجلمهورية  رئا�صة 
ان وزارة العدل �صتحقق العدالة 

نف�صه  له  ت�صول  من  كل  مبحا�صبة 
العبث بامن وا�صتقرار العراق.

وزير العدل: نبارك للعراقيني االنت�صارات الكبرة 
ونعدهم بتنفيذ الق�صا�س العادل باالرهابيني

بمناسبة تحرير ناحية القيارة في محافظة نينوى

على  واحلفاظ  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  لتح�صني  العمل  خ�صم  يف 
املف�صدين،  على  والق�صاء  عنهم  الف�صاد  يد  وابعاد  كرامتهم وممتلكاتهم 
و بني احلني واالخر يظهر بع�ص اال�صخا�ص الفا�صدين والذين يدعون 
انتمائهم اىل مكتب الوزير او قربهم من بع�ص ال�صخ�صيات القيادية يف 
الوزارة او انتمائهم لبع�ص اجلهات ال�صيا�صية وي�صعون لبث �صمومهم 
وابتزاز املواطنني وتهديد املوظفني الجناز بع�ص املعامالت الغري ا�صولية 
 وخارج ال�صوابط مما يوؤدي اىل ا�صاعة الف�صاد والتجاوز على حقوق

 املواطنني. 
فنهيب  االره��اب،  من  اخر  نوع  انها  على  االفعال  هذه  ن�صنف  اننا  واذ 
ر�صميًا  تخوياًل  اليحملون  من  مع  التعامل  عدم  اىل  املوظفني  بجميع 
املوظف  ف�صيتحمل  واال  بها  املكلفني  املهمة  ب��ن��وع  �صريح  وب�صكل 
امل��ت��ع��اون معهم ك��اف��ة ال��ت��ب��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة، وان ي��ت��م اب���الغ اجل��ه��ات 
التي  انتمائاتهم  كانت  مهما  الفا�صدين  ه��وؤالء  عن  الفور  وعلى   االمنية 

يدعونها. 
حاالت  عن  وا�صح  وب�صكل  االب��الغ  اىل  الكرام  املواطنني  ننا�صد  كذلك 
الفا�صدين وعدم االجنرار  قبل هوؤالء  لها من  يتعر�صون  التي  االبتزاز 

ورائهم.  
 داع�����ني ال���ل���ه ع���ز وج����ل ان ي��ح��م��ي ال����ع����راق وال���ع���راق���ي���ني م���ن �صر

 اال�صرار.

حتذير �صادر من وزارة العدل
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* تقدمي نبذة عن ال�سرية الذاتية لتعريف القارئ 
بتفا�سيل ال�سرية ال�سخ�سية واملهنية؟

- قبل التطرق ل�صريتي ال�صخ�صية اود ان اتطرق 
اال وه��و مو�صوع  االه��م��ي��ة،  غ��اي��ة يف  مل��و���ص��وع 
انتقال ملف حقوق االن�صان من الوزارة امللغاة اىل 
الكبرية  الوطنية  املهام  العدل باعتباره من  وزارة 
يف ظل االو�صاع االن�صانية ال�صعبة التي يتعر�ض 
داع�ض  ع�صابات  وج���ود  نتيجة  ال��ع��راق��ي��ون  لها 

واحلرب على االرهاب.  
�صقوط  قبل  ق�صمني  اىل  تق�صم  الذاتية  و�صريتي 
النظام:  �صقوط  قبل  وبعده،   الدكتاتوري  النظام 
نتيجته  تلقينا  املباد  للنظام  معار�ض  موقف  لدينا 
�صقوط  لغاية  له  المثيل  وا�صطهادًا  قا�صية  معاملة 
�صدر  احلقبة،  هذه  تلت  التي  الفرتة  اما  ال�صنم، 
التعيني  املت�صمن   2007 عام  يف  الديواين  االمر 
وبا�صرت  االن�صان  حقوق  وزارة  وكيل  مبن�صب 
ال����وزارة  وك��ي��ل  ب�صفة  فيها  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  اع��م��ايل 
باجلوانب  تخ�ص�صت  واملالية  االداري��ة  لل�صوؤون 
جامعة  ال��ق��ان��ون/  كلية  خ��ري��ج  ك��وين  القانونية 
وا�صتمريت  العملية  امل��م��ار���ص��ة  حيث  م��ن  ب��غ��داد 
باملن�صب لغاية تاريخ الغاء الوزارة ونقل خدماتنا 
كانت  وق��د   1/3/2016 يف  ال��ع��دل  وزارة  اىل 
ممار�صتنا اعمالنا الوظيفية وكما يلي: يف اجلانب 
ب�صفة  االن�صان  حقوق  ب���وزارة  عملنا  االداري: 
ومن  وامل��ال��ي��ة  االداري����ة  لل�صوؤون  ال����وزارة  وكيل 
خالل القرارات االدارية مار�صنا اال�صالح االداري 
التي  ال�صحيحة  غري  االدارية  امل�صارات  لت�صحيح 
كانت �صائدة قبل جميئنا وبذلنا جهودًا كثيفة لبناء 
والنزاهة  بالكفاءة  اخلا�صة  الوظيفية  اال�ص�ض 
وبناء القدرات كان عملنا وا�صحًا بحيث مل ت�صجل 
من  الرقابية  اجلهات  قبل  من  �صلبية  مالحظة  اي 
حيث االداء كما تراأ�صنا العديد من اللجان االدارية 
اع��داد  وجلنة  االداري  كاال�صالح  املهمة  واملالية 

الو�صف الوظيفي وخلية االزمة املالية وغريها.
بجانبني  ال��ع��م��ل  ينق�صم  ال��ف��ن��ي:  اجل��ان��ب  ويف 
ويف  ال����دويل(،  و)ال�صعيد  ال��وط��ن��ي(  )ال�صعيد 
ال��ل��ج��ان ذات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��راأ���ص��ن��ا  ال�����ص��ق االول 
ازالة  العالقة يف جمال حقوق االن�صان مثل جلنة 
الفيلية  الكرد  ب�صريحة  التي حلقت  ال�صلبية  االثار 
وا���ص��راف��ن��ا ع��ل��ى م��ل��ف امل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة وك��ذل��ك 
الدم ومطابقتها مع  احلملة الوطنية جلمع عينات 
جمال  يف  كبري  دور  لنا  كان  وكذلك  ال�صهداء  ذوي 
بال�صجون  اخلا�صة  الر�صد  ف��رق  على  اال���ص��راف 
يف  ودورن��ا  االره��اب  و�صحايا  االحتجاز  ومراكز 
االعالمية  ال�صيا�صة  ور�صم  داع�ض  انتهاكات  ر�صد 
واق���رتاح  الت�صريعات  بع�ض  تعديل  يف  وك��ذل��ك 
اجتماعات  وح�صور  ب�صاأنها  القوانني  م�صاريع 
وزارة  مع  بالتعاون  والنارحني  الالجئني  جلنة 

اخلارجية.
اما العمل يف اجلانب الدويل، فقد تراأ�صنا العديد 
من اللجان املهمة يف هذا ال�صعيد فقد كلفت برئا�صة 
اخل��راء  او  اخل��وا���ض  امل��ق��رري��ن  ا�صتقبال  جلنة 
تدويل  جلنة  وكذلك  املتحدة  االمم  لدى  امل�صتقلني 
�صراح  اطالق  متابعة  وجلنة  املباد  النظام  جرائم 
�صوؤون  جلنة  وكذلك  واالج��ان��ب  العرب  امل��ودع��ني 
اللجان  بع�صوية  و�صاركت  والالجئني  النازحني 
اخلا�صة باعداد التقرير الدوري ال�صامل وتروؤ�صنا 
جمل�ض  دورات  اج��ت��م��اع��ات  يف  ال���ع���راق  وف����د 
املتحدة  االمم  مقر  يف  جنيف  يف  االن�صان  حقوق 
اال�صرى واملفقودين  املبا�صر على ملف  واال�صراف 
طرحنا  ومت  وال��ك��وي��ت��ي  االي�����راين  اجل��ان��ب  م��ع 
)دي��رب��ان(  م��وؤمت��ر  يف  العمل  اوراق  م��ن  ال��ع��دي��د 
اال�صتعرا�صي �صد العن�صرية والتمييز العن�صري 
وحتديد الية اال�صتعرا�ض الدوري ال�صامل وكذلك 
ال�صحافة وحماية  املراأة وحرية  العنف �صد  حول 
ع��وائ��ل  م��ن  االالف  م��ع��ان��اة  وان���ه���اء  ال�صحفيني 
بجرائم  وال��ت��ع��ري��ف  اجل��م��اع��ي��ة  االب����ادة  �صحايا 
خالل  م��ن  االن��ت��ه��اك��ات  وت��وث��ي��ق  ال�صابق  ال��ن��ظ��ام 
وامل�صاهمة  الوطني  املتحف  ان�صاء  على  اال�صراف 
وكذلك  وفنيًا  اداري���ا  م�صتلزماته  كافة  تامني  يف 
امل��ع��اه��دات  اىل  ال��ع��راق  ان�����ص��م��ام  يف  امل�صاهمة 
ان�صاء  على  اال�صراف  وكذلك  الدولية  واالتفاقيات 
براجمه  واط��الق  االن�صان  حلقوق  الوطني  املركز 
التوعية ون�صر ثقافة حقوق االن�صان لكافة �صرائح 

املجتمع والذي يعد �صرحًا وطنيًا كبريًا.
ظل  يف  الهامة  امللفات  من  االن�سان  حقوق  ملف   *
العمليات الع�سكرية واالو�ساع ال�سعبة التي ي�سهدها 

املهجرون, ما الذي حتقق يف هذا اجلانب ؟
عن  امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  اجل��ان��ب  ه���ذا  - حققنا يف 
يف  داع�����ض  ع�صابات  ترتكبها  ال��ت��ي  االن��ت��ه��اك��ات 

املناطق امل�صيطر عليها، حيث �صكلت وزارة حقوق 
لتق�صي احلقائق  )امللغاة( جلنة خمت�صة  االن�صان 
يف  االره��اب��ي��ة  داع�����ض  ع�صابات  انتهاكات  ح��ول 
وزارة  بتزويد  اللجنة  هذه  وقامت   ،2014 عام 
اخلارجية مبلف كامل يت�صمن، ا�صماء ومعلومات 
و�صجن  �صبايكر  قاعدة  من  املفقودين  عن  كاملة 
من  ال��ع��ي��ان  ال�صهود  با�صماء  وق��وائ��م  ب��ادو���ض، 
�صجن  اىل  املنقولني  وال��ن��زالء  املدنيني  ال�صكان 
بت�صكيل  ال����وزارة  ���ص��ارك��ت  ال��ف��درايل،  جمجمال 
اللجنة الديوانية جلنة االمر الديواين رقم )60( 
ال�صابق  العدل  ال�صيد وزير  2014 برئا�صة  ل�صنة 
من  ال��وزارات  من  عدد  ال�صمري، وع�صوية  ح�صن 
اخلارجية  ووزارة  االن�صان  حقوق  وزارة  بينها 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ملالحقة  ت��ت��وىل، درا����ص���ة اخل���ي���ارات 
االرهابية  داع�ض  ع�صابات  من  اجلرائم  مرتكبي 
م��ع��ه��م، وت��وث��ي��ق ج��رائ��م ع�صابات  وامل��ت��ع��اون��ني 
جرائم  م�صتوى  اىل  ت�صل  التي  االرهابية  داع�ض 
بتزويد جمل�ض  ال��وزارة  قامت  االب��ادة اجلماعية، 
التقارير  بكافة  االن�صان  حقوق  جلنة   – النواب 
على اقرا�ض مدجمة عن جرائم انتهاكات ع�صابات 
وزارة  زودت  كما   ،2015 عام  االرهابية  داع�ض 
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  )امل���ل���غ���اة(  االن�����ص��ان  ح��ق��وق 
معلومات تف�صيلية عن كافة اجلرائم التي ارتكبتها 
املا�صة  اجلرائم  منها،  االرهابية  الع�صابات  هذه 

واملناطق  العدد  حيث  من  البدن  و�صالمة  باحلياة 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت ف��ي��ه��ا، واجل���رائ���م امل��رت��ك��ب��ة �صد 
وقد  االط��ف��ال،  �صد  املرتكبة  واجل��رائ��م  االقليات، 
ت�صكيل جلنة تق�صي احلقائق  مت يف هذا اجلانب 
االن�صان  ح��ق��وق  جمل�ض  ق���رار  مب��وج��ب  ال��دول��ي��ة 
وفد  مبرافقة  العراق  بزيارة  وقامت  )اأ/د/22( 
عن  ممثل  ع�صويته  يف  ���ص��ارك  ع��راق��ي  حكومي 
بتقرير  اللجنة  تزويد  االن�صان ومت  وزارة حقوق 

مف�صل عن اجلرائم االرهابية لع�صابات داع�ض.
* مقررات جمل�س العدل وجهت باإعادة ت�سكيل دائرة 
ماهي  العدل,  وزارة  هيكلية  �سمن  االن�سان  حقوق 

تفا�سيل هذا الت�سكيل؟ 
العدل  جمل�ض  جل�صة  يف  وا�صتعر�صنا  �صبق   -
اخلام�صة لعام 2016 التزامات الوزارة بعد دمج 
وزارة حقوق االن�صان معها وبينا ان العراق مرتبط 
باأكرث من اتفاقية دولية يف جمال حقوق االن�صان 
هذا  حول  تقارير  بتقدمي  التزامات  عليه  وترتتب 
دولية  منظمة  من  اكرث  هناك  وباملقابل  املو�صوع 
حقوق  جم��ال  يف  ال��ع��راق  عن  دولية  تقارير  تقدم 
واقرتحنا  التقارير  هذه  اجابة  من  والبد  االن�صان 
ا�صتقالل عمل حقوق االن�صان عن الدوائر العدلية 
االن�صان  حقوق  وزارة  عمل  ا�صتمرارية  ل�صمان 
االن�صان  حقوق  لدائرة  هيكلية  وقدمنا  )امللغاة( 
ال��وزارة وت�صم جمموعة من  تكون �صمن هيكلية 
االق�صام وال�صعب مع بيان مهامها وواجباته، وقد 
احال ال�صيد الوزير د. حيدر الزاملي، هذا املقرتح 
بقانون  بالنظر  املخت�صة  ال��وزاري��ة  اللجنة  اىل 
)ق�صم  ه��ي:  االق�صام  وه��ذه  وت�صكيالته،  ال���وزارة 
ق�صم  الدولية،  االتفاقيات  ق�صم  التقارير،  كتابة 
االح�صاء(، وبالتايل يتكون كل ق�صم من عدة �صعب 
تتوىل مهامها �صمن الت�صكيل، طموحنا ان ت�صبح 
هناك دائرة متخ�ص�صة بحقوق االن�صان يف وزارة 
ال���وزارة  يف  اال�صا�صي  ودوره���ا  الهميتها  ال��ع��دل 
واختزال  دم��ج  يف  احل��ايل  احلكومة  توجه  ولكن 
يف  العمل  بقي  املالية  النفقات  و�صغط  ال��وزارات 
هذا املجال مقت�صرًا على االق�صام الثالثة املذكورة 
حتديد  مت  حيث  القانونية  للدائرة  والتبعة  انفا 
ان�صئت  ال��ذي  الغر�ض  لتلبي  اليها  املوكلة  مهامها 
من اجله لكتابة التقارير والرد عليها وكل مايتعلق 
التزامات  لتنفيذ  وال��روت��وك��والت  باالتقاقيات 

الدولة اجتاه هذه االتفاقيات.
* ملف النازحني من امللفات ال�ساخنة, ماهو دور ق�سم 
ال�سريحة  هذه  احتياجات  متابعة  يف  االن�سان  حقوق 
وماهو م�ستوى التن�سيق مع اجلهات احلكومية االخرى 

العادتهم اىل مناطق �سكناهم؟
م�صتمر  التن�صيق  يراعي  االن�صان  حقوق  جانب   -
وق��د مت يف هذا  االخ���رى  اجل��ه��ات احلكومية  م��ع 
للم�صح  االولية  بالنتائج  اخلال�صة  متابعة  ملجال 
 )2014( ل�صنة  ال��ع��راق  يف  للنازحني  ال��وط��ن��ي 
املركزي  اجلهاز  التخطيط/  وزارة  اعدتها  والتي 
النازحة  اال�صر  عدد  بان  فيها  جاء  حيث  لالح�صاء 
وبلغ  ا�صرة  الف   )150،027( بامل�صح  امل�صمولة 

فرد  الف   )782،392( النازحة  اال�صر  افراد  عدد 
موزعة ح�صب املحافظات وح�صب نوع ال�صكن من 
)دور العبادة، املخيمات، الفنادق، مباين املدار�ض، 
والكرفانات(، وهنالك من ا�صتطاع ال�صكن يف دور 
ان  كما  ا�صت�صافة(  او  )كاإيجار  �صكنية  �صقق  او 
يعك�ض  مما  للتعذيب  تعر�صت  اال�صر  بع�ض  هناك 
ترك  اىل  باال�صافة  االرهابية  الع�صابات  وح�صية 

التعليم بعمر )6( �صنوات فاكرث.
واملهجرين  الهجرة  وزارة  قدمت  فقد  وب��دوره��ا 
توزعت  ال��ن��ازح��ة  لال�صر  امل�����ص��اع��دات  م��ن  العديد 
التجهيز  او  امل��ادي  الدعم  من  خمتلفة  ا�صكال  على 
الغذائية واملفرو�صات واملنزلية واملالب�ض،  باملواد 
باال�صافة اىل ما �صاهمت به اجلهات احلكومية مع 
باقي اجلهات الدينية واملنظمات الدولية ومنظمات 
املجتمع املدين يف تقدمي الدعم وامل�صاعدات لال�صر 

النازحة.
دورن��ا  ك��ان  داع�ض  دخ��ول  من  االوىل  الفرتة  ويف 
)رقابي( وحاليا )رقابي جزئي( يقت�صر على جمع 
املعلومات للرد على التقارير لوجود جلنة مركزية 
ال�صيد  برئا�صة  ال��وزراء  جمل�ض  من  بقرار  م�صكلة 
املطلك  �صالح  د.  )ال�صابق(،  ال��وزراء  رئي�ض  نائب 
ال�صعوبات  وتذليل  م�صاعدات  تقدمي  مهام  تتوىل 

بالتن�صيق مع اقليم كرد�صتان.
جمال  يف  توقيعها  مت  التي  ال�سابقة  االتفاقيات   *
حقوق االن�سان دوليًا كيف يتم اجناز اجلانب املتعلق 

باحلكومة حاليًا؟
د.  الوزير  ال�صيد  برئا�صة  جلنة  �صكلت  اجل��واب: 
جلان  وكذلك  وزاري  امر  مبوجب  الزاملي،  حيدر 
والتو�صيات  االت��ف��اق��ي��ات  تنفيذ  ملتابعة  ف��رع��ي��ة 
مثل  اتفاقية  ولكل  التقارير  وكتابة  بها  اخلا�صة 
تقرير جلنة مكافحة التمييز العن�صري الذي �صيتم 
�صابقا  خولت  حيث   2017 ع��ام  مطلع  مناق�صته 
التقارير وبعدها  على  للرد  االن�صان  وزارة حقوق 
الغيت ثم خول جمل�ض امل�صت�صارين بذلك ثم خولت 
املعنية  الثالثة  االق�صام  خ��الل  م��ن  ال��ع��دل  وزارة 
بحقوق االن�صان التابعة للدائرة القانونية والعمل 

