
 قيل ان احد تالميذ الكتاب اذنب، فقرر )املله(  معاقبته بال�صرب )20 ( ع�صا على باطن 
قدمه ، ثم ربط قدميه بـ)الفلقه ( وقال لتلميذ اآخر:)عد الع�صي( ، اعتذر التلميذ عن ذلك 

الن قلبه يرجتف مما يراه ، فقال له )املله(: )الياكل الع�صي، مومثل اللي يعدها(.
 وكل مـــرة يتبدل الذي يعد الع�صي ولكن تبقى )الع�صي( ذاتها التي ياأكلها ال�صعب مع 
اختـــالف )امللـــه ( ، يف حني ان قوانني حقوق االن�صان يف العـــامل متنع �صرب الع�صي 
وقـــد �صمنـــت لالن�صان حريتـــه حيث قـــال اعالن حقـــوق االن�صان عقب جنـــاح الثورة 
الفرن�صية وحدد مفهوم احلرية  بانه القدرة  على القيام بكل مااليلحق �صررا بالغري ، 

وحدد القانون بانه التعبري عن االرادة العامة وان يكون واحدا بالن�صبة للجميع.
لقد اهتمت ح�صارة وادي الرافدين بحقوق االن�صان ونقلت هذا االهتمام اىل ح�صارات 
اخرى ، لكنها ا�صاعـــت يف النهاية حقوق ان�صانها لت�صرب ع�صفورين بحجر )واحد( 

احدهما امل�صروب والذي يعد الع�صي مع تبادل االدوار يف مراحل متقاربة.
لقـــد انق�صم ال�صعب اىل ق�صمني )ق�صـــم يعد الع�صي واالخر ياأكلهـــا( ، واالدوار تتبادل 

ليمار�س امل�صروب دور العداد وبالعك�س وهكذا.
م�صاألـــة حقـــوق االن�صـــان م�صتع�صية ولي�س بال�صـــرورة ان تكون قوانـــني بقدر ماهي 
ثقافـــة جمتمعية ل�صعب ي�صتطيع ان ي�صنع قـــدره، ففي التقاليد االغريقية كان احرتام 
العدالـــة دليال على �صالح املجتمع ومقيا�صا لف�صائلـــه ، ويف وادي النيل اخ�صع )رع( 
اهـــل م�صـــر وهـــو ي�صمى بالـــه ال�صم�ـــس اخ�صعهـــم لقانون يقـــوم على احلـــق والعدل 

وال�صدق ف�صعد به النا�س.
 امـــا ميثاق )املاغناكارتا( والذي �صدر عـــام 1215 يف الغرب فيعترب من اهم الوثائق 
التـــي �صـــدرت عن حقـــوق االن�صان وقد فر�صت هـــذه الوثيقة على ملـــك انكلرتا فر�صا 
وقيدت �صلطاته واحتوت على )63( مادة  جميعها تعنى باالن�صان وت�صمن له حريته.  
حقـــوق االن�صـــان يف العراق امر م�صتع�ـــس وداء لي�س منه �صفـــاء ، الن الكارثة تتعلق 
مبـــا قبلهـــا من �صنني تعر�ـــس فيها ال�صعـــب اىل اال�صطهاد واالذالل ، ولـــذا ا�صبح دور 
ال�صلطة مع وجود االقاليم دورا قمعيا  كي يوؤ�صر �صعوبة التخل�س من ثقافة العنف ، 
اال حني نحاول ادخال ثقافة مغايرة ، لكننا حني بداأنا م�صروعنا الدميقراطي، ا�صرتك 
االرهـــاب والقتلة يف تفتيت اهداف هذا امل�صروع ولذا �صار العنف هذه املرة م�صروعا 
ب�صيغ متعددة منها ماي�صمى باملقاومة تقابلها من الناحية االخرى الدفاع عن م�صروع 
الدميقراطية يف العراق ، لقد وقعنا بني امرين ميكن الي منهما ان يلب�س ثيابا متعددة 

ليظهر بها مبظهر املدافع او املقاوم.
مع وجود وزارة حلقوق االن�صان اال ان االعتماد على االجهزة االمنية يف توفري هذه 
احلقوق امر غري �صحيح ، الن هذه االجهزة طاملا تكون مادتها املجرمني وزبائنها من 
االرهـــاب ف�صيكون الفـــرز بالفعل �صيئًا �صعبـــًا ، ولذا نريد مـــن وزارة حقوق االن�صان 
ان تفعـــل مـــن ا�صمها لت�صـــاأل عن املحكومـــني باالفراج وهم داخـــل ال�صجون حتى االن 
، وتراقـــب ال�صيطـــرات وممار�صاتهـــا �صد اخلطوط التـــي تنقل الطلبـــة اىل الكليات ، 
وت�صغـــط باجتاه معاملة النا�س بكرامة واملطالبة بفتح دورات لالجهزة االمنية تعنى 

