
 وا�ض��اف، اأن "جلان ومف��ارز مديريتي تفتي�ش بغداد 
واملحافظات ف�ضاًل عن مفارز مديرية الر�ضد وتقييم 
الأداء متكنت من ر�ضد 261 حالة ف�ضاد اداري ومايل 
يف مفا�ض��ل ال���زارة خ��الل ال�ضهر، كان��ت م�ؤ�رشات 
الف�ض��اد الإداري املكت�ضف��ة متمثل��ة ب��� 166 حال��ة 
اهمال، و 37 حالة ا�ضتغالل وظيفي، و 12 حالة �ض�ء 
ا�ضتخ��دام لل�ضلطة، و10 حالت تزوير، و 3 خمالفات 
�ضبطية، وحالة تع�ض��ف واحدة، فيما كانت م�ؤ�رشات 
الف�ض��اد املايل متمثلة ب� 16 حالة هدر باملال العام، 
و 8 ح��الت ر�ض���ة، و 7 ح��الت اختال���ش، وحال��ة 
�رشق��ة واح��دة فق��ط". وب��ن، اأن "مديري��ة التدقي��ق 
والرقاب��ة املالية يف مفت�ضي��ة الداخلية متكنت خالل 
ال�ضهر م��ن اإع��ادة )3،849،900( دين��ار اإىل خزينة 
باإع��ادة )69،863،000( دين��ار  واأو�ض��ت  الدول��ة، 
اأخ��رى، ومنعت من الهدر مبلغًا قدره )9،201،200( 
دين��ار، وتابعت تنفيذ 70 عقداً �ضمن م�ضاريع اخلطة 
الت�ضغيلي��ة لل���زارة، و 21 عق��داً اآخر �ضم��ن م�ضاريع 
خطتها ال�ضتثماري��ة". واو�ضح، اأن "مديرية التدقيق 

والرقابة املالية بّينت راأيها خالل �ضهر اأيل�ل يف 65 
ق�ضي��ة معرو�ضة عليه��ا من مديريت��ي تفتي�ش بغداد 
واملحافظ��ات، وبّين��ت راأيها ب� 52 جمل�ض��ًا حتقيقيًا 
اأي�ضا، فيما بلغ جمم�ع العق�د التي دققتها املديرية 
خ��الل ال�ضهر 11 عقداً"، لفتًا اإىل اأن "مديرية الر�ضد 
وتقيي��م الأداء تلق��ت خ��الل ال�ضه��ر 97 اإخب��اراً ع��ن 
ح��الت ف�ض��اد اداري ومايل واره��اب، حيث بلغ عدد 
الخب��ارات ال���اردة للمديري��ة ح���ل ق�ضاي��ا تتعلق 
بالف�ض��اد الداري 72 اخب��اراً، فيم��ا كانت البالغات 
ال���اردة عن ق�ضايا تخ�ش الف�ض��اد املايل 21 بالغًا، 

و4 بالغات عن ق�ضايا ارهاب".
وتاب��ع، اأن "ق�ضم ك�ضف امل�ضالح املالية يف املديرية 
متك��ن من ار�ضال 320 ا�ضتمارة ك�ضف م�ضالح مالية 
اىل هيئة النزاهة، ونظم 547 ا�ضتمارة �ضل�ك وظيفي 

خا�ضة بامل�ظفن املدنين يف ال�زارة".
وفيما يخ�ش ن�ضاطات مديرية التحقيقات والقان�نية 
ذك��ر البيان، اأن "جمم�عة املجال���ش التحقيقية التي 
كانت تعم��ل عليها �ضعب��ة التحقي��ق الداري التابعة 
للمديرية خ��الل ال�ضهر بلغت 99 جمل�ضًا اأجنزت منها 
خ��الل ال�ضهر 80 جمل�ضًا وبلغت ن�ضبة الجناز %80"، 

