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وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، املدراء 
العمل  م�ستوى  برفع  ال��وزارة  يف  العامني 
االمنية  القوات  من  املبذولة  للجهود  دعمًا 
حربهم  يف  ال�سعبي  احل�����س��د  وجم���اه���دي 

املقد�سة �سد قوى االرهاب.
ذكر ال�سيد الوزير ذلك خالل تروؤ�سه جل�سة 
اهمية  على  م�سددا  الثالثة،  العدل  جمل�س 
يف  العدلية  للدوائر  العمل  متطلبات  توفري 
بغداد واملحافظات، �سعيا لرفع وترية العمل 

وتقدمي اخلدمات للمواطنني.
واكد ال�سيد الوزير على اهمية اجراء جميع 
الدوائر العدلية جرد على مالكاتها الوظيفية 
وحت��دي��د ال���ك���وادر ال��ف��ائ�����س��ة ع��ن احل��اج��ة 
االحتياجات  ذات  ال��دوائ��ر  اىل  لتحويلها 
ك��وادره��ا،  يف  نق�س  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  او 
املوظفني  ع��م��ل  تقييم  اه��م��ي��ة  م�����س��ريااىل 
منهم  الكفوئني  وغري  املتلكئني  وت�سخي�س 
الدخالهم يف دورات خا�سة باعادة التاهيل 
من  بحق  القانونية  االج�����راءات  وات��خ��اذ 

يتوانى عن اجناز مهام العمل املوكلة اليه.
ال��ظ��رف  ال����وزي����ر: ان  ال�����س��ي��د  واو�����س����ح 
اال�ستثنائي الذي مير به البلد وهو يخو�س 
وقفة  تتطلب  االره���اب  �سد  �سر�سة  ح��رب��ا 
جادة من جلميع للنهو�س باعباء امل�سوؤولية 

الوظيفية واملجتمعية.
وا�ستمع ال�سيد الوزير اىل طروحات املدراء 

ال��ع��ام��ني واح��ت��ي��اج��ات دوائ���ره���م، ووج��ه 
الت�سجيل  دائ��رة  ع��ام  مدير  ال��وزي��ر  ال�سيد 
ار�سفة  اعمال  من  املتبقي  باجناز  العقاري 
 10( والبالغة  العقارية  ال�سجالت  ون�سخ 
االلكرتوين  الن�سخ  من  املتبقي  ونقل   ،)%
 )% فيها)90  االجن��از  ن�سب  بلغت  والتي 
اىل ام���اك���ن احل���ف���ظ، م���ع م���راع���اة ت��وف��ري 
باقي  ن�سخ  الجن��از  املالية  التخ�سي�سات 

ال�سجالت.
درا���س��ة  اج����راء  اىل  ال��وزي��ر  ال�سيد  ودع���ا 
جدوى مبلف تعظيم املوارد لزيادة املوارد 
بنظر  االخ���ذ  م��ع  ال��ع��ام��ة  للخزينة  امل��ال��ي��ة 
مراعاة  النفقات  تقلي�س  اهمية  االع��ت��ب��ار 
يف  البلد  به  مير  ال��ذي  االقت�سادي  للظرف 

اجلانب االقت�سادي.
ال���وزي���ر اىل اه��م��ي��ة ان  ال�����س��ي��د  وا����س���ار 
من  ع��ددا  اخلدمية  العدلية  ال��دوائ��ر  توفر 
ال��دورات  يف  للدخول  كمر�سحني  املوظفني 
التاأهيلية والتطويرية اال�سا�سية يف املعهد 
الق�سائي بهدف ان يكونوا مدربني يقدمون 
حما�سرات يف هذا املجال للكوادر الوظيفية 
ت��وف��ري  ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف  امل��ح��اف��ظ��ات،  يف 
ا�سافة  عملهم،  جمال  يف  الالزمة  اخل��رات 
ال��رتق��ي��ات  منحهم  يف  ت�ساهم  ك��ون��ه��ا  اىل 
والعالوات، لتخفيف العبء والزخم الكبري 

احلا�سل على املعهد الق�سائي.

اأكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان الدوائر العدلية حققت 
االإ�سالح  ورق��ة  تنفيذ  جم��ال  يف  االجن��از  من  مرتفعا  معدال 
احلكومي، وباالأخ�س فيما يتعلق بال�سعي لت�سهيل اإجراءات 

معامالت املواطنني.
الر�سمي،  مكتبه  يف  لقائه  خالل  ذلك  عن  الوزير  ال�سيد  اأعلن 
اىل  التابعة  االإج����راءات  تب�سيط  جلنة  وف��د  االث��ن��ني،  ال��ي��وم 
ال��وزارة �سعت يف  ان  ال��وزراء، مبينا  العامة ملجل�س  االأمانة 
جمال خف�س م�ستوى الروتني يف املعامالت العدلية، ا�سافة 
االجتماعات  خالل  امل�سورة  تقدمي  يف  ال��وزارة  م�ساركة  اىل 
امل��واط��ن��ني  م��ع��ام��الت  اجن���از  اإج�����راءات  بت�سهيل  اخل��ا���س��ة 
للوزارات االأخرى املنعقدة يف االأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

الع�سائر  ان  ال��زام��ل��ي،  ح��ي��در  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  اك���د 
االرهاب وتخلي�س  بدحر  �ساهمت  اال�سيلة  العراقية 
البلد من �سروره. قال ال�سيد الوزير ذلك خالل زيارته 
مل�سيف ال�سادة الزوامل يف ق�ساء احلي يف حمافظة 
عموم  �سيخ  الزاملي  ع��دي  بال�سيد  ول��ق��اءه  وا���س��ط 
بالتوا�سل  الوزير:  ال�سيد  وا�ساد  الزوامل.   ال�سادة 
اىل  الفتا  االأ�سيلة،  العراقية  للع�سائر  االجتماعي 
لطرح  االأ�سا�س  احللقة  هو  الع�سائري  ال��رتاب��ط  ان 

وجهات النظر وتعزيز اجلهد االأمني واخلدمي.
ال��زي��ارة  ه��ذه  الزاملي  ع��دي  ال�سيد  �سكر  جهته  م��ن 
مثمنًا التوا�سل مع ع�سائر املجتمع العراقي للنهو�س 
اف�سل  ت��ق��دمي  يف  ي�سهم  ال���ذي  احل��ك��وم��ي  بالعمل 

اخلدمات البناء �سعبنا الكرمي.

مركز  الن�ساء  �سعيه  الزاملي،  د.حيدر  العدل  وزير  اكد 
حتكيم دويل يف العراق.

مكتبة  يف  ا�ستقباله  خالل  ذلك  عن  الوزير  ال�سيد  اعلن 
يف  ال��دويل  للتحكيم  االقليمي  املركز  م�سوؤول  الر�سمي 
للتحكيم  افتتاح مركز  ان  كزار طعمة، الفتًا اىل  العراق 
ن��وع��ي��ة يف جم��ال  نقلة  ���س��ي��ك��ون  ال���ع���راق  ال����دويل يف 
املرافعات اخلارجية للحكومة العراقية وجتاوز اقامتها 
يف املراكز املتواجدة يف دول العامل والتي تكلف الدولة 
مبالغ باهظة. من جهته، عر�س م�سوؤول املركز االقليمي 
للتحكيم الدويل يف العراق كزار طعمة، كتاب تفوي�س 
د.ح��ي��در  ال��ع��دل  وزي���ر  لل�سيد  ال����وزراء  رئي�س  ال�سيد 
الزاملي برئا�سة موؤمتر التحكيم بالنيابة عنه و بح�سور 
وزارات العدل العربية والذي من املقرر اقامته يف بغداد 
للمرة االوىل والتي تعتر �سابقة جيدة برعاية العراق 

واحت�سانه لهكذا ن�ساطات دولية. 

الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ب��ارك 
ل��ل��ق��وات االم��ن��ي��ة وجم��اه��دي احل�سد 
ال��ع��راق��ي  ال�سعب  والب��ن��اء  ال�سعبي 
يف  املتحققة  االن��ت�����س��ارات  ال��غ��ي��ور 
دن�س  م��ن  ال��ف��ل��وج��ة  حت��ري��ر  عمليات 
جم��ددا  االره��اب��ي��ة،  داع�����س  ع�سابات 
العهد بدعم انت�سارات القوات االمنية 
ا�س�س  لبناء  اجلاد واملثابر  بالعمل 
الوزير،  ال�سيد  وقال  العراق.  ازده��ار 
قواطع  يف  املتحققة  االنت�سارات  ان 
العمليات اكدت للعامل اجمع ان القوات 
ت�سكيالتها  بجميع  العراقية  امل�سلحة 
اي���ام  اول  ك��ب��ريا يف  ن�����س��رًا  ح��ق��ق��ت 
االمر  وهذا  الفلوجة،  حترير  عمليات 
ق��وات  ت�ستطع  مل  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ي��ع��د 
يف  حتقيقها  من  ال�سابق  يف  التحالف 
ان  الوزير:  ال�سيد  املنطقة. واكد  هذه 
امل�سي  على  العهد  جتدد  العدل  وزارة 
العراق  لبناء  اجل��اد  العمل  طريق  يف 

االمنية  ال��ق��وات  حتققه  م��ا  مب����وازاة 
لتحرير  العادلة  حربها  تخو�س  وهي 
ال��ب��الد م��ن ت��واج��د االره���اب واق��ت��الع 
جذور الف�ساد وهي االفة االخطر التي 

تتهدد م�ستقبل العراق.

بطوالت  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  قال 
املغت�سبة  االرا�سي  حترير  يف  ال�سعبي  احل�سد 

من تنظيم داع�س االإرهابي �سيخلدها التاريخ. 
ذكر ال�سيد الوزير ذلك يف حديث له خالل افتتاحه 

التابع  الر�سايل  الله/ال�سباب  قوات وعد  ممثلية 
لهيئة احل�سد ال�سعبي يف حمافظة وا�سط.

�ستعنى  املمثلية  ه��ذه  ان  ال��وزي��ر:  ال�سيد  واأف��اد 
من  ال�سعبي  احل�سد  مقاتلي  وت��دري��ب  بتهيئة 

ا�سافة اىل دورها كحلقة و�سل  املحافظة،  اأبناء 
املمثلية  وهذه  وعوائلهم  القوات  عنا�سر  مابني 
على  نوعها  من  االأوىل  هي  وا�سط  حمافظة  يف 

م�ستوى قوات وعد الله يف املحافظات.

ال��ل��ه دور  ل��ق��وات وع���د  اإن  ال���وزي���ر:  واأ����س���اف 
بغداد  يف  املناطق  م��ن  الكثري  حترير  يف  كبري 
الله  وعد  قوات  ان  مبينا  وحماورها،  و�سامراء 
حترير  عمليات  يف  كبري  ح�سور  لها  �سيكون 

القليلة  الفرتة  خ��الل  املغت�سبة  االرا���س��ي   باقي 
املقبلة.

ي�سار اإىل ان حفل افتتاح ممثلية قوات وعد الله 
ر�سميا  ح�سورا  �سهدت  قد  وا�سط،  حمافظة  يف 

و�سعبيا وا�سع من اأهايل املحافظة، وقد ح�سره 
ميثم  ال�سيد  الله  وعد  ق��وات  على  العام  امل�سرف 
العالق وعدد من قيادات ف�سائل احل�سد وممثلي 

بع�س اجلهات.

وزير العدل ي�جه برفع م�شت�ى العمل دعمًا للق�ات المنية يف حربها �شد الرهاب

خالل لقائه وفدا ممثال للجنة تبسيط اإلجراءات الحكومية 

وزير العدل: اإ�شالح الهيكل ال�ظيفي  ي�شاهم يف تقدمي 
اأف�شل اخلدمات للمجتمع

وزير العدل: بط�لت احل�شد ال�شعبي يف حترير البالد �شيخلدها التاريخ
في حديثه خالل افتتاح ممثلية قوات وعد اهلل في واسط

وزير العدل: حققنًا معدًل مرتفعًا من الجناز يف جمال تنفيذ ورقة الإ�شالح احلك�مي وزير العدل: الع�شائر العراقية 
ال�شيلة �شاهمت بدحر الرهاب

وزير العدل ي�ؤكد �شعيه لإن�شاء 
مركز للتحكيم يف العراق 

وزير العدل يبارك لل�شعب 
العراقي النت�شارات املتحققة 
للق�ات المنية واحل�شد ال�شعبي

خالل لقائه مسؤول المركز االقليمي 
للتحكيم الدولي في العراق

تكملة الكلمة �ص4

افق  يلوح يف  الذي  التاريخي  الن�سر  اعتاب  نقف على  ونحن 
العراق العظيم، اال وهو حترير الفلوجة من االرهاب ب�سواعد 
ال�سعبي  احل�سد  وابطال  امل�سلحة  قواتنا  ابناء  من  الغيارى 
من الواجب على جميع العراقيني مبختلف توجهاتهم والكتل 
ال�سيا�سية توحيد مواقفهم من اجل امل�سي يف طريق اال�سالح 
العراقي  للواقع  املالئمة  ال�سيغ  ايجاد  خ��الل  من  احلقيقي، 
بواقع  والنهو�س  البناء  عملية  واجهت  التي  واال�سكاليات 

اخلدمات.
العمل  م��ن  امل��ا���س��ي��ة  امل��راح��ل  ان  اىل  ننظر  ان  ي��ج��ب  وه��ن��ا 
مع  التعاقد  بعرقلة  �ساهمت  عراقيل  بعدة  جوبهت  احلكومي 
�سركات عاملية خمت�سة يف م�ساريع البنى التحتية، ويف مقدمة 
من  ا�ستهدافها  من  والتخوف  االمني  العامل  املعوقات  ه��ذه 
االجرامية  عملياتها  من  ت�سلم  مل  والتي  االرهابية،  اجلماعات 
واخلا�سة  العامة  االبنية  االمنية  ال��ق��وات  م��ع  وامل��واج��ه��ات 
وحتى م�ساريع البنى التحتية وهذه االعمال التخريبية تتطلب 
توفري مبالغ مالية كبرية العادة اعمار املناطق املت�سررة بفعل 
البالد  تخريب  عن  جنم  الذي  املتعمد  التخريب  هذا  االره��اب، 
وا�ستهداف العملية ال�سيا�سية من بع�س الدول املعادية تتطلب 
تكاتف جميع العراقيني ومنح الكتل ال�سيا�سية الفر�سة الكافية 
احلكومي،  العمل  م�سار  لت�سحيح  املنا�سبة  القرارات  التخاذ 
الكتل  ادارت��ه��ا  يف  ت�سارك  جديدة  �سيا�سية  منظومة  وايجاد 

الوطنية املختارة من ال�سعب وفقا ملتطلبات الو�سع العراقي.
وو�سط هذا املوقف الع�سيب الذي متر به العملية ال�سيا�سية، 
ي�سرب ابناء القوات االمنية واحل�سد ال�سعبي اروع االمثلة يف 
الت�سحية واالباء وهم ي�سدون اعتى هجمة ارهابية ي�سهدها 
العامل وتتهدد م�ستقبل االن�سانية جمعاء اال وهو تنظيم داع�س 
العراق،  انفا�سه االخرية يف  االرهابي والذي يو�سك ان يلفظ 
وهذه  )الفلوجة(،  االره��اب  معقل  احل��ق  رج��ال  ط��وق  ان  بعد 
متظاهرين  كانوا  �سواء  العراقيني  من  تتطلب  الهامة  املعركة 
للم�سي  للحكومة  الفر�سة  ومنح  الرتيث  معت�سمني  نواب  او 
يف دورها االأ�سا�سي اال وهو تر�سيخ العامل االمني من خالل 
ابعاد �سبح االرهاب واكمال حترير الفلوجة والذي من �ساأنه ان 
يكون عر�سا عراقيا ي�سع قدما اوىل يف اعتاب حترير نينوى 

من تواجد داع�س.
جمال  يف  كبرية  قفزات  العدل  وزارة  يف  حققنا  فقد  وبدورنا 
االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات��ي واخل���دم���ي امل��ق��دم 
احلكومة  ع��م��ر  م��ن  امل��ا���س��ي��ت��ني  ال�سنتني  خ���الل  ل��ل��م��واط��ن��ني 
املكننة  م�سروع  من  كبري  �سوط  اجناز  مقدمتها  ويف  احلالية، 
)احلكومة  برنامج  لل�سروع  مقدمة  يعد  وال��ذي  االلكرتونية، 
االزمة  ظل  يف  اجنز  ال��ذي  الكبري  العمل  وه��ذا  االلكرتونية(، 
املالية التي يعي�سها البالد يعد قفزة نوعية اوىل حت�سب لوزارة 
العدل كونها االكرث اجناًز على م�ستوى الوزارات وموؤ�س�سات 

الدولة االخرى.

وقفة لل�طن

د. حيدر الزاملي
احلاجة ع��ن  الفائ�شة  ال��ك���ادر  وحت��دي��د  ال�ظيفية  مالكاتها  على  ج��رد  العدلية  ال��دوائ��ر  جميع  اج���راء  اهمية 
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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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الزاملي،  حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  ق��ال 
الوظيفية  ال��ك��وادر  مع  التوا�سل  اإن 
متثل  احتياجاتها  وتلبية  ل��ل��وزارة 
الهيكل  اإ���س��الح  يف  االأ�سا�س  احللقة 
الوظيفي مبا ي�ساهم يف تقدمي اأف�سل 

اخلدمات للمجتمع.
ذك�����ر ال�������س���ي���د ال�����وزي�����ر ذل�����ك خ���الل 
ل��ق��ائ��ه ع����ددا م���ن م��وظ��ف��ي ال�����وزارة 
ال���ذي���ن ا���س��ت��ع��ر���س��وا اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
با�ستحقاقاتهم  املتعلقة  ال�سخ�سية 
ال���وظ���ي���ف���ي���ة وال���ع���ام���ة واخل���ا����س���ة 
جدول  لقاء  خ��الل  العمل،  مبتطلبات 

املقابالت اال�سبوعية.
بتوفري  ال���وزي���ر،  ال�����س��ي��د  واأو����س���ى 
يف  للعمل  اال���س��ا���س��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
اخلدمات  يوفر  مبا  العدلية  ال��دوائ��ر 

على  واملراجعني  للموظفني  ال��الزم��ة 
ح���دا ����س���واء، م��وع��زا ب��اال���س��راع يف 
وت�سحيح  املوظفني  ملفات  درا���س��ة 
درجاتهم  وتعديل  الت�سكني  م�سكلة 

وفقا ال�ستحقاقهم.
حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي��ر  ان  اىل  ي�سار 
ا�ستمارة  باإ�سدار  اأوع��ز  قد  الزاملي، 
امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل��ق��اب��ل��ة  خ��ا���س��ة بطلب 
ال��ر���س��م��ي ل����ل����وزارة، ب��ه��دف ات��اح��ة 
الراغبني  املوظفني  جلميع  الفر�سة 
حقول  ملئ  خا�سة  مقابالت  باجراء 
اال���س��ت��م��ارة وار���س��ال��ه��ا ع��ر ال��ري��د 
requests.moj@( :االلكرتوين
موعد  لتحديد   ،)gmail.com
�ساحب  باملوظف  واالت�سال  املقابلة 

الطلب وح�سب جدول املقابالت.



الزاملي،  العدل د. حيدر  اكد وزير 
ا�شواطا  قطعت  ال��ع��دل  وزارة  ان 
معايري  تطبيق  جم���ال  يف  ك��ب��رية 
�شياقات  �شمن  االن�����ش��ان  ح��ق��وق 
�شقني  وع��ل��ى  ب��ه��ا،  املنوطة  العمل 
املواطنني  بحقوق  املتعلق  االول 
واملوظفني على حدا �شواء، وال�شق 
االخ����ر اخل��ا���ص ب��ح��ق��وق ال��ن��زالء 
املنظمات  باهتمام  يحظى  وال��ذي 

الدولية املخت�شة.
اعلن الوزير عن ذلك خالل ا�شتقباله 
يف مكتبه الر�شمي، مدير عام دائرة 
العامة  ب��االم��ان��ة  ال��ل��ج��ان  ���ش��وؤون 
علي،  ابت�شام  د.  ال���وزراء  ملجل�ص 
مبينا ان هذه امللفات منحت وزارة 
التعامل  يف  الالزمة  اخلربة  العدل 
م��ل��ف وزارة  ن��ق��ل  اج������راءات  م���ع 
ال�شعيدين  وعلى  االن�شان،  حقوق 

الداخلي واخلارجي.
وابدى ال�شيد الوزير، دعمه الكامل 
للجان  الالزمة  امل�شاعدة  تقدمي  يف 

االجراءات  تب�شيط  ت�شتهدف  التي 
وتقدمي اخلدمات للمواطنني ب�شكل 
ال��وزارة  اب��واب  ان  مبينا  مب�شط، 
مفتوحة للتعاون مع جميع اجلهات 
االن�شانية  واملنظمات  احلكومية 
والتعامل  العمل  مبعايري  لالرتقاء 
تتعامل  التي  ال�شرائح  جميع  م��ع 

معها الوزارة.
ب��دوره��ا، اك���دت م��دي��ر ع��ام دائ��رة 
العامة  ب��االم��ان��ة  ال��ل��ج��ان  ���ش��وؤون 
ملجل�ص الوزراء د. ابت�شام علي، ان 
ملفات  مناق�شة  الزيارة  من  الهدف 
ال��ت��ي مت  االن�����ش��ان  ح��ق��وق  وزارة 
جلنة  عمل  ومتابعة  للعدل،  نقلها 
احلكومية،  االج�����راءات  تب�شيط 
يف  امل�شرتك  التعاون  اىل  ا�شافة 
مع  ليتالئم  االن�شان  حقوق  جم��ال 
ح��ج��م امل��ع��ان��اة ال��ت��ي ت��ع��ر���ص لها 
االعمال  نتيجة  العراقي  االن�شان 
االرهابية والتي اثرت على الو�شع 

العام للبلد.