بحقوق االن�صان.
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توا�صـــل املدى و�صمن حملتها لك�صف الف�صاد واملف�صدين ن�صر وثائق عن 
موؤيد الالمي الذي اختطف من�صب نقيب ال�صحفيني يف غفلة من الزمن.. 
وكانـــت املدى قد ن�صرت وثيقة مهمة تتعلق بقرار وزارة الثقافة القا�صي 
بف�صله مـــن الوظيفة كونه م�صمواًل بقانـــون امل�صاءلة والعدالة.. واليوم 
نن�صـــر عـــددًا من الوثائـــق اأبرزها قـــرار الهيئة الوطنيـــة العليا الجتثاث 
البعث وال�صادر يف 2007/4/1 والذي يوؤكد كون املدعو م"موؤيد عزيز 
جا�صم خلف الالمي" ع�صو فرقة يف احلزب املحظور وكذلك منت�صب اىل 
ما ي�صّمـــى بـ"فدائيي �صدام" مثّبت يف حا�صبـــة اللجنة، وارفقت اللجنة 
يف كتابهـــا وثيقـــة بخط موؤيـــد الالمي معنونـــة اىل عدي �صـــدام والتي 

ها: ن�صّ
العزيز...  "�صيدي 

مـــن بنات اأفـــكار واحد من تالمذتكم وهو اأنا وعلـــى اثر تكرمي �صيادتكم 
يل بقـــالدة التمييز كاأف�صـــل رئي�س فرع – نقابة الفنانـــني املو�صيقيني  ] 
ال نـــدري كيف حتّول من عـــازف رق اىل نقيـــب لل�صحفيني[ متخ�س عن 
خاطـــري و�صمـــريي املقال الـــذي ارفقه بر�صالتـــي هذه علمـــًا انني ل�صُت 
ب�صاعر اأو كاتب مقال ]هذا اعرتاف يثبت عدم عمله يف جمال ال�صحافة[ 
واملو�صـــوع ت�صاوؤل عن قائد مالأ الدنيا و�صغل النا�س......" ،  اىل نهاية 
الر�صالـــة التـــي نن�صر جـــزءًا منهـــا اآملني ان جتد هـــذه الوثائـــق طريقها 
لبع�ـــس اجلهات امل�صوؤولة التي تتعامل مـــع موؤيد الالمي باعتباره نقيبًا 

لل�صحفيني مانحًة اياه احلماية الكبرية واالمتيازات..
نقابة ال�صحفيني التي تفتخر باأن موؤ�ص�صها واأول نقيب لها �صاعر العرب 
االأكـــرب حممد مهدي اجلواهـــري والتي �صّمت يف العديـــد من جمال�صها 
العديـــدة خرية �صحفيي البلد اىل ان جـــاء عدي �صدام ح�صني ليختطفها 
ويحّولهـــا اىل منظمة تابعة اىل اللجنة االوملبيـــة عانت وال زالت تعاين 
مـــن ازدواجية نظرة احلكومة وبع�س املوؤ�ص�صات اىل بع�س ال�صحفيني 
العراقيـــني ، ان مطالبتنا ان تاأخذ النقابـــة وال�صحفيني دورهم احلقيقي 
يف العـــراق اجلديـــد امنا تنبع مـــن حر�صنا على هـــذه املوؤ�ص�صة العريقة 

التي اختطفها احد الل�صو�س...

العدد )1701( ال�سنة ال�سابعة - االثنني )18( كان�ن الثاين 2010

عبداهلل ال�سك�تي

ه�اء يف �سبك

)الياكل الع�صي مو مثل اللي يعدها(

املحافظ��ات / ح�سني العامل 
وال�كاالت

اأفـــاد م�صـــوؤول يف �صرطـــة حمافظـــة 
ديـــاىل اأن قـــوة م�صرتكة قتلـــت ثالثة 
يف  القاعـــدة  تنظيـــم  عنا�صـــر  مـــن 
عملية اإنزال جـــوي يف اإحدى القرى 
الزراعية التابعـــة لناحية بهرز اأم�س 