مبين��ًا اأن "جمم�ع املجال�ش التحقيقية التي فتحتها 
املديرية خالل ع��ام 2017 بلغت 427 جمل�ضًا، اجنز 
منها 212، فيما مت��ت امل�ضادقة على 108 جمال�ش 
منها، واأحال��ت املديرية 54 متهمًا يف تلك املجال�ش 
اىل املحاك��م املخت�ضة عرب دوائر املتهمن، واأحالت 
4 ق�ضاي��ا اىل هي��اأة النزاه��ة، واأغلق��ت 22 جمل�ض��ًا 
حتقيقيًا، وق�ضت بت�جية 18 عق�بة ان�ضباطية بحق 
متهم��ن يف 18 جمل�ش حتقيق��ي، وفر�ضت اجراءات 
اداري��ة على 3 جمال���ش اأخرى". وا�ضتط��رد، اأن "ق�ضم 
النزاه��ة التابع ملديري��ة التحقيق��ات والقان�نية يف 
املفت�ضي��ة متك��ن خ��الل �ضهر اأيل���ل فقط م��ن تدقيق 
1248 وثيق��ة درا�ضي��ة، اكت�ض��ف منه��ا 317 وثيق��ة 
مزورة"، ملمحًا اإىل اأن "مديرية حق�ق الإن�ضان نفذت 
خ��الل ال�ضهر 114 ن�ضاطًا تفتي�ضيًا، بلغ عدد امل�اقف 
الت��ي زارتها جلان املفت�ضي��ة 50 م�قفًا، ومتكنت من 
زي��ارة 60 ت�ضكي��اًل م��ن ت�ضكي��الت ال���زارة لل�ق�ف 
على مدى مراعاته��ا ملعايري حق�ق الإن�ضان، ونفذت 
4 زيارات ملنظم��ات وم�ؤ�ض�ضات من خ��ارج ال�زارة، 
واألقت ك���ادر املديري��ة 34 حما���رشة تثقيفية على 

ماأم�ري امل�اقف وامل�ق�فن خالل ال�ضهر".

 
يقابله��ا ما ه� �ضلبي ودخيل على املجتمع ومع اختالط ال�ضلبي 
باليجاب��ي وم��ع احلداثة والتط�ر وغزو ال��ضائ��ل ال�ضبكية التي 
اأ�ضهمت بتداخل الثقافات واخت��الط املفاهيم، اخذ البع�ش يرى 
اأن مفردت��ّي الع��ادات والتقالي��د هم��ا حج��ر العرثة الت��ي تبطئ 
النجاح اأو تقتله واليد اخلفية التي مت�ضك باأذيال الإبداع والتط�ر 
وت�ضجن��ه، فغدا العذر واحلجة التي تخر���ش العقل الن�ضط وت�ضكت 
كل م��ن يتهم��ه بالإخفاق��ات والنك�ضارات، وع��كاز يتعكز عليه 
الك�ض��اىل، فبات الكث��ري يرددها دون معرف��ة معناها وج�هرها 
احلقيق��ي. فم��ا ه� معن��ى الع��ادات والتقاليد وكي��ف نفرق بن 
ال�ضلب��ي واليجاب��ي؟ وه��ل الإن�ض��ان فعال يك�ن �ضج��ن عاداته 
وتقالي��ده؟ وكي��ف نف��رق ب��ن الأ�ضي��ل والدخي��ل منه��ا؟. هذه 
الت�ضاوؤلت وغريها ح�ضلنا على اإجاباتها املختلفة يف فح�اها، 

من اأ�ضحاب املعرفة واملخت�ضن.
هل التقاليد اأعلى مرتبة من الق�انن؟

اأجابنا مدر�ش اللغة العربية )احمد اليا�رشي( قائال: العادات هي 
جم��ع لكلمة ع��ادة، والعادة: هي م��ا تكرر فعل م��ا حتى اأ�ضبح 
ديدن��ا واألفت��ه النف��ش، وتختل��ف العادة عن الفط��رة، فالأخرية 
ه��ي خارج اإرادتنا وما جبلن��ا عليه مثل الأكل وال�رشب ثم تاأتي 
الطريق��ة اي الع��ادة التي ن��اأكل بها او ن�رشب.اأم��ا التقاليد فهي 
جم��ع لكلم��ة تقلي��د ويقال قل��د تقلي��دا وتعني: جمم�ع��ة ق�اعد 
�ضل�كية اجتماعي��ة ت�ارثها النا�ش من ال�ضلف اىل اخللف فيك�ن 
ارتباطه��م وثيق��ا به��ا، ول يغريونه��ا ك�نهم يكن���ن لها عميق 
الح��رتام والقناعة ب�ضحتها مثل �ضل��ة الرحم، وت�قري واحرتام 
الكب��ري وكرم ال�ضياف��ة ورد ال�ض��الم باأح�ضنه، والنخ���ة لن�رشة 
ال�ضعي��ف واملظل�م والغرية على الأر���ش والعر�ش والألفة بن 
اجل��ريان واأهل املنطقة، وم�ضاندة اأه��ل املت�فى وال�ق�ف معهم 