م�صتمر بهذا اجلانب.   
�سد  خارجية  جهات  ت�سنها  كبرية  هجمة  هنالك   *
يف  االن�سان  حلقوق  انتهاكات  وجود  ب�ساأن  احلكومة 
يف  �سابقًا  الوزارة  لعبته  الذي  الدور  ماهو  العراق, 
لتاكيد  املعتمدة  احلالية  اخلطط  وماهي  مواجهتها 

التزام احلكومة بجانب حقوق                        االن�سان؟
وزارة  خولت  ال����وزراء  جمل�ض  ق��رار  مبوجب   -
ح��ق��وق االن�����ص��ان )امل��ل��غ��اة( ���ص��الح��ي��ة  ال���رد على 
مثل  االن�����ص��ان  بحقوق  املعنية  املنظمات  تقارير 
)هيومن رات�ض ووت�ض والعفو الدولية( بالتن�صيق 
حقوق  وزارة  وك��ان��ت  املعنية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع 
وخراتها  بيانات  قاعدة  خالل  من  تعمل  االن�صان 
املتخ�ص�صة باعداد ردود مهنية متقنة للتعامل مع 
ال�صرعة  ت�صمن  عمل  قواعد  وت�صع  التقارير،  تلك 
والدقة يف العمل العداد تلك الردود من خالل نقاط 
ال��وزارات املعنية ل�صمان املواعيد يف  ات�صال يف 
املجال،  هذا  يف  العمل  يف  مهمة  نقطة  وهي  ال��رد 
ويف  التالية  اجل��وان��ب  ال���وزارة،  تلك  وت�صتخدم 
لتف�صري  ال�صليمة  القانونية  ال��روؤي��ة  مقدمتها، 
الن�صو�ض القانونية ومقاربتها لاللتزمات املعنية 
الدولية،  االتفاقيات  مبوجب  االن�����ص��ان  بحقوق 
والر�صد امليداين ملزاعم االنتهاكات وحتديد مدى 
خمتلف  يف  املحدثة  واالح�����ص��اءات  م�صداقيتها، 
املجاالت، و�صرعة االجراءات من خالل خطة عمل 
حمكمة ل�صري املعامالت، وبعد الغاء وزارة حقوق 
احلكومية  اال�صالحات  حزمة  �صوء  يف  االن�صان 
 ،2015 ع���ام  يف  ال�����وزراء  جمل�ض  ق���رار  ���ص��در 
و�صكل فريق عمل برئا�صة ممثل م�صت�صارية االمن 
الوطني / املركز الوطني للتخطيط امل�صرتك، وقد 

نقلت املهام املوكلة بوزارة حقوق االن�صان امللغاة 
الدولية  واالت��ف��اق��ي��ات  التقارير  بكتابة  املتعلقة 
للعراق  الدولية  حلقوق االن�صان ونقل االلتزامات 
عمل  تفا�صيل  وكافة  التعاهدية  التقارير  وكتابة 
العدل،  وزارة  اىل  امللغاة  االن�صان  حقوق  وزارة 
االداري  االم���ر  ���ص��در  فقد  ت��ق��دم  م��ا  وا���ص��اف��ة اىل 
 20 امل��رق��م )29( يف  امل�����ص��ت�����ص��اري��ن   ع��ن ه��ي��ئ��ة 
االن�صان  حقوق  مكتب  با�صتحداث   6/2016/
�صيا�صات  تن�صيق  يتوىل  امل�صت�صارين  هيئة  يف 
وب���رام���ج ح��ق��وق االن�����ص��ان م���ع وزارت�����ي ال��ع��دل 
�صوء  ويف  اخ���رى،  مهام  ع��ن  ف�صال  واخل��ارج��ي��ة 

يخ�ض  املو�صوع  ان  االت��ي،  نبني  ان  نود  تقدم  ما 
ال�صلطة  م�صوؤولية  �صمن  تقع  حكومية  التزامات 
احلكومي  للجهاز  خمولة  كانت  والتي  التنفيذية، 
حقوق  )وزارة  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  مبلف  املخت�ض 
العدل  وزارة  اىل  انتقل  وق��د  امل��ل��غ��اة(،  االن�����ص��ان 
�صمن حزمة اال�صالحات التي اطلقها ال�صيد رئي�ض 
يت�صم  امللف  وه��ذا   ،2015 ع��ام  �صيف  ال���وزراء  
حقوق  جمال  يف  خرة  ويتطلب  العالية  باملهنية 
احلكومية  بال�صيا�صات  ت��ام��ة  وم��ع��رف��ة  االن�����ص��ان 
واملجتمع  احلكومية  املوؤ�ص�صات  م��ع  وت��وا���ص��ل 
امل���دين ور���ص��دا دائ��م��ا وحم��دث��ا حل��ق��وق االن�صان 
)ت�صريعية  خا�صة  طبيعة  ذات  بيانات  وق��اع��دة 
واجرائية(، يف حني ان املفو�صية امل�صتقلة حلقوق 
ل�صنة   53 رقم  القانون  مبوجب  املن�صاة  االن�صان 
وان  احلكومة  ميثل  ال  رقابي  جهاز  هي   2008
مركزها  ان  ك��م��ا  ب��احل��ك��وم��ة  ت��رت��ب��ط  ال  وظيفتها 
اط��ار  يف  تعمل  منطقيا  وه��ي  م�صتقل  ال��ق��ان��وين 
تقاريرها،  وتن�صر  ال�صلطات  اعمال  على  الرقيب 
خطا  ميثل  حكومية  جلنة  اية  يف  متثيلها  فان  لذا 
التقارير  النها قد تكون م�صدرا ملعلومات اعتمدت 
ومن  جانب  من  ه��ذا  تقاريرها  يف  عليها  الدولية 
جانب اخر فان متثليها يف اللجان احلكومية يوؤثر 
املوؤ�ص�صات  بني  ومركزها  ا�صتقالليتها  على  �صلبا 

الوطنية املعنية بحقوق االن�صان.
اجل  من  اجلانب  هذا  يف  مت  الذي  التحرك  هو  ما   *
انتقاله  بعد  االن�سان  حقوق  ملف  يف  تكامل  حتقق 

لوزارة العدل مع اجلهات احلكومية االخرى؟
- وفقا لتوجيهات ال�صيد الوزير د. حيدر الزاملي، 
وحيث ان موظفي وزارة حقوق االن�صان املعنيني 
العدل  وزارة  اىل  امللف  مع  انتقلوا  قد  باملو�صوع 
تكليف  هو  للعمل  واال�صرع  االف�صل  الطريق  فان 
– اق�����ص��ام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  )ال����دائ����رة  ال���ع���دل  وزارة 
تقارير  على  ال���رد  مب��ه��ام  فيها(  االن�����ص��ان  ح��ق��وق 
اال�صتناد  وباالمكان  البحث،  مو�صوع  املنظمات 
املعنية  املوؤ�ص�صات  من  املتح�صلة  املعلومات  على 
وو�صع  ال��ت��ق��اري��ر  على  ل��ل��رد  التقرير  مب��و���ص��وع 
بعيدا  املوؤ�ص�صات  تلك  مع  للتوا�صل  منا�صبة  الية 
نقاط  ان�صاء  خ��الل  من  واملخاطبات  ال��روت��ني  عن 
على  احل�صول  ل�صرعة  املوؤ�ص�صات  تلك  يف  ات�صال 
املعلومات، ومن املمكن ا�صراك كل من م�صت�صارية 
اعتماد  يف  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  ال��وط��ن��ي  االم���ن 
الردود كلما ا�صتدعت ال�صرورة وح�صب مو�صوع 
حقوق  مفو�صية  لتمثيل  حاجة  ال  ان��ه  كما  ال���رد، 
التوا�صل  وباالمكان  االج��راءات  تلك  يف  االن�صان 

معها كلما ا�صتدعت احلاجة ذلك. 
* تقدمي فكرة عن اللجنة املركزية حلقوق االن�سان 
برئا�سة وزارة العدل, وما هي املنجزات املتحققة من 

خاللها؟
ب��ت��اري��خ  يف  امل���رك���زي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����ص��ك��ي��ل  مت   -
العدل  وزي���ر  ال�صيد  برئا�صة   19/6/2016
من  ع��دد  وممثلي  املخت�صني  وبع�ض  وع�صويتنا 
)كتابة  ت��ت��وىل:  احلكومية  والهيئات  ال����وزارات 
اليها  ان�صم  التي  لالتفاقيات  التعاهدية  التقارير 
املالحظات  على  وال��رد  عليها،  ال��ع��راق  �صادق  او 
وال��ت��و���ص��ي��ات ال��ت��ي ت���رد ع���ن ك��ت��اب��ة ال��ت��ق��اري��ر، 
واملمثلني  االن�����ص��ان  بحقوق  املعنيني  وا�صتقبال 
ا�صتقبال  االن�����ص��ان،  حقوق  جمل�ض  يف  الدوليني 
املركزية  اللجنة  ولرئي�ض  اخل��وا���ض،  امل��ق��رري��ن 
لكل  الدولية  التقارير  لكتابة  فرعية  جلان  ت�صكيل 
اتفاقية، ولرئي�ض اللجنة املركزية ا�صت�صافة ممثل 
عن اي وزارة غري ممثلة يف اعمال اللجنة املركزية 
عمل  يخ�ض  مو�صوع  ح��ول  ب��راأي��ه  لال�صتئنا�ض 
الوزارة، كما ان العمل م�صتمر بني اللجنة املركزية 
لغر�ض  املعنية  االن�صان  اق�صام حقوق  اعاله وبني 
تقدميها  لغر�ض  الدورية  الدولية  التقارير  اجناز 

يف الوقت املنا�صب.
التقارير  تقدمي  تتبنى  التي  اجلهات  هي  من   *
تطابقها  ومدى  حقوق  انتهاكات  وجود  عن  املفربكة 
وجه  على  وال�سجون  العراق  يف  العام  الو�سع  مع 

اخل�سو�س؟
ب��االج��اب��ات  ال�����ص��وؤال تتعلق  - االج��اب��ة ع��ن ه���ذا 
االن�����ص��ان  ح��ق��وق  ق��ام��ت وزارة  ح��ي��ث  ال�����ص��اب��ق��ة 
)�صابقًا( بالرد على التقارير املزيفة والكاذبة التي 
حتتوي على معلومات مغايرة ملا يجري على ار�ض 
الواقع وت�صل اىل بع�ض املنظمات الدولية املعنية 
ال��دول��ي��ة،  العفو  مثل)منظمة  االن�����ص��ان  بحقوق 
ومنظمة هيومن رايت�ض ووت�ض ، منظمة را�صتي( 
من خالل مفاحتة وزارة اخلارجية بتقارير مف�صلة 
هذا  يف  احلكومة  اتخذتها  التي  االج����راءات   ع��ن 

املجال. 

اأجرى احلوار / غزوان الظاملي

مهام وطنية كبرية تديرها وزارة العدل �سمن دوائرها يف بغداد واملحافظات حققت من خاللها الن�ساب الالزم ل�سمان حقوق 
املواطنني والق�سا�س ممن ينتهكون حرماتهم, االمر الذي جعل الوزارة يف �سادرة التقييم ال�سهري خالل العامني املا�سي واحلايل 

يف ت�سنيف االجناز احلكومي, وهذه االدوار الكبرية املتحققة با�سراف ومتابعة ال�سيد وزير العدل د. حيدر الزاملي, �ساهمت 
مينح الوزارة الثقة الدارة ملفات اخرى ح�سا�سة ويف مقدمتها ملف وزارة حقوق االن�سان امللغاة, كونها تدخل �سمن اخت�سا�س 

الوزارة الذي يعنى مبتابعة حقوق املواطن يف الدوائر العدلية اخلدمية, ا�سافة اىل ا�ستمال الوزارة على جانب ادارة ال�سجون 
ومتابعة احتيجات النزالء وتوفري الرعاية لهم, هذه التفا�سيل وغريها من املو�سوعات طرحتها �سحيفة )العدل واملجتمع( على 

وكيل وزارة العدل/ وكالة اال�ستاذ ح�سني نا�سر الزهريي الطالع القراء الكرام على تفا�سيلها. 

وكيل الوزارة: ملف حقوق االن�سان 
من املهام الوطنية الكبرية املناطة بوزارة العدل

 قامت وزارة حقوق االنسان )سابقًا( بالرد على التقارير المزيفة والكاذبة التي تحتوي على المعلومات المفبركة من خالل مفاتحة 
وزارة الخارجية بتقارير مفصلة عن االجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال 

لضمان استمرارية عمل وزارة حقوق االنسان 
)الملغاة( وقدمنا هيكلية لدائرة حقوق االنسان 
تضم مجموعة من االقسام والشعب، وقد احال 
السيد الوزير د. حيدر الزاملي، هذا المقترح الى 
اللجنة الوزارية المختصة بالنظر بقانون الوزارة 

وتشكيالته

في ملف حقوق االنسان 
ساهمنا بجمع المعلومات 

عن االنتهاكات التي 
ترتكبها عصابات داعش، 

عبر لجنة مختصة لتقصي 
الحقائق حول االنتهاكات 

في عام 2014

في الفترة االولى من 
دخول داعش كان دورنا 
)رقابي( وحاليا )رقابي 
جزئي( يقتصر على جمع 
المعلومات للرد على 
التقارير لوجود لجنة 
مركزية مشكلة بقرار من 
مجلس الوزراء
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امل�س�ؤولني االداريني من نظرة ان�سانية

يرجع  املديرين  عمل  طبيعة  يف  اختالف  واأن 
املدير  لها  يتعر�ض  �ضغوط  ع��دة  اىل  اأ�ضا�ضًا 

وتق�ضم ال�ضغوط اىل ق�ضمني وكمايلي :-
1- ال�ضغوط الداخلية 

األ��ت��زام��ات  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال�����ض��غ��وط  وه���ي 
اأي  واأن  معيته  يف  الذين  العاملني  جتاه  املدير 
تنق�ضم  اأن  الب��د  العاملني  م��ن  كبرية  جمموعة 
اىل جمموعات عمل �ضغرية يرمي كل منها اىل 

حتقيق هدف معني حيث ي�ضعى املدير دائمًا اىل 
م�ضتلزمات  من  معه  العاملني  اأحتياجات  توفري 
�ضعوبة  من  بالرغم  العمل  ال�ضتمرار  �ضرورية 

العمل يف بع�ض مفا�ضله.
ال�ضعور باخلوف  املدير حتت �ضغط   يقع  وقد 
من  العاملني  كفاءة  لعدم  اأحيانًا  امل�ضوؤولية  من 
العاملني  كفاءة  عدم  اأخ��رى  ناحية  ومن  ناحية 
اأث��ن��اء  منهم  ق��ري��ب  ي��ك��ون  اأن  يحتاج  مم��ا  معه 

االعمال  اأجن��از  يف  لهم  كمدرب  وي�ضبح  العمل 
املكلفني بها .

2- ال�ضغوط اخلارجية

وهي ال�ضغوط التي تتمثل يف التزامات املدير 
االدارة  تكون  ك��اأن  منه  اأعلى  م�ضتويات  جت��اه 
تغيري  �ضكل  على  االوام���ر  تكون  وق��د   , العليا 
اأ�ضلوب منط العمل , وقد تكون هذه ال�ضغوط 
التزامات  �ضكل  على  ال��دائ��رة  خ��ارج  التزامات 

مفرو�ضة عليه .
وكذلك هناك نوع من ال�ضغوطات والتي تتمثل 
باالجهزة الرقابية والتي تتدخل يف عمل املدير 
ما تطلبه  اأو عن طريق  �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة 

من معلومات .
ومن خالل ذلك نعرف ان املدير يكون م�ضوؤول 
عن تنمية العاملني الذين يف معيته وما يتداخل 
من م�ضاكل �ضواء كانت خا�ضة بالعاملني املراد 
ت��دري��ب��ه��م اأو م�����ض��ادر ال��ت��دري��ب امل��ت��اح��ة وم��ا 
الوفاء  عن  قا�ضرة  تكون  قد  برامج  من  تقدمه 

باأحتياجات العاملني .

     ولذلك يكون رد فعل املدراء جتاه ال�ضغوط 
الناجمة  ال�ضغوط  ���ض��واءًا  عليهم  تقع  ال��ت��ي 
باأنواعها  ال�ضغوط  عن  اأو  اال�ضتقرار  عدم  عن 
اأنواع املدراء يف  اأن ينق�ضم  لوجدنا باأنه ميكن 
اأن��واع  ثالثة  اىل  ال�ضغوط   مع  التعامل  حالة 

وكمايلي :-

ب�ضكل  ال�ضلبي  املدير  وه��و   : االول  النوع   -1
كلي والذي يتقبل االمور على عالتها فهو م�ضامل 
جميع  اأر���ض��اء  اأال  يعنيه  وال  درج��ة  اأق�ضى  اىل 
االطراف �ضواءًا العاملني معه اأو االدارة العليا .
الذي يتقبل حالة  الثاين : هو املدير  النوع   -2
ع���دم اال���ض��ت��ق��رار وع��ك�����ض ه���ذه ال�����ض��غ��وط اىل 
واخل��وف  الرهبة  م��ن  ج��وًا  في�ضيع  مرئوؤ�ضيه 
ويعمل  ال�ضغوط  هذه  يتقبل  من  فمنهم  بينهم 
هذه  فيقاوم  ذلك  يتقبل  ال  ومنهم  تنفيذها  على 
اأما  معروف  م�ضريه  ويكون  ب�ضدة  ال�ضغوط 

ي�ضغله  ال��ذي  املن�ضب  من  اأع��ف��اءه  اأو  العقوبة 
الن�ضبة  امل���دراء  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  وميثل  كمدير 

الكبرية.
3- النوع الثالث : وهو ذلك املدير الذي يقاوم 
اال�ضتف�ضار  كثري  ويكون  اال�ضتقرار  عدم  حالة 
ليثبت احلقائق ويقاوم ال�ضغوط  من م�ضدرها 
اال�ضا�ضي وهوؤالء قلة يف جمتمع املدراء ويكون 
يف  معرفة  اأو  علم  على  ي�ضتندون  ه��وؤالء  اأغلب 
الأ�ض�ض  وفقًا  ويعملون  اليهم  املوكلة  االع��م��ال 

علمية �ضليمة ودون اأية �ضغوط .
وبالتايل البد للمدراء اأن ي�ضمدون يف مواجهة 
�ضلبي  م��وق��ف  يتخذ  وال  ب��اأن��واع��ه��ا  ال�ضغوط 

اأجتاهها .
واأهم من ذلك البد من توفري اال�ضتقرار للمدراء 
تدق  التي  ال�ضغوط  حدة  تخفيف  على  والعمل 
لعملهم  املنا�ضب  اجل��و  وتهيئة  روؤو�ضهم  ف��وق 

ليكون اأكرث دقة وفاعلية. 

ال�ضيد  ال��ع��دل  وزارة  وكيل  ا���ض��اد 
ال��دائ��رة  ب���دور  ال��زه��ريي,  ح�ضني 
ال���ع���دل,  وزارة  يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ويف  كبرية  وطنية  ملهام  بادارتها 
احلكومة  ع��ن  التقا�ضي  مقدمتها 

العراقية يف الدعاوى اخلارجية.
ذك���ر ال�����ض��ي��د ال��وك��ي��ل ذل����ك, خ��الل 
مدير  مع  االول  االجتماع  تروؤ�ضه 
عام الدائرة القانونية وكالة ال�ضيد 
امل�ضت�ضار احمد عبد الكرمي املعيني 
ال��دائ��رة,  اق�ضام  م���دراء  وال�����ض��ادة 
ومت خالل االجتماع الوقوف على 
التي  والتحديات  املعوقات  اب��رز 

تواجه عمل الدائرة.