االأحد.
وقال مدير �صرطة ناحية بهرز العقيد 
في�صل املو�صـــوي ، اإن "قوة اأمريكية 
- عراقية م�صرتكة نفذت عملية اإنزال 
جـــوي،  ام�ـــس، قـــرب قرية خـــراب"، 
م�صيفا اأن "العملية اأ�صفرت عن مقتل 
ثالثة من عنا�صر تنظيم القاعدة على 
�صلة مبا ُي�صّمـــى بـ"االأمري" ال�صرعي 
جنـــوب  ملنطقـــة  القاعـــدة  لتنظيـــم 

بعقوبة، املدعو طالل املجمعي".
اىل ذلـــك اأفـــاد م�صدر اأمنـــي م�صوؤول 
يف املحافظـــة اأم�ـــس االأحد، بـــاأن قوة 
م�صرتكـــة اعتقلـــت اأربعـــة اأ�صخا�ـــس 
يف عمليـــة اإنزال جـــوي نفذتها �صمال 
بعقوبة، فيما عرثت قوة من ال�صرطة 
على مـــواد �صديدة االنفجار يف منزل 

مهجور غرب بعقوبة. 
عراقيـــة  "قـــوة  اإن  امل�صـــدر،  وقـــال 
اأمريكية م�صرتكـــة نفذت عملية اإنزال 
جـــوي، يف �صاعـــة مبكـــرة مـــن يـــوم 
ام�ـــس، يف منطقـــة ال�صوامـــرة،  يف 

بعقوبـــة، مبينـــًا اأن "العملية اأ�صفرت 
عن اعتقال اأربعة اأ�صخا�س"، م�صيفًا 
اأن "القوة نقلـــت املعتقلني اإىل اإحدى 
ال�صتكمـــال  الع�صكريـــة  الثكنـــات 

التحقيق معهم". 
ويف ال�صيـــاق نف�صـــه ، ذكر امل�صدر اأن 
كمية  على  ال�صرطة عرثت  مـــن  "قوة 
مـــن مـــادة الــــ )�صـــي فـــور( ال�صديدة 
منـــزل  يف  كي�ـــس  داخـــل  االنفجـــار 
مهجـــور يف منطقة كاطـــون الرازي" 
الذيـــن  االأهـــايل  "دور  اإىل  منوهـــًا 

اأبلغوا عن وجود املواد املتفجرة". 
ويف النا�صرّية ، قال م�صدر م�صوؤول 
يف حمافظة ذي قار اأن مديرية �صرطة 
املحافظـــة  وبالتن�صيـــق مـــع القـــوى 
ال�صانـــدة لهـــا ودائرة �صحـــة ذي قار 
با�صرت بخطة اأمنيـــة متكاملة لتاأمني 
املقد�صـــة  العتبـــات  لـــزوار  احلمايـــة 
�صتمـــر  التـــي  واملواكـــب احل�صينيـــة 
اىل  طريقهـــا  يف  وهـــي  باملحافظـــة 

مدينة كربالء املقد�صة.  
بيـــان  بح�صـــب  امل�صـــدر  وا�صـــاف 
�صحفي �صـــدر عن مديرية �صرطة ذي 
قار وح�صلت املـــدى على ن�صخة منه: 
باتخاذ  �صتقوم  االأمنية  القـــوات  "ان 
اإجراءات امنية م�صددة يف املدن التي 
تكـــون ممـــرا للزائريـــن خـــالل االأيام 
القادمة كما �صت�صـــري دوريات ملرافقة 

املواكب احل�صينية على امتداد حدود 
احلمايـــة  تاأمـــني  وكذلـــك  املحافظـــة 
الالزمـــة للمـــدن واملناطـــق ال�صكنيـــة 
لزيـــارة  �صكانهـــا  �صيتوجـــه  التـــي 

العتبات املقد�صة.
من جانب اخر متكنت قوات ال�صرطة 
يف ذي قـــار مـــن اإلقـــاء القب�ـــس علـــى 
مـــن  خمتلفـــة  بق�صايـــا  مطلوبـــا   21
بينهـــا القتل العمـــد  وال�صروع بالقتل 
والتهديد وحيازة االأ�صلحة واالعتداء 
على موظفني مكلفني بخدمات عامة.   
 امـــا يف بابـــل فقـــد  فر�صـــت القوات 
االمريكيـــة اجـــراءات امنيـــة م�صددة 
بعد تعر�س قاعـــدة كال�صو االمريكية 
اىل  جبلـــة  ناحيـــة  يف  املتواجـــدة 
ق�صـــف ب�صواريـــخ الكاتيو�صـــا لليلة 
الثانيـــة على التوايل. و�صرح م�صدر 
امني يف بابـــل "ان القاعدة تعر�صت 
لق�صـــف م�صـــاء ام�ـــس االول ولليلـــة 
التـــوايل  ب�صواريـــخ  علـــى  الثانيـــة 
الكاتيو�صـــا مـــن دون ان ت�صرح هذه 
القـــوات بخ�صائرهـــا".  م�صيفـــًا "ان 
القـــوات فر�صـــت طوقـــا امنيـــا حول 
التفتي�ـــس  مـــن  و�صـــددت  القاعـــدة 
للقاعـــدة  واملراجعـــني  للداخلـــني 
وابلغـــت احلكومـــة املحليـــة يف بابل 
بانهـــا �صتقوم بالرد من دون ان حتدد 

ماهية اجراءاتها".