حيدر  د.  الوزير  ال�شيد  ذلك  ذكر 
ال��زام��ل��ي خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه يف 
م��ك��ت��ب��ه ال��ر���ش��م��ي ال���وف���د ال���ذي 
املكتب  اجتماع  يف  �شيادته  مثل 
العرب  العدل  ل��وزراء  التنفيذي 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص جمل�ص  ك���ل م���ن 
����ش���ورى ال���دول���ة امل�����ش��ت�����ش��ار د. 
احمد  وامل�شت�شار  خ�شباك  كرمي 

املعيني.
عر�شًا  امل�شت�شارين  ال�شادة  قدم 
ك��ام��اًل ع��ن جم��ري��ات االج��ت��م��اع 
تكفل  التي  القوانني  وم�شاريع 
ال���ع���راق ب��اجن��ازه��ا م��ن��ف��ردًا او 
ال���دول  بع�ص  م��ن  جل���ان  �شمن 
ال��ع��رب��ي��ة وامل��خ��ت�����ش��ة ب��اه��م ما 
يدور يف ال�شاحة العربية ومنها 

مبكافحة  امل��خ��ت�����ش��ة  ال��ق��وان��ني 
االره����اب واالجت����ار ب��امل��خ��درات 

وغريها من امل�شاريع.
معايل  حتيات  ال��وف��د  نقل  كذلك 
وزراء  ن���ظ���رائ���ه  اىل  ال����وزي����ر 
ال���ع���دل ال���ع���رب امل�����ش��ارك��ني يف 
اجتماع املكتب التنفيذي يف مقر 
القاهرة،  يف  العربية  اجلامعة 

وت����ع����ذر ح�������ش���وره ل�������ش���رورة 
اخلا�شة  امللفات  بع�ص  متابعة 
وت�شلم  مبا�شر،  ب�شكل  بالوزارة 
ال���وف���د امل�����ش��ارك ب��ال��ن��ي��اب��ة عن 
وزارة  درع  ال����وزي����ر  ال�����ش��ي��د 
العدل امل�شرية ومت ت�شليمه اىل 
ار���ص اىل  ال��ع��ودة  عند   �شيادته 

 الوطن.

الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  ق��ال 
ل�����وزارة  امل��وؤ���ش�����ش��ات��ي  ال��ع��م��ل  ان 
حكومية  بجهات  وارت��ب��اط��ه  ال��ع��دل 
منظمات  اىل  ا���ش��اف��ة  ودبلوما�شية 
العمل  منها  يتطلب  االن�شان،  حقوق 
ومراعاة  القانونية  لل�شياقات  وفقا 
للجانب االمني لعمل الدوائر العدلية.
ا�شتقباله  خالل  الوزير  ال�شيد  ودع��ا 
الدائرة  رئي�ص  الر�شمي،  مكتبه  يف 
اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����ش��ف��ري حبيب  ���ش��ع��ادة  ال��ع��راق��ي��ة 

فتح  يف  اال�شراع  اهمية  اىل  ال�شدر، 
وزارت��ي  بني  املبا�شر  التعاون  اف��اق 
تقدمي  �شبيل  يف  واخلارجية  العدل 
يتعلق  فيما  اخلدمات  وا�شرع  اف�شل 

مبهام عمل الوزارتني.
بع�ص  بطلب  املتعلق  ال�����ش��اأن  ويف 
ال�����ش��ف��ارات امل��ت��واج��دة يف ال��ع��راق 
ب��خ�����ش��و���ص االط�����الع ع��ل��ى اح����وال 
رع��اي��اه��ا م���ن ال�����ش��ج��ن��اء يف دائ���رة 
اال�شالح العراقية قدم ال�شيد الوزير 
�شرحًا كامال عن هذا املو�شوع وكيفية 

تقدمي امل�شاعدة للبعثات الدبلوما�شية 
مهمها،  لت�شهيل  ال��ع��راق  يف  العاملة 
االج��راءات  من  جمموعة  هنالك  وان 
�شبيل  يف  رعايتها  ال��وج��ب  االمنية 
لدائرة  االم��ن  منظومة  على  احلفاظ 

اال�شالح العراقية.
ال��وزارة  ان  الوزير  ال�شيد  واو�شح 
حقوق  مبادئ  مراعاة  على  حري�شة 
االن�شان بالقدر املمكن حتقيقه يف ظل 
وال�شعبة  اال�شتثنائية  الظروف  هذه 
التي مير بها بلدنا العزيز، ومما عزز 

وزارة  مهام  حتويل  هو  ال�شعي  هذا 
امل��ل��غ��اة اىل وزارة  االن�����ش��ان  ح��ق��وق 
املحافل  يف  ال��ع��راق  ومتثيل  ال��ع��دل 
وان  اجلانب.  بهذا  املخت�شة  الدولية 
العديد من املنظمات الدولية واملحلية 
ب��زي��ارات  تقوم  الر�شمية  واجل��ه��ات 
ال����وزارة  ت�شكيالت  جلميع  دوري����ة 
وهي  اال���ش��الح  دائ���رة  اىل  وخا�شة 
ت�شهد بوجود ال�شعي احلثيث باجتاه 
حت�����ش��ني م��امي��ك��ن ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ه��دف 

املن�شود.

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

خالل استقباله رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية

وزير العدل: متطلبات التعاون بامللفات امل�سرتكة يتطلب اخت�سارا لالجراءات الروتينية

وزير العدل: اجلهد االجتماعي للع�سائر 
هو الداعم االأ�سا�س للعمل احلكومي 

خالل زيارته محافظة واسط 

خالل تفقده الموقع الجديد 
لدائرتي الكتاب العدول والتنفيذ 

ال��زام��ل��ي، ان اجلهد  ال��ع��دل د. ح��ي��در  اك���د وزي���ر 
للعمل  االأ���ش��ا���ص  ال���داع���م  للع�شائر  االج��ت��م��اع��ي 

احلكومي يف �شقيه اخلدمي واالمني. 
منف�شلتني  زيارتني  خالل  ذلك  الوزير  ال�شيد  قال 
مل�����ش��ي��ف��ي ال�������ش���ادة امل��ك��ا���ش��ي�����ص، وب��ن��ي ك��ع��ب/

الع�شافرة يف حمافظة وا�شط. 
االجتماعي  بالتوا�شل  ال��وزي��ر:  ال�شيد  وا���ش��اد 
الرتابط  ان  اىل  الفتا  االأ�شيلة،  العراقية  للع�شائر 
وجهات  ل��ط��رح  االأ���ش��ا���ص  احللقة  ه��و  الع�شائري 

النظر وتعزيز اجلهد االأمني واخلدمي. 
من جانبهم، فقد تبادل اأبناء وا�شط وجهات النظر 
اخلا�شة بع�شائر املحافظة ومالها من دور كبري يف 
الو�شع الراهن يف حل كثري من الق�شايا املهمة يف 

املجتمع. 
الر�شمية  ال�شخ�شيات  ثمنت  اللقائني  ختام  ويف 
ب��ال��دور  م�شيدين  ال���زي���ارة،  ه���ذه  وال��ع�����ش��ائ��ري��ة 
ال���ع���دل يف جميع  ي��ل��ع��ب��ه وزي�����ر  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
ت�شاهم  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة  الر�شمية  امل��ج��االت 
احتياجات وتلبية  البلد  يف  اجل��اد  العمل   بتعزيز 

 املواطنني.
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�سرورة متابعة م�ساريع القوانني 
املطروحة يف جمل�س وزراء العدل العرب

وزير العدل يوؤكد على �سرورة ت�سكيل جلنة مركزية تدير  ملف الوزارة امللغاة
اأك���د وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، على 
���ش��رورة اجن���از امل��ل��ف��ات اخل��ا���ش��ة ب���وزارة 
مركزية  جلنة  ت�شكيل  عرب  االإن�شان  حقوق 
االنتقالية  املرحلة  اأن  مبينا  الغر�ص،  لهذا 
اجلهود  م�شاعفة  اإىل  حتتاج  امللف  هذا  يف 
ال���وزارة  ه��ذه  تخ�ش�شات  وان  الإمت��ام��ه��ا، 
احليوي  امللف  بهذا  لالهتمام  تو�شيعها  مت 
واملهم. ذكر ال�شيد الوزير ذلك خالل اجتماع 
مع  ال���وزارة،  مقر  يف  الر�شمي  مبكتبه  عقد 
حقوق  ملفات  ملتابعة  العليا  اللجنة  اأع�شاء 
بهذا  متم�شكة  ال���وزارة  ان  مبينا  االإن�شان، 

امللف املهم كونه من اأولويات وزارة العدل.
ووجه ال�شيد الوزير، ب�شرورة ت�شكيل جلنة 
مركزية تدير ملفات حقوق االإن�شان، وتهيئة 
حقوق  وزارة  موظفي  من  خمت�شة  ك��وادر 
لدورات  خ�شعوا  الذين  من  امللغاة  االإن�شان 
بع�ص  وا�شتحداث  املجال،  هذا  يف  تاأهيلية 
ال�شعب ال�شرورية دون ان توؤثر على الهيكل 
امل�شتلزمات  ت��وف��ري  م��ع  ل��ل��وزارة  االإداري 

ال�شرورية ملزاولة عملهم واجناحه.
اال�شتفادة  اإمكانية  الوزير  ال�شيد  وناق�ص 
كونها  ال��ع��دل  وزارة  يف  املتابعة  ق�شم  م��ن 
املحافظات،  جميع  يف  فرعية  وح��دات  متلك 
االن�شان  حقوق  وزارة  مهام  على  لل�شيطرة 
الق�شم ميلك اخلربة  هذا  ان  امللغاة، ال�شيما 
الكافية يف متابعة التقارير واالجابة عليها، 
فرعية  جل��ان  ت�شكيل  ���ش��رورة  اىل  م�شريا 
املعنية  ال��دول��ي��ة  املنظمات  تقارير  ملتابعة 

مبجال حقوق االن�شان والرد عليها.
ال�شيد الوزير، اىل اهم املقرتحات  وا�شتمع 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا اع�����ش��اء ال��ل��ج��ن��ة وال��ت��ي من 
حقوق  جم���ال  يف  ال��ن��ج��اح  حتقيق  ���ش��اأن��ه��ا 
مف�شلة  درا���ش��ة  بتقدمي  مو�شيا  االن�����ش��ان، 
امل��ق��رتح��ات، وتطبيقها على  ه��ذه  اب��رز  ع��ن 
ار���ص ال��واق��ع يف ا���ش��رع وق��ت ممكن كون 
التاأخري،  حتتمل  ال  االن�شان  حقوق  ملفات 
مب��ت��اب��ع��ة ان���ه���ا حت���ظ���ى  اىل   ب���اال����ش���اف���ة 

 دولية.

لدى اجتماعه باللجنة العليا لمتابعة ملفات حقوق االنسان

حماربة  ان  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزي��ر  اك��د 
ال���وزارة،  اول��وي��ات  من  عليه  والق�شاء  الف�شاد 
مبينا ان الوزارة ال تخ�شع الي �شغوطات مهما 
كانت وان ما حققته يف هذا املجال يعترب اجناز 

وحافز لتحقيق هذا الطموح.
ال��وزي��ر ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه حمافظة  ذك��ر ال�شيد 
خلف،  مالك  املهند�ص  مبحافظها  ولقائه  وا�شط 
حماربتها  يف  ال�����وزارة  م�شاعي  ان  مو�شحا 
املحلية  احلكومة  وم�شاندة  دعم  يتطلب  للف�شاد 

يف وا�شط وباقي املحافظات.
الكبري  ال�����دور  ان  ال���وزي���ر:  ال�����ش��ي��د  وا����ش���اف 
من  العديد  حتقيق  يف  �شاهم  املحلية  للحكومة 
خ�شو�شا  ال���وزارة  بها  قامت  التي  االجن���ازات 

العديد  افتتاح  �شيما  اخلدمي،  باجلانب  املتعلقة 
للمواطنني  ال��ت��ي وف���رت  ال��ع��دل��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ن 
اليها،  احل��اج��ة  ام�ص  يف  ك��ان��وا  كبرية  خ��دم��ات 
داعيا احلكومة املحلية اىل تقدمي املزيد من الدعم 

مل�شاعدة الدوائر العدلية يف املحافظة.
مالك  اال�شتاذ  وا���ش��ط  حمافظ  ا���ش��اد  جانبه  م��ن 
خ��ل��ف ب��اجل��ه��ود اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل���وزي���ر ال��ع��دل 
قيا�شية  ف���رتة  يف  ح��ق��ق��ه��ا  ال��ت��ي  واالجن�������ازات 
التي  ال�شعبة  امل��ال��ي��ة  واالزم����ة  التق�شف  رغ���م 
املحلية  دع��م احل��ك��وم��ة  م��وؤك��دا  ال��ب��ل��د،  بها  مي��ر 
للف�شاد  حم��ارب��ت��ه��ا  يف  ل����ل����وزارة  وا����ش���ط  يف 
للمواطن اخلدمات  من  ماميكن  اف�شل   وتقدمي 

 الكرمي.

اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان البحوث ال�شادرة 
عمل  اط���ار  و�شمن  خا�شة  ب��ح��وث  ه��ي  ال����وزارة  ع��ن 
الوزارة، تتعلق بعمل دائرة اال�شالح العراقية، م�شريا 
اىل ان الوزارة حققت منجزا كبريا يف جمال البحوث 
االر���ش��اد  �شعبتي  با�شتحداث  �شاهمت  اال���ش��الح��ي��ة، 

الديني والبحث النف�شي.
ذكر ذلك ال�شيد الوزير خالل ا�شتقباله مبكتبه الر�شمي 
ان  مبينا  للحوار،  الرافدين  مركز  اع�شاء  ال��وزارة  يف 
منها  اال�شتفادة  ميكن  املراكز  تنجزها  التي  الدرا�شات 
كونها  البلد،  تواجه  التي  امل�شاكل  من  العديد  حل  يف 
يف  طويل  باع  لهم  وخ��رباء  اأكادمييني  روؤى  عن  تعرب 

جمال ال�شيا�شة. 
البحوث  ملراكز  الكبري  ب��ال��دور  ال��وزي��ر  ال�شيد  وا���ش��اد 
والروؤى  احلكومة  تواجه  التي  احلاالت  ت�شخي�ص  يف 
التي تطرحها يف هذا اجلانب واال�شتفادة منها، معتربا 

اخلال�شة الناجتة عن هذه املراكز هي جتربة رائدة.
ع�شويتنا  ان  الوزير:  ال�شيد  او�شح  اخر  �شياق  ويف 
يف جمل�ص وزراء العدل العرب ووجود جمل�ص �شورى 

فر�شة  لنا  اتاح  للوزارة  االداري  الهيكل  �شمن  الدولة 
التكفريي  ال��ف��ك��ر  جت���رمي  ق��ان��ون  ت�شريع  ف��ك��رة  ط���رح 
الفكر  ت�����ش��دي��ر  ظ��اه��رة  م��ن  للحد  للتكفري  وال���دع���وة 
االرهابي املت�شدد والذي من �شاأنه ان ي�شهم يف تعزيز 

ايدلوجيا االرهاب.

باال�شراع  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  اأوعز 
يف اجناز عمليات االر�شفة االلكرتوين الوليات 
العقارية  ال�شجالت  ون�شخ  العدلية  ال��دوائ��ر 
اخلا�شة  املعلومات  حلفظ  زمنية  م��دة  �شمن 

بالوزارة واملواطنني من ال�شياع والتالعب.
جمل�ص  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ال��وزي��ر  ال�شيد  ذك��ر 
اجلزء  خ��الل  ومت   ،2016 للعام  الثانية  العدل 
االول من اجلل�شة مناق�شة جدول متابعة تنفيذ 
للعام  االوىل  العدل يف جل�شته  قرارات جمل�ص 
التخطيط  دائ����رة  ت��وج��ي��ه  وت�����ش��م��ن  احل����ايل، 
الوظيفي  التميز  جوائز  دليل  بتوزيع  العديل 
على ال�شادة اع�شاء جمل�ص العدل لالطالع عليه 
وتقدمي مقرتحاتهم وعر�شه على جمل�ص العدل 

لقراره.
ا�شتكمال  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال���وزي���ر  ال�����ش��ي��د  واك����د 
االج�������راءات اخل��ا���ش��ة ب���ا����ش���دار ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اخلا�شة بتنفيذ املادة )25( من قانون املوازنة 
لعام 2016، ون�شرها بجريدة الوقائع العراقية 
خالل ا�شبوعني من تاريخ توقيع املح�شر، كما 
الدولة  دوائر  �شمول  املنفذة  القرارات  ت�شمنت 

باأجور اخلدمة التي تفر�ص على املواطن.
ال��ع��دول  ال��ك��ت��اب  ال��وزي��ر دائ���رة  ووج���ه ال�شيد 
مفاحتة االمانة العامة جلنة تب�شيط االجراءات 
املخت�شة  ال��دوائ��ر  ب��ني  م�شرتك  اجتماع  لعقد 
يف وزارت����ي ال��ع��دل وال��داخ��ل��ي��ة الع����داد خطة 
للتاأكد  منا�شبة  اآل��ي��ة  وو���ش��ع  م�شرتكة  ع��م��ل 

الثبوتية،  امل�شتم�شكات  ���ش��دور  �شحة  م��ن 
طرق  ل��درا���ش��ة  خا�شة  جلنة  بت�شكيل  موجها 
رعاية  دائ���رة  يف  امل�شتقل  احل�شاب  ا�شتثمار 
 ال��ق��ا���ش��ري��ن م��ن اج���ل ال��ن��ه��و���ص ب��واق��ع عمل

 الدائرة.
م��ن االج��ت��م��اع مت مناق�شة  ال��ث��اين  ويف اجل��زء 
جدول اعمال اجلل�شة، والذي ت�شمن واقع عمل 
يف  توجهها  التي  والتحديات  العدلية  الدوائر 
املتبعة  وااللية  املالية،  التخ�شي�شات  قلة  ظل 
االولوية  ومنح  العدلية  الدوائر  اعمال  الدارة 
اال�شالح  كدائرة  االمني  الطابع  ذات  للدوائر 
ذات  اخلدمية  ال��دوائ��ر  عمل  ودع���م  ال��ع��راق��ي��ة، 

التما�ص املبا�شر مع املواطنني.

وج��������ه ال���������ش����ي����د وزي����������ر ال������ع������دل د.ح�����ي�����در 
ال���زام���ل���ي خ����الل ج���ول���ة ت��ف��ق��دي��ة اج����راه����ا اىل 
 امل����وق����ع اجل����دي����د ل���دائ���رت���ي ال���ك���ت���اب ال���ع���دول
بوقت  امل��واط��ن��ني  م��ع��ام��الت  ب��اجن��از  والتنفيذ،   
ق��ي��ا���ش��ي وت��ب�����ش��ي��ط االج��������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة بها 
 مت��ا���ش��ي��ًا م���ع ال���ربن���ام���ج احل���ك���وم���ي اخل��ا���ص 

بذلك. 
اطلع  ال��وزي��ر  ال�شيد  ان  ال�����وزارة:  اع���الم  وق���ال 
خ����الل زي����ارت����ه ال����دوائ����ر ال��ع��دل��ي��ة ع��ل��ى �شري 
اع��م��ال��ه��ا وال����وق����وف ع��ل��ى اه����م اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، 
 مب�����ا ي�������ش���اه���م ب����ت����ق����دمي اف���������ش����ل اخل����دم����ات

 للمواطنني. 
يف  العمل  �شري  تفقد  الوزير  ال�شيد  ان  وا�شاف: 
ح�شني  الوكيل  ال�شيد  مكتب  زار  كما  الدائرتني، 
الزهريي، املكلف حاليًا باجناز اآليات توزيع مهام 
وزارة حقوق االن�شان )امللغاة( اىل اجلهات ذات 

العالقة.

خالل زيارته لمحافظة واسط

خالل استقباله اعضاء مركز الرافدين للحوار

خالل جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2016
وزير العدل يوؤكد اال�ستمرار يف حماربة الف�ساد والق�ساء 

عليه وتقدمي اف�سل اخلدمات للمواطنني

وزير العدل: بحوثنا اال�سالحية �ساهمت با�ستحداث 
�سعبتي االر�ساد الديني والبحث النف�سي

وزير العدل يوعز باالإ�سراع يف اأر�سفة اأوليات الدوائر 
العدلية وال�سجالت العقارية

وزير العدل يوجه باجناز 
معامالت املواطنني بوقت قيا�سي 

وتب�سيط االجراءات 
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التنفيذ موجودة كجزء  دائرة  فان  وتاريخيًا 
وكانت  ال��ع��راق  يف  الق�ضائية  ال�ضلطة  م��ن 
�ضياغة  اع��ادة  مت  حتى  تنفيذ(  )هيئة  ت�ضمى 
اخر  ب�ضكل   1980 ع��ام  يف  التنفيذ  قانون 
 ،1980 ل�ضنة   45 او خمتلف ح�ضب قانون 
خمتلف  ب�ضكل  التنفيذ  دائ����رة  ت�ضكيل  مت 
مديرية  واأ���ض��ب��ح��ت  عليه  ك��ان��ت  عما  مت��ام��ا 
عمل  ك��ان  ال��ع��دل  وزارة  مديريات  م��ن  عامة 
دائرة التنفيذ خالل احلقبة املا�ضية )حمدود 
جدا(، ب�ضبب الثقافة القانونية وثقافة اعادة 
مل  والتي  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  عرب  احلقوق 
تكن �ضائدة ب�ضكل كبري ووا�ضح، اما بعد عام 
م�ضرية  يف  كبرية  انعطافة  ح�ضلت   ،2003
�ضقف  وج���ود  اىل  ي��ع��ود  وال�ضبب  ال��دائ��رة 
من  جتلت  والتي  والدميقراطية  احلرية  من 
العراق،  ال�ضيا�ضي يف  النظام  خالل اختالف 
وا�ضبح من ال�ضهل جدا على اي مواطن وكل 
يف  م�ضوؤول  اأي  على  دع��وى  يقيم  ان  ط��رف 
او رئي�س وزراء  احلكومة �ضواء كان وزيرا 
او مديرا عاما، وهنا ياتي دعم التنفيذ للحكم 
الق�ضائي، وقد �ضهدنا خالل االعوام املا�ضية 
العديد من الدعاوي على �ضخ�ضيات حكومية 
رف��ي��ع��ة امل�����ض��ت��وى ك���)رئ��ي�����ض��ي اجل��م��ه��وري��ة 

والوزراء او وزراء(.
تتيح  ت�ضريعات  هنالك  ك��ان  ال�ضابق  ويف 
ال��واق��ع  ل��ك��ن ال يف  حم��ا���ض��ب��ة امل�����ض��وؤول��ن 
على  دع����وى  ي��ق��ي��م  ان  اح���د  اي  الي�ضتيطع 
على  او  وزي��ر  وكيل  او  ع��ام  مدير  او  وزي��ر 
النظام  لطبيعة  بالنظر  جمهورية  رئي�س 
متفرد،  با�ضلوب  يحكم  ك��ان  وال��ذي  ال�ضابق 
ال�ضيا�ضي  النظام  ا�ضتقرار  بعد  حتتم  ولذلك 
�ضياغة  اع��ادة  الد�ضتور  واق��رار  العراق  يف 
لتغطية  خمتلف  ب�ضكل  التنفيذ  دائ���رة  عمل 
هذه  كل  اليه  يوؤ�ضف  وم��ا  الفعلية،  احلاجة 
اجلهود ال زالت حمدودة يف االطار و�ضيقة 
يف امل�ضاحة، ما يتطلب اجراء تغيريات على 
يحقق  مب��ا  با�ضتمرار  ال��دائ��رة  ه��ذه  ق��ان��ون 
)ال��ع��دل  �ضحيفة  لعملها،  ال����الزم  ال��ن�����ض��اب 
التنفيذ  دائ��رة  ع��ام  مدير  التقت  واملجتمع(، 
بطبيعة  للعري  العقابي(  )ح�ضن  احلقوقي 
خالل  من  املتحققة  واملنجزات  الدائرة  عمل 

عملها واخلدمات املقدمة للمواطنن.