الدائرة  ان  الوكيل:  ال�ضيد  وق��ال 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ع��ت��ر م���ن ال���دوائ���ر 
وا�ضعة  م��ه��ام  ت��ت��وىل  ال��ت��ي  املهمة 
وا���ض��ا���ض��ي��ة يف ال�����وزارة, م��وؤك��دا 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال������دوؤوب وال��ك��ف��اءة 
واالخ��ال���ض واجل��دي��ة وال��ن��زاه��ة 
يعد  وال���ذي  ال��ق��ان��ون  تطبيق  يف 
�ضت�ضاهم  والتي  العمل  ثوابت  من 
ا�ض�ضه,  وتدعيم  ال��وط��ن  بناء  يف 
بتطبيق  ال��وزارة  �ضروع  ان  مبينا 
ن���ظ���ام االر����ض���ف���ة ���ض��ي�����ض��اه��م يف 
تنظيم �ضياقات العمل يف الدائرة, 
احلكومة  م�ضروع  لتطبيق  وميهد 

االلكرتونية.

ك�ضفت دائرة الكتاب العدول التابعة لوزارة العدل عن 
الكاتب  دائرة  يف  الر�ضمية  بامل�ضتم�ضكات  تزوير  حالة 

العدل البياع امل�ضائي, واحالة املزورين اإىل الق�ضاء.
الطائي,  ح�ضني  العدول  الكتاب  دائ��رة  عام  مدير  وقال 
امل�ضائي يف  ال��ب��ي��اع  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  دائ���رة  ك���وادر  ان 
بغداد, متكنت من ك�ضف حالة تزوير يف امل�ضتم�ضكات 
الر�ضمية بعد تدقيقها من كاتب العدل الدائرة, مبينا اإن 
هذه احلاالت ي�ضعى البع�ض من خاللها اال�ضتيالء على 

ممتلكات املواطنني.
واكد املدير العام: ان الكوادر القانونية للدائرة اتخذت 
ال�ضكوى  وحركت  امل��زور  بحق  القانونية  االإج���راءات 

اجلزائية �ضده, بعد ت�ضليمه للجهات االأمنية املخت�ضة, 
مبينا ان مكافحة الف�ضاد ال تخلو من املخاطر, و�ضيكون 
يف  املوظفني  لباقي  حافزا  النهج  هذا  على  اال�ضتمرار 

الدوائر االخرى ملحاربة املف�ضدين.
واأ�ضاف املدير العام: ان وزير العدل د. حيدر الزاملي, 
وجه مبتابعة املو�ضوع والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة 
من  لكل  عرة  وليكون  جزائه  للقانون  املخالف  لينال 
يرتتب  وما  املخالفة  هذه  مثل  ارتكاب  نف�ضه  له  ت�ضول 
عليه من �ضرر بحقوق االخرين, م�ضيدا بالدور الكبري 
وتكرمي  امل�ضائي  البياع  العدل  الكاتب  دائ��رة  لكوادر 
�ضكر  بكتب  التزوير  ح��االت  اكت�ضفوا  الذين  املوظفني 

ومكافئة مالية تقديرا لدورهم يف احلفاظ على حقوق 
املواطنني. 

ميتلكون  العدول  الكتاب  دائ��رة  مالكات  ان  اىل  ي�ضار 
خرات يف جمال ك�ضف امل�ضتم�ضكات والوثائق املزورة 
نتيجة خ�ضوعهم لدورات خمت�ضة يف املعهد الق�ضائي, 

وبا�ضراف ا�ضاتذة خمت�ضني من وزارة الداخلية.
تتلخ�ض  ال��ع��دل,  كاتب  مهام  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
وا�ضفاء  ق��ان��ون��ي��ًا,  م�ضتندًا   27 وت�ضديق  بتوثيق 
ال�ضفة القانونية عليها العتمادها يف دوائر الدولة منها 
الكفاالت والتعهدات واالنذارات وااليداع والكمبياالت 

و�ضحة ال�ضدور.

اجن����زت م���الك���ات ق�����ض��م االع���م���ار يف دائ���رة 
اال�ضالح العراقية اكرث من )48( فقرة عمل و 
)47( ك�ضفًا هند�ضيًا لتاأهيل و�ضيانة الوحدات 

اخلدمية واالإدارية.
 وق���������ال م�����دي�����ر ع��������ام ال��������دائ��������رة ح�����ض��ني
 ال��ع�����ض��ك��ري: ان م��الك��ات االع���م���ار اجن��زت 
اعمال  وت�ضمنت  قيا�ضية  فرتة  خالل  اعمالها 
اأر���ض��ي��ات,  و�ضب  اأجل����دران,  وط��الء  تاأهيل 
وت�ضييد  احل��داده,  واإعمال  اأالنقا�ض,  ورف��ع 
كهربائية,  منظومة  وت��اأ���ض��ي�����ض  ك��رف��ان��ات, 
الر�ضافة  ت�ضفريات  م��ن  خمتلفة  م��واق��ع  يف 
جممع  ويف  الن�ضاء  و�ضجن  ال��ك��رخ   ورده���ة 

العدالة.
وا�ضاف املدير العام: ان الفرتة املا�ضية �ضهدت 
مواقع  وت��اأه��ي��ل  الأع��م��ار  عمل  ف��ق��رات  تنفيذ 
وان  العدل  وزارة  مقر  يف  �ضحية  وخدمات 
االق�ضام واملواقف   العمل متوا�ضل يف عموم 

اال�ضالحية.

ع��ق��د م��ك��ت��ب امل��ف��ت�����ض ال��ع��ام ل����وزارة 
النزاهة  هياأة  مع  وبالتعاون  العدل 
يف  االع���الم  دور  ع��ن  تثقيفية  ن���دوة 
اح��دى  يف  وذل���ك  ال��ف�����ض��اد,  مكافحة 
يف  ���ض��ارك  الق�ضائي.  املعهد  ق��اع��ات 
الندوة حما�ضرون من املكتب وهياأة 
الدور  التطرق اىل  النزاهة, حيث مت 
املهم لالعالم يف ا�ضاعة ثقافة النزاهة 

وحماربة الف�ضاد با�ضكاله كافة.
وحت�����دث امل���ح���ا����ض���رون اي�����ض��ا عن 

����ض���رح م�����واد ال��ع��ق��وب��ات اخل��ا���ض��ة 
وفتح  والتزوير,  الر�ضوة  بجرميتي 
وك��ان  امل��وظ��ف��ني,  ام��ام  النقا�ض  ب��اب 
الدوائر  �ضمن  اعالميون  بينهم  من 
ال��ع��دل��ي��ة, ح��ي��ث مت اغ���ن���اء ال��ن��دوة 

بالكثري من املالحظات االيجابية.
ا�ضبوع  مع  متزامنة  ال��ن��دوة  وت��اأت��ي 
النزاهة الوطني, حيث �ضبق ان اقام 
املكتب احتفالية كرم من خاللها عددا 

من املوظفني بدرع التميز.

دورة  العدل,  ل��وزارة  التابع  الق�ضائي  املعهد  نظم 
تاأهيل  يف  نهجها  �ضمن  ب���)اال���ض��ت��ث��م��ار(,  خا�ضة 
يف  العاملة  الوظيفية  ال��ك��وادر  وتطوير  وت��دري��ب 
موؤ�ض�ضات الدولة. وقال مدير عام املعهد د. ريا�ض 
خا�ضة  دورة  ن��ظ��م��ت  امل��ع��ه��د  ادارة  ان  ح�����ض��ني: 
 , كافة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  ملوظفني  ب�)اال�ضتثمار( 
القوانني  اهمها  ع��دي��دة,  مناهج  ت�ضمنها  م��وؤك��دا 
والت�ضريعات ال�ضرورية للنهو�ض بواقع اال�ضتثمار 
يف ال���ع���راق, م��ع درا����ض���ة ���ض��ام��ل��ة الأه���م امل��ع��وق��ات 

باال�ضتثمار  العمل  دمي��وم��ة  ع��دم  وراء  تقف  التي 
 ال���ذي ي��ع��د واح���د م��ن اه���م ال���رواف���د االق��ت�����ض��ادي��ة 

للبلدان.
ت�ضرفت  خمت�ضة  ك��وادر  ان  العام:  املدير  وا�ضاف   
للم�ضتفيدين  املحا�ضرات  اعطاء  مبا�ضر على  ب�ضكل 
العاملة يف موؤ�ض�ضات  الكوادر  الدورة من  من هذه 
من  ع���ال  م�ضتوى  ع��ل��ى  ان��ه��ا  مبينا  ك��اف��ة,  ال��دول��ة 
التنظيم االداري والعلمي, بداأت من 2016/8/21 

وت�ضتمر ملدة )14( يوم.

من  وف����دًا  ال��ق�����ض��ائ��ي  امل��ع��ه��د  ا�ضتقبل 
يف  ال���دويل  للتحكيم  العربي  االحت���اد 
الربيعي  ك��زار  ال�ضيد  برئا�ضة  العراق 
االمني العام امل�ضاعد لالحتاد والرئي�ض 
االقليمي يف جمهورية العراق, وال�ضيد 
الر�ضمي  الناطق  مطر  م�ضدق  ا�ضعد 

لالحتاد.
قال مدير عام املعهد الق�ضائي د.ريا�ض 
خاللها  مت  ال���زي���ارة  ه���ذه  ان  ح�����ض��ني: 
وال��روؤى  من الق�ضايا  العديد  مناق�ضة 
االحت���اد  بعمل  اخل��ا���ض��ة  امل�ضتقبلية 
بفتح  الدويل ورغبته  للتحكيم  العربي 

افاق التعاون مع املعهد.
يفتح  املعهد  ان  العام:  املدير  وا�ضاف 
ابوابه ب�ضكل م�ضتمر مع جميع اجلهات 
ومنظمات  الر�ضمية  وغ��ري  الر�ضمية 
املجتمع املدين التي ت�ضاهم تقدم الدور 

االيجابي فيه.

عن  القا�ضرين  رع��اي��ة  دائ���رة  اأعلنت 
الوطنية  التقاعد  هياأة  مع  التن�ضيق 
ل���غ���ر����ض �����ض����رف رات�������ب ال��ق��ا���ض��ر 
ال��ت��ق��اع��دي, ومب���ا الي��زي��د ع��ن مبلغ 
)400( الف دينار �ضهريًا. وقال مدير 
عام دائرة القا�ضرين هند عبد جميغ: 
القا�ضرين  رعاية  دائ��رة  من  جلنة  ان 
ح�����ض��رت ل��الج��ت��م��اع م��ع م�����ض��وؤول��ني 

لغر�ض  الوطنية  التقاعد  ه��ي��اأة  يف 
ال��ت��ن�����ض��ي��ق ل�����ض��رف رات����ب ال��ق��ا���ض��ر 
التقاعدي مع املخ�ض�ضات واال�ضافات 
اىل ويل الويل او الو�ضي مبا اليزيد 
دينار  الف  اربعمائة  ع��ن)400,000( 
ايداعه  ذل��ك  عن  مايزيد  وان  �ضهريًا, 
يف مديرية رعاية القا�ضرين املخت�ضة 

ال�ضتثماره وفق القانون.

وكيل وزارة العدل ي�سيد بدور الدائرة بالتقا�سي عن احلك�مة بالدعاوى اخلارجية

املعهد الق�سائي ينظم دورة خا�سة باال�ستثمار مدير عام املعهد الق�سائي املعهد م�ستعد 
لفتح افاق التعاون

وزارة العدل: دائرة الكتاب العدول ت�سبط حالة تزوير للم�ستم�سكات

لدى ترؤسه االجتماع االول لمدير الدائرة القانونية ومدراء اقسامها

بهدف تأهيل الكوادر الوظيفية العاملة في مؤسسات الدولة خالل استقباله وفدا من االتحاد العربي للتحكيم الدولي

وزير العدل يوجه باتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المخالفين وتكريم الموظفين

دائرة اال�سالح العراقية: 
تنجز اكرث من )48( فقرة 
عمل و )47( ك�سفًا هند�سيًا

لتأهيل وصيانة الوحدات 
الخدمية واإلدارية 

مكتب املفت�ش العام يقيم ندوة تثقيفية 
عن دور االعالم يف مكافحة الف�ساد

لغرض صرف راتب القاصر التقاعدي

دائرة رعاية القا�سرين تن�سق مع هيئة
 التقاعد ال�طنية

والرقابة  والت�جيه  والتنظيم  التخطيط  ت�سمل  املدير  عمل  طبيعة  اأن  نعرف 
وهناك �سغ�ط تقع على املدراء خارجة عن اأرادتهم واأن عمل املدير يف الظروف 
املالئمة للعمل فاأنه دائمًا ما يثبت جدارته وجناحه واأن جناح املدير يف حتمل اأعباء 

العمل و�سم�ده يف وجه امل�ساكل التي قد حت�سل .

مدير ق�سم حق�ق االن�سان/ قا�سم احلطاب

العراق  �ضباب  حققها  كبرية  منجزات 
واحل�ضد  االمنية  للقوات  املنتمني  من 
�ضيطرة  م��ن  ال��ب��الد  بتحريرهم  �ضعبي 
توافدت  والتي  االرهابية  التنظيمات 
وحظيت  االر�����ض,  ا���ض��ق��اع  جميع  م��ن 
ج��دي��د  خم��ط��ط  ل��ف��ر���ض  دويل  ب���دع���م 
التحديد  وج��ه  على  وال��ع��راق  للمنطقة 
بتق�ضيمه وفقا الجندة طائفية وعرقية, 
بهدف خلق بوؤرة نزاع م�ضتمر وقودها 

العراقيني وهويتها "طائفية".
اجل��م��اع��ات  ل��دخ��ول  االوىل  ول��ل��وه��ل��ة 
االره���اب���ي���ة وت�����ض��اق��ط االر�������ض ام���ام 
اكرث  يتوقع  يكن  مل  ال�ضريع  تقدمهم 
هذه  ام��ام  العراق  ي�ضمد  ان  املتفائلني 
ان  اال  قليلة,  ال�ضهر  الع�ضكرية  ال��ق��وة 
ارادة الله عز وجل وعزام اخلريين من 
"داع�ض"  ا�ضطورة  حطمت  العراقيني 
وك�����ض��ف��ت ع��ج��زه ع��ن م��واج��ه��ة �ضباب 
حقيقية  ا�ضطورة  �ضيدوا  الذين  العراق 
توفر  ع���دم  ب��رغ��م  واالن��ت�����ض��ار  للمجد 
ال���ق���درات ال��ع�����ض��ك��ري��ة امل��ت��ط��ورة ل��دى 
القوات االمنية واحل�ضد ال�ضعبي, اال ان 
و�ضباب  �ضيبا  العراقيني  من  املجاهدين 
حترير  على  والعزم  بالعقيدة  ت�ضلحوا 
ال��ب��الد م��ن ت��واج��د االره���اب���ي���ني, ه��ذه 
البطوالت  اروع  �ضطرت  املوؤمنة  الثلة 
يف انتزاع ار�ضنا الغالية من املجرمني 
ميحوا  ان  اأرادوا  ال��ذي��ن  وال��غ��رب��اء 

العراق من الوجود.

العز  مواقف  ن�ضتذكر  ان  لنا  البد  وهنا 
املواجهة  يف  حتققت  التي  والبطولة 
ال�ضعبي  احل�����ض��د  ق����وات  ب���ني  االوىل 
وع�����ض��اب��ات داع�����ض االره���اب���ي���ة, ه��ذه 
ب��رز فيها االمي���ان كله  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ة 
االح���داث  فيها  وتت�ضابه  ك��ل��ه  لل�ضرك 
م���ع جم���ري���ات م���ع���ارك ���ض��در اال���ض��الم  
االوائ���ل  امل�����ض��ل��م��ون  فيها  ك���ان  وال��ت��ي 
فكانت  الله,  ون�ضرها  م�ضت�ضعفة  فئة 
ع��م��ل��ي��ات ���ض��د ت��ق��دم داع�������ض م��ع��ج��زة 
ع�ضكرية ب�ضبب امتالك عنا�ضره اخلرة 
والعدة والعدد ومن خمتلف اجلن�ضيات 
ان  اال  التدريب,  من  عال  م�ضتوى  على 
مقاتلينا  نفو�ض  يف  الرا�ضخة  العقيدة 
قلبت  �ضعبي  وح�ضد  امنية  ق��وات  م��ن 
و�ضاهمت  املعركة,  ار���ض  على  املعادلة 
بايجاد االر�ضية املالئمة لتدعيم موقف 
ان  بعد  الدولية  املحافل  يف  احلكومة 

ك�ضفت زيف ع�ضابات داع�ض.
دماء �ضهدائنا امتداد لدماء �ضهداء الطف 
�ضرية  جمددا  حقق  الطاهر  النزف  هذا 
وا�ضقط  ال�����ض��الح,  على  ال���دم  انت�ضار 
تكري�ض  يف  نظرياتهم  االع���داء  ي��د  يف 
نهجهم,  يعار�ض  من  كل  وقتل  العنف 
ور�ضمت هذه املعركة مدى عمق العقيدة 
امل��رت���ض��خ��ة يف ن��ف��و���ض ال��ع��راق��ي��ني, اذ 
ال��ك��ث��رية ان اغ��ل��ب  ك�����ض��ف��ت امل���واق���ف 
لعراقيني ميتلكون روح )ال�ضباب( هذه 
من  الرجال  نفو�ض  يف  الوقادة  ال�ضفة 

يف  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن  وال�ضباب  ال�ضيب 
بري  اإحيائها  واع���ادة  االر����ض  حترير 
ع��ل��ى ممتلكات  امل���زروع���ات واحل��ف��اظ 
اخل����رية  االرادة  ه�����ذه  امل����واط����ن����ني, 
االره��اب��ي��ني وعاملت  ���ض��رور  واج��ه��ت 

اال����ض���رى ب�����ض��رية اال����ض���الم احل��ن��ي��ف, 
ب��االح�����ض��ان  اال  اال�����ض����اءة  ت��ق��اب��ل  ومل 
وباتت  العراقيني,  حليف  الن�ضر  فكان 
الع�ضابات  ب�ضرى اخلال�ض من تواجد 

االرهابية قاب قو�ضني او ادنى.