تعزيز اخلّطة االأمنية يف ذي قار تزامنًا مع زيارة االأربعني

دي��اىل يف  القاع��دة  تنظي��م  م��ن  اأ�صق��اء  اإرهابي��ن  ثالث��ة  مقت��ل 

املدى / فرا�س القي�سي 
مايـــزال مو�صوع اقرار قانون املوازنة العامة 
للعـــام احلايل مو�صوع �صجـــال كبري فيما بني 
الكتـــل النيابيـــة التـــي يتخـــوف بع�صهـــا مـــن 
اإمكانيـــة ان يكـــون اإقرارهـــا ل�صالح احلكومة 
العراقيـــة اأي ائتـــالف دولـــة القانـــون الـــذي 
�صي�صتغـــل مو�صـــوع اإطـــالق  115 الف درجة 
وظيفيـــة ل�صالـــح الدعاية االنتخابيـــة ، وهذا 
حتـــول كبـــري يف التخوفات التـــي كانت تتجه 
نحو ا�صتغـــالل احلكومة للمال العام ، غري ان 
كتـــاًل اأخرى تذهب اإىل ان مثل هذه التخوفات 

ال ت�صتدعي خمالفة الد�صتور العراقي . 
وقـــال ع�صـــو جمل�ـــس النـــواب عـــن التحالف 
الكرد�صتـــاين حممـــود عثمـــان  ان حتـــركات 
الكتـــل ال�صيا�صيـــة فيمـــا بينهـــا امـــر طبيعـــي 
لت�صكيل جتمعات �صيا�صية كبرية بعد االنتهاء 
من االنتخابات النيابية ومعرفة النتائج التي 
ال اإليهـــا فـــرز االأ�صوات ، معربـــا عن خماوفه 
مـــن ان ي�صتخـــدم املـــال العـــام يف الرتويـــج 
لالنتخابـــات خا�صـــة وان هنـــاك الكثـــري مـــن 

املر�صحني هم موظفون كبار يف احلكومة . 
وكانـــت م�صادر غري ر�صميـــة ممثلة مبنظمات 
غـــري حكوميـــة عراقيـــة ، قـــد اأ�صـــارت اإىل ان 
رئي�س احلكومـــة العراقية قد ي�صتخدم نفوذه 
للتاأثري على �صري االنتخابات من خالل تعيني 
اأ�صخا�س هـــم موالني الئتالف دولـــة القانون 
التي يتزعمها بغية اال�صتحواذ على عدد كبري 

من املقاعد داخل الربملان العراقي اجلديد. 
واأ�صاف عثمـــان لـ)املدى( يف ات�صال هاتفي ، 
ان التحـــركات التي يقوم بها املالكي من خالل 
افتتاحـــه للع�صـــرات مـــن امل�صاريـــع اخلدميـــة 
خا�صـــة يف الوقـــت احلـــايل ومع قـــرب موعد 
االنتخابـــات كلها ت�صـــب يف م�صلحته كدعاية 
انتخابيـــة له خا�صة وانهـــا تعطي ال�صرعية له 
ب�صفتـــه رئي�صـــا للحكومـــة وال احـــد ي�صتطيع 
منعـــه من مت�صيـــة اأمـــور الدولة خا�صـــة التي 

تتعلق باملواطن ،  
وفيمـــا يخ�س هيئـــة امل�صاءلـــة والعدالة ا�صار 
عثمان اىل انه كان من ال�صروري تعيني ق�صاة 

خمت�صـــني وبعيديـــن عـــن اإي تاأثـــري �صيا�صي 
حتى تخرج كل قراراتهم حيادية عادلة خا�صة 
وان الق�صاء العراقي االن يتمتع باال�صتقاللية 
املطلقـــة ، الفتـــا اىل ان تعيـــني موظفـــني لهـــم 
انتماءاتهم ال�صيا�صية يربـــك العمل ال�صيا�صي 
ويجعـــل قراراتها مو�صع �صكـــوك لدى جميع 
الكتـــل ال�صيا�صيـــة خا�صة وان قـــرار ا�صتبعاد 
املر�صحـــني يف الوقـــت احلـــايل جـــاء متاأخرا 
لقـــرب االنتخابات وهـــو ما قد يربـــك العملية 