* تقدمي فكرة عن دائرة التنفيذ ؟ 
االح��ك��ام  بتنفيذ  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  دائ�����رة   -
املدعي على احلكم   الق�ضائية فعندما يح�ضل 
التنفيذ  عملية  ال���دائ���رة  ت��ت��وىل  ال��ق�����ض��ائ��ي 
الق�ضايا  با�ضتثناء  احل��ك��م  طبيعة  بح�ضب 
اجلنائية او اجلزائية ال تنفذ يف دائرة التنفيذ 
االإ�ضالح  دائرة  يف  االحكام  هذه  تنفذ  وامنا 
العراقية، بحق املدانن او املجرمن، ويوجد 
جوانب اخرى ن�س عليها قانون التنفيذ من 
دائرة  يف  تنفذ  ان   1980 ل�ضنة   45 قانون 
او بع�س  ال��زواج  ابرزها وثيقة عقد  التنفيذ 
الرجوع  دون  تنفذ  ك�)الكمبيالة(  امل�ضتندات 
اىل الق�ضاء حتى و�ضل االمانة ممكن ان ينفذ 
ا�ضكاليات  لنا  ت�ضبب  االج��راءات  هذه  ولكن 
ل��ذل��ك نطلب ال��ط��ع��ن ح��ت��ى ي��ت��ع��زز اج��رائ��ن��ا 
املواطن  فلذلك عندما يح�ضل  بحكم ق�ضائي، 
على امل�ضتندات والوثائق التي تثبت اأحقيته 
يراجع دائرة التنفيذ لل�ضروع يف ا�ضتح�ضال 

حقوقه من خالل الدائرة.
هو  ال���دائ���رة  ع��م��ل  يف  اال���ض��ا���س  والعن�ضر 
وحموري  مهم  عن�ضر  وهو  العديل(،  )املنفذ 
ان  الميكن  فالدائرة  التنفيذ،  دائ��رة  عمل  يف 
لكونه  ع��ديل  منفذ  فيها  يتواجد  م��امل  تعمل 
امل��واق��ف  ال���ق���رارات ويتخذ  ا���ض��دار  ي��ت��وىل 
الالزمة على اي طلب يقدمه املواطن للدائرة 
ومن املهم ان ن�ضري بانه ال يكمن الي موظف 
يف  دوره  ك��ون  عمله،  ه��ذه  ي�ضغل  ان  اخ��ر 
الدائرة يتوىل ب�ضكل عام اجلانب )القانوين 
االك��رب واالو�ضح  االج��رائ��ي(، وهو اجلانب 
يف  واحل�ضابي  امل���ايل  اجل��ان��ب  اىل  ا�ضافة 
التعاطي مع ت�ضديد الديون وازالة ال�ضواغر، 
اجرائية  قانونية  قانونية  جنبة  تعد  وه��ذه 
واىل  املحا�ضب  اىل  حتتاج  ح�ضابية  ودائ��رة 

القانوين وهذا ما يخت�س به املنفذ العدل. 

دائرة  منها  تتكون  التي  الأق�سام  هي  ما   *
التنفيذ؟

انه  على   1980 ل�ضنة   45 ق��ان��ون  ن�س   -
تتكون الدائرة يراأ�ضها مدير عام خريج كلية 

12 �ضنة،  القانون على ان التقل خدمته عن 
وتتكون الدائرة من اق�ضام )املوارد الب�ضرية، 
واملايل، والتخطيط واالح�ضاء، والقانوين(، 
ويعاون املدير العام معاون مدير عام وت�ضكل 
مديريات تنفيذ يف كل او قرب حمكمة بداءة 
العدل  وزارة  ومتتلك  تنفيذ،  مديرية  ت�ضكل 
املحافظات،  يف  مديرية  ال�)143(  يقارب  ما 
ويف بغداد تواجد )11( مديرية و)10( يف 
الفتتاح  ن�ضعى  والزلنا  تقريبا  حمافظة  كل 
املواطن،  وحاجة  تتنا�ضب  اخ��رى  مديريات 
من  تتكون  املديرية  ان  بالذكر  جلدير  وم��ن 
املحا�ضبة،  )�ضعبة  كاالتي  وه��ي  �ضعب   )5(
و�ضوؤون  واحلا�ضبة،  واملتابعة،  والتنفيذ، 
فقط  تت�ضكل  ال��وح��دات  و�ضعبة  ال��وح��دات(، 
مبراكز املحافظات وعملها يتخل�س مبتابعة 

عمل الوحدات يف االق�ضية والنواحي.

موظفي  لها  يتعر�ض  التي  امل�ساكل  ماهي   *
الدائرة من خالل تنفيذ الحكام الق�سائية؟

- هنالك م�ضكلة ا�ضا�ضية وكبرية نعاين منها 
احلكم  ا�ضتح�ضاله  وبعد  باملواطن  وتتعلق 
الق�ضائي من ال�ضلطة الق�ضائية يراجع دائرة 
وهذا  الق�ضائي،  احلكم  لتنفيذ  �ضعيا  التنفيذ 
الطرفن  ب��ن  ���ض��راع  يف  ي�ضعنا  االج����راء 
النظر  ع��ام بغ�س  ب�ضكل  )ال��دائ��ن وامل��دي��ن(، 
الطرف  يثبت حقه على  ان  يحاول كل طرف 
املدين  ي��ح��اول  االح��ي��ان  اغلب  ويف  االخ���ر، 
مواقف  من  بالتزاماته  االيفاء  عن  التمل�س 
كثرية  �ضغط  و�ضائل  لدينا  فنحن  وعناوين 
على املدين لاليفاء بالتزاماته وتنفيذ احلكم 
ال��ق�����ض��ائ��ي ع��رب ه���ذه ال��و���ض��ائ��ل وط��ل��ب من 
التتجاوز  فرتة  على  املدين  بحب�س  الق�ضاء 

حينما  الدائن  قبل  من  اثبات  ا�ضهر  االربعة 
ينكر املدين القدرة على االيفاء بالتزاماته او 
ت�ضديد ديونه فنطلب من الدائن اأثبات مالءة 
لاليفاء  املالية(  )ال��ق��درة  امتالكه  اي  املدين 
بالتزاماته، ويف حال وجود مواد ن�س عليها 
القانون ب�ضاأن املدين يتم احلجز على اأمواله 
احلجز  ميكن  ال  االخر  وبع�ضها  وممتلكاته، 
عليها وفقا لقرار احلكم، وا�ضافة اىل ما تقدم 
على  ال�ضغط  و�ضيلة  مت��ار���س  ال��دائ��رة  ف��ان 
الدائن حلن ايفائه بالتزاماته، واذا مل يلتزم 
ن�ضطر  �ضوف  القانون  ح��دده��ا  التي  ب��امل��دة 
لبيع ممتلكاته وا�ضتقطاع الدين او ن�ضبة منه 
للدائن، ويف حال مل تتوفر و�ضيلة  واإعطائه 
�ضغط  و���ض��ائ��ل  ل��دي��ن��ا  ت��وج��د  ه���ذه  ال�ضغط 
امل��دي��ن ويتم  رات��ب  اخ��رى ه��و حجز خم�س 
ال��دائ��رة،  قبل  من  �ضهري  ب�ضكل  ا�ضتقطاعه 
ميكن  التي  ال�ضغط  و�ضائل  باملجمل  وه��ذه 
ان ن�ضتح�ضل من خاللها حقوق املواطنن يف 

دائرة التنفيذ.

العتداءات  مع  التنفيذ  موظفو  يتعامل  كيف   *
ن�سو�ض  تنفيذهم  عند  لها  يتعر�سون  التي 

قرارات واحكام الق�ساء؟ 
توفر  ولعدم  ا�ضتثنائية  مبرحلة  متر  الدولة   -
ال��ق��رارات  بتنفيذ  املخت�ضة  االم��ن��ي��ة  ال��ق��وات 
الدائرة، فان هذه حلالة يعطي  الق�ضائية داخل 
موظفي  على  والتجاوز  للتعدي  لالخرين  مربر 
دائ��رة  تكون  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  التنفيذ،  دائ��رة 
جمل�س  م��ع  م��ق��ارن��ة  اال���ض��ع��ف  احللقة  التنفيذ 
الق�ضاء الذي ي�ضدر االحكام وميتاز بخ�ضائ�س 
ت��وف��ري احل��م��اي��ة م���ن امل��واج��ه��ة م���ع امل��واط��ن 
الدائرة  عمل  طبيعة  ولكون  االخرى،  واجلهات 
يكتنفها معوقات ابرزها عدم توفري جهة امنية 
الق�ضائية  القرارات  تنفيذ  عند  الدائرة  حلماية 
اجلهة  ه���ذه  اىل  ن��ح��ت��اج  احل����االت  بع�س  ف��ف��ي 
الق�ضاء، وباال�ضافة  قرارات  لتطبيق  االجرائية 
داخل  قانون  م�ضروع  هناك  ف��ان   تقدم  ما  اىل 
وزارة العدل مماثل ال�ضلوب العمل قبل 2003، 
تنفيذ  مهمة  تتوىل  الق�ضائية  ال�ضرطة  كانت  اذ 
ال���ق���رارات، ف���ان م�����ض��روع ال��ق��ان��ون م��ن �ضاأنه 
ت�ضمى  اجرائية  ق��وة  التنفيذ  ل��دائ��رة  يوفر  ان 
االبنية  حماية  وظيفتها  العدلية(،  ب�)ال�ضرطة 
وتكون جهة اجرائية تنفيذية بيد املنفذ العديل 

التخاذ الالزم.

* باحلديث عن املعوقات ال�سا�سية للدائرة 
واحتياجات والتي تاأثرت يف الفرتة املا�سية 
احتياجات  توفري  مت  كيف  املايل  بالتق�سف 

الدائرة والنهو�ض بها؟ 
للدولة  ممولة  هي  الدائرة  املبداأ  حيث  من   -
ال�)8(  ي���ق���ارب  م���ا  ل��ل��دول��ة  ت��ق��ري��ب��ا وت���ق���دم 

مليارات �ضنويا، علمًا ان ميزانيتنا ال�ضنوية 
مليار  ال�)12-13(  ت��ت��ج��اوز  ال  ك��م��رت��ب��ات 
عملنا  ان  االع��ت��ب��ار  بنظر  االخ���ذ  م��ع  دي��ن��ار، 
�ضاق حيث ننجز �ضنويا اكرث من )50( الف 
تبقى يف  االحكام  ق�ضائي وبع�س هذه  حكم 
تختم،  ذل��ك  بعد  طويلة  ل�ضنوات  ا���ض��ب��ارة 
وهذه اال�ضبارة تبقى االإجراءات فيها اىل ان 
يتم ح�ضم املو�ضوع و�ضداد الدين، فامل�ضكالت 
التي نعاين منها تنق�ضم اىل ق�ضمن م�ضكالت 
تنق�ضم  والب�ضرية  ب�ضرية  واخرى  لوج�ضتية 
اللوج�ضتية  امل�����ض��ك��ل��ة  ق�����ض��م��ن  اىل  اي�����ض��ا 
مع  تتنا�ضب  ال  وال��ت��ي  املالية  املخ�ض�ضات 
كبرية  معوقات  نواجه  فلذلك  ال��دائ��رة  حجم 
من ناحية طبيعة االبنية التي ال ت�ضد طموح 
الدائرة التي تن�ضجم مع عمل الدائرة فبع�س 
االحيان نح�ضل يف املحكمة على غرفة واحدة 
لدائرة التنفيذ، ويف الوقت ذاته فان م�ضكلتنا 
هي جزء من م�ضكالت وزارة العدل، فالوزارة 
تعاين من قلة التخ�ضي�ضات املالية، فهي ترفد 
مليار  ال�)500(  يقارب  مبا  الدولة  ميزانية 
دينار من خالل الر�ضوم العدلية، كما ان لدينا 
م�ضكلة يف التمويل تت�ضبب يف ارباك باجناز 
لديها  ال��ع��دل  وزارة  ان  م��ن  انطالقا  العمل، 
متتلك  اذا  املواطنن  مع  ومنافذ  دوائ��ر  اكرث 

اكرث من 500 دائرة يف بغداد واملحافظات.
م�ضتوى  على  توؤثر  اخ��رى  معوقات  وهنالك 
املحدد  املالية  التخ�ضي�س  قلة  وه��ي  العمل 
ينجم  احللة  وه��ذه  احلا�ضبات  وقلة  لالثاث 
ملهام ملنوطة  كامل  اداء  عنها عجز جزئي يف 
حتتاج  املتطلبات  وه���ذه  ال��دائ��رة،  باق�ضام 
اىل توفري مبلغ كبري لتوفريها، اذ ان العامل 
�ضائر باجتاه )املكننة االلكرتوين(، يف حن 
وال  )الورقي(  باال�ضلوب  نعمل  نزال  ما  اننا 
االلكرتونية  ار�ضفة  او  مكننة  لدينا  يوجد 
بام�س  ونحن  التنفيذ،  دائ��رة  يف  خ�ضو�ضا 
لكون  التكنولوجي،  املنجز  هذا  اىل  احلاجة 
حفظ  يف  ت�ضاهم  االلكرتونية  االر���ض��ف��ة  ان 
حقوق املواطنن ولدينا االف اال�ضابري التي 
ت�ضمن ديون الدولة واملواطنن مببالغ ت�ضل 
اىل مليارات الدنانري، ون�ضعى حاليا يف هذا 
ع��ن اجن��از هذا  يوؤخرنا  م��ا  ان  اال  االجت���اه، 
ومن  املالية  التخ�ضي�ضات  توفري  التمويل 
هذا  لتغطية  معينة  ن��اف��ذة  نفتح  ان  املمكن 

العجز خالل الفرتة القليلة املقبلة.
م�ضكلتان  اي�ضا  فلدينا  الب�ضري  اجلانب  اما 
يف هذا اجلانب االوىل هو عن م�ضتوى الكم 
يغطون   1150 عن  يتجاوز  ال  مالكنا  فعدد 
143 مديرية هذا مالك �ضعيف حمدود جدا 
و�ضاهم دمج وزارة حقوق االن�ضان مع وزارة 
العدل وفرت ما يقارب ال�)150( موظف من 
حقوق االن�ضان، ولكن امل�ضكلة التي واجهتنا 

هو ان  املوظفن كلهم من جميعهم من �ضكنة 
بغداد و�ضاهمت ب�ضد ن�ضبة معينة من العجز، 
قائم  الزال  املالكات  يف  النق�س  حالة  ان  اال 
يف  اال���ض��ا���س  امل�ضكلة  خ�ضو�ضا  ب��غ��داد  يف 
بغداد ان دوائرها جدا كبرية ويوجد فيها ما 
يقارب ال�)11( مديرية، ونحتاج يف املحرلة 
ومن  مديرية   )13( اىل  نو�ضلها  ان  احلالية 
ال��دورة  مديرية  نفتتح  ان  ج��دا  ال�����ض��روري 
وبغداد اجلديدة حتى نغطي الزخم والرقعة 
اجلغرافية التي تعاين من عدم وجود مديرية 
تنفيذ يف هذه املناطق، كما ان قاطع الكرادة 
قاطع  فل�ضطن  و���ض��ارع  اجل��دي��دة  وب��غ��داد 
�ضخم حيث يبلغ عدد ال�ضكان املتواجدين فيه 
مديرية  وفيها  ن�ضمة  مالين  ل�)3(  يقارب  ما 
واح���دة واخ���رى يف امل��دائ��ن ول��ك��ن تخت�س 
افتتاح  ال�ضروري  فمن  املدائن  ب�ضكان  فقط 

مديرية الدورة، ويف بغداد متكنا من نوعا ما 
من �ضد العجز املوجود ولكن امل�ضكلة هي يف 
املحافظات مالك كون مالكنا البالغ )1300( 
تقدر  وال��ت��ي  ال��دائ��رة  حاجة  الي�ضد  موظف 
ن�ضد  حتى  وظيفية  درج��ة   300 م��ن  باكرث 
هنالك  واي�����ض��ا،  ال��دائ��رة  يف  احل���اد  النق�س 
اذا  التنفيذ  دائ��رة  يف  فنحن  متداخلة  ق�ضية 
فالق�ضاء  متواجدة  التنفيذ  ال��دائ��رة  تكن  مل 
ه���و ال����ذي ���ض��وف ي��ت��وىل ت��ن��ف��ي��ذ االح��ك��ام 
�ضيكون  حيث  البداءة  حمكمة  يف  الق�ضائية 
االمر  العديل وهذا  املنفذ  البداءة هو  قا�ضي 
الق�ضائية  ال�ضلطتن  ب��ن  ت��داخ��ل  �ضيخلق 
الق�ضائية  ال�ضلطة  ان  نهايك عن  والتنفيذية، 
لديها م�ضكالتها ولديها اعباء يف العمل، ومن 
ال�ضروري ان ن�ضتحدث هذه املديريات النهاء 

حالة التداخل يف العمل، ا�ضافة اىل ان طبيعة 
عملنا تتطلب التو�ضع يف افتتاح دوائر جديدة 
درج��ات  اىل  بحاجة  نحن  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف 

وظيفية من وزارة املالية.
امل�����ض��ك��ل��ة االخ������رى ال���ت���ي ن���ع���اين م��ن��ه��ا هي 
او  ال��ع��دل  كاتب  م��ن  املوظفن  ب��ن  التنقالت 
لديهم  ام���ا  ال��ق��ا���ض��ري��ن  او  اال����ض���الح  دائ����رة 
الي��ت��ن��ا���ض��ب  او  ال����دائ����رة  ذل����ك  يف  م�����ض��ك��ل��ة 
ف��دائ��رة  ال���دائ���رة،  ه��ذه  عمل  م��ع  التخ�ض�س 
التخ�ض�س  م��ن  ن��وع��ن  اىل  حت��ت��اج  التنفيذ 
وبن�ضبة  دائ�����رة  ك���ل  يف  ي��ت��وف��ر  ان   ي��ن��ب��غ��ي 
ال��ت��خ�����ض�����ض��ات  ه����ذه  ب���ن  وم����ن   ،)%  70(
القانوين  وخ�ضو�ضا  واحل�ضابي  القانوين 
�ضيكون  م�ضتقبال  النه  التنفيذ  قانون  وح�ضب 
منفذ عدل فال ميكن ان ياتي موظف من كاتب 
العدل ويدخل دورة ليكون منفذ عديل، وهذه 
اىل  نحتاج  فلذلك  كبرية  م�ضوؤوليتها  الدائرة 
هذه  م��ع  عملها  تنا�ضب  تخ�ض�ضية  م��الك��ات 
تخريج  املا�ضية  الفرتة  خالل  مت  وقد  الدائرة 
)30( منفذ عديل، وهنالك �ضعبتان يف دائرة 
املتابعة  �ضعبة  وهي  قانوين  يديرها  التنفيذ 
ان  ا�ضتطعنا  ك��م��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ام��ان��ة  و���ض��ع��ب��ة 
زي��ارات  وهناك  التنفيذ  مديريات  ن�ضتحدث 
نزور  خاللها  ومن  �ضهريا  املحافظات  لدوائر 
ال�ضرطة ورئي�س اال�ضتئناف واملحافظ لوجود 
لدوائرنا  الدعم  نوفر  حتى  العمل  يف  تداخل 
الفرعية، وا�ضافة ىل ما تقدم فقد ا�ضتعطنا ان 
ن�ضتحدث ابنية بدون كلف مالية كما ح�ضل يف 

الكوت والب�ضرة وهذه االبنية تعود للدولة.

* هل بالمكان اطالعنا على جانب الرقابة 
للحد من ظاهرة الف�ساد؟

الحكام  تنفيذي  كونه  الدائرة  عمل  طبيعة   -
جدا  حم��دودة  فيه  الف�ضاد  ن�ضب  فان  الق�ضاء 
ب�ضبب  امل�ضاألة  ه��ذه  نح�ضر  ان  وا�ضتعطنا 
وج����ود ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال���دوائ���ر واحل�����ض��ور 
م��ا ي�ضعر املوظف  ال��دوائ��ر  ك��ل  امل��ي��داين يف 
ج��ان��ب، ومن  م��ن  ه��ذا  عليه  الرقيب  ب��وج��ود 
يتخذ  عندما  ال��ع��ديل  املنفذ  ف��ان  اآخ��ر  جانب 
لطرف  مييل  ان  ي�ضتطيع  ال  طرفن  به  ق��رار 
قانون  على ح�ضاب ط��رف االخ��ر، الن��ه وف��ق 
امام  متيز  العدل  املنفذ  ق��رارات  فان  التنفيذ 
فاملنفذ  املحافظة  رئي�س  ا�ضتئناف  رئي�س 
قرارته  المتيز  ان  على  جدا  حري�س  العديل 
العمل  يف  ومهنيته  كفاءته  يثبت  حتى  �ضلبا 
و�ضيقة  حم�ضورة  الف�ضاد  دائ��رة  فان  فلذلك 

جدا.