وب��ال��رغ��م م��ن ج��م��ي��ع اخل�����ض��ائ��ر التي 
جنمت ع��ن احل��رب �ضد االره���اب ويف 
ازهقت  التي  الطاهرة  االرواح  مقدمتها 
يف امل���ج���ازر اجل��م��اع��ي��ة ك���)���ض��ب��اي��ك��ر 
مك�ضبًا  حقق  العراق  ان  اال  والكرادة(, 

كبري جت�ضد بامتالكه اكر قوة ع�ضكرية 
وخرات حربية ال مثيل لها يف املعارك 
ال�ضاملة ,والتي تعد من اكرث اال�ضاليب 
الع�ضكرية تعقيدا, ناهيك عن اعادة بناء 
جهات  �ضعت  ال���ذي  ال��ع��راق��ي  اجلي�ض 
وفقا  وهيكلته  تفكيكه  ع��ل��ى  خمتلفة 
جميع  ت�ضاهي  عالية  قتالية  لعقيدة 

جيو�ض العامل.
ال�ضر  اي����ادي  ل��ه  خططت  م��ا  وب��خ��الف 
فان  ح�ضارتنا  وتدمري  �ضبابنا  الب��ادة 
العراق  ان  اثبتت  العاملية  التقارير  اخر 
�ضمن  ال��ع��امل  دول  ق��ائ��م��ة  م��ق��دم��ة  يف 
تنظيم  �ضعي  ان  كما  ال�ضباب,  ت�ضنيف 
احل�ضارات  اثار  لتدمري  امل�ضمر  داع�ض 
باجماع  تكلل  بالقدم  املوغلة  العراقية 
وح�ضاراتنا  اهوارنا  اإدراج  على  دويل 
ال��ع��امل��ي, وه��ذه  ال����رتاث  �ضمن الئ��ح��ة 
امل��ك��ت�����ض��ب��ات م���ا ك��ان��ت ل��ت��ت��ح��ق��ق ل��وال 
ت�ضحيات ال�ضباب العراقي والذي ج�ضد 
الوقوف عندها,  ت�ضتحق  �ضورا كثرية 
البالد  وحت��ري��ر  للن�ضر  منطلقا  ك��ان��ت 
بالدفع  العراقية  امل���راأة  خاللها  ق��ام��ت 
وموؤازرتهم  الوغى  �ضوح  اىل  بالرجال 
وتوفري متطلبات املعركة من اخلطوط 
اىل  ا�ضافة  الطعام,  بتح�ضري  اخللفية 
كبرية  ملواقف  الن�ضوة  بع�ض  ت�ضجيل 
مبواجهة تنظيم داع�ض وا�ضت�ضهادهن, 
وهذه املواقف مل تقف عن هذا احلد بل 
جتاوزته ليكون ج�ضرًا لعبور الطائفية 

الداعمة  اجلهات  عليها  راهنت  والتي 
ام  احل��اج��ة  �ضجلت  ح��ي��ث  ل���الره���اب, 
)احل��اج��ة  عليها  يطلق  ك��م��ا  او  ق�ضي 
الت�ضحية  يف  ك���ب���رية  م��ث��ال  ط���وع���ة( 
واالب�����اء ب��اإي��وائ��ه��ا ل��ع��دد م��ن اجل��ن��ود 
على  اجلنوبية,  ملحافظاتهم  واي�ضالهم 
كانت  التي  الكبرية  املخاطر  من  الرغم 
حتيط بها وبعائلتها, اال ان هذه املراأة 
ال��ع��راق��ي��ة اث��ب��ت��ت ل��ل��ع��امل اج��م��ع ان���ه ال 
جمال للطائفية بني ابناء الوطن الواحد 
بها جميع  يتغنى  اال�ضالء وباتت رمزا 
العراقيني. ويف وزارة العدل فقد حققت 
ج��م��ي��ع ال���ك���وادر ن�����ض��اب ال��ع��م��ل ال��ذي 
م�ضتوى  يف  )ال�����ض��ب��اب(  ملنجز  يرتقي 
وزخ�����م االن����ت����اج وت���ق���دمي اخل���دم���ات 
للمواطنني, ولكننا ن�ضبو اىل ان نفجر 
التطور  �ضبل  مبواكبة  الطاقات  جميع 
العاملي وبخا�ضة يف حتويل نظم العمل 
االلكرتوين,  اىل  التقليدي  الورقي  من 
املجال  ه��ذا  يف  ال�ضبق  لنا  و�ضيكون 
و�ضوال اىل االنتقال مل�ضتوى احلكومة 
االل���ك���رتون���ي���ة ���ض��ع��ي��ا حل��ف��ظ ح��ق��وق 
اكر  وتقدمي  ممتلكاتهم  يف  املواطنني 
الكرام.....�ضائلني  للمواطنني  خدمة 
هذا  خل��دم��ة  يوفقنا  ان  ال��ق��دي��ر  العلي 
ونعم  امل���وىل  نعم  ان��ه  ال��ك��رمي  ال�ضعب 

الن�ضري.

وزير العدل د. حيدر لزاملي

شبابنا مرتكز البناء ومنطلق النصر
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ب���ا����ش���رت امل����اك����ات االداري����������ة يف دائ�����رة 
العدل  وزي��ر  من  بتوجيه  العراقية  اال�شاح 
حل�شم  عمل  خطة  بو�شع  ال��زام��ل��ي  د.ح��ي��در 
الرتقية  من  الوظيفية  للكوادر  اال�شتحقاقات 

والرتفيع وح�شم امللفات املتاخرة .
وقال مدير عام دائرة اال�شاح العراقية ح�شني 
امل��وارد  ق�شم  يف  امل��اك  �شعبة  ان  الع�شكري: 
الب�شرية اوجدت قاعدة من املعلومات البيانية 
والرتقية  للرتفيع  امل�شتحقة  املاكات  حل�شر 
حلول  وو�شع  ال�شابقة  اخلدمات  واحت�شاب 

التي تعرت�ض  للمعوقات واالإ�شكاليات  عاجلة 
اعداد حما�شر الرتقية من خال التوا�شل مع 

الدائرة االإدارية واملالية يف وزارة العدل.
امل���اك يف  ال��ع��ام: ان �شعبة  امل��دي��ر  وا���ش��اف 
الإع���ادة  خطة  بو�شع  ق��ام��ت  ال��ع��ام��ة  ال��دائ��رة 
متابعة  يف  املعتمدة  االداري���ة  النظم  �شياغة 
ال��ع��م��ل  ان  اىل  م�����ش��را  امل���وظ���ف���ني،  ح��ق��وق 
والفرعية  الرئي�شية  ال��ل��ج��ان  م��ع  متوا�شل 
الجناز املحا�شر االدارية بالرتقيات وحما�شر 
الف�شل  الوظيفية، وحما�شر  العناوين  تغير 

وان  ال�شابقة  اخلدمات  وحما�شر  ال�شيا�شي، 
وح��دات  با�شتحداث  م��وؤخ��را  قامت  ال�شعبة 
ادارية توزعت على كل وحدة منها م�شوؤولية 
متابعة ملفات ثاثة اق�شام من اق�شام الدائرة، 
ا�شتحداث  اخل��ط��ط  ه��ذه  اث��ر  على  مت  واف���اد 
ا�شابر  فتح  على  لاإ�شراف  متخ�ش�ض  كادر 
ماك  وحدات  وا�شتحداث  املوظفني،  وملفات 
يف اق�شام الدائرة كافة مرتبطة ب�شعبة املاك 
معاونية  يف  ماكاتها  ت��دري��ب  ومت  ح�شرا 
�شوؤون التدريب اال�شاحي يف الدائرة العامة 

ملتابعة ا�شتحقاقات املوظفني واإعداد اجلداول 
اال�شاحيني  واحل��را���ض  امل��وظ��ف��ني  باأ�شماء 

امل�شتحقني من الرتفيع والرتقية.
من جانبه بني م�شوؤول �شعبة املاك ه�شام عبد 
املنجزة  املحا�شر  عدد  ان  ال�شاعدي:  الرحيم 
�شهر متوز احلايل  ولغاية   2012 العام  منذ 
90 ( حم�شر اداري مت خالها ترقية )  بلغ ) 
9000 ( ت�شعة اأالف موظف وان عدد حما�شر 
90 ( حم�شر لرتقية )  الرتقية املنجزة بلغ ) 
تغير  حم�شر   )96 و)  م��وظ��ف   )  6443

49 ( حم�شر احت�شاب اخلدمات  عناوين و) 
ال�شابقة ل�) 118 ( موظف ومنت�شب و) 13 ( 

حم�شر ف�شل �شيا�شي ل�) 67 ( منت�شب.
املاك  �شعبة  وك��وادر  ماكات  ان  اىل  م�شرا 
واللجان  االق�����ش��ام  م��ع  بالتوا�شل  م�شتمرة 
املتخ�ش�شة با�شلوب تفاعلي اكرب مع متابعة 
امل�شتحقة  الفئات  ح�شر  يف  البياين  للم�شح 
من  مايلزم  وات��خ��اذ  والرتقيات  الرتفيع  من 
اجراءات ادارية واأ�شولية بوقت قيا�شي دون 

اي تلكوؤ او تاأخر.

يف  واالأعمار  بالتاأهيل  املتخ�ش�شة  الفنية  املاكات  قامت 
لدائرة  التابعة  الر�شافات  موقع  يف  الر�شافة/4  ق�شم 
للمواقع  واأعمار  تاأهيل  حملة  بتنفيذ  العراقية  اال�شاح 

والوحدات اخلدمية التابعة للق�شم.
وقال مدير عام دائرة اال�شاح العراقية ح�شني الع�شكري: 
ان ماكات الق�شم الفنية با�شرت بتنفيذ حملة اعادة اعمار 
وال�شاحات  وال�شحية  ال�شجنية  القاعات  جلميع  وتاأهيل 

واملمرات و�شملت احلملة اعادة البنى التحتية للموقع.
االمكانات  على  اعتمدت  احلملة  ان  العام:  املدير  وا�شاف 
امل��ت��وف��رة واال���ش��ت��ف��ادة من  امل���واد االن�شائية  م��ن  ال��ذات��ي��ة 
منت�شبوا  بتنفيذها  ق��ام  التي  التطوعي  العمل  امكانات 
وقت  خ��ال  العمل  فقرات  من  العديد  اجن��از  ومت  الق�شم 

قيا�شي.
وبني املدير العام: ان االعمال املنجزة خال احلملة هي، 
لاأر�شيات  و�شب  كافة  ال�شجنية  القاعات  ج��دران  ط��اء 

وتنفيذ اعمال االك�شاء بالكا�شي وال�شراميك يف الوحدات 
العلم  ل�شارية  جديدة  من�شة  وان�شاء  واخلدمية  ال�شحية 

وان�شاء ممرات خا�شة باملنت�شبني.
امل��اك��ات  ال��ع��ام��ة وم����ن خ����ال  ال����دائ����رة  ي�����ش��ار اىل ان 
ق�شم  يف  الفنية  وامل��اك��ات  االع��م��ار  ق�شم  يف  الهند�شية 
وتاهيل  تطوير  خطط  تنفيذ  تتابع  واخلدمات  ال�شيانة 
اال�شاحية  وامل��واق��ف  االق�����ش��ام  يف  اخل��دم��ات   و�شيانة 

كافة.

دائرة اال�سالح العراقية ت�ستحدث منظومة ادارية ملتابعة اال�ستحقاقات الوظيفية

دائرة اال�سالح العراقية ق�سم الر�سافة 4/ اعتمدت على االمكانات الذاتية

بتوجيه السيد الوزير د.حيدر الزاملي لإلسراع باحتساب الترفيع والعالوة لكوادر الدائرة

شرعت بتنفيذ خطة إلعادة وتأهيل وأعمار القسم

مدير عام املعهد الق�سائي ي�ستقبل 
رئي�س احتاد احلقوقيني العراقيني

خال  ح�شني،  ريا�ض  د.  الق�شائي  املعهد  ع��ام  مدير  بحث 
ا�شتقباله رئي�ض احتاد احلقوقيني العراقيني علي ال�شمري، 

�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك.
الق�شايا  اه��م  تناولت  ال��زي��ارة  ان  املعهد،  ع��ام  مدير  وق��ال 
بالقانون  اخلا�ض  والتدري�شي  االكادميي  باملجال  املتعلقة 
العمامل�شرتك  اطر  تو�شيع  منها  الهدف  ان  مبينا  والق�شاء، 
الذي تتبناه ادارة املعهد الق�شائي مع اجلهات ذات العاقة 
والذي يتم من خاله تثمني دور الرواد يف ال�شلك الق�شائي 

والقانوين.
الق�شائي  للمعهد  الكبر  بالدور  ال�شيف  ا�شاد  جانبه  من 
يف  العاملة  الوظيفية  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  بتاأهيل  املتمثل 
االوىل  املعهد  ر�شالة  اىل  ا�شافة  كافة،  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات 
العام  واالدع����اء  الق�شاء  ب��رج��ال  املحاكم  ب��رف��د  واملتعلقة 

وب�شكل �شنوي.

ال��زه��ري(،  )ح�شني  ال��ع��دل  وزارة  وكيل  اك��د 
مفا�شل  اه��م  م��ن  العراقية  الوقائع  دائ���رة  ان 
قوانينها  بن�شر  وتعنى  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 

واكت�شابها ال�شفة الر�شمية.
ذكر ال�شيد الوكيل ذلك، خال تروؤ�شه االجتماع 
)كامل  العراقية  الوقائع  دائ��رة  ع��ام  مدير  مع 
ال���دائ���رة، مو�شحا  اق�����ش��ام  ام���ني( وروؤ����ش���اء 
اهمية دائرة الوقائع العراقية كونها املخت�شة 
والت�شريعات  القوانني  ون�شر وتوثيق  باإعان 
وم��راج��ع��ت��ه��ا ب�����ش��ورة دق��ي��ق��ة وم��ن��ظ��م��ة قبل 

اعانها للجمهور. 
الزهري،  ح�شني  العدل  وزارة  وكيل  وا�شاد 
ب��ال��دور امل��ه��م ل��دائ��رة ال��وق��ائ��ع ال��ع��راق��ي��ة يف 
وزارة العدل، ومائمة العمل فيها وفق اخلطة 
واجن��ازه��ا  الن�شاط  اوج���ه  وب��ي��ان  ال�شنوية 

ح�شب الفرتات الزمنية املحددة.
وا����ش���اف: ان االج��ت��م��اع ت��ط��رق ل��ع��دة ام��ور 
العاملة  والقوى  الدائرة  ماك  يخ�ض  ما  منها 
وعناوينهم الوظيفية، لتحديد االحتياجات اىل 
االداء  م�شتوى  لرفع  ال��ازم��ة  االخت�شا�شات 
امل�شاكل  اهم  تناول االجتماع  كما  الدائرة،  يف 
قلة  منها  الدائرة  عمل  تواجه  التي  واملعوقات 

الكوادر الوظيفية املتخ�ش�شة.
توجيهات  بعدة  انتهى  االجتماع  ان  وت��اب��ع: 
اب���رزه���ا ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى دع���م امل��وظ��ف ك��م��ورد 
ب�������ش���ري م���ه���م، وت����وف����ر امل����ن����اخ امل��ن��ا���ش��ب 
ات�شال  ق��ن��وات  ف��ت��ح  اىل  ب��اال���ش��اف��ة  للعمل، 
على  ي�شاعد  مب��ا  العاملة  ال��ك��وادر  جميع  م��ع 
ي�شيب ق��د  اه��م��ال  او  مظلومية  اأي   معاجلة 

 املوظف.

خالل اجتماعه بمدير دائرة الوقائع العراقية ورؤوساء اقسامها
وكيل وزارة العدل: ال�سحيفة الر�سمية احد اهم مفا�سل احلكومة العراقية

حققت وزارة العدل الرتتيب الرابع 
ملوظفي  ال�����ش��ه��ري  للتقييم  وف��ق��ا 
ال��وزارات  بني  احلكومي  االت�شال 
ل�����ش��ه��ر مت����وز م���ن ال���ع���ام احل���ايل 

 .2016
االمانة  ان  ال����وزارة:  اع��ام  وق��ال 
ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����ض ال�������وزراء حت��دد 
الرتتيب ال�شهري ملوظفي االت�شال 
احلكومي على م�شتوى الوزارات، 
من  املقدمة  الن�شاطات  مل��دى  وفقا 
امل��ك��ات��ب االع���ام���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة لها 
والتي توؤ�شر الن�شاطات امل�شتقبلية 
العدل  وزارة  ان  مبينا  ل��ل��وزارة، 
لقائمة  الرابع  الت�شل�شل  يف  جاءت 
ال��ت��ق��ي��ي��م ال�����ش��ه��ري خ����ال مت��وز 

املا�شي.
وا�شاف: ان قائمة التقييم ال�شهري 
مل��وظ��ف��ي االت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف 
ال���������وزارات ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ج���دول 
ن�����ش��اط��ات، وق���د حققت  ي��ت�����ش��م��ن 
ه���ذا اجل��ان��ب معدل  ال�����وزارة يف 
)25 %(، ويف حقل روح املبادرة 

بلغت  فيما   ،)%  24( امل��ع��دل  بلغ 
�شرعة اال�شتجابة ن�شبة )25 %(، 
ن�شبة  التوا�شل  حقل  يف  وحققت 
النهائي  املجموع  %(، وجاء   25(
وبتقدير   ،)%  99( م���ق���داره  م��ا 
مم����ت����ازب����ال����ت����وازي م����ع ال��ن�����ش��ب 

املتحققة يف املركز االول.

وزارة  يف  التنفيذ  دائ��رة  اعلنت 
العدل عن ابرز ن�شاطاتها املتحققة 

خال �شهر متوز لعام 2016.
التنفيذ  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 
ال���دائ���رة  ان  ال��ع��ق��اب��ي:  ح�����ش��ني 
ح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن االجن�����ازات 
خ����ال ���ش��ه��ر مت�����وز، ح��ي��ث بلغ 
امل�شتح�شلة  االم���ان���ات  جم��م��وع 
مليار  ع�شر  امل��دن��ي��ني)ارب��ع��ة  م��ن 
وت�����ش��ع��م��ائ��ة واث����ن����ان م��ل��ي��ون 
الف  و�شتون  و�شبعة  و�شبعمائة 
دينار(،  ع�شر  واثنى  وثمامنائة 
امل�شروفة  االم��ان��ات  بلغت  بينما 
مل�����ش��ت��ح��ق��ي��ه��ا )ت�������ش���ع م���ل���ي���ارات 
و���ش��ت��م��ائ��ة وت�����ش��ع��ون م��ل��ي��ون 
الف و�شتمائة  ومائتان واربعون 
وواح��������د وارب�����ع�����ون دي����ن����ار(، 
املبالغ  جم��م��وع  ان  اىل  م�����ش��را 

العدلية  الر�شوم  من  امل�شتح�شلة 
واربعون  وثاثة  )�شتمائة  بلغت 
م���ل���ي���ون وث���م���امن���ائ���ة وارب���ع���ة 
الف وخم�شمائة و�شتة  وت�شعون 

وثاثون دينار(.
الدائرة  ان  العام:  املدير  وا�شاف 
ال�شكاوى  م�شتمر  ب�شكل  تتابع 

املرافعات،  وح�شور  وال��دع��اوى 
النهائي  املجموع  ان  اىل  م�شرا 
مبينًا   ،)2610( بلغت  الح��ك��ام 
بلغ  بالديون  املتعلقة  االحكام  ان 
بينما  حكم،   )1503( جمموعها 
بالعقار  املتعلقة  االح��ك��ام  بلغت 

)255( حكم.

عقد مكتب املفت�ض العام لوزارة العدل ندوة تثقيفية 
هياأة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الوظيفي  ال�شلوك  الئ��ح��ة  ع��ن 

النزاهة يف املعهد الق�شائي.
واك���د امل��ح��ا���ش��رون ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ائ��ح��ة يف عمل 
يتحركون  التي  احل��دود  تبنينّ  باعتبارها  امل��وظ��ف، 
وت�شر  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  داخ���ل  خالها  م��ن 
الوظيفي،  للعمل  العري�شة  واخلطوط  القواعد  اىل 

بال�شكل الذي ينظم الوظيفة العامة، ويجعلها ت�شر 
على ال�شكة ال�شحيحة.

على  املوظف  اط��اع  اهمية  على  املحا�شرون  واك��د 
ال�شخ�شية،  ا�شبارته  يف  وحفظها  الائحة،  م��واد 
كبر  وب�شكل  ت�شاهم  كونها  فيها  جاء  مبا  وااللتزام 
املمار�شات  من  وحتد  املوظف،  �شلوك  ان�شباط  يف 

اخلاطئة.