وم�ضاعدته��م مادي��ا وغريها من الأم���ر التي تعد م��ن التقاليد 
اليجابي��ة. واأ�ضاف: اأما التقاليد ال�ضلبية او الدخيلة فباخت�ضار 
كل تقليد ل يراع��ي القيم الدينية ال�ا�ضحة اجللية وهناك الكثري 
م��ن التقالي��د وامل�روثات الت��ي و�ضعها املجتمع لتك���ن اأعلى 
مرتب��ة م��ن ق�ان��ن ال�ضم��اء والر���ش، مثل )اخ��ذ الث��اأر فيقتل 
الب��ن او الخ انتقام��ا من القات��ل، اإطالق العي��ارات النارية يف 
املنا�ضب��ات، زواج البن��ت مبعي��ار اجل��اه وامل��ال خمالفن ق�ل 
الر�ض���ل )�ش(: )اإذا جاءكم من تر�ض�ن دينه وخلقه فزوج�ه اإل 
تفعل���ه تكن فتن��ة يف الأر�ش وف�ضاد كب��ري(. وتع�ضب اجلاهلية 
فابن الع�ضرية الي�م تدفعه احلمية ملنا�رشة ابن ع�ضريته ليعينه 
حت��ى ل��� كان ظامل��ا عل��ى الرغ��م م��ن اأن الر�ض���ل )���ش( نهى 
امل�ضلم��ن ع��ن احلمي��ة والع�ضبي��ة يف ق�له )م��ن كان يف قلبه 
حب��ة من خ��ردل من ع�ضبي��ة بعثه اهلل ي���م القيامة م��ع اأعراب 
اجلاهلية(. وبهذه ال�ضل�كيات واملفاهيم التي تقلد دون متحي�ش 

وتدقيق رغ��م خمالفتها للتعاليم الدينية يك���ن الإن�ضان �ضجن 
لعادات��ه وتقاليده . واأجابتنا الأكادميي��ة )فاطمة م�ضلم( قائلة: 
اإن الف��رق بن الع��ادات والتقاليد ه�ان الع��ادات اأمناط �ضل�كية 
ارت�ضاه��ا النا���ش ودوزن�ا حياته��م عليها حت��ى اأ�ضبحت طرق 
العي�ش الروتيني مثل طريقة الأكل والن�م والقراءة.  اأما التقاليد 
وتعني: تقليد اجليل للجيل الذي ي�ضبقه وت�ضمل كل الأعمال التي 
نرثها من اجليل ال�ضابق كامللب�ش وال�ضل�ك والت�رشفات والعقائد 
اأي النتق��ال من الأج��داد اىل الأبناء، واأ�ضافت: هناك فئتان من 
النا���ش من يك�ن �ضجن عادته وتقالي��ده ينفذها بطاعة عمياء 
او ينفر من كلمة تقاليد معتربها قي�د حلريته واأه�ائه ول يقيم 
ايجابياته��ا الف�ضيلة واملهم��ة يف متا�ضك الأف��راد واأحياء روح 
التعاون والح��رتام، وانا اعتقد ان الأج��در والأ�ضح ه� التفريق 
بينه��م والق�ض��اء عل��ى الع��ادات والتقالي��د الدخيل��ة التي تلحق 

ال�رشر باملجتمع من خالل وعيهم واإدراكهم يف التمييز.

الهجرة تعلن نزوح قرابة 120 ألف  شخص من 
كركوك والطوز إلى أربيل والسليمانية

مفوضية االنتخابات تعلن البدء بتوزيع بطاقة 
الناخب اإللكترونية

اعتقال متهمين اثنين بقتل شرطي في بعقوبة

متابع��ة –اجل�رنال  : اأعلنت وزارة الهج��رة واملهجرين اأن عدد النازحن اإثر احداث 
كرك�ك الأخرية اىل حمافظتي اربيل وال�ضليمانية بلغ ) 119.526( نازحا .

واو�ضح��ت م�ض���ؤول ق�ضم حمافظ��ات اقليم كرد�ضت��ان يف ال�زارة ج���ان حمم�د يف 
بي��ان اطلع��ت عليه "اجل�رن��ال" ان " )77( الف��ا منهم و�ضل اىل اربي��ل ي�م الثنن 
املا�ض��ي ، فيم��ا نزح )42526( �ضخ�ض��ا اىل ال�ضليمانية ، ت�زع���ا على  )10175( 
نازح��ا اىل ق�ض��اء جمجمال و)5500( نازح اىل احياء مرك��ز املحافظة و)5500( 
ن��ازح اىل ناحي��ة كف��ري و)10450( ن��ازح اىل كالر و)4125( نازح��ا اىل ناحية 
ن�ج���ل وزنان��ه، و)660( نازح��ا اىل خميم تازه دي و)1925 ( ن��ازح يف رابرين، 
فيم��ا ا�ضتقبل��ت مناطق �رشقال وعرب��ت وحلبجة وبازي��ان )1826( نازح، يف حن 