للمنفذ  مالية  خم�س�سات  توجد  ه��ل   *
لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  توازي  العديل 

اثناء اداء عمله؟
- تطرقت �ضابقا ان وزارة العدل هي وزارة 
ممولة متول تقريبا ن�ضف تريليون طلبنا من 
النواب  مبجل�س  املمثلة  الت�ضريعية  ال�ضلطة 
االربعة  الدوائر  ملوظفي  خم�ض�ضات  توفري 
وهي دائرة التنفيذ وكاتب العدل والقا�ضرين 
ممولة  لدوائر  هذه  الن  العقاري  والت�ضجيل 
الف   )250( طلبنا  حيث  ال��دول��ة  مليزانية 
احل��ك��وم��ة  رد  ان  اال  م���وظ���ف،  ل��ك��ل  دي���ن���ار 
لكل  كمخ�ض�ضات  ال��ف   )100( مبنح  ج��اء 
دينار،  الف   )200( الدوائر  وملدراء  موظف 
ممولة  غ��ري  الق�ضائية  ال�ضلطة  ان  ح��ن  يف 
 )500( مبلغ  طلبها  وعند  ال��دول��ة  مليزانية 
مت  م��وظ��ف  ل��ك��ل  كمخ�ض�ضات  دي��ن��ار  ال���ف 
املوظف  ف��ان  املقابل  ويف  مبتغاهم،  منحهم 
اإرهابيتن  لعمليتن  تعر�س  ال��ذي  ال��ع��ديل 
 )100( مينح  ال�ضاعة  م��دار  على  وخطورة 
الدوائر  يف  ثغرة  تفتح  م�ضكلة  وه��ذه  دينار 
العدلية لكون موظفيها يتعاملون مع املواطن 
مهمة  ا�ضياء  م��ع  ويتعاطون  مبا�ضر  ب�ضكل 
مع  تتعامل  العقاري  فالت�ضجيل  وحم��وري��ة 
عقارات املواطنن وهي اغلى ما ميلك الفرد، 
كما هو احلال ملوظفي التنفيذ الذي يتعاملون 
م��ع احل��ق��وق امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، واذا مل 
تتوفر املخ�ض�ضات املالية فهذه �ضوف تفتتح 
املجال للف�ضاد، وبجهود وزير العدل د. حيدر 
املبالغ  على  نح�ضل  ان  ا�ضتطعنا  الزاملي، 
تتالءم  ال  حل��ال  بطبيعة  ولكنها  امل��ذك��ورة، 
ملوظفي  بالن�ضبة  وخطورته  العمل  حجم  مع 
الوزارة، ونتمنى ان تعيد ال�ضلطة الت�ضريعية 
واحلكومة النظر بهذا املو�ضوع مبا يتنا�ضب 

مع حجم العمل الذي نقوم به.

اأجرى احلوار / غزوان الظاملي

تعترب دائرة التنفيذ جزء ا�سا�ض من ال�سلطة التنفيذية اي انها جزء من )احلكومة( ولي�ست 
جزء من )الق�ساء(، فهي تبا�سر وتخت�ض يف تنفيذ الحكام الق�سائية، فاحلكم الق�سائي 

لي�ض له اي قيمة مامل ياأخذ اإطاره او م�سريته يف الواقع ب�سكل �سل�ض حيث ميكن الدائن من 
ا�ستعادة دينه وحقوقه من خالل الدائرة، وهذا المر يوقع على كاهلها تنفيذ العداد 

الكبرية من الحكام الق�سائية.

مدير عام التنفيذ: املنفذ العدل ي�سع قرارات الق�ساء
 يف اإطارها القانوين ويطبقها على ار�ض الواقع

مختلف  بشكل  التنفيذ  دائ��رة  عمل  صياغة  اع��ادة  تحتم  الدستور  واق���رار  ال��ع��راق  في  السياسي  النظام  استقرار  بعد 
المساحة ف��ي  وضيقة  االط���ار  ف��ي  م��ح��دودة  زال���ت  ال  ال��ج��ه��ود  ه��ذه  ك��ل  ان  وال��م��ؤس��ف  الفعلية،  ال��ح��اج��ة  لتغطية 

المنفذ العدل هو عنصر 
مهم ومحوري في عمل 

دائرة التنفيذ لكونه يتولى 
اصدار القرارات ويتخذ 

المواقف الالزمة على اي 
طلب يقدمه المواطن 

للدائرة ومن المهم ان 
نشير بانه ال يكمن الي 

موظف اخر ان يشغل عمله

دائرة التنفيذ العدلي 
بامس الحاجة الى نظام 
االرشفة االلكترونية 
لكونه يساهم في حفظ 
حقوق المواطنين، لكوننا 
نمتلك االف االضابير 
التي تضمن ديون الدولة 
والمواطنين بمبالغ تصل 
الى مليارات الدنانير
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اأعلنت وزارة العدل، عن تنفيذها حكم الإعدام 
واإجرامية  اإرهابية  باإعمال  مدانًا   )22( بحق 
اأحكامهم  اكت�ساب  بعد  املا�سي،  ال�سهر  خللال 
رئي�س  م�سادقة  وح�سول  القطعية  الللدرجللة 

اجلمهورية عليها وموافقة الدعاء العام. 
بالتزامن  الزاملي،  حيدر  د.  العدل  وزير  وقال 
�سيطرة  من  الفلوجة  حترير  عمليات  بللدء  مع 
لل�سعب  نللوؤكللد  اأن  نللود  الإرهللابلليللة،  اجلماعات 
وجماهدي  امل�سلحة  والقوات  الكرمي  العراقي 
الوزارة ما�سية يف تنفيذ  ال�سعبي، ان  احل�سد 
الق�سا�س العادل بحق الإرهابيني ومن تلطخت 

اأبللنللاء ال�سعب  اأيللاديللهللم بللدمللاء الأبلللريلللاء مللن 
ان  الوزير:  ال�سيد  واأ�ساف  ال�سابر.  العراقي 
بحق  الإعلللدام  اأحكام  بتنفيذ  با�سرت  اللللوزارة 
املدانني والبالغ عددهم )22( حمكوما بجرائم 
رئا�سة  مللن  م�سادقتها  حللال  اإرهللابلليللة  واأعللمللال 
اجلمهورية وا�ستح�سال موافقة الدعاء العام، 
وفقا لأحكام القانون العراقي، موؤكدا ان الأيام 
الفلوجة  لتحرير  فاحتة  �ستكون  املقبلة  القليلة 
يف  داع�س  نهاية  �ست�سع  احلايل  العام  ونهاية 
قواتنا  ب�سواعد  نينوى  حترير  بعد  الللعللراق 

الأمنية ورجال احل�سد ال�سعبي.

اأقلللاملللت دائللللرة ال�لللسلللاح الللعللراقلليللة مللاكللات 
التاأهيل والإر�ساد الرتبوي يف ق�سم الر�سافة 
ال�ساد�سة احد الق�سام ال�ساحية يف بغداد، 

فعاليات مميزة يف تدريب وتثقيف النزلء. 
العراقية  دائللللرة ال�للسللاح  علللام  مللديللر  وقلللال 
تقت�سر  مل  الفعاليات  ان  الع�سكري:  ح�سني 
تعدتها  بللل  واملهنية  الثقافية  اللللدورات  على 
اىل حما�سرات نظمتها ماكات �سعبة البحث 
اىل  وهدفت  اي�سا  للق�سم  التابعة  الجتماعي 
الرعاية  لللرامللج  اخلا�سعني  الللنللزلء  توعية 
تولدها  الللتللي  ال�سلبية  الثللللار  مللن  الللاحللقللة 
احللللبلللوب امللللخلللدرة علللللى اللللفلللرد واملللجللتللمللع 

وا�ساليب الوقاية من ال�سلوكيات املنحرفة. 
الللعللام: ان مللاكللات التدريب  املللديللر  وا�للسللاف 
املهني والرتبوي يف الق�سم قامت وبالتن�سيق 
دورة  بتنظيم  الللديللنللي  الر�للسللاد  مللاكللات  مللع 
حما�سرات  منهاجها  ت�سمنت  عامة،  ثقافية 
النتقالية  المللرا�للس  من  الوقاية  عن  �سحية 
وحمللا�للسللرات  الللعللامللة،  بالنظافة  والهللتللمللام 
اخلللرى حللثللت علللللى اهللملليللة الللتللعلللللم والللثللقللافللة 
اقامت  كما  املجتمع،  يف  ال�سلمي  والتعاي�س 
علللددا من  بتنظيم  الللديللنللي  الر�للسللاد  مللاكللات 
يف  ا�للسللرتك  الدينية  واملحا�سرات  الللدرو�للس 
يف  املللودعللني  الللنللزلء  اغلللللب  الفعاليات  هللذه 

الق�سم. 

اقام املعهد الق�سائي باأجراء الختبارات الدورية 
لطلبلللة الدورة )38(، و�سمن خطة علمية �سنوية 
بتطوير  املعهد  ادارة  قبل  مللن  اعلللدت  متطورة 
تليق  الللتللي  المللثللل  بللاللل�للسللورة  الطلبة  وتللاأهلليللل 
وقللال  امل�ستقبل.   يف  الللعللراقللي  الق�ساء  بللرجللل 
ان  ح�سني:  د.ريا�س  الق�سائي  املعهد  عام  مدير 
وزجهم  متطورة  ب�سورة  املعهد  طلبة  تاأهيل 
�سي�ساهم  اخت�سا�سهم  �سمن  اخللتللبللارات  يف 
للطلبة  العلمية  ال�سخ�سية  ب�سكل فعال يف �سقل 
حت�سريًا لن يكونوا ق�ساة امل�ستقبل، المر الذي 
احلديثة  ية  العامل  النظرية  مع  من�سجمًا  ياأتي 
املدير  وا�للسللاف  الق�ساء.  بللاأكللادميلليللة  اخلللا�للسللة 
لهذا  متخ�س�سة  جلنة  �سكل  املعهد  ان  الللعللام: 
احمد  )�سهاب  القا�سي  من  كل  و�سمت  األغر�س 
والدكتور  العبديل(  )موفق  والقا�سي  يا�سني(، 
علمية  اختبارات  ت�سمنت  كما  الزبيدي(،  )نوار 
للطلبة  مللقللابللات  ت�سمنت  مللتللطللورة  �للسللفللويللة 

ب�سورة مبا�سرة اخت�ست مبادة الإثبات.

قلللاملللت ملللاكلللات تللاأهلليللل وتلللدريلللب 
النزلء يف �سجن ال�سماوة املركزي 
بتطبيق برنامج تدريبي �سمل اكرث 
من )600( نزيا وا�ستمر ملدة �سهر 

واحد.
وقللللال مللديللر علللام دائللللرة ال�للسللاح 
الللعللراقلليللة حلل�للسللني الللعلل�للسللكللري: ان 
�للسللعللبللة تللاأهلليللل وتلل�للسللغلليللل الللنللزلء 
منهاجها  و�سمن  لل�سجن  التابعة 
لل�سهر احلايل قامت بتنظيم بطولة 
ريا�سية بخما�سي كرة القدم ا�سرتك 
و�للسللم  كلللللروي  فلللريلللق   )12( فلليللهللا 
قامت  كما  نللزيللا   )  128 اكللرثمللن) 

تعليم  بللدورة  نزيا   )  15 باإ�سراك) 
اخللليللاطللة.  وا�للسللاف املللديللر العام: 
بتطبيق  �ساهم  اجلهود  ت�سافر  ان 
بللرنللامللج تللوعلليللة ثللقللافلليللة وديللنلليللة 
تكفلت  البطولة  اقامة  مع  بالتزامن 
ال�سوؤون  �سعبة  ماكات  من  كل  بها 
الدينية وماكات البحث الجتماعي 
اليوم و�سملت  �ساعتني يف  وبواقع 

اكرثمن) 475 ( نزيا. 
الول  كان  الرنامج  ان  اىل  م�سريا 
الثقافية  الفعاليات  لكرثة  نوعه  من 
تنظيم  واأبللللرزهللللا  تللخللللللللتلله  اللللتلللي 

م�سابقات ودرو�س قراآنية للنزلء. 

بعد اكتساب األحكام الدرجة القطعية وحصول موافقة رئاسة الجمهورية واالدعاء العام

وزير العدل: تنفيذ حكم الإعدام بحق )22( مدانا 
باإعمال اإرهابية واإجرامية

دائرة ال�شالح العراقية ت�شرف على تنفيذ برنامج 
تربوي يف ق�شم الر�شافة/6

لتوعية النزالء بمخاطر السلوكيات السلبية

املعهد الق�شائي يجري اختبارات 
دورية لطلبة الدورة 38

دائرة ال�شالح العراقية نظمت 
فعاليات دينية وم�شابقات قراآنية 
واإقامة بطولة بخما�شي كرة القدم

الواجبات الن�شانية داخل الق�شام ال�شالحية

ودية  بطريقة  باحلديث  معهم  البدء   -1
و�سل�سة ومعرفة احتياجاته .

ميلك  انه  على  بالنزيل  باملدح  البدء   -2
كانت  الللظللروف  وان  جلليللدة  �سخ�سية 

قا�سية عليه بع�س ال�سيء .
3- الفت النظر اليه باأن الب�سر خطاوؤون 

وان اخلطاأ ميكن عاجه بالتوبة. 
4- اأذكر له على �سبيل املثال اأنك اأخطاأت 
قللد جتللر اىل  الللتللي  املللواقللف  يف بع�س 
التهلكة لول ح�سن الت�سرف يف اللحظة 

والبتعاد من اخلطاأ
ا�سئلة  ب�سكل  معه  املللحللاورة  حللاول   -5

اخلارجية  عاقاته  حول  اأوامر  ولي�ست 
وميكن ت�سحيحها اذا كانت خاطئة واذا 
ندمت عليها فاأن بداية الندم هي املغفرة.
م�سى  مللا  نلل�للسلليللان  علللللى  ت�سجيعه   -6
والبداية يجب ان تكون ح�سنة و�ساعده 
لكونه  نف�سيته  وتطوير  حت�سني  على 

م�سلوب احلرية.
7- حاول ان لتوبخه باأ�ستمرار واعلمه 

ان العرتاف باخلطاأ ف�سيلة .
حميطه  وعللن  نف�سه  عللن  يتكلم  دعلله   -8
البيت  ا�للسللرتلله يف  ملللع  عللاقللاتلله  وعلللن 
ال�سلبية  اجلللوانللب  بع�س  لللك  لتت�سح 

وميكن ت�سحيحها ب�سورة ودية .
9-اجعله ي�سعر بال�سعادة واخلروج من 
املحنة واأن�سحه باأن يقوم باأعمال نافعة 
ببع�س  وتللزويللده  كللالللقللراءة  تلهييه  قللد 

الكتب التي قد يحتاجها .
10- اأجعله يتاأثر باآراءك وطريقة كامك 
عن  التعبري  يف  اهتمام  واأعللطللاءه  معه 
ا�سباع  على  ي�ساعده  ذلللك  كللان  اذا  راأيلله 
حللاجللاتلله الللنللفلل�للسلليللة واللل�للسلليللطللرة على 
النف�سي  ال�سغط  جلللراء  مللن  انفعالته 

عليه 
 - �سفات الباحث الجتماعي الناجح

اإن عمل الباحث الجتماعي الثر الفعال 
املهني  عمله  خللال  من  ال�سجون  داخللل 
الللدرا�للسللة  وتخت�س  النلل�للسللاين  وعللمللللله 
وكيفية  للللللبللاحللث  النللل�لللسلللاين  بللالللعللمللل 
متوا�سلة  عملية  يجعله  ممللا  تطويره 
فابد  احلديثة  ال�ساحية  العملية  يف 
الباحث  يف  ال�سفات  بع�س  تللوفللر  مللن 

الجتماعي اهمها :-
متكنه  الكام  يف  والكيا�سة  اللباقة   -1
من التقرب من النزيل واأن�ساء معه عاقة 

ثقة متبادلة .
2- الخا�س يف العمل من اجل حتقيق 
اهللللداف اللللدائلللرة مللن خلللال اخلللدمللات 

اجليدة املقدمة للنزلء .
الللنللزلء  مللع  التعامل  يف  امللل�للسللاواة   -3

داخل ال�سجن .
4- ت�سخي�س مظاهر وم�سكات النزلء 

واللتزام والوفاء يف حلها .
5- حمللل ثقة و�للسللدق امللام الللنللزلء يف 

كافة المور .
- الللوظللائللف اللل�للسللانللدة: واملللتللمللثلللللة يف 
الداريللللللني واملللهللنللد�للسللني واحلللقللوقلليللني 
 ( عللددهللم  ويبلغ  واحلللرفلليللني  والفنيني 
اأجمايل  من  ون�سبتهم  موظف   )  4894

املنت�سبني    ) 23،70% (، وعددهم كايف 
ال�ساح  دائلللرة  يف  بواجباتهم  للقيام 
العراقية والتي تتعلق بالعمال الدارية 
القانونية  وخا�سة  اخلللدمللات  وتللقللدمي 
التي تتعلق بالنزيل مع املحاكم املخت�سة 
اأو بع�س املعامات التي تتعلق باأ�سرته  
يقومون  الللذيللن  والفنيني  واملهند�سني 

باأعمال ال�سيانة للمولدات والرادات .
وامليكانيكية  الكهربائية  العللمللال  اأي 
يف قللاعللات اللللنلللزلء وكللذلللك احلللرفلليللني 
النجارة  �سعب  يف  اأعمال  تتعلق  والتي 
الوظائف  هذه  ل�سغال  كايف  العدد  واأن 

وتقدمي اخلدمات ب�سورة مر�سية. 
ومللللن الللل�لللسلللروري اأدخلللللللال مللوظللفللوا 
يف  اجلللدد  املتعينني  وخا�سة  ال�سجون 
ال�سا�سية  املللبللادئ  لتعليمهم  دورات 
مع  التعامل  وكيفية  النلل�للسللان  حلللقللوق 
النزلء واملوقوفني يف ال�سجون التابعة 
هذه  واهلللم  العراقية  ال�للسللاح  لللدائللرة 

املبادئ  مايلي :-
1- املتهم بريء حتى تثبت ادانته .

املحرومني  ال�سخا�س  جميع  عامل   -2
معاملة  الوقلللات  كافة  يف  حريتهم  مللن 

ان�سانية واحرتام كرامتهم .

اأو  نلللزيلللل  اأي  اأخللل�لللسلللاع  ليلللجلللوز   -3
اأو  للللللمللعللاملللللة  ول  للللللتللعللذيللب  ملللوقلللوف 
يوجد  ول  الان�سانية  القا�سية  العقوبة 
عمل  اأي  اتخاذ  وعدم  بذلك  ا�ستثناء  اأي 
ج�سدي  اذى  او  امل  احلللاق  منه  يق�سد 
لت�سل  وان  ب�سخ�س  �سديد  عقلي  او 

املعاملة او العقوبة اىل حلد التعذيب .
اأي  بللاأنلله  ال�سجون  موظفوا  اأعلللام   -4
التعذيب  نتيجة  املتهم  بها  يللديل  اقللوال 
اأي  كلللدلللليلللل يف  بلللهلللا  الخللللللذ  ليللللجللللوز 

اجراءات .
الللتللذرع  ال�سجن  ملللوظللف  يللجللوز  ل   -5
بلللالواملللر اللل�للسللادرة عللن مللوظللف اعلى 
ا�ستعمال  ميللكللن  ول  للتعذيب  كللمللرر 
حالة  يف  ال  الللقللانللون  لتطبيق  الللقللوة 
الفرار  او  كالتمرد  الق�سوى  ال�سرورة 

من ال�سجن .
حتى  اللل�للسللجللني  اخلل�للسللاع  لميللكللن   -6
علمية  او  طبية  جتللربللة  لأيلللة  بللر�للسللاه 
كافة  اعللام  وينبغي  ب�سحته  ت�سر  قللد 
الللقللوانللني  بتطبيق  املكلفني  املللوظللفللني 
وتثقيفهم  النلل�للسللان  بحقوق  اخلللا�للسللة 

بح�سر التعذيب وا�ساءة املعاملة.
او  نزيل  اأي  بللاأن  املوظفني  توعية   -7

للتعذيب  باأنه قد تعر�س  موقوف يدعي 
احلق يف ان يرفع �سكوى اىل ال�سلطات 
املخت�سة والتي تاأخذ على عاتقها النظر 

يف احلالة ب�سرعة وبنزاهة .
ال�سجون عن قواعد  ار�ساد موظفوا   -8
ال�للسللتللجللواب وتللعللللليللمللاتلله وا�للسللاللليللبلله 
ومملللار�لللسلللاتللله املللتللعلللللقللة بللاللل�للسللجللنللاء 
واملللعللتللقلللللني وبلللذللللك يللقلل�للسللد مللنلله منع 

التعذيب.
موظفوا  قللبللل  مللن  التحقق  ينبغي   -9
كافة  يف  الواجب  النحو  على  ال�سجون 
اأثناء  لل�سجناء  الختفاءات  او  الوفيات 

الحتجاز .
10- فتح �سجات تت�سمن كافة البيانات 
وا�للسللعللارهللم  اللللنلللزلء  كللل  عللن  املف�سلة 
عليهم  تنطبق  الللتللي  املتبعة  بالنظمة 
وعن حقوقهم وواجباتهم . وهذا غي�س 
ال�ساح  دائللرة  تقدمه  ما  من  في�س  من 
العراقية وكوادرها يف ظل هذه الظروف 
التي املت بالباد والعباد وقلة المكانية 
يف  منت�سبيها  وتللفللاين  املللقللدم  والللدعللم 
وفللق  النلل�للسللان  حللقللوق  مللعللايللري  تنفيذ 
لهم الحللرتام  فائق  مع  الدولية   املعايري 

 جميعا.