تصدرت المراتب االولى لقائمة التقييم الشهري مجموع االمانات المستحصلة خالل شهر تموز تجاوز الـ) 14( مليار دينار
خالل شهر تموز الماضي

وزارة العدل حتقق املركز الرابع وفقا 
لتقييم موظفي االت�سال احلكومي 

دائرة التنفيذ تعلن عن ن�ساطاتها املتحققة
 خالل �سهر متوز لعام 2016

مكتب املفت�س العام يعقد ندوة مع هيئة 
النزاهة ب�ساأن الئحة ال�سلوك الوظيفي

بالقيام  املكلفة  اللجنة  ب��ا���ش��رت 
وال�شجات  االأ�شابر  جرد  مبهام 
الت�شجيل  م��دي��ري��ة  يف  اأع��م��ال��ه��ا 
االأوىل،  ال��ر���ش��اف��ة  ال���ع���ق���اري/ 
و�شتنتهي من اجناز اعمالها نهاية 

ال�شهر احلايل.
وقال مدير ق�شم املتابعة والتن�شيق 
ح�شني اال�شدي، ان اللجنة با�شرت 
 2016/8/16 ب��ت��اري��خ  اأع��م��ال��ه��ا 
ال���ت�������ش���ج���ي���ل  م������دي������ري������ة  يف 
االأوىل ال���ر����ش���اف���ة   ال����ع����ق����اري/ 
الت�شجيل  ع���ام  م��دي��ر  ب��رئ��ا���ش��ة   
فوزية  ال�شيدة  ال��ع��ام��ة  ال��ع��ق��اري 
ق�شم  ان  مبينا  خ��ف��ي��ف،  ع��ل��ي��وي 
مهمة  ت��وىل  والتن�شيق  املتابعة 
�شعب  ل��ك��اف��ة  اجل�����رد  اإج��������راءات 
املديرية مع اأع�شاء اللجنة والذين 
مت اختيارهم من العنا�شر الكفوءة 
وزارة  يف  خمتلفة  دوائ����ر  وم���ن 
العدل بغية اجناز االعمال املوكلة 

لهم.
اللجنة  ان  الق�شم:  مدير  واأ�شاف 
اأعمالها  من  االأك��رب  القدر  اأجن��زت 
نهاية  تقريرها  تقدم  ان  بانتظار 

افتتاح  اج��ل  م��ن  احل���ايل،  ال�شهر 
املديرية ال�شتئناف تقدمي خدمتها 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال���ك���رام وال��ن��ه��و���ض 
ب��واق��ع��ه��ا امل��ه��ن��ي ع��ل��ى امت وج��ه، 
العقبات خدمة  مبا ي�شاهم بتذليل 

لل�شالح العام.
الوزير  ال�شيد  توجيهات  ان  يذكر 

يف  وت��دق��ي��ق  ج���رد  جل���ان  بت�شكل 
دوري  ب�شكل  تتم  العدلية  الدوائر 
يف الدوائر العدلية من اجل ر�شد 
وت�شخي�ض  وج��دت  ان  املخالفات 
م���ع���وق���ات ال���ع���م���ل، مب����ا ي��ح��ق��ق 
 ان�����ش��ي��اب��ي��ة يف اجن����از م��ع��ام��ات

املواطنني.

ا�شدرت دائرة رعاية القا�شرين التابعة لوزارة 
العدل، كرا�شًا بينت فيه ن�شاطاتها للن�شف االول 

من العام احلايل 2016.
ان  جميغ:  عبد  هند  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وقالت 
رعاية  دائ���رة  ن�شاطات  اب���رز  ت�شمن  ال��ك��را���ض 
بغداد  يف  لها  التابعة  وامل��دي��ري��ات  القا�شرين 
ولغاية   1/1/2016 من  للفرتة  واملحافظات، 

.30/6/2016
الن�شاطات  هذه  ابرز  ان  العام:  املدير  وا�شافت 
افتتاح م�شروع دائرة رعاية القا�شرين اخلا�ض 
رعاية  مديرية  مقر  يف  االلكرتونية  باحلكومة 
د.  ال��ع��دل  وزي��ر  برعاية  ال��ك��رخ  يف  القا�شرين 
مديريات  جتهيز  اىل  باال�شافة  الزاملي،  حيدر 
ذي  الديوانية،  وا�شط،  كرباء،  جنف،  بابل،   (
االر�شفة ونظام  باأجهزة  كركوك(  الب�شرة،  قار، 
ا�شتام  مت  كما  القا�شرين،  رعاية  دوائ��ر  مكننة 
الن�شخة التجريبية من نظام مكننة دوائر رعاية 
القا�شرين يف مقر مديرية رعاية القا�شرين يف 

الر�شافة.

وا�شارت املدير العام: اىل ان هذا امل�شروع ميثل 
وميكن  االلكرتونية  احلكومة  مل�شروع  ب��داي��ة 
نظام  تطبيق  ع��ن��د  معلوماته  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 
من  ويتكون  تام،  ب�شكل  االإلكرتونية  احلكومة 
)نظام االر�شفة واالدارة االلكرتونية با�شتخدام 
ر�شني  ع��امل��ي  ن��ظ��ام  وه���و   )Mfiles( ن��ظ��ام 
م��ع��م��ول ب��ه يف ك���ربى ال�����ش��رك��ات وامل�����ش��ارف 
العاملية، ونظام معلوماتي خا�ض ملراقبة ار�شدة 
عراقيني  م��ربجم��ني  قبل  م��ن  �شمم  القا�شرين 
خمت�شني ومت اجراء االختبارات عليه وا�شافة 
ال��ت��ع��دي��ات م���ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ني خم��ت�����ش��ني من 

الوزارة.
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت امل���دي���ر ال���ع���ام: االرب������اح ال��ت��ي 
من  االول  ال��ن�����ش��ف  خ����ال  ال����دائ����رة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
ه���ذا ال��ع��ام، ح��ي��ث اك���دت ان جم��م��وع االرب���اح 
بلغت  القا�شرين  ام��وال  ا�شتثمار  من  املتحققة 
مليارات  اأرب��ع��ة   )4230247937.000(
م��ل��ي��ون وم��ائ��ت��ان و�شبعة  وم��ائ��ت��ان وث��اث��ون 
واربعون الف وت�شعمائة و�شبعة وثاثون دينار، 

بينما بلغت ايرادات احل�شاب امل�شتقل و�شندوق 
العناية بالقا�شرين ا�شافة اىل ايرادات الدائرة 
م��ائ��ت��ان   )205299903.000( ال��ع��ام��ة 
وت�شعون  وت�شعة  وم��ائ��ت��ان  مليون  وخم�شة 
جمموع  بلغ  كما  دينار،  وثاثة  وت�شعمائة  الف 
القا�شرين  الم��وال  املتحققة  الفعلية  االإي���رادات 
للدائرة  التابعة  املديريات  قبل  من  امل�شتثمرة 
ع�شر  ث��م��ان��ي��ة   )18257103536.649(
مليار ومائتان و�شبعة وخم�شون مليون ومائة 
وث���اث���ة االف وخ��م�����ش��م��ائ��ة و���ش��ت��ة وث��اث��ون 
دي���ن���ار، يف ح���ني ب��ل��غ جم���م���وع امل�����ش��روف��ات 
)11369009505.631( احدى ع�شر مليار 
وثاثمائة وت�شعة و�شتون مليون وت�شعة االف 

وخم�شمائة وخم�شة دينار.
واك����دت امل��دي��ر ال��ع��ام: اال���ش��ت��م��رار يف جتديد 
و�شندوق  امل�شتقل  للح�شاب  الثابتة  ال��ودائ��ع 
�شنوية  ف��ائ��دة  وحتقيق  بالقا�شرين  العناية 
ثابتة  وديعة  ان�شاء  وكذلك  �شنويا   4% بن�شبة 
 )80000000( مب��ب��ل��غ  امل�����ش��ت��ق��ل  ل��ل��ح�����ش��اب 

ث���م���ان���ون م���ل���ي���ون دي�����ن�����ار، ب���اال����ش���اف���ة اىل 
ب��واق��ع  ال���دائ���رة  مل��وظ��ف��ي  املخ�ش�شات  ���ش��رف 
وم��ائ��ت��ان  م��ل��ي��ار   )1226544690.000(
واربعة  وخم�شمائة  مليون  وع�شرون  و�شتة 

واربعون الف و�شتمائة وت�شعون دينار.
ت�شمن  ال��ك��را���ض  ان  ال���ع���ام:  امل��دي��ر  وت��اب��ع��ت 
ال���دع���اوي ال��ت��ي مت ح�����ش��وره��ا م��ن ق��ب��ل ق�شم 
لها  التابعة  وامل��دي��ري��ات  القانونية  ال�����ش��وؤون 
عدد  بلغ  بينما  دع��وى،   )2663( بلغت  والتي 
الدعاوي التي ح�شمت من قبل الق�شم )1537( 
دعوى، باال�شافة اىل عدد املعامات املنجزة من 
 )162( والبالغة  االجتماعية  الرعاية  ق�شم  قبل 
معاملة، يف حني بلغ جمموع الزيارات امليدانية 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا امل��دي��ري��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��دائ��رة 
)2053( زيارة، مو�شحة ان جمموع االذونات 
ال�شادرة بلغ )4601( اذنا، بينما بلغ جمموع 
عدد  ام��ا  ك�شفا،   )2100( اجلاريه  الك�شوفات 
القا�شرين التي مت و�شع اليد على اموالهم فقد 

بلغ )5744( قا�شرا.

برئاسة مدير عام التسجيل العقاري واشراف قسم المتابعة والتنسيق

وزارة العدل: جرد �سجالت الت�سجيل العقاري/الر�سافة االوىل 
�ستنجز اأعمالها نهاية ال�سهر اجلاري

دائرة رعاية القا�سرين ت�سدر كرا�سا خا�سا باجنازاتها ون�ساطاتها للن�سف االول من عام 2016
تجاوز مجموع االرباح خالل االشهر االولى الـ)4( مليارات دينار

لتوسيع اطر العمل المشترك الذي تتبناه االدارة

�شارك فريق نادي العدل الريا�شي التابع لوزارة العدل، 
لاأ�شبال  للتايكوجنت�شو  ال��ع��راق  ان��دي��ة  بطولة  يف 
نادي  على  اقيمت  التي  للن�شاء  واملتقدمني  والنا�شئني 

العدل الريا�شي.
وقالت ال�شعبة الريا�شية: ان فريق نادي العدل �شارك 
يف البطولة بفئة النا�شئني واال�شبال بعدد )25( العب، 

بينما بلغ عدد الن�شاء امل�شاركات )12( العبة.
فريق  ان  حممد،  املح�شن  عبد  امل��درب  اأك��د  جانبه،  من 
لفئة  االول  املركز  على  ح�شل  الريا�شي  العدل  ن��ادي 
من  الن�شوي  الفريق  متكن  بينما  واال�شبال،  النا�شئني 

احل�شول على املركز الثاين.
العدل  وزي��ر  يقدمه  ال��ذي  الكبر  الدعم  ان  واو���ش��ح: 
د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي وال��ه��ي��ئ��ة االداري�����ة ل��ل��ن��ادي جعلنا 
نوا�شل تاألقًا وبالتايل ح�شد املراكز املتقدمة يف جميع 

امل�شاركات.

نادي العدل الريا�سي يح�سد املركز االول للنا�سئني 
واالأ�سبال يف بطولة اندية العراق للتايكوجنت�سو 



ل�سنة   31 رق��م  الت�سمني  قانون  من   )  1  ( امل��ادة  ن�ست 
2015 على )ُي�سّمن املوظف اأو املكلف بخدمة عامة قيمة 
الأ�سرار التي تكبدتها اخلزينة العامة ب�سبب   اإهماله   اأو  

تق�سريه  اأو خمالفته  القوانني  والقرارات  والأنظمة 
هذا  اإن  يت�سح  الن�ص  ه��ذا  ق��راءة   ول��دى  والتعليمات(  

القانون ي�سري   على
قانون  عك�ص  على  فقط  عامة  بخدمة  املكلف  اأو  املوظف   
2006 الذي كان ي�سري  12 ل�سنة  الت�سمني امللغى رقم 
على املوظف اأو املكلف بخدمة عامة اأو ال�سركة العامة اأو 

ال�سركة اخلا�سة اأو املقاول .
اأو  عامًة  ال�سركات  با�ستبعاد  اجلديد  امل�سرع  توجه  اإن 
اأمٌر  الت�سمني هو  قانون  �سريان  املقاولني من  اأو  خا�سة 
لي�ست من  امل�ستبعدة  اإن هذه اجلهات  عليه حيث  ُيتدح 
فاإن  خ�سمًا  اأ�سبحت  واإذا  الإداري  القانون  اأ�سخا�ص 
الق�ساء العادي ) حماكم البداءة ( اأو حماكم اجلزاء هي 
ال�سادر  الفعل  ي�سكله  ملا  تبعًا  النزاع  نظر  يف  املخت�سة 
منها . فاإذا كان الفعل ي�سكل جرية كانت حماكم اجلزاء 
هي املخت�سة وبعك�سه تكون حماكم البداءة هي �ساحبة 

الخت�سا�ص .
وقد اأكد جمل�ص �سورى الدولة بقراره املرقم 79/2013 
ال��ق��ان��ون  ب�����س��ري��ان  ال��ت��ق��ي��د  م��ب��داأ   11/9/2013 يف 
اأن  بعد   , فقط  امل�سرع  ذك��ره��م  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  على 
كانت  حيث  املجل�ص  م��ن  ال��زراع��ة  وزارة  ا�ستو�سحت 
جمل�ص  اىل  ال�سيارات  اإح���دى  �سلمت  ق��د  ال���وزارة  ه��ذه 
التي  امل�ساريع  لها يف متابعة  حمافظة وا�سط حلاجتهم  
تخ�ص الزراعة باعتبار اإن جمل�ص املحافظة جهة رقابية 
املتكررة من  على دوائر املحافظة وبالرغم من املطالبات 
مديرية زراعة وا�سط  لإعادتها اإل اإن املجل�ص رف�ص ذلك 
وقد بينت اللجنة التحقيقية امل�سكلة يف جمل�ص املحافظة 
واحرتقت  املجل�ص  كراج  يف  متوقفة  كانت  ال�سيارة  باأن 
جمل�ص  واإن  التظاهرات  راف��ق  ا�ستثنائي  ظ��رف  نتيجة 
اأقّر  لذلك  ..ونتيجة  املحافظة غري م�سوؤول عن احرتاقها 
جمل�ص �سورى الدولة باأن جمل�ص املحافظة )كموؤ�س�سة( 
الق�ساء  اىل  اللجوء  ويكن  الت�سمني  لقانون  يخ�سع  ل 

يف هذه احلالة .
اللجان التحقيقية وفق قانون الت�سمني: 

ل�سنة   31 رق��م  الت�سمني  قانون  من   )  2  ( امل��ادة  ن�ست 
اجلهة  رئي�ص  اأو  املخت�ص  الوزير  ي�سكل   ( على   2015
غري املرتبطة بوزارة اأو املحافظ اأو من يخوله اأي منهم 
اخلربة  ذوي  من  وع�سوين  رئي�ص  من  حتقيقية  جلنة 
اأحدهم حا�ساًل على �سهادة  اأن يكون  والخت�سا�ص على 

جامعية اأولية يف الأقل يف القانون ( .
�سالحية  منح  امل�سرع  اإن  يتبني  الن�ص  ه��ذا  ق��راءة  ل��دى 
 ) اأ   ( من  لكل  بالت�سمني  خمت�سة  حتقيقية  جلنة  ت�سكيل 
الوزير املخت�ص ) ب ( رئي�ص اجلهة غري املرتبطة بوزارة 
ول  احلكومة  نطاق  خ��ارج  هي  التي  امل�ستقلة  كالهيئات 
املالية  ال��رق��اب��ة  دي���وان  مثل  ال����وزراء  مبجل�ص  ترتبط 
امل�ستقلة  الهيئات  اأو   .. لالإنتخابات  امل�ستقلة  واملفو�سية 
التي ل تتبع وزارة معينة لكنها ترتبط مبجل�ص الوزراء 
من   ) د   ( املحافظ   ) ج�   ( وال�سيعي  ال�سني  الوقفني  مثل 

يخوله اأي من املذكورين اأعاله .
ولدى الدرا�سة الدقيقة لهذا الن�ص يتبني اإن امل�سرع اأراد 
اأن ل تنح�سر �سالحية ت�سكيل اللجنة بالوزير اأو رئي�ص 
اجلهة غري املرتبطة بوزارة كما كان يف ي قانون الت�سمني 
اجلديد  التوجه  يف  وا�سحة  احلكمة  وت��ب��دو  ال�سابق 
للم�سرع وهي البتعاد عن املركزية واإعطاء ال�سالحيات 

اىل املحافظني من جهة واىل من يخوله املذكورون ملا يف 
ذلك من ت�سهيل واختزال للوقت والإجراءات .  

عند  م��راع��ات��ه��ا  ي��ج��ب  معينة  �سكليًة  ال��ق��ان��ون  اإ���س��رتط 
ت�سكيل اللجان التحقيقية حيث يجب اأن تكون من رئي�ص 
وع�سوين من ذوي اخلربة والخت�سا�ص على اأن يكون 
يف  الأق��ل  يف  اأولية  جامعية  �سهادة  على  حا�ساًل  اأحدهم 
اأو  اأربعة  من  امل�سكلة  اللجان  اإن  يعني  وه��ذا  القانون. 
خم�سة اأو غريها من الأعداد هي خمالفة ملقا�سد امل�سرع, 
اللجان يكون معيبًا  قرار مبني على تو�سيات هذه  وكل 
اجلهات  اأم���ام  ب��ه  للطعن  عر�سًة  وي��ك��ون  ال�سكل  بعيب 

املخت�سة  .
اإن اإختيار امل�سرع العدد 3 يحقق هدفني:

اأم��ٌر  وه��ذا  الفردية  الأع���داد  من  هو   3 العدد  اإن  الأول: 
التحقيقية م�سكلة  اللجنة  فاإذا كانت  الت�سويت  منتج يف 
بعدد زوجي فقد تت�ساوى الأ�سوات ول حت�سل الأغلبية 

وبالتايل ي�ستحيل التو�سل اىل تو�سية اأو قرار حا�سم .
�ُسكلت  فاإذا  الفردية  الأع��داد  اأقل  3 هو  العدد  اإن  الثاين: 
اللجنة بخم�سة اأفراد اأو اأكرث ف�سيوؤدي ذلك اىل �سعوبة 
يف جمع الأع�ساء و�سعوبة يف الإتفاق على راأي موحد 
مما يوؤدي اىل ت�ستت و�سياع احلق بالإ�سافة اىل تفادي 
لأداء  اأمامهم  املجال  وف�سح  اأكرب  بعدد  املوظفني  اإ�سغال 

واجباتهم الوظيفية .
وع�سوين  رئي�ص  م��ن  جلنة  ت�سكيل  مت  ل��و  احلكم  م��ا   -

و�سكرتري لهذه اللجنة اأو مقرر ؟
اأو الوزارات بت�سكيل  قد تقوم بع�ص الدوائر احلكومية 
�سكرتري  اأو  ومقرر  وع�سوين  رئي�ص  من  حتقيقية  جلنة 
لهذه اللجنة والهدف من ذلك تبليغ الأطراف ذات العالقة 
م�سودة  واإع���داد  وكتابتها  الجتماع  حما�سر  وتنظيم 
التو�سيات اإل اإن ت�سكيلها بهذه ال�سيغة خمالف للقانون .
احلربية  العمليات  ج��راء  املت�سررين  تعوي�ص  ق��ان��ون 

والخطاء الع�سكرية والعمليات الرهابية
 )1( � الغيت املادة 1 مبوجب  املادة 1 من قانون رقم 57 
ل�سنة 2015 التعديل الول لقانون تعوي�ص املت�سررين 
جراء العمليات احلربية والخطاء الع�سكرية والعمليات 

الرهابية. 
الن�ص القدمي للمادة 1 

يهدف هذا القانون اإىل تعوي�ص كل �سخ�ص طبيعي اأ�سابه 
الع�سكرية  والأخ��ط��اء  احلربية  العمليات  ج��راء  �سرر 
والعمليات الإرهابية , وحتديد ال�سرر وج�سامته واأ�س�ص 

التعوي�ص عنه , وكيفية املطالبة به. 
2 من  2( مبوجب  املادة  � الغي )البند اول /املادة   )2( 
لقانون  الول  التعديل   2015 ل�سنة   57 رق��م  ق��ان��ون 
العمليات احلربية والخطاء  املت�سررين جراء  تعوي�ص 

الع�سكرية والعمليات الرهابية. 
الن�ص القدمي للبند اول /املادة 2 

اأوًل: ال�ست�سهاد و الفقدان جراء العمليات املذكورة يف 
هذا القانون. 