ا�ضتقبل خميم �ض�ردا�ش الذي افتتحته ال�زارة م�ؤخرا )2365( نازح ".
وا�ضاف��ت :" ان ال�زارة قدمت مالديها م��ن م�ضاعدات اغاثية عاجلة للنازحن الكرد 
م��ن كرك���ك وط���ز خ�رمات� يف اربي��ل وال�ضليماني��ة ، مبينة ان فرق عم��ل ال�زارة 
قدمت )83500( ح�ضة من امل�ضاعدات الغاثية لهم ت�ضمنت )16( الف �ضلة غذائية 
ومثله��ا �ضحية و)45( الف بطانية اىل جان��ب ت�زيع )6500( ح�ضة اغاثية �ضملت 

افر�ضة وحافظات املاء وافر�ضة ار�ضية "

متابع��ة –اجل�رن��ال : اعل��ن رئي���ش الدارة النتخابي��ة يف املف��ضي��ة العلي��ا 
امل�ضتقل��ة لالنتخاب��ات حم�ض��ن امل��ض���ي، الي�م ال�ضب��ت، عن املبا���رشة �ضباح 
الي���م بت�زيع بطاقة الناخ��ب اللكرتونية يف حمافظات الف��رات الو�ضط.  وقال 
امل��ض���ي يف بيان اطلعت علي��ه "اجل�رنال" ، اإن "املف��ضية با�رشت �ضباح هذا 
الي���م بت�زيع بطاقات الناخب اللكرتونية يف حمافظات بابل وكربالء املقد�ضة 
والنج��ف ال���رشف والدي�انية كمرحلة اوىل ووفقا خلط��ة الت�زيع التي و�ضعتها 
و�ضيتم ت�زيع البطاقات املذك�رة على املحافظات الخرى تباعا وح�ضب اجلدول 
الزمني املعد لذل��ك". وا�ضاف البيان ان "املف��ضية العليا امل�ضتقلة لالنتخابات 

ت�ضري بخططها التي و�ضعتها ا�ضتعدادا لال�ضتحقاقات النتخابية املقبلة". 
ودع��ا امل��ض���ي "الناخب��ن يف تل��ك املحافظ��ات اىل مراجع��ة مراك��ز الت�زيع 
املنت���رشة فيه��ا لت�ضل��م بطاقاته��م اللكرتوني��ة التي تعت��رب الركي��زة الوىل يف 

امل�ضاركة يف النتخابات املقبلة".
ويذك��ر ان مف��ضي��ة النتخاب��ات با�رشت بحملته��ا العالمية اخلا�ض��ة بت�زيع 

بطاقة الناخب اللكرتونية قبل عدة ايام.

متابع��ة –اجل�رن��ال : اأفاد م�ض��در اأمني يف حمافظة دي��اىل، الي���م باإعتقال متهمن 
اإثن��ن بقتل �رشطي يف بعق�بة. وقال امل�ضدر يف ت�رشي��ح اطلعت عليه "اجل�رنال" اإن 
"ق���ة اأمني��ة متكنت م��ن اإعتقال �ضخ�ض��ن متهمن بقتل �رشط��ي يف وقت �ضابق يف 
اح��دى مناطق املحافظة"، مبين��ا اأن "عملية اعتقال املتهمن متت يف مدينة بعق�بة". 
وا�ض��اف، ان "الق�ة المني��ة اعتقلت املتهمن بناء على معل�مات ومتابعة ا�ضتخبارية 
دقيقة"، م�ضرياً اإىل اأنه "قد مت نقلهما اإىل مركز اأمني للتحقيق و�ضيتم احالتهم اإىل مركز 
اآخ��ر لإكمال الإج��راءات الالزمة بحقهم��ا". وكانت الق�ات الأمنية ق��د متكنت يف وقت 

�ضابق من اعتقال عدة مطل�بن يف مناطق متفرقة من حمافظة دياىل.