الحلقة 4 

الباحث  وعمل  الج��رام  يف  متمر�شني  نزلء  على  ال�شجون  حتتوي 
ان�شانية  بطريقة  ال�شجناء  هوؤلء  مع  التعامل  كيفية  هي  الجتماعي 
لل�شيطرة عليهم وتوعيتهم وك�شبهم من الناحية الن�شانية فهناك امور 
وواجبات مناطة بهم وتقع على عاتقهم م�شوؤولية احلفاظ على النزلء 
من خالل الت�شال املبا�شر معهم واقامة عالقة ودية معهم من خالل 

مايلي:-

مدير ق�شم حقوق الن�شان/ قا�شم احلطاب

بهدف تطوير وتأهيل الطلبة بالصورة 
االمثل التي تليق برجل القضاء 

ونحن نقف على اعتاب الن�سر التاريخي الذي 
ال وهو حترير  العظيم،  العراق  افق  يلوح يف 
من  الللغلليللارى  ب�سواعد  الرهلللاب  مللن  الفلوجة 
ال�سعبي  احل�سد  وابطال  امل�سلحة  قواتنا  ابناء 
مبختلف  العراقيني  جميع  على  الللواجللب  مللن 
مواقفهم  توحيد  ال�سيا�سية  والكتل  توجهاتهم 
احلقيقي،  ال�ساح  طريق  يف  امل�سي  اجل  من 
من خال ايجاد ال�سيغ املائمة للواقع العراقي 
الللبللنللاء  عملية  واجللهللت  الللتللي  وال�للسللكللاللليللات 

والنهو�س بواقع اخلدمات.
املا�سية  املللراحللل  ان  اىل  ننظر  ان  يجب  وهنا 
عراقيل  بللعللدة  جوبهت  احلللكللومللي  العمل  مللن 
عاملية  �للسللركللات  مللع  التعاقد  بعرقلة  �ساهمت 
ويف  التحتية،  الللبللنللى  ملل�للسللاريللع  يف  خمت�سة 
العامل المني والتخوف  مقدمة هذه املعوقات 
من ا�ستهدافها من اجلماعات الرهابية، والتي 
واملواجهات  الجرامية  عملياتها  من  ت�سلم  مل 
واخلا�سة  العامة  البنية  المنية  الللقللوات  مع 
العمال  وهللذه  التحتية  البنى  م�ساريع  وحتى 
كبرية  مالية  مبالغ  توفري  تتطلب  التخريبية 

لعادة اعمار املناطق املت�سررة بفعل الرهاب، 
تخريب  عن  جنم  الللذي  املتعمد  التخريب  هللذا 
الباد وا�ستهداف العملية ال�سيا�سية من بع�س 
العراقيني  جميع  تكاتف  تتطلب  املعادية  الدول 
الكافية لتخاذ  الفر�سة  ال�سيا�سية  الكتل  ومنح 
العمل  ملل�للسللار  لت�سحيح  املنا�سبة  اللللقلللرارات 
جديدة  �سيا�سية  منظومة  وايجاد  احلكومي، 
ت�سارك يف ادارتها الكتل الوطنية املختارة من 

ال�سعب وفقا ملتطلبات الو�سع العراقي.
به  اللللذي متللر  الع�سيب  املللوقللف  هللذا  وو�للسللط 
الللقللوات  ابللنللاء  يلل�للسللرب  ال�سيا�سية،  العملية 
يف  المللثلللللة  اروع  ال�سعبي  واحللل�للسللد  المللنلليللة 
هجمة  اعتى  ي�سدون  وهللم  والبللاء  الت�سحية 
م�ستقبل  وتللتللهللدد  الللعللامل  يلل�للسللهللدهللا  ارهللابلليللة 
النلل�للسللانلليللة جللمللعللاء ال وهلللو تللنللظلليللم داعلل�للس 
انفا�سه  يلللللفللظ  ان  يللو�للسللك  والللللذي  الرهلللابلللي 
الخرية يف العراق، بعد ان طوق رجال احلق 
معقل الرهاب )الفلوجة(، وهذه املعركة الهامة 
متظاهرين  كانوا  �سواء  العراقيني  من  تتطلب 
الفر�سة  ومللنللح  الللرتيللث  معت�سمني  نلللواب  او 

ال  الأ�للسللا�للسللي  دورهللللا  يف  للم�سي  للحكومة 
ابعاد  خللال  مللن  المللنللي  العامل  تر�سيخ  وهللو 
والذي  الفلوجة  حترير  واكمال  الرهللاب  �سبح 
قدما  ي�سع  عراقيا  عر�سا  يكون  ان  �ساأنه  مللن 
 اوىل يف اعللتللاب حتللريللر نلليللنللوى مللن تللواجللد

 داع�س.
قفزات  العدل  وزارة  يف  حققنا  فقد  وبللدورنللا 
العمل  الرتلللقلللاء مبلل�للسللتللوى  كللبللرية يف جملللال 
خال  للمواطنني  املقدم  واخلدمي  املوؤ�س�ساتي 
املا�سيتني من عمر احلكومة احلالية،  ال�سنتني 
م�سروع  من  كبري  �سوط  اجنللاز  مقدمتها  ويف 
املكننة اللكرتونية، والذي يعد مقدمة لل�سروع 
العمل  وهذا  اللكرتونية(،  )احلكومة  برنامج 
التي  املالية  الزمللة  الللذي اجنللز يف ظل  الكبري 
حت�سب  اوىل  نوعية  قفزة  يعد  الباد  يعي�سها 
لوزارة العدل كونها الكرث اجناًز على م�ستوى 
وهذا  الخللرى،  الدولة  وموؤ�س�سات  اللللوزارات 
امللل�للسللروع احلللليلللوي �للسلليللحللقللق بللالللتللزامللن مع 
املللوحللدة(،  املدنية  )البطاقة  باجناز  ال�سروع 
وممتلكاتهم  املواطنني  حلقوق  كاملة  حماية 

عن  الكرتونية  ن�سخ  ايللجللاد  عللر  التاعب  مللن 
املناقات  واجلللراء  العقارية  ال�سجات  جميع 
اجللراء  احللرتازيللة متنع  اجلللراءات  �سل�سلة  عر 
اية بيوعات على العقارات بدون وجود البطاقة 
الملللان  متطلبات  بللتللوفللري  الكفيلة  الللوطللنلليللة 
متخ�س�سة  مللافلليللات  وجلللود  ظللل  يف  اللللازملللة 
الثبوتية  والللوثللائللق  امل�ستم�سكات  بللتللزويللر 
الإجللللراءات  حت�سني  وكللذلللك  الللعللقللارات  ملالكي 
بللالللنلل�للسللبللة ل�للللسللللدار الللللوكللللالت وحلل�للسللابللات 
الإ�ساح  دائرة   القا�سرين و�سجات واأ�سابري 

العراقية.
نكون  ان  الللوطللن  الللللله  عللاهللدنللا  فقد  وبللدورنللا 
املوكلة  العمل  مهام  اجنللاز  على  اوفياء  جنودا 
لنا ونكون خري الع�سد وال�سند لقواتنا المنية 
يف احلرب وال�سلم، للدفاع عن حقوق العراقيني 
ومن  لهم  اخلدمات  اف�سل  وتقدمي  وممتلكاتهم 

الله العون انه نعم املوىل ونعم الن�سري.

وزير العدل
د. حيدر الزاملي

وقفة للوطن

د. حيدر  الللعللدل  اكللد وزيلللر 
اللللزاملللللللي، علللللى �لللسلللرورة 
مللراعللاة اآللليللات الللقللبللول يف 
جمللللل�للس �للللسللللورى اللللدوللللة 
امل�ست�سارين  علللدد  للللزيلللادة 
امل�ست�سارين  اىل  بال�سافة 

امل�ساعدين.
ذكللللر اللل�للسلليللد اللللوزيلللر ذلللك 
خللللال اجللتللمللاعلله بللرئلليلل�للس 
�للسللورى  جمل�س  اعلل�للسللاء  و 
الللللدولللللة اللللتلللابلللع لللللللوزارة 
اخلللا�للس  مكتبه  يف  الللعللدل 
امل�سادف  اخلمي�س  اللليللوم 
مللوؤكللدا   ،  2016  /4  /28

علللللى اهللملليللة تللوزيللع املللهللام 
امللللللقللاة على  واللللواجلللبلللات 
و�سرورة  املجل�س،  اع�ساء 
م�ساريع  التعجيل يف ح�سم 
القوانني املطروحة للدرا�سة 

وامل�سادقة عليها.
مع  الللوزيللر  ال�سيد  وناق�س 
امكانية  املللجللللل�للس  اعلل�للسللاء 
اكمال ال�ساحات للقوانني 
والت�سريعات  وتعدياتها 
اجللللديلللدة، وحتللديللد اجلهة 
وعر�سها  لاولوية  الطالبة 
علللللللى الللللهلللليللللاأت اخللللا�لللسلللة 

والعامة.

خالل اجتماعه باع�شاء جمل�س �شورى الدولة وزير العدل 
يوؤكد على �شرورة العمل على زيادة اع�شاء جمل�س �شورى الدولة
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ق��ال وزي���ر ال��ع��دل د. ح��ي��در ال��زام��ل��ي، اأن ال��دوائ��ر 
وجمل�س  العدول  الكتاب  دائرة  وخ�صو�صًا  العدلية 
املمكنة  امل�صاعدة  بتقدمي  �صتقومان  الدولة  �صورى 
للقيام  العراقية  االح��زاب  دائرة  م�صاعدة  �صبيل  يف 

مبهام عملها اجلديد واملهم يف بلدنا العزيز.
مكتبه  يف  ا�صتقباله  خالل  الوزير  ال�صيد  اأو�صح  و 
الر�صمي، اليوم اخلمي�س، مدير عام دائرة االأحزاب 
�صورى  جمل�س  ان  العبديل،  �صعد  ال�صيد  العراقية 
القوانني  ت�صريع  يف  اال���ص��ا���س  ال���دور  ل��ه  ال��دول��ة، 
وت��ق��دمي امل�����ص��ورة ل��دوائ��ر وم��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ة، 
عاتقه  �صياأخذ على  الدولة  �صورى  اإن جمل�س  مبينا 
التعديالت  اإج����راء  يف  االأح����زاب  دائ���رة  م�صاعدة 
ال���الزم���ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ق��ان��ون و ت��ع��ل��ي��م��ات دائ����رة 
هذه  مل�صاعدة  م�صتمر  ب�صكل  وال��ت��داول  االأح���زاب، 

امل�صتقلة  العليا  املفو�صية  يف  امل�صتحدثة  ال��دائ��رة 
لالنتخابات.

العراقية  االأح��زاب  دائ��رة  ب��دوره، تطرق مدير عام 
ال�صيد �صعد العبديل، اإىل حتديد جدول زمني قريب 
جمال�س  بانتخابات  اخلا�صة  اال���ص��ت��ع��داد  الإك��م��ال 
دور  على  كامل  ت�صور  وتقدمي  املقبلة،  املحافظات 
ق��ان��ون خ��ا���س وهو  ال��ت��ي ت�صكلت وف��ق  امل��دي��ري��ة 

)قانون االأحزاب(.
يجب  زمنية  ب�صقوف  حم��ددة  امل��دي��ري��ة  اأن  وب��ني: 
امل�صاركة  االأح����زاب  ت�صجيل  الإك��م��ال  بها  االل��ت��زام 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وه����ي ���ص��ن��ة، م���ع اأه��م��ي��ة 
ومبا  بعملها  املتعلقة  القانونية  ال�صقوف  مراعاة 
ال�صارع  وط��م��وح  ال�صيا�صية  العملية  واق��ع   ي��الءم 

العراقي.

ح�صني  التنفيذ  دائ���رة  ع��ام  مدير  اج��رى 
تنفيذ  ل��دائ��رة  تفقدية  ج��ول��ة  ال��ع��ق��اب��ي، 
الديوانية واملديريات الفرعية التابعة لها 
لالإطالع  املحافظة،  ونواحي  اق�صية  يف 

على الواقع اخلدمي املقدم للمواطنني.
وال��ت��ق��ى امل��دي��ر ال���ع���ام، خ���الل ال��زي��ارة 
مبحافظ الديوانية د. �صامي احل�صناوي 
جبري  اأ.  امل��ح��اف��ظ��ة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س 
ا�صتئناف  حمكمة  ورئ��ي�����س  اجل��ب��وري 
زاي��ر،  حنون  حيدر  القا�صي  الديوانية 
الق�صايا  ومعاجلة  التعاون  �صبل  لبحث 

العالقة بني الدائرة واحلكومة املحلية.
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ال��ت��ق��ى امل���دي���ر ال��ع��ام، 
املوظفني  م��ن  وع���دد  ال��ع��دول  باملنفذين 
واحتياجاتهم،  طلباتهم  على  للوقوف 
مب���ا ي�����ص��اه��م يف ت���ق���دمي اك����ر خ��دم��ة 
الهم  ناجعة  حلول  وايجاد  للمواطنني، 
ال��دائ��رة  موظفي  ت��واج��ه  ال��ت��ي   امل�صاكل 

ومراجعيها.

لوزارة  التابع  العراقية  االإ�صالح  دائرة  اأعلنت 
بعدد  اخل��ا���س  ال�����ص��ه��ري  موقفها  ع��ن  ال��ع��دل، 
ل�صهر  املحاكم  اإىل  واملر�صلني  �صراحهم  املطلق 

اذار املا�صي.
وق����ال م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اال����ص���الح ال��ع��راق��ي��ة 
عنهم  امل���ف���رج  ع����دد  ان  ال��ع�����ص��ك��ري:  ح�����ص��ني 
ن��زي��ال من  ب��ل��غ )380(  ال�����وزارة  م��ن ���ص��ج��ون 
���ص��ج��ون ال������وزارة يف ب���غ���داد وامل��ح��اف��ظ��ات، 

بلغ  امل��ح��اك��م  اىل  امل��ر���ص��ل��ني  ع���دد  ان   م�صيفا 
)842( نزيال.

النزالء  بعدد  ال�صهري  املوقف  اع��الن  ان  يذكر 
العدل  وزي���ر  م��ن  بتوجيه  ج��اء  عنهم،  امل��ف��رج 
د. ح���ي���در ال���زام���ل���ي، ب���ه���دف اط�����الع ال�����راأي 
ال��ع��ام ع��ن ا���ص��ت��م��رار ال�����وزارة ب��اآل��ي��ة ت�صريع 
اأحكامهم املنتهية  النزالء  عن  االإف��راج   عمليات 

 الق�صائية.

م�����ص��وح��ات ميدانية  ال��ع��راق��ي��ة  دائ����رة اال����ص���الح  اج���رت 
ال�صجنية  واالق�صام  واملواقف  املواقع  �صملت  وتفتي�صية 
واالق�صام  العامة  ال��دائ��رة  مقر  يف  واخلدمية  واالداري���ة 

التابعة لها يف بغداد، تنفيذا لتوجيهات وزارة العدل.
تنفيذا  ج����اءت  االج�������راءات  ه���ذه  ان  ال����دائ����رة:  وق���ال���ت 

لتوجيهات ال�صيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، وتاكيده 
الرقابي،  ال���دور  ومم��ار���ص��ة  امل��ي��داين  العمل  اهمية  على 
اج��راء  ت�صمنت  عمل  خطة  و�صعت  ك��وادره��ا  ان  م�صرية 
م�صوحات ميدانية �صاملة على خمتلف املواقع وال�صجون 
وحتدد  التو�صيات  تت�صمن  تقارير  واع��داد  اال�صالحية، 

معاجلتها  تكفل  التي  واملقرتحات  واملعوقات  امل�صكالت 
ورفعها مبا�صرة اىل مدير عام الدائرة للنظر فيها واتخاذ 

مايلزم على وجه ال�صرعة .
وا���ص��اف��ت ال����دائ����رة: ان امل�����ص��وح��ات امل��ي��دان��ي��ة ح���ددت 
حددت  كما  املعاجلة  اىل  حتتاج  التي  وامل�صكالت  االماكن 

وال�صيانة،  واالع��م��ار  التاأهيل  اىل  حتتاج  التي  امل��واق��ع 
اخ��رى   17 وا���ص��اف��ة  هند�صيا  ك�صفا   37 اجن��از  م��وؤك��دة 
م��ن خ���الل اجل����والت امل��ي��دان��ي��ة، ب��اال���ص��اف��ة اىل ارت��ف��اع 
فقرة   54 اىل  47فقرة  من  االع��م��ار  فقرات  اجن��از   ن�صب 

عمل.

وزير العدل يوجه الدوائر العدلية بتقدمي امل�ساعدة املمكنة 
لهذه الدائرة اجلديدة يف �سبيل النهو�ض مبهام عملها

دائرة اال�سالح العراقية تنفذ م�سوحات ميدانية �ساملة

لدى استقباله مدير عام دائرة األحزاب العراقية

تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير بمتابعة العمل الميداني والرقابي

دائرة اال�سالح العراقية تعلن عن 
اختتام الدورة اال�سا�ض رقم )11(

اقامت دائرة اال�صالح العراقية احتفالية مبنا�صبة تخرج 
اال�صا�س  ال��دورة  اال�صالحيني  احلرا�س  من  جديدة  دفعة 

رقم )11(.
وح�صر حفل االفتتاح مدير عام دائرة اال�صالح العراقية 
التدريب  ل�صوؤون  معاونيه  وكل من  الع�صكري،  ح�صني 
و���ص��وؤون  االم��ن��ي��ة،  وال�����ص��وؤون  اال���ص��الح��ي،  والتطوير 
ال��ت��خ��ط��ي��ط، وع�����ددا م���ن م�����دراء االق�����ص��ام اال���ص��الح��ي��ة 
واالداري���ة يف ال��دائ��رة. وق��ال مدير ع��ام دائ��رة اال�صالح 
باملنا�صبة  القاها  كلمة  خالل  الع�صكري:  ح�صني  العراقية 
والتخطيط  للمالكات  امل�صتمر  التدريب  دور  على  م�صددًا 
اجل��ودة  معايري  لتحقيق  وعلمي  اك��ادمي��ي  منهاج  وف��ق 
ال�صجون  وت��ط��وي��ر  ال��واج��ب��ات  اداء  يف  واالح��رتاف��ي��ة 
والتطوير  التدريب  ق�صم  باجنازات  م�صيدًا  اال�صالحية، 
يف  يواجهونها  ال��ت��ي  امل�صوؤولية  وح��ج��م  االإ���ص��الح��ي، 
ال��دورة  ان  العام:  املدير  وا�صاف  عملهم.   مهام  تطبيق 
عمليات  ت�صمنت  عدة  فعاليات  ت�صمنت   )11( اال�صا�صية 
تاأهيل وتدريب يف اجلوانب البدنية والنف�صية، واأ�صاليب 
ال�صجناء  وت��ق��ي��ي��د  ال�����ص��غ��ب،  ح����االت  مل��ع��اجل��ة  التكتيك 
التعامل  وكيفية  ال�صجنية  والقاعات  االأ�صوار  وحرا�صة 
مع النزالء اخلطرين، ا�صافة اىل زجهم يف دورات خا�صة 
واأداء  الق�صائية،  املحاكم  امام  االح�صار  تاأمني  بعمليات 
عن  مكثفة  درو�س  تخللها  واحلرا�صة،  االمنية  الواجبات 
حقوق االن�صان.  ي�صار اىل ان االحتفالية مت خالله اجراء 
طلبة  فيها  �صارك  فلكلورية  وفعاليات  اأمني،  ا�صتعرا�س 
واختتمت  ال��دورة،  من  املتخرجني  واحلرا�س  االكادميية 
باداء ق�صم التخرج ومنح للهدايا على املتميزين واالأوائل 

من طلبة الدورة. 

اأ�صدر مكتب املفت�س العام لوزارة العدل 
تقريره ال�صنوي لعام 2015، واملت�صمن 
 2015 عام  خالل  املكتب  ن�صاطات  اهم 
ل��وزارة  ال��ع��ام  املفت�س  امل��ا���ص��ي. وق��ال 
طاهر  جمال  احلقوقي  وك��ال��ة  ال��ع��دل/ 
الق�صايا  ت�صمن  التقرير  ان  اال���ص��دي، 
 2014  -2010 لل�صنوات  التحقيقية 
وكذلك  ق�صية   )80( منها  اجن��ز  والتي 
املنجزة  التحقيقية  الق�صايا  ع��دد  بلغ 
باال�صافة  ق�صية،   )132(  2015 لعام 
اىل )116( ق�صية حتقيقية مع خمتلف 

الدوائر العدلية يف املحافظات.
وتابع املفت�س العام: ان التقرير ت�صمن 
خزينة  اىل  امل�����ص��رتدة  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ 
 )495.275.992( وال��ب��ال��غ��ة  ال��دول��ة 

دينار، كغرامات م�صتوفاة من ال�صركات 
م�صيفا  التزاماتها،  تنفيذ  يف  املتلكئة 
ان املبالغ املو�صى باعادتها اىل خزينة 
 )69.698.466.087( بلغت  ال��دول��ة 
مديرية  يف  التالعب  قيمة  ع��ن  دي��ن��ارا 
امل����دائ����ن  ال����ع����ق����اري يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل 
وذكر  امل�صرفية.   القرو�س  بخ�صو�س 
 )68( اجرى  العام  املفت�س  ان  التقرير: 
وامل�صت�صارين  العامني  امل��دراء  مع  لقاًء 
يف الوزارة، لتعزيز التعاون بني مكتب 
باال�صافة  العدلية،  وال��دوائ��ر  املفت�س 
)كابينة  ا�صتحدث  يف  توجيهاته  اىل 
موظفي  وا���ص��راك  املتنقلة(،  ال�صكاوى 
ال��دورات والندوات  املكتب يف خمتلف 

واملوؤمترات وور�س العمل.

نظم املعهد الق�صائي دورة خا�صة بنظام 
االداء  مب�����ص��ت��وى  للنهو�س  امل��ح��ا���ص��ب��ة 
االنظمة  وف��ق  الوظيفية  للكوادر  املهني 

املحا�صبية احلديثة.
وقال مدير عام املعهد الق�صائي د.ريا�س 
الدورة خا�صة مبوظفي  ان هذه  ح�صني: 
هذا  يف  مهاراتهم  لتنمية  ال��ع��دل  وزارة 
املجال �صعيًا لتحقيق االهداف املر�صومة 
ل��ع��م��ل ال�����وزارة ���ص��م��ن االخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

املهنية.
وا���ص��اف امل��دي��ر ال��ع��ام: ان ه��ذه ال��دورة 
ت���اأت���ي ���ص��م��ن م��ن��ه��اج خ���ا����س ب��امل��ع��ه��د 
حما�صراته  ادارة  على  ي�صرف  الق�صائي 
امل��خ��ت�����ص��ني بنظام  ع���دد م��ن اال���ص��ات��ذة 

املحا�صبة.

تضمن القضايا التحقيقية من عام 2010 ولغاية 2015 لرفع األداء المهني الخاص بالكوادر الوظيفية
مكتب املفت�ض العام ي�سدر تقريره ال�سنوي لعام 2015 املا�سي املعهد الق�سائي يقيم دورة خا�سة بنظام املحا�سبة

ق�صم  ان  العراقية،  اال���ص��الح  دائ���رة  اك��دت 
عمل،  فقرة   )50( من  اك��ر  اجن��ز  ال�صيانة 
التابعة  واالق�صام  العامة  ال��دائ��رة  مقر  يف 

لها، خالل اال�صبوع املا�صي. 
الع�صكري:  ح�صني  الدائرة  عام  مدير  وقال 

ال�����ص��ي��ان��ة واخل���دم���ات  ق�����ص��م  م���الك���ات  اأن 
اجن�����زت خ����الل اال����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي اك��ر 
من)50( فقرة عمل، ت�صمنت اعمال �صيانة 
املياه  انابيب  ، و�صبكة  الكهربائية  املولدات 
، وامل�صخات والوحدات ال�صحية، واجهزت 

و�صيانة  امل��ك��ت��ب��ي��ة،  واالج���ه���زة  ال��ت��ك��ي��ي��ف 
منظومة الكهرباء، وادامة منظومة ومعدات 
اطفاء احلرائق يف جميع االق�صام واملواقف 

اال�صالحية يف الر�صافات.
اخلدمات  اعمال  ان  العام:  املدير  وا�صاف 
ي�صري  العامة  ال��دائ��رة  مقر  يف  وال�صيانة 
وفق خطة مت اعدادها م�صبقا، وان املالكات 
ك�صوفات  ب��اع��داد  يوميا  ت��ق��وم  الهند�صية 
هند�صية وجوالت ميدانية وتتلقى ات�صاالت 
واالداري����ة  اخل��دم��ي��ة  االق�����ص��ام  م��ن  هاتفية 
وبال�صرعة  فيها  ال�صيانة  اع��م��ال  الجن���از 

املمكنة.
�صجن  ادارة  نظمت  اخ���ر:  �صعيٍد  وع��ل��ى 
ال�صماوة املركزي يف حمافظة املثنى، حملة 
تاأهيل و�صيانة وا�صعة للمرافق اخلدمية يف 
ال�صجن وباالعتماد على امكانيات وخرات 

املالكات الفنية واحلرفية التابعة لل�صجن. 