)3( � الغيت املادة 3 مبوجب  املادة 3 من قانون رقم 57 
ل�سنة 2015 التعديل الول لقانون تعوي�ص املت�سررين 
جراء العمليات احلربية والخطاء الع�سكرية والعمليات 

الرهابية. 

الن�ص القدمي للمادة 3 
توؤ�س�ص مبوجب هذا القانون: 

لتعوي�ص  املركزية  )اللجنة  ت�سمى  مركزية  جلنة  اأوًل: 
املت�سررين جراء العمليات احلربية والأخطاء الع�سكرية 
و العمليات الإرهابية( ويكون مقرها يف بغداد و ترتبط 
برئا�سة الوزراء.  ثانيًا: جلان فرعية يف بغداد , وجلنة 
يت�سكل,  �سوف  اإقليم  كل  كرد�ستان, وجلنة يف  اإقليم  يف 
ت�سمى  ب��اإق��ل��ي��م,  منتظمة  غ��ري  حم��اف��ظ��ة  ك��ل  يف  وجل��ن��ة 
العمليات  ج��راء  املت�سررين  لتعوي�ص  الفرعية  )اللجنة 
الإرهابية(,  والعمليات  الع�سكرية  والأخ��ط��اء  احلربية 
التي  املناطق  يف  لها  مكاتب  فتح  الفرعية  للجنة  ويحق 

جتد فيها �سرورة , مبوافقة اللجنة املركزية 

 )4( � الغيت املادة 4 مبوجب  املادة 4 من قانون رقم 57 
ل�سنة 2015 التعديل الول لقانون تعوي�ص املت�سررين 
جراء العمليات احلربية والخطاء الع�سكرية والعمليات 

الرهابية. 
- ا�ست�سارات قانونية 

لت�سجيل  القانونية  الطريقة  ت�سال عن  �سلمى كاظم  �ص/ 
ابنها لنها قامت بعد تطليقها من زوجها وهي حامل ومل 
تخربه بذلك  وبعد الولدة �سجلت ا�سم طفلها با�سم امها 
الطفل  وانتزاع  املطلق  ال��زوج  معرفة  من  خوفا  وابيها 
ولدها  يعيل  من  يوجد  ول  مر�ست  �سنة   12 وبعد  منها 
ال�سوؤال هو : ما هي الطريقة القانونية لعادة الطفل اىل 

ابيه وكيف يكن اعادة ت�سجيله باوراق ر�سمية جديدة 
التطور  ظل  فى  الن�سب  اثبات  ال�سعب  من  يعد  مل  ج/ 

العلمى فانت بامكانك رفع دعوى لثبات الن�سب
ول��ك��ن ي��ج��ب م��الح��ظ��ة ان امل�����س��رع ال��ع��راق��ي ن�����ص على 
الحكام اخلا�سة باثبات الن�سب بطريق الزواج ال�سحيح 
فى املادة 51 حيث ن�ست هذه املادة على انه ين�سب ولد 

كل زوجة اىل زوجها بال�سرطيني التاليني:
اول :ان ي�سى على عقد الزواج اقل مدة احلمل ولكنه 

مل يحدد هذه املدة
ثانيا :كان يكون التالقي بني الزوجني ممكنا

الن�سب  لث��ب��ات  ال�سابقني  ال�سرطيني   ت��واف��ر  يجب  ل��ذا 
بطريق الزواج ال�سحيح

و  والبينة  الق��رار  لالثبات ومنها  عديدة  و�سائل  وهناك 
فى حالة عدم اقرار الب بالبنوة يحال الولد اىل اللجان 
جاء  او  الب  اقر  ف��اذا  النووي  احلم�ص  لفح�ص  الطبية 
اىل  الولد  ن�سب  بثبوت  يحكم  مطابقا  النووي  احلم�ص 
ابيه وتذكر دائرة الحوال املدنية التى ينتمى اليها الولد 

ويجوز اعادة ت�سجيله.

االخت�ضا�س الق�ضائي ملجل�س �ضورى الدولة ... بني املا�ضي واحلا�ضر
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القانون �ضيادة  مبداأ  وحتقيق  للقانون  االإدارة  تطبيق  على  ق�ضائيا  رقيبا  لتكون  العريقة  القانونية  املوؤ�ض�ضة  هذه  االإداري(..  )للق�ضاء  حمكمة 

بقلم امل�ضت�ضار امل�ضاعد د. فتاح اجليالوي
احلديثة  العراقية  ال��دول��ة  تاأ�سي�ص  منذ 
مبحاكم  متمثلة  العتيادية  املحاكم  كانت 
جميع  على  الولية  �ساحبة  هي  ال��ب��داءة 
يف  مبا  واملعنوية,  الطبيعية  ال�سخا�ص 
كافة  بالف�سل يف  ذلك احلكومة وتخت�ص 
خا�ص,  بن�ص  ا�ستثنى  ما  ال  املنازعات 
وهذا ما اكد عليه قانون املرافعات املدنية 
 )29( املادة  1969 يف  ل�سنة   )83( رقم 
حماكم  كانت  ال�سا�ص  ه��ذا  وعلى   . منه 
املتعلقة  ال��دع��اوى  جميع  تنظر  ال��ب��داءة 
بالطعن بالقرارات الدارية املختلفة  مثل 
اجلن�سية  واإ���س��ق��اط  ال�سفر  منع  ق���رارات 
الإجازات والرتاخي�ص وما �سابه  واإلغاء 

ذلك.
ق�����س��اء  اي����ج����اد  اىل  احل����اج����ة  ان  ب���ي���د 
لها  ملا  الداري��ة  املنازعات  يف  متخ�س�ص 
واع��ت��ب��ارات  ول���س��ب��اب  خ�سو�سية  م��ن 
تبني  اىل  العراقي  امل�سرع  دع��ت  اخ��رى 
خالل  من  اأي  امل��زدوج,  الق�سائي  النظام 
يعمل  متخ�س�ص  اداري  ق�ساء  ان�����س��اء 
الق�ساء العتيادي, وكان  جنبا اىل جنب 
ل�سنة   )106( رقم  القانون  ب�سدور  ذلك 
جمل�ص  ق��ان��ون  تعديل  )ق��ان��ون   1989
 )1979 ل�سنة   )65( رقم  الدولة  �سورى 
الذي ق�سى بت�سكيل اأول حمكمة )للق�ساء 
ارتباطها  وح���دد  ال��ع��راق  يف  الإداري( 
اكتملت  وبذلك  الدولة,  �سورى  مبجل�ص 
ال��دول��ة,  ���س��ورى  جمل�ص  اخت�سا�سات 
لتكون  العريقة  القانونية  املوؤ�س�سة  هذه 
رقيبا ق�سائيا على تطبيق الإدارة للقانون 
خالل  من  القانون  �سيادة  مبداأ  وحتقيق 
القوانني  م�ساريع  ب�سياغة  اخت�سا�سها 
وابداء الراأي القانوين فيها من جهة ومن 
جهة  م��ن  الداري  الق�ساء  حماكم  خ��الل 

اأخرى.
الخت�سا�ص  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 
ال��ق�����س��ائ��ي مل��ج��ل�����ص ����س���ورى ال���دول���ة ل 
وامنا  الداري  الق�ساء  مبحكمة  ينح�سر 
اي�سا ت�سم الت�سكيالت الق�سائية الخرى 
حمكمتي  ال���دول���ة  ����س���ورى  جم��ل�����ص  يف 

ق�����س��اء امل��وظ��ف��ني وامل��ح��ك��م��ة الداري�����ة 
يف  املتوا�سع  عملنا  خ��الل  وم��ن  العليا, 
البع�ص  يزال  ل  انه  لحظنا  املحاكم  هذه 
يح�سل لديه اللب�ص يف اخت�سا�سات هذه 
تو�سيح  ياأتي  فيما  و�سنحاول  املحاكم 

اخت�سا�سات كل حمكمة وكما ياأتي:

ويتكون  املوظفني:  ق�ساء  حمكمة  اول- 
من  املحكمة  لهذه  الق�سائي  الخت�سا�ص 

ق�سمني:
النظر  وي�����س��م��ل  امل�����دين:  ال��ق�����س��م   -)1(
على  امل��وظ��ف  يقيمها  التي  ال��دع��اوى  يف 
العام يف احلقوق  الدولة والقطاع  دوائر 

او  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  ع��ن  النا�سئة 
العالقة  حتكم  التي  النظمة  او  القوانني 
بني املوظف وبني اجلهة التي يعمل فيها, 
للعالوة  او  للرتفيع  ا�ستحقاقه  طلب  مثل 
ال�سابقة  خدماته  لحت�ساب  او  ال�سنوية 
الدعوى  لقبول  وي�سرتط  ذلك,  �سابه  وما 

من الناحية ال�سكلية امام هذه املحكمة ان 
عنها  القانوين  الر�سم  ويدفع  لديها  تقام 
قبل م�سي )30( ثالثني يوما من  تاريخ 
املعرت�ص  القرار  او  بالمر  املوظف  تبلغ 
 )60( و  ال��ع��راق  داخ���ل  ك��ان  اذا   , عليه 
ف��اذا �سدر   . كان خارجه  اذا  يوما   �ستني 

لنقطاعه  م�ستقيال  املوظف  باعتبار  قرار 
عن الدوام الر�سمي مثال فاذا كان املوظف 
غري مقتنع بهذا القرار فعليه ان يلجاأ اىل 
حمكمة ق�ساء املوظفني مبا�سرة ومن دون 
لدى  القرار  ه��ذا  من  التظلم  اىل  احلاجة 
خالل  ذل��ك  ويكون  ا�سدرته  التي  اجلهة 

الثالثني يوما التالية لتاريخ تبلغه بالمر 
وال رف�ست دعواه من الناحية ال�سكلية.

فيه  املطعون  الداري  الم��ر  ك��ان  اذا  ام��ا 
عن  الدارة  ام��ت��ن��اع  م��ث��ل  �سلبيا  ق����رارا 
احالته  ع��ن  امتناعها  او  امل��وظ��ف  ترفيع 
على  يتعني  احلالة  هذه  ففي  التقاعد  اىل 
املوظف ان يقدم اول طلبا لالدارة يطلب 
فيه ا�سدار القرار الذي يرغب يف ا�سداره 
وهنا  اعلى  درج��ة  اىل  ترفيعه  طلب  مثل 

نكون امام احد الفر�سيات التية:
اأ - اذا رف�ست الدارة طلبه �سراحة فله ان 
قبل  املذكورة  املحكمة  لدى  الدعوى  يقيم 
م�سي )30( ثالثني يوما من  تاريخ تبلغه 
 )60( و  العراق  داخ��ل  ك��ان  اذا  بالرف�ص 

�ستني يوما  اذا كان خارجه.
على  ت��رد  ومل  الدارة  �سكتت  اذا  ام��ا  ب - 
املحكمة  ل��دى  الدعوى  يقيم  ان  فله  طلبه 
بعد مرور ثالثني ي وما من تاريخ تقدمي 

الطلب.
وي�����س��م��ل  اجل�����زائ�����ي:  ال��ق�����س��م   -)2(  
اخ��ت�����س��ا���ص امل��ح��ك��م��ة يف ال���ن���ظ���ر يف 
الدعاوى التي يقيمها املوظف على دوائر 
الدولة والقطاع العام للطعن يف العقوبات 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  الن�سباطية 
العام  والقطاع  الدولة  موظفي  ان�سباط 
يتعني  وه��ن��ا   .1991 )14(ل�سنة  رق��م 
على املوظف اتباع الجراءات املن�سو�ص 
الدولة  ان�سباط موظفي  قانون  عليها يف 
امام  ال��دع��وى  اقامة  قبل  العام  والقطاع 
حمكمة ق�ساء املوظفني وهذه الجراءات 
بفر�ص  القرار  من  اول  التظلم  يف  تتمثل 
التي  اجلهة  ل��دى  الن�سباطية  العقوبة 
ث��الث��ون   )30( خ���الل  وذل���ك   , اأ���س��درت��ه 
ب��ق��رار  امل��وظ��ف  ت��اري��خ تبليغ  ي��وم��ا م��ن 
امل��ذك��ورة  اجل��ه��ة  وع��ل��ى  العقوبة  ف��ر���ص 
ثالثني   )30( خ���الل  التظلم  ب��ه��ذا  ال��ب��ت 
البت  عدم  وعند  تقديه  تاريخ  من  يوما 
رف�سا  ذلك  يعد  املدة  هذه  انتهاء  رغم  فيه 
الدعوى  تقام  اأن  ي�سرتط  كما   . للتظلم 
لدى املحكمة خالل )30( يوما من تاريخ 
حقيقة ال��ت��ظ��ل��م  ب��رف�����ص  امل��وظ��ف   تبليغ 

 اأو حكما . 

ال�ضروط القانونية للمقا�ضة ومفهومها

الت�ضمني  ق��ان��ون  ���ض��ري��ان  ن��ط��اق 

اأوُل: التعريف باملقا�سة ووظيفتها ومتييزها عن غريها
حني  الل��ت��زام  انق�ساء  ط��رق  م��ن  طريق  ه��ي  املقا�سة: 
نف�ص  يف  الدينني  فينق�سي  لدائنه  دائنًا  املدين  ي�سبح 
بالوفاء  ملزمًا  املدين  ويظل  منهما  الأقل  مبقدار  الوقت 
 362 م   ( العادي.  بالطريق  الدين  من  املتبقي  باجلزء 

مدين ( 
وتقوم املقا�سة على ذلك بوظيفتني: 

فهي اأداة وفاء وهي يف الوقت ذاته اأداة �سمان. فهي اأداة 
وفاء مزدوج لأنها تق�سي على الدين الأقل كلية وتوؤدي 
اإىل النق�ساء اجلزئي للدين الأكرب. كما اأنها اأداة �سمان 

الذي  بالدين  ي�ستاأثر  اأن  يف  احلق  للدائن  تعظي  لأنها 
يف ذمته للطرف الأخر متميزا بذلك عن غريه من دائني 

املدين.
كما يكن  املقا�سة عن احلق يف احلب�ص  ويكن متييز 

متييزها عن الدفع بعدم التنفيذ:
باعتبارها  اللتزام  لنق�ساء  حا�سمة  و�سيلة  فاملقا�سة 
اأداة وفاء. اأما احلق يف احلب�ص والدفع بعدم التنفيذ ما 
هما اإل و�سيلتني لالمتناع املوؤقت عن تنفيذ اللتزام ول 

ينق�سي اللتزام باأيهما.
الأث��ر  حيث  من  الو�سائل  ه��ذه  عن  املقا�سة  تتميز  كما 

امل���رتت���ب ع��ل��ى احل��ك��م ب��ه��ا وك���ذل���ك م���ن ح��ي��ث ال��ن��ط��اق 
وال�سروط.

�سروطها  توفرت  اإذا  املقا�سة  بوقوع  يحكم  اأن  ويكن 
حني  بها  التم�سك  يف  م�سلحة  له  من  وطلبها  القانونية 
على  الت��ف��اق  يكن  كما  القانونية.  باملقا�سة  ت�سمى 
يف  امل�سرع  تطلبها  التي  ال�سروط  بع�ص  عن  التغا�سي 
يحكم  اأن  يكن  كما  اتفاقية.  املقا�سة  لت�سبح  املقا�سة 
فيها  امل�سلحة  �ساحب  يتوجه  حينما  باملقا�سة  القا�سي 
التم�سك  التي حتول بينه وبني  له امل�ساعب  اإليه ويذلل 

بها وت�سمى باملقا�سة الق�سائية.
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التابع  التنفيذ  اجرى مدير عام دائرة 
زيارة  العقابي:  ح�سني  العدل  لوزارة 
اىل مديرية تنفيذ كربالء لالإطالع على 

�سري العمل بها.
جاءت  الزيارة  ان  العام:  املدير  وقال 
ل��ت��ذل��ي��ل ال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت��ع��ر���ض 
مت  كما  وامل��راج��ع��ني،  امل��وظ��ف��ني  عمل 
املديرية  يف  العمل  �سري  على  االطالع 
وم���ع���اجل���ة امل�������س���اك���ل ال���ت���ي ت��ع��اين 
املوظفني  من  بعدد  اللقاء  ومت  منها، 
طلباتهم على  ل��ل��وق��وف   وامل��واط��ن��ني 

 واحتياجاتهم.
ال�����س��ي��د  ت��وج��ي��ه��ات  ان  اىل  ي�����س��ار 
ن�ست  ال���زام���ل���ي  د.ح����ي����در  ال����وزي����ر 
امل��راج��ع��ني،  م��ع��ام��الت  ت�سهيل  ع��ل��ى 
وت����وف����ري م��ت��ط��ل��ب��ات ع���م���ل ال���ك���ادر 
ال��وظ��ي��ف��ي م��ن خ���الل اي��ج��اد احل��ل��ول 
معامالت ترويج  ي�ساهم  مبا   الالزمة 

 املواطنني.

م�ساركة  ال��ع��ديل،  التخطيط  دائ����رة  اك���دت 
ع����دد م���ن م��ه��ن��د���س��ي ال�������وزارة يف ور���س��ة 
للم�ساريع(،  الزمنية  امل��دة  عمل)احت�ساب 

با�سراف ق�سم امل�ساريع يف الدائرة.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة م��ن��ى م��ت��ي: ان 
باقامة  وج��ه  الزاملي  د.ح��ي��در  العدل  وزي��ر 
ور�����ض ع��م��ل ح��ي��ث ق��ام��ت ال���دائ���رة ور���س��ة 
اح��ت�����س��اب  اول���ه���ا  حم�����اور،  ث���الث  ت�سمنت 
امل����دة ال��زم��ن��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة امل�����س��ار احل����رج، 

بطريقة  الزمنية  امل���دة  احت�ساب  والثانية 
بني  العالقات  والثالثة  واملراجعة،   التقييم 

االن�سطة.
واأ�سافت املدير العام: انه مت خالل الور�سة 
الطريقة  ال��ط��رق وا���س��ت��خ��دام  ب��ني  امل��ق��ارن��ة 

االمثل واالأن�سب للو�سع الراهن للبلد، م�سرية 
اىل ان امل�ساركة كانت فعالة من جميع اع�ساء 
ي�سار  املبا�سر،  التطبيق  خ��الل  من  الور�سة 
االق��دم املهند�ض  القاها  املحا�سرات  ان   اىل 

 )عقيل احمد(.