اأعل��ن مدي��ر بلدي��ة كرب��الء، اأمن��ار �ضال��ح اإبراهي��م، 
الي���م ال�ضب��ت، ع��ن م�ضارك��ة األ��ف عام��ل اإي��راين يف 
اعمال تنظي��ف مدينة كربالء خالل زي��ارة الأربعن. 
وق��ال اإبراهي��م يف ت�رشيح اطلعت علي��ه "اجل�رنال" 
، اإن "اع��داد الإيراني��ن العامل��ن يف النظافة �ضيك�ن 
منق�ض��م اإىل وجبت��ن، ال�جب��ة الأوىل �ضيك���ن عددها 
500 عامل و ال�جبة الثانية مكملة لها اأي�ضا �ضتك�ن 
500عامل". واأ�ضاف انه "بعد جميء ال�جبة الأوىل 
م��ن العامل��ن يف ي�م 5 �ضف��ر �ضيبا���رشون بتنظيف 
كافة املدينة وبعد انته��اء املدة املحددة لها �ضتذهب 

وتاأتي ال�جبة الثانية و�ضتبقى اإىل ما بعد الزيارة".
واأ�ض��ار اىل ان "ذلك ياأتي ج��زء من التفاق بن بلدية 
املحافظ��ة وبلدية طهران حيث يك���ن عملهم تط�عي 
و�ضيت��م ت�فري اماكن خا�ضة له��م وباأ�رشاف حمافظة 

كربالء".

اك��د وزير التجارة وكالة  �ضلم��ان اجلميلي ان انطالق 
فعاليات معر�ش بغداد الدويل بدورته ال�/44/ ميثل 
ر�ضال��ة وا�ضح��ة جلمي��ع ال��دول ب��ان الع��راق م�ضتعد 

للتبادل التجاري مع العامل ويتحدى الرهاب .
وق��ال اجلميلي خالل افتتاح فعالي��ات معر�ش بغداد 
ال��دويل الي���م ،ان" انط��الق فعاليات معر���ش بغداد 
ال��دويل بدورت��ه ال���/44/ به��ذه امل�ضارك��ة الفعال��ة 
لل��دول العربي��ة والعاملي��ة وال���رشكات املحلي��ة ه��� 
ا�ضارة لتحدي الره��اب ك�نها تزامنت مع انت�ضارات 
جي�ضن��ا على تنظيم /داع�ش/ الذي دمر املناطق الذي 
اغت�ضبه��ا منذ 2014 ، م�ؤكدا ان ه��ذا املعر�ش ميثل 
دع���ة جلميع ال��دول للم�ضاركة يف اع��ادة بناء املدن 
املدم��رة وم��د ج�ض���ر التع��اون القت�ضادي م��ع تلك 
ال��دول ". وا�ض��اف ان"وزارة التج��ارة تعت��رب وزارة 
مهم��ة لت�ا�ضله��ا م��ع جمي��ع ال��دول من خ��الل هذه 
املعار���ش القت�ضادية وفتح باب التب��ادل التجاري 

وك�ضب اخلربات العاملية ".

مفتشية الداخلية: اكتشاف 261 حالة فساد في الوزارة ورصد 317 وثيقة مزورة

العادات والتقاليد.. خطر التشابك بين الدخيل واألصيل

بلدية كربالء تعلن مشاركة 
ألف عامل تنظيف إيراني 
خالل الزيارة األربعينية

وزير التجارة: معرض بغداد فرصة للتبادل 
التجاري وإعادة إعمار ما دمره اإلرهاب

متابعة –الجورنال 

متابعة –الجورنال  

متابعة –الجورنال 

بغداد ـ متابعة

لكل �شعب عاداته وتقاليده 
املتفرد بها، فهي ال�شمة البارزة 

التي متيزه عن �شواه باعتبارها 
جمموعة قيم تربوية يتم�شكون 

بها اعتزازا باأ�شالتهم، زهي 
غالبا ما تكون م�شتمدة من الدين 
والتاريخ واحل�شارة والأر�ض، 

ووليدة عقول احلكماء 
والب�شطاء وح�شيلة التجارب 

العملية على ار�ض الواقع، 
ونحن كمجتمع عربي لدينا 

عادات وتقاليد ايجابية تعترب 
ثروة اجتماعية خالدة قائمة بكل 

الأزمنة وت�شكل هوية الأفراد 
واجلماعة، 

اأعلن مكتب املفت�ض العام لوزارة 
الداخلية، عن اكت�شاف 261 حالة 

ف�شاد اإداري ومايل يف مفا�شل 
ودوائر الوزارة خالل �شهر اأيلول 

املن�شرم، موؤكدًا ر�شد 317 وثيقة 
مزورة. وذكر بيان ملكتب املفت�ض 
العام اطلعت عليه "اجلورنال" 

، اإن "املفارز واللجان التفتي�شية 
والتدقيقية العاملة يف مكتب املفت�ض 

العام لوزارة الداخلية، متكنت 
خالل �شهر اأيلول املن�شرم من العام 
اجلاري 2017، من اكت�شاف 261 
حالة ف�شاد اداري ومايل يف مفا�شل 

ودوائر الوزارة واإعادت واأو�شت 
باإعادة اأكرث من 80 مليون دينار اىل 

خزينة الدولة".
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