خالل زيارته مديريات تنفيذ الديوانيةاكدت انجاز )50( فقرة عمل خالل اسبوع

ضمن آلية تسريع إطالق سراح المنتهية أحكامهم القضائية

دائرة اال�سالح العراقية: اعمال اخلدمات وال�سيانة ت�سري 
وفق خطة ممنهجة

مدير دائرة التنفيذ يبحث �سبل التعاون بني الدائرة واحلكومة املحلية

وزارة العدل: االإفراج عن )380( نزيال خالل �سهر اذار
ا�صتقبل مدير عام املعهد الق�صائي 
م��ن  وف������دا  ح�������ص���ني،  ري����ا�����س  د. 
االأكادمييني واال�صاتذة املخت�صني، 
ل��ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت���ط���وي���ر امل��ن��اه��ج 

الدرا�صية.
اللقاء  ال��ع��ام خ���الل  امل��دي��ر  واك���د 
املناهج  تنوع  على  املعهد  حر�س 
خ�صو�صا  طلبته،  ام��ام  الدرا�صية 
بهدف  م��ن��ه��ا،  الرئي�صية  امل��ن��اه��ج 
لطلبة  العامة  ال�صخ�صية  ا�صباع 
امل��ع��ه��د ل��ت��ك��ون ���ص��م��ام ام����ان يف 

حياته املهنية القادمة.
وق����ال امل���دي���ر ع����ام: ان ال���زي���ارة 
ت���ن���اول���ت امل����راح����ل ال��ت��دري�����ص��ي��ة 
باملناهج  املتمثلة  الق�صائي  للمعهد 
يتلقاها  التي  والتدريبية  العلمية 
ط��ل��ب��ة امل��ع��ه��د ���ص��ن��وي��ا، وال���ي���ات 
علمي  ب�صكل  املناهج  تلك  حتديث 
اىل  باال�صافة  وم�صتمر،  متطور 
املعرفية  ال��ع��ل��وم  جت���اذب  اه��م��ي��ة 
ب�����ص��ك��ل ع�����ام ام������ام ال��ط��ل��ب��ة يف 

يف  املخت�صة  وامل��ع��اه��د  الكليات 
والبحث ال��ع��ايل  التعليم   وزارة 

 العلمي.
م��ن ج��ان��ب��ه ا���ص��اد ال��وف��د ب��ال��دور 
ال��ك��ب��ري ل��ل��م��ع��ه��د ال��ق�����ص��ائ��ي من 

خ�����الل رف�����د ال���ق�������ص���اء ال���ع���راق���ي 
ال���دورات  وتبنيه  ب��االك��ادمي��ي��ني، 
ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة وال������ن������دوات ال��ت��ي 
قاعات على  الدولة  دوائ��ر   تنظمها 

 املعهد. 

يذكر ان الوفد �صم كل من د. عبد 
احالم  د.  �صكري،  جميل  احلكيم 
نعمة لفتة، د. عبد الزهرة ال�صامل، 
اأ. ابراهيم عبا�س واأ. حممد خلف 

علي.

مدير عام املعهد الق�سائي: يوؤكد تنوع املناهج الدرا�سية لطلبة املعهد
خالل لقائه وفدا من األكاديميين واألساتذة

بحضور مدير عام الدائرة ومعاونيه 
شؤون التدريب والتطوير االصالحي

ل���ل���وق���وف ع���ل���ى امل���ع���وق���ات ال���ت���ي ت���واج���ه 
ب��غ��داد  يف  بعملهم  ال��ع��دل  وزارة  م��وظ��ف��ي 
وامل��ح��اف��ظ��ات ول��غ��ر���س االرت����ق����اء ب��ت��ق��دمي 
وجود اىل  التنويه  ن��ود  للمواطنني   اخلدمة 
ال�صورة  وح�صب  املقابلة  طلب  ا���ص��ت��م��ارة   
امل����رف����ق����ة م�����ع ه������ذا االع���������الن راج�������ني م��ن 
ال�صيد  مبقابلة  ال��راغ��ب��ني  ال����وزارة  موظفي 

ال����وزي����ر ام������الء ح���ق���ول ه�����ذه اال����ص���ت���م���ارة 
وار���ص��ال��ه��ا ع��ر ال��ري��د االل���ك���رتوين ال��ت��ايل 
و���ص��ي��ت��م حت��دي��د م��وع��د امل��ق��اب��ل��ة واالت�����ص��ال 
 ب��امل��وظ��ف ���ص��اح��ب ال��ط��ل��ب وح�����ص��ب ج��دول

 املقابالت.

requests.moj@gmail.com

تنويه ملوظفي وزارة  العدل حول طلبات املقابلة



الإن�����س��ان يف جميع  ح��ق��وق  ع��ن  الكثري  حت��دث 
القت�ساد،  ال��ق��ان��ون،  التخ�س�سات:ال�سريعة، 
ال�����س��ي��ا���س��ة، ع��ل��م الج���ت���م���اع، ع��ل��م ال��ن��ف�����س... 
وين�سرف حديثنا اإىل بيان املنظومة احلقوقية 

يف الإ�سالم.
يف  الإن�����س��ان  اأن  اإىل  الإ����س���ارة  بنا  جت��در  لكن 
اأنواع الظلم  تاريخه العريق قد تعر�س ملختلف 

وال�سطهاد على
والجتماعي  القت�سادي  امل�ستويات:  جميع 

والنف�سي... لكنه مل ي�ست�سلم، فكان 
ي�سعى وبا�ستمرار اإىل حت�سني واقعه وظروفه، 

وذلك من خالل تنظيمات ومطالب 
قوانني  ا�ست�سدار  يفتك  اأن  فا�ستطاع  متكررة 

حملية ودولية، ومواثيق تكر�س له 
باإن�سانيته  الع�����راف  راأ���س��ه��ا  ع��ل��ى  ح��ق��وق��ا، 

ومبختلف حقوقه.
اأهم املواثيق الدولية:

ال�سادر عن  الإن�سان  العاملي حلقوق  1-الإعالن 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف

الدولية  ال�سرعية  لب  ويعترب   ،1948/12/10
املتعلقة باملنظومة احلقوقية. 

ب���احل���ق���وق  اخل�����ا������س  ال���������دويل  ال���ع���ه���د   -2
ال�سادر يف  والثقافية  القت�سادية والجتماعية 

 .1966/12/16
املدنية  ب��احل��ق��وق  ال����دويل اخل��ا���س  ال��ع��ه��د   -3

وال�سيا�سية ال�سادر يف 1966/12/16. 
4- الربتوكول الختياري امللحق بالعهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية املوؤرخ يف 

 .1966/12/16

والإع��الن��ات  واملواثيق  التفاقيات  ه��ذه  ذكرنا 
لنبني مدى الهتمام الدويل والوطني باملنظومة 

احلقوقية، فهل الأمر كذلك يف الإ�سالم؟ 
اول : فل�سفة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم:

اأول: تكري�س عقيدة التوحيد والكفر بالطواغيت 
والتحرر من الآلهة املزيفة: 

َوُيوؤِْمْن  اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر  ﴿...َفَمْن  تعاىل:  قال 
ِباللَِّه َفَقْد

اَم َلَها ا�ْسَتْم�َسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوْثَقى َل انِف�سَ
الر�سوم املقررة لكل عالمة جتارية

اخلدمة  وعالمات  التجارية  العالمات  وتت�سمن 
والعالمات اجلماعية وعالمات ال�سمان . 

ال��ر���س��وم امل��ق��ررة – ه��ي ال��ر���س��وم امل��درج��ة يف 
اجلدول امللحق بهذا القانون .

جمموعة  او  ا���س��ارة  اي   – التجارية  ال��ع��الم��ة 
جتارية  عالمة  ت�سكل  ان  ميكن  ال���س��ارات  م��ن 
م�سروع  �سلع  ب��ني  التمييز  خ��الل��ه��ا  م��ن  مي��ك��ن 
ال���س��ارات  مثل   . اخ��رى  م�ساريع  �سلع  ع��ن  م��ا 
وبخا�سة الكلمات وب�سمنها ال�سماء ال�سخ�سية 
واحلروف والرقام وال�سكال الرمزية واللوان 
وك��ذل��ك اي خ��ل��ي��ط م��ن ه���ذه ال����س���ارات ميكن 
ال�سارات  . واذا كانت  ت�سجيله كعالمة جتارية 
او  ال�سلع  متييز  ع��ل��ى  ذات��ه��ا  ب��ح��د  ق����ادرة  غ��ري 
على  تتوقف  الت�سجيل  امكانية  ف��ان  اخل��دم��ات 
ول   . ال�ستعمال  م��ن  املكت�سبة  املميزة  ال�سمة 
ي�سرط يف ال�سارة ادراكها ب�سريا حتى ت�سلح 

للحماية كعالمة جتارية . 
جم��م��وع��ة  او  ا����س���ارة  – اي  اخل���دم���ة  ع���الم���ة 
لتعريف  ال�سخ�س  ي�ستخدمها  ال���س��ارات  م��ن 

اخل��دم��ات  ب�سمنها  �سخ�س  خ��دم��ات  ومت��ي��ي��ز 
ت�سري  ولكي   . الخ��ري��ن  خدمات  عن   ، الفريدة 
 . معروفا  يكن  لو مل  اىل م�سدر اخلدمات حتى 
والفقرات  ال�سخ�سية  وال�سماء  العناوين  ان 
ميكن  والتلفزيون  الذاع���ة  ب��رام��ج  يف  املميزة 
تلك  كانت  ولو  حتى  خدمة  كعالمات  ت�سجل  ان 
قابلة  وتكون   ، املمول  لب�سائع  تعلن  ال��ربام��ج 
 ، باملفرد  البيع  ، عالمات  للحماية كعالمة خدمة 
�سواء اكانت لبيع ب�سائع جمهز اخلدمة او لتلك 

اململوكة لالخرين او لكليهما . 
جمموعة  او  ا����س���ارة  اي   – ال�����س��م��ان  ع��الم��ة 
غري  �سخ�س  قبل  م��ن  ت�ستخدم  ال���س��ارات  م��ن 
القليمي  املن�سا  بيان  لغر�س  احلقيقي  �ساحبها 
او اي من�سا اخر ، او املادة او ا�سلوب الت�سنيع 
او اجلودة او الدقة او اي خوا�س اخرى ل�سلع 
ال�سلعة  �سنع  ان  او  ال�سخ�س  ه��ذا  خدمات  او 
اع�ساء  قبل  م��ن  اجن���ازه  مت  اخل��دم��ة  تقدمي  او 
عالمة  وت��ت�����س��م��ن   . اخ����رى  منظمة  او  ن��ق��اب��ة 
املوؤ�سرات   .  .  . اجلغرافية  املوؤ�سرات  ال�سمان 
�سلعة  من�سا  حتدد  موؤ�سرات  هي   – اجلغرافية 
ما يف اقليم دولة او منطقة او مكان ما يف ذلك 
القليم متى كانت نوعية او �سمعة و اخلوا�س 
اىل  ا�سا�سية  ب�سورة  تعزى  لل�سلعة  الخ���رى 
هي   - اجلماعية  العالمة   . اجل��غ��رايف  من�ساها 
من  ت�ستخدم  خ��دم��ة  ع��الم��ة  او  جت��اري��ة  ع��الم��ة 
قبل اع�ساء تعاونية او جمعية او اي جمموعة 
ت�سري  ع��الم��ات  وحت��ت��وي  تعاونية  منظمة  او 
منظمة اي  او  نقابة  و  احتاد  يف  الع�سوية   اىل 

 اخرى .

الن�س��ص الد�ست�رية التي ت�ؤكد على حترمي التعذيب
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)38( ك��امل��ادة  الإن�����س��ان��ي��ة  اأوغ���ر  القا�سية  وامل��ع��ام��الت  التعذيب  حت��رمي  على  تن�ص  ال��ع��امل  دول  يف  اأخ���رى  د���س��ت���ري��ة  ن�س��ص 
ال��ق��ا���س��ي��ة اأو  الإن�������س���ان���ي���ة  غ����ري   امل���ع���ام���ل���ة 
خ��ا���س  ب�����س��ك��ل  ت���وف���ر  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  اأو   
الإج��راءات  يف  الإن�سان  حقوق  منهجاحلماية 
د�ساتريالدول  من  عدد  يف  توجد  ول  اجلنائية 
املعاملة  اأو  التعذيب  اإىل  اإ���س��ارة  اأي��ة  العربية 
امل��ه��ي��ن��ةاأواحل��اط��ةب��ال��ك��رام��ة،  اأو  ال��ق��ا���س��ي��ة 
اأو  التعذيب  ترحم  التي  العربية  فالد�ساتري 
بالكرامة  اأو احلاطة  املهينة  القا�سيةاأو  املعاملة 
وعلى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��د���س��ات��ري  ن�سف  لت��ت��ج��اوز 
حيث  والو�سوح  التحديد  من  درجامتتفاوتة 
والإ�ساءة  )الإي���ذاء  مثل  م�سطلحات  ت�ستخدم 
اأو  بدنيًا  بالتعذيب  يو�سف  ب�سكل  اأواملعاملة 
اأوا�ستخدام  نف�سيًا  اأو  معنويًا  اأو  ج�سمانيًا 
املهينة  اأو  بالكرامة  احلاطة  املعاملة  م�سطلح 
يرتكب  م��ن  ج��زائ��ي��ة���س��د  ع��ق��وب��ات  و���س��ع  اأو 
عليه  امل��ف��رو���س  احل��ظ��ر  ينتهك  اأو  ال��ت��ع��ذي��ب 
ف�ساًل  ال��د���س��ت��ورال�����س��وري(،  م���ن  )م28/3 

لغيًا  التعذيب  ب�سبب  ان��ت��زع  م��ا  اع��ت��ب��ار  ع��ن 
امل�سري(،  الد�ستور  42من  و   19 )م  وباطاًل 
فهي  اجلزائري  الد�ستور  من   )45( امل��ادة  اأم��ا 
تن�س  اإذ  اخل�سو�س  بهذا  �سمانةجيدة  توفر 
يجب  للنظر،  التوقيف  م��دة  انتهاء  )ل��دى  على 
طلب  ان  املوقوف  على  طبي  يجرىفح�س  ان 
ان  وم��ع  الإمكانية(،  بهذه  يعلم  ان  على  ذل��ك، 
الفح�س الطبي من الو�سائل الرادعة اأو العملية 
اإل امنا يالحظ عليه  التعذيب  اإىل  اللجوء  ملنع 
على  الطبي  املطالبةبالفح�س  بعبء  ُيلقي  اأن��ه 
فقط  التوقيف  مدة  انتهاء  املوقوفوعند  عاتق 
ال��دول��ة  على  الل��ت��زام  وي��ق��ع  ذل��ك  قبل  ولي�س 
امل��دة  ذل��ك يف نهاية  ل��ه احل��ق يف  ان   ب��اإع��الم��ه 

املذكورة.
دول  يف  اأخ���رى  د���س��ت��وري��ة  ن�سو�س  وت��وج��د 
واملعامالت  التعذيب  حترمي  على  تن�س  العامل 
من   )38( ك��امل��ادة  الإن�سانية  اأوغ���ري  القا�سية 

د�ستور اليابان لعام 1967 التي ن�ست على )ل 
يجوز اإكراه اأحد على الإدلء باأقوال ت�سيء اإىل 
الذي يتم نتيجة لالإكراه  م�ساحله، والعراف 
اأو التعذيب اأو التهديد اأو   القب�س اأو احلب�س 
لفرة تتجاوز مايقت�سي به القانون ل يجوز ان 

ينه�س دلياًل يف الإثبات، كما ل يجوز اإدانة
كان  اإذا  عليه  جنائية  عقوبة  توقيع  اأو  اأح���د 

اعرافه هو الدليل الوحيد القائم �سده(.
ن�س  فقد   2005 لعام  العراقي  الد�ستور  ام��ا 
ع��ل��ى حت���رمي ج��م��ي��ع ان��وال��ت��ع��ذي��ب وامل��ع��ام��ل��ة 
)) يحرم   )37( امل��ادة  فجاء يف  الن�سانية  غري 
واجل�����س��دي  النف�سي  ال��ت��ع��ذي��ب  ان����واع  جميع 
وامل��ع��ام��ل��ة غ���ري الن�����س��ان��ي��ة ول ع����ربة ب��اي 
ال��ت��ه��دي��د او  او  ب����الك����راه  ان���ت���زع  اع������راف 
عن  بالتعوي�س  املطالبة  وللمت�سرر   ، التعذيب 
وفق ا�سابه  ال��ذي  املعنوي  او   ال�����س��ررامل��ادي 

ًا للقانون.

احلاجات  بتبدل  كفيل  الأزم���ان،  مب��رور  اأحوالها  وتبدل  احلياة  ط��ور 
احلياتية  امل��ف��ردات  يف  ال�سعة  اأن  كما  والأف���راد،  املجتمعات  ومطالب 
البيئة  يف  احل��ا���س��ل  ال��ت��ق��دم  م��ع  ط��ردي��ا  تتنامى  واجلمعية  ال��ف��ردي��ة 
الأحكام  تن�سجم  اأن  ال�سروري  من  اأ�سبح  لذا  بنا،  املحيطة  الكونية 
اآليات  مع  املتنامي  الكل  من  والفئوية  اجلزئية  البيئة  يف  والقوانني 
الأخريين  العقدين  ويف  الأو���س��اف،  ه��ذه  مثل  يف  املطلوبة  املعاجلة 
لكنها قدمية مب�سمونها  ظهرت وبرزت م�سطلحات جديدة يف �سكلها، 
لتغري  حتمية  نتيجة  وهذه  والدولية،  املحلية  القانونية  ال�ساحة  على 
التقلبات،  لهذه  انعكا�سا  املفردات  تلك  فتكون  العامل  يف  القوى  توازن 
ل  فعل  لكل  اختزال  اأ�سبح  ال��ذي  الإره���اب،  مفهوم  املفردات  تلك  ومن 
ين�سجم مع توجه الآخر، فيطلقه على خ�سمه مما اأدى بالعنوان اإىل اأن 
ينحى باجتاهات متعددة ي�سعب ح�سرها وعدها من اجل بيان و�سفها 
احلقيقي والدقيق، الذي من الواجب على امل�سرع اأن يت�سدى له يف اإطار 
املعاجلة القانونية لهذا املطلب احلياتي والجتماعي، ويف العراق الذي 
اأ�سبح �ساحة لعمليات القتل والتدمري التي تاأرجح و�سفها بني الإرهاب 
واملقاومة والعدوان وكل ح�سب معتقده الذي يدين به فكريا و�سيا�سيا، 
فكان لبد للم�سرع العراقي ممثال باجلمعية الوطنية، اأن يت�سدى ملثل 
ل�سنة 2005 �سعيا  فاأ�سدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 13  الأمر،  هذا 
بني  حيث  البلد،  اأبناء  لعموم  والجتماعي  الوطني  الأمن  لتعزيز  منه 
جملة من الأفعال على اإنها تقع �سمن باب الإرهاب الذي افرده مبوجب 
هذا القانون عن املنظومة العقابية يف القوانني اجلزائية النافذة، وهذا 
ال�سياغة  اأراها ماأخذًا من ناحية  التي  القانون ل يخلو من املالحظات 
الت�سريعية والتداخل املو�سوعي والإجرائي مع القوانني النافذة، لكن 
الإرهاب  لكلمة  امل�سرع  اأعطاه  الذي  الو�سف  بيان  الأمر على  �ساأقت�سر 
وهل متكن من بيان تعريف مكون للو�سف احلقيقي لدالة هذه املفردة، 
التعميم والعد واحل�سر  القوانني والتفاقيات من حيث  اأم كان كباقي 
دون التعريف ال�سحيح وال�سريح لهذه املفردة، وقبل الولوج يف بيان 
كانت  اإذا  فيما  بيان  البحث، لبد من  القانون جتاه مطالب  هذا  اأحكام 
املفردة ا�ستقت من اللغة لتو�سيف اأفعال وقعت اأم اإنها ترجمة لتو�سيف 
تلك الأفعال يف لغات اأخرى، واحلقيقة يف ذلك اإن مفردة الإرهاب كانت 
اأفعالها، فان كان لها  ترجمة لكلمة اأجنبية ا�ستقت من بيئتها لتو�سيف 
الإرهاب  كلمة  اأما  الأم،  لغتها  فالأنها ولدت من رحم  واقعها  مع  تطابق 
لفعل وقع يف  اأجنبية  لغة  فاإنها كانت ترجمة تعك�س تو�سيف  العربية 
و�سمن  املوجود  للواقع  و�سفها  يف  الدقة  اإمكانية  يعدم  مما  حميطها، 
احل�سر  دون  والتعميم  للتاأرجح  عر�سة  جعلها  ما  وهو  العام  اإطارها 

الدقيق ملكونات الفعل املو�سوف بالإرهاب.
الزام  الدائن باإثبات الزيادة وعند عجزه له حتليف املدين عن الزيادة .
املدة  �سمن  واق��ع  التمييزي  الطعن  اأن  وج��د  وامل��داول��ة  التدقيق  ل��دى 
اأنه  وج��د  املميز  احلكم  يف  النظر  ول��دى  �سكاًل  قبوله  فقرر  القانونية 
وكيل  ان  حيث  اليها  ا�ستند  التي  لال�سباب  للقانون  وموافق  �سحيح 
الف  �سبعمائة  مببلغ  للمدعى  موكلهما  ذمة  باإن�سغال  اقر  عليها  املدعى 
دينار بقية بدل مبيع احلنطة وانكر ان�سغال ذمتهما بالزيادة املدعى بها 
ولعجز املدعى عن اثبات دعواه ببقية املبلغ الذي انكره املدعي عليهما 
املدعي  وحلف  املحكمة  �ساغتها  التي  احلا�سمة  اليمني  حتليف  وطلبه 
اليمني  به  توجهت  ما  خ�سر  قد  املدعى  فيكون  احلا�سمة  اليمني  عليهما 
) املادة 118 من قانون الثبات ( لذا يكون احلكم املميز باإلزام املدعى 
باإن�سغال  لإقرارهما  دينار  الف  �سبعمائة  مبلغ  للمدعي  باأدائهما  عليهما 
الطعن  ورد  ت�سديقه  فقرر  للقانون  م��واف��ق  امل��ذك��ور  باملبلغ  ذمتهما 

التمييزي وحتميل املميز ر�سم التمييز و�سدر القرار بالتفاق
)21( املادة :فقرات من الد�ستور العراقي

 اأوًل- يحظر ت�سليم العراقي اإىل اجلهات وال�سلطات الأجنبية
يجوز  ول  بقانون،  العراق  اإىل  ال�سيا�سي  اللجوء  حق  ينظم  ثانيًا- 
البلد  اإىل  ق�سرًا  اإعادته  اأو  اأجنبية،  جهٍة  اإىل  ال�سيا�سي  الالجئ  ت�سليم 

الذي فّر منه.