د.ري��ا���ض  الق�سائي  املعهد  ع��ام  م��دي��ر  ناق�ض 
جامعة  يف  اال���س��ت��اذ  ا�ستقباله  خ��الل  ح�سني، 
النهرين د. حيدر طالب االإمارة، اهم املوا�سيع 
وال��ق�����س��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ان��ب االك���ادمي���ي 

والتعليمي مبناهج املعهد.
وتبادل الطرفان حماور ا�سا�سية اهمها مناق�سة 
واالأنظمة  القوانني  بت�سريع  اخلا�سة  البنود 
والتعليمية يف  االكادميية  متا�سيًا مع احلركة 

الطلبة  ا�سراك  يف  الأهميتها  العامل  دول  بقية 
العلمية  النظرية  يف  العراقية  اجلامعات  يف 

احلديثة.
الق�سائي  املعهد  ان  األ��ع��ام:  امل��دي��ر  واو���س��ح 
ي��ع��م��ل ب�����س��ورة خ��ا���س��ة ���س��م��ن ت��ل��ك امل��ن��اه��ج 
�سعيا  ال��ط��ل��ب��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  تلبية  احل��دي��ث��ة 
 مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ي يف ه���ذا امل��ج��ال، 
التي  النوعية  ال��ق��ف��زات  تغطية  اىل  و���س��وال 

حتدثت يف جمال التكنولوجيا وما يقابلها من 
قوانني وعقوبات.

ي�سار اىل ان هذا اللقاء ياأتي يف �سوء م�ساعي 
ادارة املعهد لتطوير جماالت طرائق التدري�ض 
العلمية  للحركة  مواكبة  يحقق  مبا  واملناهج 
الدولية ويفتح افاق التعاون ب�سورة م�ستمرة 
مع املوؤ�س�سات املعنية بتاأهيل وتخريج الق�ساة 

عربيا وعامليا.

مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربالء

التخطيط العديل: الور�سة �ست�ساهم بزيادة خربة موظفي الوزارة

بهدف تذليل العقبات وتوفير احتياجات الموظفين والمراجعين

وزير العدل يرعى ورشة عمل احتساب المدة الزمنية للمشاريع

خالل لقائه احد الكوادر التدريسية في جامعة النهرين

مدير املعهد الق�سائي: ن�سعى لالرتقاء مبناهج وطرائق التدري�س ملواكبة التطور العاملي 

وزارة العدل: الإفراج عن )324( نزيل 
خالل �سهر اأب املا�سي

�سجن ال�سماوة املركزي يقيم دورات لتاأهيل 
وتدريب النزلء

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

ضمن البرنامج التأهيلي لدائرة االصالح العراقية

ال�سهري  موقفها  عن  العراقية  االإ�سالح  دائ��رة  اأعلنت 
اخل��ا���ض ب��ع��دد امل��ط��ل��ق ���س��راح��ه��م واأع�����داد امل��وق��وف��ني 

واملحكومني واملر�سلني اإىل املحاكم ل�سهر اأب.
املفرج عنهم من �سجون  ان عدد  ال��وزارة:  وقال اعالم 
من  نزيال   )324( بلغ  املا�سي  ال�سهر  خ��الل  ال���وزارة 
�سجون الوزارة يف بغداد واملحافظات بينهم )20( من 

الن�ساءو)304( من الرجال.
واكد اعالم الوزارة: ان دائرة اال�سالح قطعت ا�سواطًا 
تطبيقها  مع  ال�سراح  اط��الق  عمليات  جم��ال  يف  كبرية 
نظام االر�سفة االلكرونية والذي يتيح امكانية حتديد 
املنتهية احكامهم الق�سائية من النزالء وي�ساهم بح�سم 

ملفاتهم وفقًا للمدة القانونية املحددة الإطالق ال�سراح.
وجه  ال��زام��ل��ي،  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  اإن  اىل:  ي�سار 

بتقدمي موقف �سهري عن عدد النزالء املفرج عنهم اإىل 
و�سائل االإعالم، بهدف اطالع الراأي العام عن ا�ستمرار 
النزالء  ع��ن  االإف����راج  عمليات  ت�سريع  باإلية  ال����وزارة 

املنتهية اأحكامهم الق�سائية.

والتاأهيل  التدريب  �سعبة  اقامت 
يف �سجن ال�سماوة املركزي دورات 
ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل��ل��ن��زالء ���س��م��ن ب��رام��ج 
لتاأهيل  ال��دائ��رة  اعدتها  تثقيفية 
باملجتمع  دجمهم  واإع���ادة  النزالء 

بعد انتهاء مدة حمكوميتهم.
ق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اال���س��الح 

ان  الع�سكري:  ح�سني  ال��ع��راق��ي��ة 
���س��ج��ن ال�����س��م��اوة امل���رك���زي اق���ام 
النزالء  توعية  جم��ال  يف  دورات 
�سلوكيا، كما قام ال�سجن بفعاليات 
حما�سرات  اقامة  ت�سمنت  ثقافية 
للمطالعة  دينية وبرنامج  توعوية 

وا�ستعارة الكتب.

ال����ع����ام: ان ه��ن��اك  امل���دي���ر  وب����ني 
للنزالء  وت�سغيل  تدريب  فعاليات 
ع��ل��ى امل���ه���ن واحل������رف ال��ي��دوي��ة 
خ����الل اال���س��اب��ي��ع ال���ق���ادم���ة ح��ال 
امل�ستلزمات  جتهيز  م��ن  االن��ت��ه��اء 
بهذه  املتعلقة  ال��ت��دري��ب   وخ��ط��ة 

الفعاليات.

بالتعاون مع االمانة العامة لمجلس الوزراء

بهدف تدقيق اعمال المديرية من الناحية المالية والقانونية والبحثيةاستعدادًا لدوري الفئات العمرية في لعبة كرة القدم 

املعهد الق�سائي يقيم الدورة التخ�س�سية الوىل 
اخلا�سة بلجنة التحكيم الدولية

دائرة رعاية القا�سرين تتفقد �سري العمل
 يف مديرية مدينة ال�سدر

دائرة ال�سالح العراقية ق�سم التدريب والتطوير 
ال�سالحي يختتم فعالياته بتخرج اكرث من) 300( منت�سب

نا�سئي نادي �سباب العدل الريا�سي يع�سكر يف املدينة الريا�سية مبحافظة الب�سرة
تدريبيًا  مع�سكرا  الريا�سي  العدل  �سباب  ن��ادي  اق��ام 
حمافظة  يف  الريا�سية  املدينة  يف  الفريق  لنا�سئي 
الفئات  ل���دوري  ال��ف��ري��ق  ا���س��ت��ع��داد  �سمن  ال��ب�����س��رة، 

العمرية املزمع انطالقه يف 25/9/2016.
ان  ح�سني:  علي  الريا�سية  ال�سعبة  م�سوؤول  وق��ال 
الفريق �سيلتقي خالل مع�سكره التدريبي )اندية نفط 
املركز  اكادميية بر�سلونة  امليناء،  الفيحاء،  اجلنوب، 
اىل  م�سريًا  العراق(،  ا�سبال  ومنتخب  التخ�س�سي، 
تدريب بدين  يتخللها  ايام  �سبعة  ي�ستمر  املع�سكر  ان 

وفني لالعبي الفريق.
وقت  يف  خا�ض  الفريق  ان  ال�سعبة:  م�سوؤول  وذك��ر 
�سابق مباراة جتريبية مع نا�سئي الطلبة على ملعب 
نادي  نا�سئي  بفوز  امل��ب��اراة  وانتهت   ، ها�سم  ناطق 

العدل بنتيجة )0-3(.
وب����ني م�������س���وؤول ال�����س��ع��ب��ة: ان ال���دع���م ال���الحم���دود 
م����ن وزي������ر ال����ع����دل د.ح����ي����در ال���زام���ل���ي وال��ه��ي��ئ��ة 
جميع  يف  تاألقنا  ن��وا���س��ل  جعلنا  ل��ل��ن��ادي   االداري����ة 

امل�ساركات.

خالل  خفيف(،  عليوي  )فوزية  العقاري  الت�سجيل  عام  مدير  اكدت 
الكرخ  يف  العقاري  الت�سجيل  مديرية  اىل  اجرتها  التى  زيارتها 
وتخفيف  الروتينية  االج���راءات  لتب�سيط  الية  و�سع  على  االوىل، 

العبء عن كاهل املواطن.
وقال املدير العام: خالل لقائها بعدد من املراجعني وموظفي الدائرة، 
ت�سهيل  على  ن�ست  الزاملي  د.ح��ي��در  ال�سيد الوزير  توجيهات  ان 
من  الوظيفي  الكادر  عمل  متطلبات  وتوفري  املراجعني،  معامالت 
خالل ايجاد احللول الالزمة مبا ي�ساهم ترويج معامالت املواطنني.

وا�ساف املدير العام: انه مت و�سع الية لتقدمي منجز تف�سيلي ل�سري 
العمل يف املديرية بهدف تقلي�ض حلقات العمل الزائدة واخت�سارها 
باملعاقبة  املق�سرين  متوعدة  املعامالت  اجن��از  يف  �سرعة  لتحقيق 

با�سد العقوبات واأحالتهم اىل الق�ساء.
ومن اجلدير بالذكر ان ال�سيد املدير العام قد خ�س�ض اأوقات معينة 

لزيارة الدوائر الفرعية لالإطالع على �سري العمل.

خالل جوالتها التفقدية لمديرية الكرخ االولى

مدير عام الت�سجيل العقاري توجه 
بتي�سري اجناز معامالت املواطنني

مناق�سة البنود اخلا�سة بت�سريع القوانني والأنظمة متا�سيًا مع احلركة الكادميية والتعليمية يف بقية دول العامل

اأقام مكتب املفت�ض العام لوزارة العدل احتفالية 
ال��ن��زاه��ة  ا���س��ب��وع  مبنا�سبة  امل��ك��ت��ب،  م��ق��ر  يف 
نق�سي  )بانت�ساراتنا...  �سعار  حتت  الوطني 
على الف�ساد واالرهاب(، حيث مت تكرمي عدد من 

م�سوؤويل الوزارة واملوظفني بدرع التميز.
الزهريي،  ح�سني  اال�ستاذ  ال��وزارة  وكيل  واكد 
ان االحتفال باأ�سبوع النزاهة وتكرمي املوظفني 
املفت�ض  ملكتب  ايجابية  نقطة  ه��ي  املتميزين، 
العام، الأنه ي�سلط ال�سوء على موظفني ابدعوا 
وا�ساف:  االمتياز،  هذا  لي�ستحقوا  عملهم  يف 
البلد  الن  النزاهة،  ا�سبوع  على  الركيز  يجب 
طال  ال��ذي  الف�ساد  ومنها  حت��دي��ات،  بعدة  مير 
مهمة  ف��اأن  ل��ذا  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  م��ن  العديد 
ال��دول��ة  جهد  ع��ن  اهمية  تقل  ال  عليه  الق�ساء 

والقوات االمنية واحل�سد ال�سعبي يف حماربة 
ال��ع�����س��اب��ات االره��اب��ي��ة وحت��ري��ر االر�����ض من 

داع�ض.
الف�ساد  على  الق�ساء  ان  ال���وزارة،  وكيل  واك��د 
ب�سبب  وا�ستثنائية،  كبرية  جهود  اىل  بحاجة 
من  تبعها  وم��ا  امل��ب��اد،  النظام  حقبة  تراكمات 
القليلة  ال�سنوات  خالل  اخرى  ف�ساد  ممار�سات 
املفت�ض  مكتب  دع��م  اهمية  اىل  الفتا  املا�سية، 
البناء  ل��ي��ك��ون  ال��ي��ه  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ام  ال��ع��ام يف 
الف�ساد،  اآف��ة  من  خاليا  واملوؤ�س�ساتي  االداري 

وت�سيع فيه ثقافة النزاهة. 
اال�ستاذ  ال��ع��ام  املفت�ض  م��ع��اون  اك��د  جهته  م��ن 
ال���ع���راق مير  ال���وائ���ل���ي، ان  ن��ع��ي��م  م��رت�����س��ى 
االقت�سادية  االأزم��ة  ومنها  حتديات،  مبجموعة 

العديد من  االره��اب، اىل جانب  واحل��رب على 
كمكتب  ونعمل  االخ���رى،  وامل��ع��وق��ات  امل�ساكل 
العدلية  الدوائر  باقي  يف  و�سوانا  عام،  مفت�ض 
ال��دول��ة وا���س��ن��اده��ا يف جت��اوز  دع��م جهد  على 

حتدياتها.
ابناء  ان  املنا�سبة:  بهذه  كلمته  يف  وا���س��اف 
والقوات  ال�سعبي  احل�سد  جماهدي  من  الوطن 
وي�ساندهم  االره��اب،  ملواجهة  ان��روا  االمنية 
رجال يحاربون الف�ساد بالقول والفعل، وهنا ال 
بد ان تكون لنا وقفة بتكرمي نخبة من موظفينا 
القتال.  �سوح  يف  لالأبطال  الداعمني  املتميزين 
ال  ان  كما  ل��الإره��اب،  م�ستقبل  ال  ان  اىل  الف��ت��ا 

م�ستقبل للف�ساد.
ودعا الوائلي املوظفني املكرمني، اىل ان يكونوا 

اك���ر مت��ي��زا يف دوائ���ره���م، ب��اع��ت��ب��اره��م مثاال 
بخطاهم،  ال�سري  على  الباقني  يحّفز  ايجابيا 
م��ب��داأ  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ن��زاه��ة  حتقيق  ان  مبينا 
رقيب  امل��وظ��ف  يكون  وان  وال��ع��ق��اب،  ال��ث��واب 
العامة،  الوظيفة  قوانني  وفق  ويتحرك  نف�سه، 

واملتميز ي�ستحق التكرمي.
وح�سر االحتفالية باالإ�سافة اىل وكيل الوزارة 
االقدم اال�ستاذ ح�سني الزهريي، رئي�ض جمل�ض 
وال�سيد  كاظم  �سامية  االن�سة  ال��دول��ة  ���س��ورى 
مدير عام الدائرة واالدارية واملالية/ وكالة عبد 
الكرمي فار�ض، وامل�ست�سارة يف جمل�ض �سورى 
الدولة د.احالم اجلابري، وجرى توزيع )درع 
واملوظفني  الوزارة  م�سوؤويل  من  لعدد  التميز( 

املتميزين.

مكتب املفت�س العام يقيم احتفالية ا�سبوع النزاهة الوطني ويكرم موظفي الوزارة املتميزين

العراقية  اال���س��الح  دائ���رة  اعلنت 
 ) 341 ع��ن ت��دري��ب وت��ط��وي��ر.) 
اال�سالحية  امل��الك��ات  من  منت�سبا 
تطوير  يف  امل��ق��ررة  اخلطة  �سمن 

وتدريب املالكات لهذا العام.
وق���ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة اال���س��الح 
ان  الع�سكري:  ح�سني  ال��ع��راق��ي��ة 
جتري  املنت�سبني  ت��دري��ب  عملية 
ارتفاعا  لت�سجل  تامة  بان�سيابية 
م��ل��ح��وظ��ا يف ن�����س��ب امل�����س��رك��ني 
خم��ت��ل��ف  ويف  ال�������������دورات  يف 
التي  الوظيفية  االخ��ت�����س��ا���س��ات 
حت��ت��اج��ه��ا االق�����س��ام اال���س��الح��ي��ة 

كافة.
م��ن جهته اك��د م��ع��اون امل��دي��ر عام 
ل�������س���وؤون ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر 
ث��ام��ر  ال����دائ����رة  اال����س���الح���ي يف 
التدريب  ق�سم  ان  م�ستت  حطاب 
 10  ( نظم  اال�سالحي  والتطوير 
وت��ط��وي��ري��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات   )
 )  341  ( فيها  ا�سرك  متخ�س�سة 

موظفا وحار�سا ا�سالحيا.
اقامة  ت�سمن  املنهاج  ان  وا�ساف 
للمالكات  تدريبية  دورات  اربعة 
االليات  تناولت مناهجها  االدارية 
احل�سابية واحلوكمة االلكرونية، 

ودورة تطوير املوؤهالت االدارية، 
الب�سرية،  التنمية  وم�ستجدات 
ك��م��ا ت�����س��م��ن امل��ن��ه��اج ال��ت��دري��ب��ي 
تنظيم دورات تدريبية عن معايري 
 ISAP  ( ال  ال��دول��ي��ة  ال��ت��دق��ي��ق 
( واق���ام���ة ور�����ض ع��م��ل ع���ن ال��ي��ة 
دورات  وث��الث  ال�ساملة،  اجل��ودة 
ال�����س��وؤون  يف  متخ�س�سة  اخ���رى 
حملت  االوىل  والطوارئ  االمنية 
واالأمن  الداخلية  ال�سوؤون  عنوان 
امل��دين  ال��دف��اع  والثانية  االوىل، 
واالإ�سعافات االولية، والثالثة عن 

التدريب امليداين.

االأوىل  التخ�س�سية  ال��دورة  االأح��د،  اليوم  الق�سائي،  املعهد  اأق��ام 
العامة  االأم��ان��ة  م��ع  بالتعاون  الدولية  التحكيم  بلجنة  اخلا�سة 
ملجل�ض الوزراء، وت�ستمر للفرة من )4 ولغاية 11/9/2016(. 
وقال مدير عام املعهد الق�سائي د. ريا�ض ح�سني، ان هذه الدورة 
التخ�س�سية �سيتلقى خاللها امل�ساركون عدد من املحا�سرات الغري 
تقليدية اخلا�سة بقوانني التحكيم الدولية. او�سح املدير العام: ان 
الدورة افتتحت بحفل اأقيم على قاعة االحتفاالت الكرى يف املعهد 
الق�سائي بح�سور عدد من املخت�سني ومنهم ال�سيد علي ال�سمري 
حمافظ  العالق  علي  وال�سيد  العراقيني  احلقوقيني  احت��اد  رئي�ض 

البنك املركزي والنائب ال�سابق ح�سن ال�سنيد.

اج����رت م��دي��ر ع����ام دائ�����رة رع���اي���ة ال��ق��ا���س��ري��ن هند 
ع��ب��د ج��م��ي��غ: زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة اىل م��دي��ري��ة رع��اي��ة 
ال���ق���ا����س���ري���ن م���دي���ن���ة ال���������س����در، ل���غ���ر����ض ت��دق��ي��ق 
 اع���م���ال امل��دي��ري��ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

والبحثية.
الوقوف  بهدف  جاءت  الزيارة  ان  العام  املدير  واكدت 
على احتياجات املديرية ومتابعة م�ساكل املوظفني من 

الناحية االدارية.
ال�سيد  ت��وج��ي��ه��ات  ���س��ي��اق  ال���زي���ارة يف  ه���ذه  وت��ات��ي 
وزي��ر ال��ع��دل د.ح��ي��در ال��زام��ل��ي، اىل امل���دراء العامني 
ال���دوائ���ر العدلية  ل��غ��ر���ض االط����الع ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات 
احتياجات  متطلبات  ولتلبية  واملحافظات  بغداد  يف 
باخلدمات  واالرت��ق��اء  العمل  م�سرية  لرفد   املواطنني 

املقدمة.