ثالثًا- ل مينح حق اللجوء ال�سيا�سي اإىل املتهم بارتكاب جرائم دولية، 
اأو اإرهابية اأو كل من اأحلق �سررًا بالعراق.

  ا�ست�سارات قانونية 
�س/حممد عبد الله  من حمافظة بابل ي�سال عن �سروط اهلية الزواج 

وهل يجوز تويل العقد وكياًل او بدياًل؟
ج/ ا�سراط متام اهلية الزواج بالعقل واكمال الثامنة ع�سرة ، ويجوز 
وكيله  او  الثاين  مع  احدهما  ويل  او  اخلاطبني  ويل  من  العقد  ت��ويل 
نف�سه  عن  ا�سيال  يكون  ب��اأن  واح��د  �سخ�س  العقد  يتوىل  ان  ويجوز 
ووكيال عن اخلاطب الثاين او وكيال عن اخلاطبني او وليا عليهما كما 

لو كان الوايل هو جد العاقدين لوالديهما
 اأن الهلية يف الزواج هي )18( �سنة ، وال�ستثناء الوارد عليها هو 

المر  ويل  مبوافقة  امل�سروط  �سنة   )18( لغاية  �سنة   )15( عن  زاد  ما 
)الب هو الويل اجلربي ( ويف حالة عدم وجوده ل�سفر فهنا اما ت�سحب 
الولية منه )املادة 32 من قانون رعاية القا�سرين ( ومتنح لخر )حيث 
يجوز ا�سدار حجة و�ساية موؤقتة بوجود ولية جربية ( ولكن يجوز 
ان جتري وكالة من الويل يف حالة وجوده ، فاأن مل يكن موجود فهنا 
يتم ال�سري باأجراءات الفقدان ومنح الزوجة او امل�ستحق حجة قيمومة 
عنه وعن الولد ، اي يتم اللجوء للوكالة يف حالة �سفر الويل ، ويف 

حالة غيابه او عدم معرفة م�سريه فيتم اللجوء لعتباره مفقودا .
 احلالة الثنية هي اذا كان العمر اقل من )15( �سنة وزاد عن )14( �سنة 
خالل  من  ذلك  ويتم  البلوغ  �سروط  توفر  ي�سرط  حيث   ، فاأكرث  بيوم 

ار�سالها اىل اللجنة الطبية املخت�سة لتزود املحكمة بتقرير طبي بذلك
الح��ك��ام  ع��ن  ت�سال  ال��ب��ل��دي��ات  وزارة  يف  موظفة  حميد  زي��ن��ب  ���س/ 

وال�سروط والركان يف قبول  عقد الزواج 
خ�س  قد  احلكيم  ال�سارع  ولكون  امل�سماة  العقود  من  ج/ع��ق��دال��زواج 
املرتبة  والواجبات  احلقوق  وحدد  و�سروطها  اركانها  وبني  احكامها 
عليها فالزواج عقد من نوع خا�س ، ول ي�سرط يف اليجاب ان ي�سدر 
من جانب الزوج او الزوجة حيث ميكن للمراأة ان تقول للرجل زوجتك 
نف�س  او  فالنة  زوجتك  يقول  ك��اأن  وكيلها  او  وليها  قبل  من  او  نف�سي 

موكلتي اىل نف�س موكلك فالن ابن فالن .
وينعقد الزواج باليجاب والقبول بلفظهما ب�سيغة املا�سي او احدهما 
، وعند اجلعفرية ينبغي  الدال على احلال  للم�سارع  للما�سي والثاين 
ان يكون ليجاب والقبول بلفظي املا�سي فقط على الرجح. وتطبيقا 
على ذلك ن�ست املادة )77( مدين على )يكون اليجاب والقبول ب�سيغة 

املا�سي كما يكونان ب�سيغة امل�سارع او المر اذا اريد بهما احلال.
ال��زواج  عقد  معنى  عن  الغدير  منطقة  �سكنة  من  �سائب  ���س��ردار  ���س/ 

بالعبارة ؟
عقد الزواج بالعبارة مثال )زوجت او انكحت من املخطوبة او من ينوب 

عنهما وقبلت او ر�سيت من اخلاطب او من ينوب عنه 
الزواج بال�سارة / كاأن يكون احد الزوجني اخر�س ول ي�ستطيع  عقد 
وي�سح  لنعقاده  كافية  العقد  معنى  منها  فهم  اذا  فاأ�سارته   ، الكتابة 
اليجاب والقبول بال�سارة متى كانت مفهومة وينعقد الزواج بال�سارة.
ام��راأة  اىل  كتابا  العقد  طريف  احد  ير�سل  ك��اأن   / بالكتابة  ال��زواج  عقد 
بالكتابة  الزواج  ينعقد  )2/6(على)  املادة  وتن�س   ، منها  الزواج  يريد 
من الغائب ملن يريد ان يتزوجها ب�سرط ان تقراأ الكتاب او ان تقراأه على 
ال�ساهدين وت�سمعهما عبارته وت�سهدهما على انها قبلت الزواج منه ( 
وعند اجلعفرية ل ينعقد الزواج بالكتابة مع القدرة على النطق.اماعقد 
الزواج بالر�سول / كاأن يحمل ر�سول ايجاب الطرف الول اىل الطرف 
الثاين فيقول انا ر�سول فالن ار�سلني اليك ويقول لك زوجيني نف�سك ، 
فاأذااح�سرت املراأة ال�سهود وقالت قبلت ، انعقد الزواج. ال ان القانون 

مل ي�سر اىل جواز العقد بو�ساطة الر�سول بل ا�سار اىل الكتابة فقط .
وال�سيغة يف عقد الزواج يجب ان تكون مطلقة من كل قيد خالية من 
التعليق على �سرط وغري م�سافة اىل زمن م�ستقبل او حادثة غري حمققة 

)م 6( احوال �سخ�سية .

ثقافة قانونية:

تعريف اجلرائم الإرهابية يف قان�ن مكافحة الإرهاب العراقي
حق�ق الن�سان يف ال�سالم  
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اج����رى م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اال����س���اح ال��ع��راق��ي��ة ح�سني 
امل��رك��زي،  ال��ك��رخ  �سجن  اىل  تفقدية  ج��ول��ة  الع�سكري، 
ل��اط��اع ع��ل��ى ظ���روف اي����داع ال��ن��زالء وم��ع��اي��ر حقوق 
القواطع  داخ��ل  املتبعة  القانونية  واالإج���راءات  االن�سان 

ال�سجنية.
ادارة  على  بامل�سرفني  اجتماعه  خال  العام  املدير  وبحث 

ال�سجن، �سبل االرتقاء بواقع اخلدمات وحتديد املعوقات 
ال�سجنية،  ال��ق��واط��ع  الدارة  املنا�سبة  احل��ل��ول  وو���س��ع 
املختلفة  النزالء  و���س��وؤون  ق�سايا  متابعة  اىل  باال�سافة 

ال�سحية واخلدمية واالن�سانية.
ال��دوام  ب�ساعات  االلتزام  ب�سرورة  العام:  املدير  ووج��ه 
ال�سوابط  وف��ق  امل��ه��ام  ت��اأدي��ة  على  واحل��ر���ص  الر�سمية 

اال�سولية والقانونية وتعزيز اخلطط االمنية بالتن�سيق 
للحرا�ص  اخلدمات  وتوفر  ال�ساندة  االمنية  اجلهات  مع 
اال�ساحيني ورفع اجلاهزية من خال املمار�سات االمنية 
من  اال�ستفادة  �سرورة  على  موؤكدا   ، امليداين  والتدريب 
واع��ادة  واالع��م��ار  التاهيل  جم��ال  يف  املنت�سبني  خ��رات 

تاهيل و�سيانة االجهزة للحر�ص على املال العام، 

اطلع خالها  ميدانية  زيارته بجولة  العام  املدير  واختتم 
االن�سان  ح��ق��وق  وم��ع��اي��ر  ال��ن��زالء  اي���داع  ظ���روف  على 
ال�سجنية  القواطع  داخل  املتبعة  القانونية  واالإج��راءات 
واخلدمات املتوفرة للنزالء، مبديا توجيهاته يف اال�سراع 
اجلهات  مع  بالتن�سيق  النزالء  ق�سايا  ومتابعة  باجناز 

الق�سائية.

اع��ل��ن��ت دائ�����رة رع���اي���ة ال��ق��ا���س��ري��ن 
ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ع��دل، ع��ن اب��رز 
االجنازات والن�ساطات التي حققتها 

خال �سهر �سباط املا�سي.
وق���ال���ت م���دي���ر ع����ام دائ������رة رع��اي��ة 
ال��ق��ا���س��ري��ن ه��ن��د ع��ب��د ج��م��ي��غ، ان 
مديريات بغداد واملحافظات التابعة 
للدائرة، حققت اجنازات على �سعيد 
ام��وال  وا�ستثمار  ومتابعة  رع��اي��ة 
القا�سرين مبا ي�سب يف م�سلحة هذه 
ال�سريحة. وا�سافت املدير العام: ان 
من  ال��دائ��رة  حققتها  ال��ت��ي  االرب����اح 

بلغت  القا�سرين  ام���وال  ا�ستثمار 
���س��ت��م��ائ��ة   )644،805،561(
وثمامنائة  مليون  واربعني  واربعة 
وواح��د  وخم�سمائة  االف  وخم�سة 
املبالغ  ان  م�سيفة  دي��ن��ار،  و�ستني 
امل��ق��ب��و���س��ة م���ن ح�����س��اب ال��دائ��ن��ني 
 )2،435،020،128( ب��ل��غ��ت 
وخم�سة  وارب��ع��م��ائ��ة  م��ل��ي��ار  اث��ن��ني 
وثاثون مليون وع�سرون الف ومئة 
بلغ  بينما  دينار،  وثمانية وع�سرون 
املقبو�سة  للمبالغ  النماء  جم��م��وع 
وثمانون  �ستة   )86،646،777(

وارب��ع��ون  و�ستة  و�ستمائة  مليون 
و�سبعون  و�سبعة  و�سبعمائة  ال��ف 

دينار.
الدائرة  ان  العام،  املدير  واو�سحت 
 )1406( ام��وال  على  اليد  و�سعت 
خال  الدعاوى  بلغت  بينما  قا�سرا، 
فيما مت  دع��وى،   )381( ال�سهر  هذا 
اىل  باال�سافة  دعوى   )210( ح�سم 
اىل  م�سرة  و�سيا،   )92( حما�سبة 
ان وحدات البحث االجتماعي نفذت 
ال�سهر  ميدانية خال  زيارة   )445(

املذكور.

مدير عام دائرة اال�سالح العراقية يتفقد �سجن الكرخ املركزي
بهدف االطالع على ظروف ايداع النزالء ومعايير حقوق االنسان

حققت مبالغ مالية كبيرة خالل شهر شباط الماضي

دائرة رعاية القا�سرين تعلن عن م�ستوى اال�ستثمار يف اموال القا�سرين

دائرة اال�سالح العراقية توؤكد �سمولها 
بالطوق االمني لوزارة الداخلية

بعد حصول موافقة رئيس الوزراء على تطبيق 
خطة )السور الحصين(

الع�سكري،  العراقية ح�سني  اكد مدير عام دائرة اال�ساح 
رئي�ص  امل�سلحة  للقوات  ال��ع��ام  القائد  موافقة  ح�سول 
�سمن  بغداد  يف  الر�سافات  موقع  �سمول  على  ال���وزراء 
و�سامةالطوق  ام��ن  مديرية  وحماية  م�سوؤولية  قاطع 

االمني لوزارة الداخلية.
وا�ساف املدير العام: ان هنالك ات�ساالت مكثفة وتوا�سل 
لتطوير  امل�سيطرة  القواطع  وام��ري  االمنية  اجلهات  مع 
اخلارجية  اال���س��وار  ح��ول  التح�سينات  وتعزيز  املواقع 

لل�سجون.
وب���ني امل���دي���ر ال���ع���ام: ان م��ع��اون��ي��ة ال�������س���وؤون االم��ن��ي��ة 
ا�ستنفرت جهود ماكاتها من ال�سوؤون االمنية والداخلية، 
املا�سية  ا�سهر  �ستة  مدى  على  والطورارئ،  واحلرا�سات 
�سمن خطة ممنهجة وا�سعة ت�سمنت اعادة ترتيب اخلطط 
ط��وارئ  خطة  واع����داد  ا�ساحية  م��واق��ع  ل��ع��دة  االم��ن��ي��ة 
�ستعتمد  احل�سني(  ال�سور  ا���س��م)  عليها  اط��ل��ق  مركزية 
االق�سام اال�ساحية خال اال�سهر القادمة لتامني ا�سوارها 

اخلارجية وقواطعها ال�سجنية.

ضمـــن برنامج تعليم الكبار في السجون االصالحية

نزيالت ق�سم املعقل اال�سالحي يوؤدين امتحانات 
الدور الن�سف �سنوي

املعهد الق�سائي يقيم دورة م�ستحدثة يف نظام 
احلا�سوب واملعلوماتية

اك����د م���دي���ر ع����ام دائ�����رة اال����س���اح 
ال����ع����راق����ي����ة احل����ق����وق����ي ح�����س��ني 
التدري�سية  املاكات  ان  الع�سكري: 
ت��رب��ي��ة حمافظة  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��ب�����س��رة وامل�����س��رف��ة ع��ل��ى م��رك��ز 

املعقل  ل�سجن  التابع  االم��ي��ة  حم��و 
املنهاج  بنجاح  اختتمت  اال�ساحي 
و�سمن  �سنوي  الن�سف  التكميلي 
املخ�س�ص  ال��ك��ب��ار  تعليم  ب��رن��ام��ج 

للنزيات.

امل��رك��ز  ال����ع����ام: ان  امل���دي���ر  وق�����ال 
اج���راء  لل�سجن  ال��ت��اب��ع  التعليمي 
للدور  �سنوية  الن�سف  االمتحانات 
النزيات  جلميع  االول  التكميلي 

امل�سرتكات يف هذا الرنامج.
ال��ع��ام: ان املناهج  امل��دي��ر  وا���س��اف 
ت�سمنت  الرنامج  ه��ذا  يف  املقررة 
العربية،  اللغة  يف  ا�سا�سية  درو�سا 
واحل�������س���اب، وال����دي����ن، وال��ث��ق��اف��ة 
العامة، ويهدف اىل تعليم النزيات 
لرنامج  وميهد  والكتابة  ال��ق��راءة 
اىل  الف��ت��ا  التعليم  يف  اخ��ر  متقدم 
الرامج  ترتكه  ال��ذي  الكبر  االث��ر 
التعليمية وحتقيقها نتائج جيدة يف 
وت��وؤدي  النزيات  وتاأهيل  ا�ساح 
يف  االمثل  اال�ستثمار  اىل  فعالياتها 

تنظيم وقت النزيات.
اال����س���اح  دائ������رة  ان  اىل  ي�����س��ار 
التعليمية  الرامج  تدعم  العراقية 
والرتبوية وتوفر جتهيزات املراكز 
االق�سام  يف  املنت�سرة  التعليمية 

اال�ساحية. 

بنظام  اخت�ست  جديدة  دورة  الق�سائي  املعهد  اق��ام 
من  نوعها  من  االوىل  وتعد  واملعلوماتية  احلا�سوب 
حيث املناهج املتطورة والتي ا�ستحدثت موؤخرًا على 

يد عدد من اال�ساتذة وذوي االخت�سا�ص.
ان  ح�سني:  د.ري��ا���ص  الق�سائي  املعهد  مدير  وق��ال 
النظام االلكرتوين هو ع�سب احلياة العملية وتاأكيدا 
يف  االل��ك��رتوين  واحلفظ  االر�سفة  نظم  اهمية  على 

هذه  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وا���س��اف  الوظيفي.   العمل 
املعهد  يف  العامل  وال��ك��ادر  املوظفني  �سملت  ال��دورة 
 27/3/2016 بتاريخ  انطلقت  والتي  الق�سائي، 

وت�ستمر لغاية 3/4/2016 .
ي�سار اىل ان هذه الدورة جرت على قاعات خ�س�ست 
القدرة  رف��ع  بغية  متطورة  ومبناهج  الغر�ص  لهذا 

االدارية والوظيفية للم�سرتكني فيها. 

ن��ف��ذت ال��ق��وة االج��رائ��ي��ة وم��اك��ات 
الر�سافة  لق�سم  التابعة  املدين  الدفاع 
العراقية،  اال���س��اح  دائ���رة  يف   3  /
مم���ار����س���ة ت��ع��ب��وي��ة ام��ن��ي��ة ل��ت��اأك��ي��د 
ح��االت  اأي  م��واج��ه��ة  يف  جاهزيتها 

طارئة . 
وق��ال��ت دائ����رة اال���س��اح ال��ع��راق��ي��ة: 
اع��دت   3/ الر�سافة  ق�سم  ك���وادر  ان 
قواتها  جاهزية  م�ستوى  لرفع  خطة 
املتخ�س�سة  وم��اك��ات��ه��ا  االج��رائ��ي��ة 
اخلطة  ان  مو�سحا  امل��دين،  بالدفاع 
افرتا�سية  ممار�سات  اجراء  ت�سمنت 
ع��ل��ى م���واج���ه���ة احل������االت ال��ط��ارئ��ة 
ان����دالع  او  االره���اب���ي���ة  ك��ال��ه��ج��م��ات 

احلرائق وا�سعاف امل�سابني.

االج��راءات  ان هذه  الدائرة:  واك��دت 
ا�سرتكت فيها ف�سائل مكافحة ال�سغب 
وال�����س��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة واحل��را���س��ات 
وفرق  املدين  الدفاع  �سعبة  وماكات 
اط��ف��اء احل��رائ��ق واالآل���ي���ات وحققت 
االهداف املرجوة منها، باال�سافة اىل 
ملتطلبات  الق�سم  احتياجات  حتديد 
مثل  مواجهة  يف  الناجحة  اخل��ط��ط 
تلك احلاالت. يذكر ان دائرة اال�ساح 
اق�سامها اال�ساحية  العراقية وجهت 
بني  املمار�سات  هذه  تنفيذ  ب�سرورة 
املتطلبات  وحت��دي��د  واخ����رى،  ف��رتة 
امل��ه��م��ة الجن��اح��ه��ا ورف�����ع م�����س��ت��وى 
اال�ستعداد االمني الي تهديد تتعر�ص 

له الدائرة واق�سامها.

بهدف تأكيد جاهزية مالكاتها االمنية
دائرة اال�سالح العراقية تنفذ ممار�سة تعبوية افرتا�سية

 ،)4403( بالرقم  العراقية  الوقائع  جريدة  من  اجلديد  العدد  �سدر 
والذي ت�سمن عددا من القوانني والقرارات والبيانات والتعليمات، 

التي اقرها جمل�ص النواب و�سادقت عليها رئا�سة اجلمهورية.
العدد  ان  العتابي(:  )مهند  العراقية  الوقائع  دائ��رة  عام  مدير  وقال 
)4403( ت�سمن قانون الغاء قرار جمل�ص قيادة الثورة املنحل رقم 
)32( ل�سنة 2000، مبينا ان هذا القانون �سرع النتفاء احلاجة من 
ل�سنة   )36( رقم  اخلارجية  وزارة  قانون  �سدور  بعد   )32( القرار 

.2013
وا�ساف املدير العام: ان العدد ت�سمن قرار تاأ�سي�ص �سندوق ال�سمان 
ال�سحي ملنت�سبي وزارة الدفاع رقم )290( ل�سنة 2016، باال�سافة 
اىل قرار امل�سادقة على احل�ساب اخلتامي جلمهورية العراق لل�سنتني 

.)2005-2006(
واو�سح املدير العام: ان العدد ت�سمن تعليمات اجور اخلدمات يف 
2016، باال�سافة اىل تعليمات اجور  دائرة التنفيذ رقم )3( ل�سنة 
اخلدمات يف دائرة الت�سجيل العقاري رقم )4( ل�سنة 2016، مبينا 

ان عددا من البيانات ت�سمنها العدد )4403(.

تضمن عددا من القرارات والبيانات والتعليمات

�سدور العدد اجلديد من جريدة 
الوقائع العراقية بالرقم )4403(

ا���س��درت ال��دائ��رة االداري����ة وامل��ال��ي��ة يف وزارة 
العدل، كرا�سًا بينت فيه ن�ساطاتها ل�سهر اذار من 

العام احلايل.
عبد  واملالية  االداري���ة  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال���ك���رمي ف���ار����ص ال�����س��ع��دي: ان ه����ذا ال��ك��را���ص 
الداخلي  النظام  تتناول  ف�سول  عدة  ي�ستعر�ص 
و�سعبها  الق�سامها  التنظيمي  والهيكل  للدائرة، 
االنظمة  ت��ن��اول  كما  بها،  املرتبطة  وال��وح��دات 
ن��ظ��ام   )16( وال��ب��ال��غ��ة  ال���دائ���رة  يف  امل��ت��اح��ة 
ال��ك��رتوين ح��ي��ث اخ���ذت ال���دائ���رة ع��ل��ى عاتقها 
حت��دي��ث وت��ط��وي��ر ا���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل ودرا����س���ة 
اجلهات م��ن  اليها  حت��ال  ال��ت��ي  الق�سايا   جميع 

 املختلفة. 
لل�سوؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ع��اون  اك��د  جانبه  م��ن 
ت�سعى  ال��دائ��رة  ان  علي:  عبا�ص  حيدر  االداري���ة 

لا�ستفادة من انظمة املعلومات احلديثة لتخزين 
املعلومات وت�سنيفها وتبويبها واإدخال البيانات 
واالإح�����س��اءات اخل��ا���س��ة ب���ال���وزارة ودوائ��ره��ا 
وم�ساعدة  املعلومات،  على  احل�سول  لت�سهيل 
ا�س�ص  على  ق��رارات��ه��م  الت��خ��اذ  ال��ق��رار  ا�سحاب 
الدقيقة  باملعلومات  تزويدهم  خال  من  �سليمة 
عند طلبها، م�سرا اىل ان هذا الكرا�ص هو الثاين 
للدائرة االدارية واملالية حيث ت�سمن االول اهم 
ومهام  بها  املرتبطة  واالق�����س��ام  ال��دائ��رة  اع��م��ال 
ادارة  معاير  وفق  وظيفته  ح�سب  كا  موظفيها 

.. ISO 9001 : 2008 اجلودة االيزو
يذكر ان ا�سدار الكرا�سني جاء بجهود ا�ستثنائية 
م��ن م��ع��اون م��دي��ر ع��ام ال��دائ��رة االداري����ة حيدر 
 ، �سبيب  ر�سية  املرجمني  ورئي�ص  علي  عبا�ص 

وا�سراف مدير عام الدائرة االدارية واملالية.

بهدف تخزين المعلومات واإلحصائيات الخاصة بالوزارة

الدائرة االإدارية واملالية ت�سدر كرا�سها الثاين خالل العام احلايل

حيدر  د.  ال��ع��دل  وزي���ر  ال�سيد  زي���ارة  خ��ال 
االح��رار يف حمافظة  ناحيه  لع�سائر  الزاملي 
و�سيوخ  الع�سائر  ب��وج��ه��اء  ال��ت��ق��ى  وا���س��ط 
قدمت  العراقية  " الع�سائر  ان  واك��د  الناحية 
للنهو�ص  احلكومة  دع��م  يف  الوطني  دوره��ا 
الريادي  بدورها  حاليًا  وتقوم  مب�سوؤوليتها، 
يف دعم م�سرة اال�ساح احلكومي من خال 
املف�سدين  ت�سخي�ص  يف  الرقابي  دورها  اداء 
جمتمعيا وبذلك ت�ساعد موؤ�س�سات الدولة يف 

حما�سبتهم وفق القانون".
وقد رافق ال�سيد الوزير خال زيارته للناحية 
وا�سط  حمافظ  نائب  البديري  ر�سيد  ال�سيد 

وعدد من ال�سادة امل�سوؤولني يف املحافظة.
ناحية  وج��ه��اء  و  �سيوخ  ع��ر  جانبهم  وم��ن 
قبل  من  التوا�سل  لهذا  �سكرهم  عن  االح��رار 

ال�سيد الوزير والوفد املرافق له.
د.  الوزير  ال�سيد  التقى  مت�سل  �سياق  ويف   
الزبيدية  لناحية  زيارته  خال  حيدرالزاملي 
ال�سخ�سيات  ببع�ص  وا���س��ط  حمافظة  يف 

الناحية  الناحية ومدير  احلكومية و وجهاء 
خال  وب��ني  املحلي،  املجل�ص  يف  واع�����س��اء 
التي  االقت�سادية  االأو�ساع  �سعوبة  حديثه 
مير بها البلد والتي اأثرت على معدل االجناز 

يف ان�ساء املجمعات العدلية. 
ت��ق��دمي  ���س��ب��ي��ل  يف  م��ا���س��ي��ة  ال�������وزارة  وان 
ال��ع��دل��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة الب��ن��اء البلد  اخل���دم���ات 
ينا�سب  مبا  العدلية  الدوائر  عمل  وتو�سعة 
االداري���ة  ال��وح��دات  يف  ال�سكانية  ال��زي��ادة 
املحلية  احلكومات  من  ومب�ساعدة  املختلفة، 
للدوائر  املنا�سبة  االماكن  توفر  �سبيل  يف 
امليزانية  الي��ره��ق  مب��ا  امل�ستحدثة  العدلية 

العامة للوزارة.
ويف ختام اللقاء ثمنت ال�سخ�سيات الر�سمية 
بالدور  م�سيدين  الزيارة،  هذه  والع�سائرية 
جميع  يف  ال��ع��دل  وزي��ر  يقدمه  ال��ذي  الكبر 
امل���ج���االت ال��ر���س��م��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي 
ت�ساهم بتعزيز العمل اجلاد يف البلد وتلبية 

احتياجات املواطنني.

وزير العدل خالل زيارته الهايل ناحية االحرار والزبيدية يف حمافظة وا�سط
ضرورة التواصل بين اجهزة الحكومة والعشائر العراقية



وق����ال م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة االداري������ة وامل��ال��ي��ة 
االج��ت��م��اع  الهدف من  ان  ف���ار����س:  ع��ب��دال��ك��رمي 
بجباية  اخلا�صة  القانونية  االج��راءات  مناق�صة 
م�صريا  ا�صتيفائها،  والية  اجور اخلدمة  ايرادات 
ا�صتمرار  هو  االي���رادات  هذه  من  الهدف  ان  اىل 
للمواطنني  اخل��دم��ات  بتقدمي  العدلية  ال��دوائ��ر 
م���ن خ���ال ت��وف��ري م�����ص��ت��ل��زم��ات ع��م��ل ال���دوائ���ر 
االزم���ة  ب��ع��د  وغ��ريه��ا،  و���ص��ي��ان��ة  قرطا�صية  م��ن 
املايل  التخ�صي�س  على  اث��رت  التي  االقت�صادية 
االجور  هذه  ان  العام:  املدير  وا�صاف  للوزارة. 
املقدمة  اخلدمات  زيادة  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صهم 
معاماتهم،  اجن���از  يف  واال����ص���راع  للمواطنني 
تقدمي  يف  املوظف  �صت�صاعد  انها  اىل  باال�صافة 
العمل  م�صتلزمات  ت��وف��ري  بعد  اخل��دم��ات  ه��ذه 

تتابع  وزاري��ة  جلنة  ت�صكيل  موؤكدا  ال�صرورية، 
والوقوف  للتعليمات  العدلية  ال��دوائ��ر  تطبيق 
باال�صافة  موظفيها،  تواجه  التي  املعوقات  على 
اىل �صدور توجيهات اىل مدراء االق�صام مبتابعة 
الدوائر الفرعية يف املحافظات لاطاع على اهم 

امل�صاكل التي تعرقل تطبيق هذه التعليمات.
عن  االج���ور  ا�صتيفاء  ان  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  وت��اب��ع 
املتمثلة  العدلية  الدوائر  تقدمها  التي  اخلدمات 
العقاري  والت�صجيل  والتنفيذ  العدول  بالكتاب 
وان  قانونية  ب�صيغة  ج��اءت  الق�صائي،  واملعهد 
فتح  قانونية ال�صتيفائها، م�صريا اىل  �صبل  هناك 
التدقيق  دوائ��ر  قبل  من  تدقق  م�صتقلة  ح�صابات 
لوزارة  التابع  املالية  الرقابة  ودي��وان  الداخلية 

املالية.

القا�صرين  رع��اي��ة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  بحثت 
من  وف���دا  ا�صتقبالها  خ��ال  جميغ  عبد  هند 
�صبل  االإن�����ص��ان،  حل��ق��وق  العليا  املفو�صية 
التعاون امل�صرتك مبا يخ�س القا�صرين الغري 

م�صجلني لدى الدائرة.
للتعاون  ا�صتعدادها  ال��ع��ام:  امل��دي��ر  واأب���دت 
مبا  االإن�����ص��ان،  حلقوق  العليا  املفو�صية  م��ع 
ال�صريحة  كونها  القا�صرين،  �صريحة  يخدم 
ال��دائ��رة  ان  م��وؤك��دة  ال��دائ��رة،  بعمل  املعنية 
القا�صرين  الأم��وال  االأمثل  باال�صتثمار  تعنى 
ال��ذي  االجن����از  ب��ع��د  خ�صو�صا  وح��م��اي��ت��ه��ا، 
ح��ق��ق��ت��ه ال����دائ����رة يف ال���ف���رتة االأخ������ري يف 

ه���ذا اجل��ان��ب ب��ع��د جن���اح جت��رب��ة احلكومة 
االل��ك��رتون��ي��ة يف دائ����رة ال��ك��رخ وال��ر���ص��اف��ة 
وم��دي��ن��ة ال�����ص��در. وق��ال��ت امل��دي��ر ال��ع��ام: ان 
�صبل  على  الوقوف  الوفد  زي��ارة  من  الهدف 
التعاون بني الدائرة وكوادر املفو�صية العليا 
حلقوق االإن�صان مبا يخ�س القا�صرين الغري 
دائرة  اأن  اإىل  الدائرة، م�صرية  لدى  م�صجلني 
القا�صرين  عن  م�صوؤولة  القا�صرين  رعاية 
عددهم  والبالغ  فقط  الدائرة  لدى  امل�صجلني 

اأكرث من )600،000( قا�صر.
منفتحة  ال��دائ��رة  اإن  العام:  املدير  واأ�صافت 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب���دون 

جميع  مع  كبري  تعاون  هناك  وان  ا�صتثناء، 
وال�صوؤون  العمل  وزارة  خ�صو�صا  الدوائر 
االجتماعية، باالإ�صافة اإىل التوا�صل املبا�صر 
اأو  ال��دائ��رة  خ��ال  من  �صواء  القا�صرين  مع 
الرقم  تعميم  بعد  هاتفيا  االت�صال  طريق  عن 

ال�صخ�صي ملدير الدائرة.
من جهتهم، اأ�صاد اأع�صاء الوفد بجهود دائرة 
رع��اي��ة ال��ق��ا���ص��ري��ن يف ح��م��اي��ة اأم����اك ه��ذه 
الدعم  تقدمي  اىل  باالإ�صافة  املهمة،  ال�صريحة 
ومنظمات  االإن�صانية  للمنظمات  وامل�صاعدة 
م�صلحة  يف  ي�����ص��ب  مب���ا  االإن�������ص���ان  ح��ق��وق 

�صريحة القا�صرين.

ن��ظ��م امل��ع��ه��د ال��ق�����ص��ائ��ي، ور���ص��ة عمل 
خ��ا���ص��ة ب��ق��ان��ون ع��ق��د امل��ع��اه��دات رق��م 
تطوير  ب��ه��دف   ،2016 ل�صنة   )35(
االداء املهني للكوادر العاملة يف دوائر 

الدولة.
وقال مدير عام املعهد د. ريا�س ح�صني: 

عقد  ب��ق��ان��ون  اخ��ت�����ص��ت  ال��ور���ص��ة  ان 
 ،2016 ل�صنة   )35( رق��م  امل��ع��اه��دات 
والياته  كيفياته  ع��ن  �صرح  وت�صمنت 
موا�صيع  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  وا���ص��ول��ه، 

عديدة ذات �صلة بالقانون.
وا����ص���اف امل��دي��ر ال���ع���ام: ان ال��ور���ص��ة 

�صهدت م�صاركة عدد كبري من اال�صاتذة 
م���ن جميع  وامل���وظ���ف���ني  وامل��خ��ت�����ص��ني 
املوؤ�ص�صات والدوائر والهيئات امل�صتقلة 
ان  مبينا  الر�صمية،  و�صبه  والر�صمية 
ومداخات  نقا�صات  تخللتها  الور�صة 
انعك�س  امل�صاركني  بني  ال��راأي  وتبادل 

جلميع  ال��ع��ام��ة  باملنفعة  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
ان  ال��ع��ام:  املدير  واو���ص��ح  امل�صاركني. 
ال�صام  دار  قاعة  على  اقيمت  الور�صة 
وبا�صراف  الق�صائي،  املعهد  مقر  يف 
العامة  االم��ان��ة  م��ن  العبا�صي  معتز  د. 

ملجل�س الوزراء.

حقوق  لق�صم  ت��اب��ع  ف��ري��ق  ق���ام 
ال��ع��دل  وزارة  يف  االن�������ص���ان 
اال�صاح  دائرة  �صجون  بزيارة 

العراقية.
وق��������ال م����دي����ر ق�������ص���م ح���ق���وق 
االن�����ص��ان ق��ا���ص��م احل���ط���اب: ان 
ال��ف��ري��ق اط��ل��ع على واق���ع �صري 
م��ن  ال�������ص���ج���ون  االع����م����ال يف 

االن�صانية والقانونية  النواحي 
الفريق  ان  مبيناآ  وال�صحية، 
ودون  ال�صجون  ب���اإدارة  التقى 
باجلانب  اخل��ا���ص��ة  ماحظاته 
للنزالء واحتياجاتهم  االن�صاين 
وا���ص��رف ع��ل��ى وج��ب��ات تقدمي 

الطعام واالإطاع على نوعيته.
واأو�����ص����ح م���دي���ر ال��ق�����ص��م: ان 

ب���االإج���اب���ة على  ق����ام  ال���ف���ري���ق 
مايتعلق  يف  الت�صاوؤالت  جميع 
ب�����اإج�����راءات ال��ع��ف��و اخل��ا���س 
اخلا�صة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  واالأم�����ور 
املنتهية  النزالء  �صراح  باطاق 
ف����رتات حم��ك��وم��ي��ت��ه��م و���ص��ع��ي 
ال�������وزارة احل��ث��ي��ث يف ت��ذل��ي��ل 

عقبات ح�صم ق�صايا املوقوفني.

حقق فريق نادي �صباب العدل الريا�صي خلما�صي 
والثانية  االوىل  امل��ب��ارات��ني  يف  ف����وزًا  ال��ك��رة، 
العراقي  ال����دوري  بطولة  يف  ال��ك��رة  خلما�صي 
 2016 احلايل  للمو�صم  للدرجةاالوىل  لل�صاالت 

التي نظمها االحتاد العراقي لكرة القدم.
ح�صني:  علي  الريا�صية  ال�صعبة  م�صوؤول  وق��ال 
ان فريق نادي العدل قد فاز يف املباراتني االوىل 
فريق  �صد  االوىل  املباراة  كانت  حيث  والثانية 
بنتيجة)0-1(  املباراة  انتهت  املدين وقد  الدفاع 
وال���ت���ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى ق���اع���ة ن�����ادي االع��ظ��م��ي��ة 
الريا�صي، بينما املباراة الثانية كانت �صد نادي 
اجلي�س وانتهت بنتيجة )8-4( وعلى قاعة نادي 

الوالء الريا�صي. 
ي�صار اىل ان الهيئة االدارية لنادي �صباب العدل 
الريا�صي تتقدم بال�صكر واالمتنان لوزير العدل 
الذي  للنادي  املتوا�صل  لدعمه  الزاملي  د.حيدر 

�صاهم بتحقيق هذه النتائج. 

وزارة العدل تعقد ندوة خا�صة بتعليمات املوازنة العامة االحتادية
برئاسة مدير عام الدائرة االدارية وبحضور مدراء الدوائر العدلية

مدير عام دائرة رعاية القا�صرين تبحث �صبل التعاون يف جمال القا�صرين غري امل�صلجني 

املعهد الق�صائي يقيم ور�صة عمل خا�صة بقانون عقد املعاهدات

فريق حقوق االن�صان يزور �صجون دائرة اال�صالح العراقية

البلدان  لقائمة  العراقي  ال�صعب  ت�صدر  حديثة  درا�صة  ظهرت 
العراق  جعل  مما  درج��ة،   87 مبتو�صط  ذك��اء،  االأك��رث  العربية 
اأ�صئلة مهمة،  اأن نطرح  لنا  املرتبة 21 عامليًا، وهنا البد  يحتل 
ما مدى اإفادة البلد من م�صتوى الذكاء، وهل باالإمكان ا�صتثمار 
اإىل  الهجرة  م��ن  ملنعها  طريقة  واإي��ج��اد  وال��ك��ف��اءات  العقول 

اخلارج؟.
فقد ك�صفت درا�صة عاملية ن�صرتها �صبكة “غود نت” عن ترتيب 
املقيا�س  با�صتخدام  وذل��ك  ال��ذك��اء،  ملعدالت  وفقًا  العامل  دول 
ن�صبة  مبتو�صط  يعرف  ما  وهو  كيو”  “االآي  ال�صهري  العلمي 
على  الذي يح�صل  ال�صخ�س  اإن  القول  “IQ”، وميكن  الذكاء 
“االآي كيو” هو �صخ�س ذكي، وكلما  100 درجة وفقًا ملقيا�س 
ح�صل  فقد  العبقرية،  درجة  من  قريبًا  اأ�صبح  الن�صبة  ارتفعت 

العامل ال�صهري اآين�صتاين على 200 درجة.
الدرا�صة  ك�صفت  فقد  كيو”  “االآي  مقيا�س  رمزية  عن  وبعيدًا 
العراقي  ت�صدر  عن  ال��ع��امل،  �صعوب  ذك��اء  ن�صبة  متو�صط  عن 
العراق  جعل  مما  درجة،   87 مبتو�صط  العربية  البلدان  قائمة 
حتتل املرتبة 21 عامليًا، اإال اأن الواقع على االأر�س من تراجع 
م�صتوى البنى التحتية يوؤ�صر اإن البلد مل يحقق الن�صبة االأدنى 
من ا�صتثمار معدل الرثاء املايل وم�صتوى الذكاء الكبري الذي 

ميتاز به الفرد العراقي. 
ويتقدم  عربيا  الذكاء  قوائم  العراق  يت�صدر  اإن  بجديد  ولي�س 
يف  ي�صخر  الذكاء  اإن  االأمر  يف  الغريب  اأن  اإال  عامليًا،  الرتتيب 
مبجاالت  فيها  االجن��از  مب�صتوى  لارتقاء  العامل  دول  جميع 
جندها  احلالة  وهذه  وال�صحية،  اخلدمية  املوؤ�ص�صات  تطوير 
غ��ائ��ب��ة ع��ن واق��ع��ن��ا احل����ايل، واالأ���ص��ب��اب يف ت��راج��ع ال��ع��راق 
مبجاالت العلم والتكنولوجيا تعود ملحاربة الكفاءات العلمية 

ودفعها للهجرة اإىل اخلارج.
االأ�صل  امل�صري  الكيمياء  لعامل  ال�صهرية  املقولة  من  ويتجلى 
الغرب  "اإن  نوبل،  جائزة  على  احلا�صل  اجلن�صية  االأمريكي 
الفا�صل  يدعمون  فقط  ھم  اأغبياء،  ل�صنا  ونحن  عباقرة  لي�صوا 
حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يف�صل"، ومن املهم ان 
ترعى موؤ�ص�صات الدولة االإفراد ممن يتمتعون بقابليات خا�صة 
من ذكاء وخربة لرفع م�صتوى االأداء احلكومي وحتقيق جانب 
)االإبداع( الذي احتكرته الدول الغربية طيلة العقود املا�صية، 
وكان لها ال�صبق يف الو�صول باحل�صارة العاملية اإىل ما و�صلت 

اإليه حاليا يف جميع املجاالت.
ويف اجلانب االآخر من العامل فان الدول االأ�صيوية اأخذت ع�صا 
)النمور  جمموعة  وباتت  العجوز(،  )القارة  اأوربا  من  ال�صبق 
االآ�صيوية( اأو منور �صرقي اآ�صيا وهو لقب يطلق على اقت�صاد 
اجلنوبية.  وك��وري��ا  كونغ  هونغ  �صنغافورة،  ت��اي��وان،  دول؛ 
اقت�صادي كبري  لتحقيقها معدل منو  والتي �صميت بهذا اال�صم 
وت�صنيع �صريع خال الفرتة ما بني ال�صتينيات والت�صعينيات، 
اإىل م�صاف  ال���دول  ه��ذه  ال�����)21( حتولت  ال��ق��رن  ب��داي��ة  ويف 
م�صاركة  توجه  االآ�صيوية  النمور  ومتتلك  متقدمة،  البلدان 
مثل  اجليد،  االقت�صاد  ذات  االآ�صيوية  الدول  بع�س  مع  خا�صة 
التي  الفو�صى  حالة  ا�صتغلت  ال��دول  ه��ذه  وال��ي��اب��ان،  ال�صني 
اأعقبت احلرب العاملية الثانية وبداأت بو�صع اأ�ص�س ح�صارتها 
احلالية ومن مرحلة )حتت ال�صفر( وو�صلت اىل ما هي عليه 

مبعدل ذكاء ال يرتقي اإىل م�صتوى ما ميلكه الفرد العراقي.
بالو�صع  النظر  اإع���ادة  تتطلب  ال��ع��راق  يعي�صها  التي  احل��ال��ة 
ال�صتثمار  وال�صعي  كامل،  ب�صكل  والبنيان  لاإن�صان  احل��ايل 
م�صتوى الذكاء الذي يتميز به اغلب طلبتنا، من خال حماكاة 
للذين يجدون يف  التعليم وف�صح املجال  الغربي يف  االأ�صلوب 
العلمية  االخت�صا�صات  ول��وج  على  والقدرة  الكفاءة  اأنف�صهم 
وع��دم  ال��ازم��ة  لاختبارات  اإخ�صاعهم  بعد  يرغبونها  التي 
الرتكيز على )املعدل( كمعيار اأ�صا�س الن الو�صع احلايل للباد 
ي�صاهم ب�صكل او باأخر يف اإبعاد الكثري من الطلبة عن حتقيق 
اأحامهم �صمن االخت�صا�صات التي يرغبونها ب�صبب انخفا�س 

املعدل.
لدينا  املجتمعية  املعتقدات  بع�س  ف��اأن  ذل��ك  عن  ببعيد  ولي�س 
م�صريتهم  اإكمال  عن  الطاب  بع�س  عزمية  تثبيط  يف  ت�صاهم 
امل��ج��االت  بع�س  يف  العمل  جت��رب��ة  غ��م��ار  وخ��و���س  العلمية 
يف  البحثية  واالأق�صام  الهند�صة  او  كالطب  املختلطة  العلمية 
التخ�ص�صات العلمية البحتة، وهذه التجربة يف حال تطبيقها 
�صتحقق الن�صاب الازم من و�صول النخب من الطلبة االأذكياء 
بالكفاءات  ال��دول��ة  برفد  ت�صاهم  التي  العلمية  امل��ج��االت  اىل 

الازمة لبناء الوطن �صريطة ان تتوفر لها �صبل النجاح.

ال�صلطة الرابعة

العراقي االأذكى عربيًا
غزوان الظاملي

التقت وفد المفوضية العليا لحقوق االنسان

بالتعاون مع االمانة العامة لمجلس الوزراء

بهدف االطالع على احوال النزالء وتفقد احتياجاتهم

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

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

الزمنية املحددة لهذا الغر�س

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

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

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

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

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

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

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

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

عليها �صخ�صيًا 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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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
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خا�صة  ندوة  العدل،  لــوزارة  التابعة  واملالية  االداريــة  الدائرة  عقدت 
رقم  قانون  من   )25( املادة  احكام  االحتادية،  العامة  املوازنة  بتعليمات 
مدراء  وبح�صور  خدمة،  اجور  با�صتيفاء  واملتعلقة   ،2016 ل�صنة   )1(

الدوائر العدلية التابعة للوزارة.

فريق نادي العدل الريا�صي 
يحقق فوزًا يف االدوار التمهيدية 

لكرة ال�صاالت �صمن الدرجة االوىل

توجيهات