ت���راأ����س م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة االداري����ة 
واملالية عبد الكرمي فار�س ال�سعدي:

العامة  املوازنة  بتعليمات  خا�سة  ندوة 
 )25( امل��ادة  باحكام  خا�سة  االحتادية، 
 ،2016 ل�����س��ن��ة   )1( رق����م  ق���ان���ون  م���ن 

واملتعلقة با�ستيفاء اجور خدمة،
التي  الندوة  خ��ال  العام:  املدير  وق��ال 
ح�����س��ره��ا، مم��ث��ل��ي امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي 
وم������دراء ال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة 
ل���ل���وزارة ان ال��ه��دف م��ن ه���ذه ال��ن��دوة 
القانونية  االج������راءات  اه���م  مناق�سة 
اخلا�سة بجباية ايرادات اجور اخلدمة 

والية ا�ستيفائها.
وا�ساف املدير العام: ان الهدف من هذه 
العدلية  ال��دوائ��ر  ال�ستمرار  االي���رادات 
خال  من  للمواطنني  اخلدمات  بتقدمي 
من  ال���دوائ���ر  ع��م��ل  م�ستلزمات  ت��وف��ر 

قرطا�سية، و�سيانة وغرها، بعد االزمة 
االقت�سادية التي اثرت على التخ�سي�س 

املايل للوزارة.
وب���ني امل��دي��ر ال���ع���ام، ان ه���ذه االج���ور 
�ست�ساهم ب�سكل كبر يف زيادة اخلدمات 
املقدمة للمواطنني واال�سراع يف اجناز 
معاماتهم، باال�سافة اىل انها �ست�ساعد 
بعد  اخل��دم��ات  ه��ذه  تقدمي  يف  املوظف 
ال�سرورية،  العمل  م�ستلزمات  توفر 
وزارية  جلنة  ت�سكيل  مت  بانه  مو�سحًا 
تتابع تطبيق الدوائر العدلية للتعليمات 
تواجه  التي  املعوقات  على  وال��وق��وف 
���س��دور  اىل  ب���اال����س���اف���ة  م��وظ��ف��ي��ه��ا، 
مبتابعة  االق�سام  م��دراء  اىل  توجيهات 
الدوائر الفرعية يف املحافظات لاطاع 
تطبيق  تعرقل  التي  امل�ساكل  اه��م  على 

هذه التعليمات.

���س��در ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن ج��ري��دة 
الوقائع العراقية بالرقم )4415(، 
التعديات  والذي ت�سمن عددا من 
التي  وال����ق����رارات،  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
و�سادقت  ال��ن��واب  جمل�س  اق��ره��ا 

عليها رئا�سة اجلمهورية.
وقال مدير عام الدائرة كامل امني: 
ان العدد )4415( ت�سمن التعديل 
اموال  واإيجار  بيع  لقانون  االول 
 ،2013 ل�سنة   )21( رق��م  ال��دول��ة 

جمل�س  ق�����رار  اىل  ، ب���اال����س���اف���ة 
 2016 ل�سنة   )1( رق���م  ال��ن��واب 
ملجل�س  ال��داخ��ل��ي  النظام  بتعديل 
ال����ن����واب، وق���راراع���ت���ب���ار ق�����س��اء 
والقرى  ال�سينية  وناحية  بيجي 
ل��ه��ا مناطق  ال��ت��اب��ع��ة  وال��ق�����س��ب��ات 
 ،2016 ل�سنة   )21( رقم  منكوبة 
تا�سي�س  ق���رار  اي�����س��ًا  ت�سمن  كما 
�سندوق ال�سمان ال�سحي ملنت�سبي 
 )1( رق��م  اجلنوب  م�سايف  �سركة 

امل��دي��ر  وا����س���اف    .2016 ل�سنة 
تعليمات  ت�سمن  العدد  ان  ال��ع��ام: 
الطب  قانون  احكام  تنفيذ  ت�سهيل 
العديل رقم )37( ل�سنة 2013، ، 
وت�سمن تعليمات ت�سكيات ومهام 
رقم  بغداد  العديل يف  الطب  دائرة 
ت�سمن  ك��م��ا   ،2016 ل�سنة   )3(
النظام الداخلي ملجل�س ادارة هيئة 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 

اخلا�سة رقم )1( ل�سنة 2016.

�سارك ق�سم حقوق االن�سان التابع 
لوزارة العدل، بور�سة العمل التي 
لل�سليب  الدولية  اللجنة  نظمتها 
يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ن  االأح��م��ر 

اأماكن االحتجاز.
قا�سم احلطاب:  الق�سم  وقال مدير 
بدعوة  ج��اءت  الق�سم  م�ساركة  ان 
لل�سليب  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن 
الور�سة  ان  اىل  م�سرا  االح��م��ر، 
يف  ال�سحية  اجل��وان��ب  ت��ن��اول��ت 

ا�ستمرت  حيث  االحتجاز،  اماكن 
مل���دة ي��وم��ني ول��ل��ف��رة م���ن 4/9 

ولغاية 5/9/2016.
االول  اليوم  ان  امل��دي��ر:  واو���س��ح 
للور�سة تطرق اىل التحديات التي 
اأماكن  يف  العامة  ال�سحة  تواجه 
االح���ت���ج���از اخل��ا���س��ة ب��ال��ن��زالء، 
ال�سجون  يف  ال�سارية  واالأمرا�س 
هذا  يف  الدولية  اللجنة  وخ��رات 
اأخاقيات  اىل  باالإ�سافة  امل��ج��ال، 

املري�س  وخ�سو�سية  الطب  مهنة 
والوالء املزدوج.

ال��ي��وم  ان  احل����ط����اب:  وا�����س����اف 
عملية  اىل  تطرق  للور�سة  الثاين 
ال�سارية  االم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
ا�ستئ�سالها،  وطرق  ال�سجون  يف 
الطبي  ال��ت��وث��ي��ق  اىل  ب��اال���س��اف��ة 
ال�سلوب املعاملة، حيث بينا االلية 
يف  املتبعة  واالن�سانية  ال�سحية 
العراقية  اال�ساح  دائ��رة  �سجون 

مبا�سرة  مبتابعة  ح��ظ��ت  وال��ت��ي 
وزارة  ان  يذكر  العدل.  وزارة  من 
الوقائية  االج��راءات  تطبق  العدل 
دائ��رة  �سجون  يف  واالح���رازي���ة 
اال���س��اح م��ن خ��ال و���س��ع اليات 
اإىل  ال��ن��زالء  لتعري�س  �سحيحة 
ال�����س��م�����س وك���ذل���ك ت��ط��ب��ي��ق ح��ال��ة 
تعذيب  ب��ع��دم  االإن�������س���ان  ح��ق��وق 
وفقا  و  احل�سنة  واملعاملة  النزالء 

للمعاير الدولية .

ب��ح��ث م��ع��اون امل��ف��ت�����س ال��ع��ام ل�����وزارة ال��ع��دل 
املتابعة  ق�سم  مدير  مع  الوائلي  نعيم  مرت�سى 
اآل��ي��ات  ت��ع��زي��ز  اال����س���دي،  ح�سني  والتن�سيق 
ال��ت��ع��اون ب��ني امل��ك��ت��ب وال��ق�����س��م، و���س��وال اىل 
اخلدمات  اف�سل  تقدمي  وهو  امل�سرك،  الهدف 
ال�سلبية  احلاالت  ومعاجلة  ور�سد  للمواطنني 

يف بع�س الدوائر العدلية.
والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  ان  ال��وائ��ل��ي:  واك��د 
متميزة  جمموعة  وي�سم  متميزة  باأعمال  يقوم 

من املوظفني، ويعك�س الدور الذي يت�سدى له، 
بر�سد  معه  والتعاون  املكتب  عمل  ا�سناد  وهو 
قانونية  خمالفات  على  تنطوي  التي  احل��االت 
الدوائر  �سوؤون  ومتابعة  العمل  يف  التلكوؤ  او 

واملوظفني.
املتابعة  ق�سم  مدير  مع  املداولة  وا�ساف: متت 
هدف  يف  ت�سب  التي  االع��م��ال  يف  والتن�سيق 
التي  الطرق  اق�سر  اىل  الو�سول  وهو  واح��د، 
الظواهر  لبع�س  احل��ل��ول  اي��ج��اد  اىل  ت���وؤدي 

ممار�سات  من  خالية  دوائ��ر  وايجاد  ال�سلبية، 
الف�ساد.

وتابع بالقول: ينطوي عمل الق�سم، على الكثر 
العدلية  للدوائر  امل�ستمرة  واملتابعة  اجلهد  من 
ومبنا�سبة  اجلهد  لهذا  وتثمينا  وموظفيها، 
املكتب  ارت���اأى  فقد  الوطني  ال��ن��زاه��ة  ا�سبوع 
ح�سني  والتن�سيق  املتابعة  ق�سم  مدير  تكرمي 
بها  يقوم  التي  ل��اأدوار  التميز،  بدرع  اال�سدي 

يف عمله، متمنيا له املزيد من النجاح.

ن��ظ��م امل��ع��ه��د ال��ق�����س��ائ��ي ع��ل��ى ق���اع���ات���ه، ن���دوة 
املوحدة،  الوطنية  بالبطاقة  خا�سة  تو�سيحية 

وبالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقال مدير عام املعهد د. ريا�س ح�سني: ان ادراة 
املعهد نظمت ندوة خا�سة للتعريف بعمل البطاقة 
هذه  ان  اىل  م�سرا  واهميتها،  املوحدة  املدنية 
امل�ستم�سكات  جميع  عن  بديلة  البطاقة�ستكون 
اخلا�سة باملواطن، والتي كانت تثقل كاهله عند 

مراجعته لدوائر الدولة.
اعد  متخ�س�س  ك��ادر  ان  العام:  املدير  وا�ساف 
مو�سحا  ال���ن���دوة،  الجن����اح  االداري  اجل��ان��ب 
العميد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة  م�����س��روع  م��دي��ر  ان 
امل�سرف  هو  اخلفاجي  ابراهيم  ن�ساأت  احلقوقي 
باال�سافة  املخت�سني  علىها، وبح�سور عدد من 
وال��دوائ��ر  الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  موظفي  اىل 

احلكومية.

مديرعام الدائرة االدارية يراأ�س ندوة خا�صة بتعليمات املوازنة العامة االحتادية
بحضور ممثلين عن المعهد القضائي للشؤون المالية ومدراء الدوائر العدلية

�صدور العدد اجلديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم )4415(

ق�صم حقوق االن�صان يوؤكد تطبيق االجراءات الوقائية يف �صجون دائرة اال�صالح العراقية

الوائلي يبحث تعزيز اآليات التعاون مع ق�صم املتابعة والتن�صيق

�سراء منزل او قطعة ار�س معادلة ريا�سية �سعبة التحقيق بالن�سبة 
ملوظفي وزارة العدل وباتت كاأنها )بيت يف االحام(، هوؤالء اجلنود 
املجهولني الذين يكر�سون جهدهم النفاذ فقرات االمن القانون واالمن 
دورهم  اىل  ا�سافة  باالرهابيني،  العادل  الق�سا�س  بتنفيذ  املجتمعي 
والتي  امل��واط��ن��ني،  ممتلكات  على  واحل��ف��اظ  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
موؤ�س�سات  على  االجن��از  ملعدل  االوىل  املراتب  خالها  من  ت�سدروا 

الدولة االخرى و�سواًل اىل �سهر اآب املا�سي.
املوظف  ذه��ن  اىل  تتبادر  العملية  احلياة  لبدء  االوىل  الوهلة  ويف 
طي  يف  تبقى  واالخ���ر  يتحقق  بع�سها  بها  يحلم  ك��ث��رة  م�ساريع 
االمنيات، اال ان املنزل يبقى اأ�سعبها واأبعدها مناال، الن اغلب ال�سباب 
او  اال�سرة  بالزواج يف منزل  يبدوؤون �سرتهم االجتماعية  ما  دائما 
اللجوء اىل االيجار وهذه امل�ساعب واحتياجات العائلة وفقا ملعدل 
امكانية  وتفوت  املهمة  ه��ذه  ت�سعب  املعي�سة  وغ��اء  ال��رات��ب  ثبات 
توفر جزء من املرتب �سمن ح�ساب م�سريف كما كان متعارف عليه 
يف ال�سابق، وهذه التعقيدات فاقمت او�ساع اغلب العوائل العراقية.
خا�سة  جلنة  ت�سكيل  اىل  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  ال��ع��دل  وزارة  و�سعت 
د.  العدل  ال��وزارة بتوجيه من وزير  بتوزيع االرا�سي على موظفي 
حيدر الزاملي، لتوفر قطع ارا�سي او م�ساكن وفق النظام العمودي 
مرتبات  الن  بالنظر  املنزل،  بناء  او  االر���س  �سراء  متطلبات  لتوفر 
ال��وزارات مع  موظفي الوزارة منخف�سة مقارنة بنظرائهم يف باقي 
االخذ بنظر االعتبار كونهم ال يحظون مبخ�س�سات خطورة متكنهم 

من توفر مبالغ �سراء م�ساحة �سغرة لل�سكن.
التكرمي  ت�ستحق  ال��وزارة  موظفو  قدمها  التي  الكبرة  الت�سحيات 
من  ال�سحايا  ع�سرات  خلفتا  اإرهابيتني  لعمليتني  تعر�سوا  كونهم 
و�سظاياها  ذاكرتهم  يف  عالقة  اثارها  تزال  وما  واجلرحي،  ال�سهداء 
حكوميا  ق��رارا  يتطلب  ال��ذي  االم��ر  اج�سادهم،  يف  عاماتها  تركت 
الن�ساف هذه ال�سريحة امل�سحية والتي ادت دورا كبرا يف الت�سدي 

لارهاب وتعزيز هيبة الدولة والقانون.
امل�ساواة بالوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية ذات احلظوة  ومن باب 
توفر احلد االدنى من هذه االمتيازات، التي متتع بها االخرون طيلة 
ار�سدتهم  تدعيم  من  مكنتهم  ومكافئات  مبخ�س�سات  م�ست  عام   13
وممتلكاتهم، ا�سافة اىل �سمولهم باملنح والقرو�س وقطع االرا�سي 
دور  ات��خ��ذوا  ال�����وزارة  م��وظ��ف��ي  ان  ح��ني  يف  امل�����س��اك��ن،  ومتليكهم 
امتيازات  من  عليه  يح�سلون  ما  على  لاخرين  واملهنئ  "املتفرج" 
بنف�س )طيبة( ال تكن احلقد واحل�سد لاخرين الذين ال يبذلون ن�سف 

جمهود موظفي الوزارة او تعر�سوا لتهديد او عمل ارهابي.
وبني احلني واالخر نرى زمائنا الذين �سبقونا يف العمل بالوزارة 
ال���وزارة  اروق���ة  يف  مي�سون  للتقاعد  القانوين  ال�سن  بلغوا  مم��ن 
يحملون اوراق نهاية اخلدمة وغ�سة كبرة تعت�سر قلبهم على العمر 
به  يلمون  م�سكن  او  حقيقي  بتكرمي  يحظوا  ان  دومن��ا  م�سى  ال��ذي 
يبدو  ما  امل�سني، وعلى  املهني  العمل  افنوه يف  الذي  �سعث عمرهم 
فاأن وزارة العدل هي املوؤ�س�سة احلكوميبة الوحيدة يف العراق التي 
مل ي�سمل موظفوها بتمليك م�سكن او توزيع لقطع االرا�سي على مدى 
احلكومات العراقية منذ تاأ�سي�سها يف عام 1921، وحتى يومنا هذا 
يف  االع��ام  م�سوؤويل  اح��د  ان  املبكي  وامل�سحك  العدل،  وزارة  هي 
احدى الوزارات التي حتظى ب�ستى انواع املخ�س�سات ومل ت�ستطع 
للمواطن طرح خال احدى  ان توفر اخلدمة  املا�سية  االع��وام  طيلة 
ولكنه  ال���وزارات  يف  تثقيفية  حما�سرات  اقامة  م�سروع  ال��ن��دوات 
ابدى تخوفه من زيارة وزارة العدل حت�سبا من تعر�سها ال�ستهداف 
م��دى اخلطورة  ي��درك  ان اجلميع  نعلم  املوقف  ه��ذا  وم��ن  اره��اب��ي، 
واال�ستهداف الذي تتعر�س له الوزارة وباملقابل فان موظفيها يعانون 
�سظف العي�س وحتدوهم امال كبرة يف ان توفر لهم جمعية ا�سكان 
�سن  يبلغوا  ان  بعد  به  يحتمون  الذي  ال�سقف  العدل  وزارة   موظفي 

التقاعد.

ال�صلطة الرابعة

بيت × االحالم
غزوان الظاملي

تضمن عددا من التعديالت والتعليمات والقرارات

خالل مشاركته في الورشة التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر

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

ال�سادرة  من قبلنا وفق ما ياتي :
1-حماربة  الف�ساد واملف�سدين  اينما وجدوا يف الدوائر العدلية. 
2- اال�سراع باجناز معامات وعدم تاأخرها  واحرام  ال�سقوف 

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

وجتهيزه  املواطنني  ال�ستقبال  ومنا�سب  الئ��ق  مكان  تهيئة    -3
بو�سائل الراحة 

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

الدوام  اثناء  تعريفية   باجات   املواظفني   و�سع  على  5-التاكيد 
الر�سمي 

ال���دوام الر�سمي وع��دم اخل��روج اال باذن  6- االل��ت��زام ب��اوق��ات  
امل�سوؤول املبا�سر للموظف

7-وزي���ر  ال��ع��دل ل��ن ي��ت��واين ع��ن حما�سبة ك��ل  م��ن يثبت ادانته 
بق�سايا الف�ساد االداري  واملايل ) االبتزاز والر�سوة ( مهما كانت 

درجته الوظيفية .
هذه  يف  الفرعية   املديريات  وروؤ���س��اء  العامني  امل��دراء  على    -8
املخال  يتحمل   �سوف  وبعك�سه  التوجيهات   بتطبيق  ال���وزارة  
التبعات  القانونية  املرتبه على ذلك وفقًا الحكام قانون  ان�سباط 

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

ابرز  على   واالط���اع   ال���وزارة   موظفي  مع  التوا�سل  بهدف     
وا�ستحقاقاتهم   العمل   يف  تواجههم   التي  واملعوقات   امل�ساكل 
الوظيفية  نوجه جميع املوظفني  بتقدمي �سكاواهم عر �سناديق 
االطاع   و�سيتم   ال��وزارة  اروق��ة  يف  املوزعة   املوظفني  �سكاوى 

عليها �سخ�سيًا من قبلنا .
وزير العدل

د.حيدر الزاملي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
)وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون(
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العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم

الطباعة واالخراج الفني حمــــــررحمــــــررحمــــــررحمــــــررم�صور فوتغراف    م�صور فوتغراف    

WWW.faecbook/العدل واملجتمع�صركة االن�س للطباعة والن�صرم�صطفى وليد احمد عبد الكرميعدنان الكعبي ثائر اجلبوريفرا�س املهداوي اجمد احلكيم

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

07810622836قسم شؤون المواطنين 07702919261

مدير دائرة الت�سجيل 
العقاري: 

يتفقد اق�سام املديرية 
ودوائرها الفرعية

تهنئة ال�سيد وزير 
العدل د. حيدر 

الزاملي مبنا�سبة عيد 
االم

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

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

افتتاح دائرتي 
كاتب العدل يف 

حمافظة املثنى

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

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

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

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

وزير العدل د. حيدر الزاملي.

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

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

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

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

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

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

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

م�شتمرة �شواء كانوا عراقيني او عرب.

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

العالقات مابني البلدين .

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

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

الف�شاد املايل.

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

امللغاة اىل م�شوؤولية وزارة العدل.

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

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

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

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

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

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

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

بدوائرها العدلية.

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

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

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

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

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

العراق.

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

خالل كلمته في الحفل التأبيني الثالث الستهداف الوزارة

خالل لقائه رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدد من اعضائه

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

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

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

للق�ساء على االرهاب

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية 
ب�سرعة اجناز معامالت املواطنني

تكملة الكلمة �ض4

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

ال�شر والطغيان.

يوم �سهداء العدل

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

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

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