االنتخابية . 
وكان رئي�س جمل�س النـــواب اياد ال�صامرائي 
اكـــد يف وقـــت �صابـــق ان رئا�صـــة اجلمهورية 
لديهـــا الوعـــي الكامـــل بالق�صايـــا الد�صتورية 

وعندهـــا مـــن امل�صت�صارين الذيـــن ي�صاعدونها 
االنتخابـــي.  ال�صلـــوك  قانـــون  مو�صـــوع  يف 
قانـــون  ان  يقولـــون  "الذيـــن  ان  مو�صحـــًا 
ال�صلـــوك االنتخابي غـــري د�صتوري يف بع�س 
الفقـــرات قـــد يكونـــون م�صتندين علـــى بع�س 
مي�صـــي  عندمـــا  لكـــن  الد�صتوريـــة،  املـــواد 
االأمـــر يف جمل�ـــس النـــواب ف�صيكت�صـــب قوته 
و�صرعيته ممـــا يقره جمل�س النـــواب"، مبينا 
بالقـــول: "راأيي ال�صخ�صي يتمثـــل مب�صاألتني 
هما اأن جميع الكتـــل بحاجة اىل ان ال ت�صتغل 
اجهـــزة الدولة ل�صالـــح اي م�صـــوؤول يف هذه 
االنتخابات، ال اجهزة الدولة وال اموالها باأي 
�صـــكل مـــن اال�صـــكال يف الدعايـــة االنتخابية، 

بـــني  العدالـــة  توفـــر  عـــدم  اىل  يـــوؤدي  فهـــذا 
املر�صحني وبـــني القوائـــم االنتخابية بالتايل 
ينبغـــي ان تو�صع اق�صى درجات الرقابة على 

كل م�صوؤول يف الدولة". 
من جهته عرب ع�صو جمل�س النواب وائل عبد 
اللطيف عن خ�صيته من اقرار املوازنة العراقية 
والدرجـــات  التعيينـــات  اإطـــالق   وبالتـــايل 
الوظيفية وهذه كلها ت�صب مل�صلحة احلكومة 
توفـــر  مـــا  وهـــي  االنتخابـــات  يف  العراقيـــة 
لرئي�س احلكومـــة الدعاية االنتخابية املالئمة 

وال�صرورية يف هذا الوقت احل�صا�س. 
وا�صاف عبد اللطيف لـ)املدى( اإننا يف الربملان 
�صبـــق وان طالبنـــا ب�صـــرورة اإ�صـــدار قانون 

ال�صلـــوك االنتخابـــي لكبـــح جماح مثـــل هكذا 
اأمور قد تخـــدم اأطرافًا معينة لهـــا االإمكانيات 
احلكوميـــة لتوظفهـــا ل�صاحلهـــا وهـــو خالفـــًا 
ملا ن�صـــرح به من �صـــرورة اإجـــراء انتخابات 
عادلـــة ونزيهـــة وتتمتـــع بال�صفافيـــة املطلقة ، 
وفيما يخ�س قرارات هيئة امل�صاءلة والعدالة 
اعتـــرب اأن الهيئة �صرعية ومـــن حقها ان متنع 
اي مر�صـــح مـــن امل�صاركـــة يف االنتخابات يف 
حـــال اكت�صاف وثائق تدين املر�صح او القائمة 
كمـــا الميكن ان يكون داخـــل الربملان العراقي 
مـــن هم ال يحملـــون ال�صهـــادات م�صريا اىل ان 
املرحلـــة املقبلـــة يجـــب ان تكون مرحلـــة بناء 
وتطويـــر ملعاجلة اخللـــل الوا�صح والتق�صري 
يف جميـــع املجـــاالت التـــي تخ�ـــس املواطـــن 
العراقـــي ، موؤكـــدا ان العراقيـــني ال يريـــدون 
العودة اىل املربع االول بل يريدون برملانيني 
من ذوي اخلربة والكفـــاءة والنزاهة. منوها 
ان من حـــق اي مر�صح منع من االنتخابات ان 
يلجـــاأ اىل اللجنة التمييزية والتي هي م�صكلة 
من ق�صـــاة ذوي نزاهة كبـــرية ومعروفني يف 
الو�صط الق�صائي . م�صريًا اىل ان قانون هيئة 
اجتثـــاث البعـــث عندمـــا �صـــدر كان ال ي�صمـــح  
بالرتويـــج  ي�صمـــح  ال  كمـــا  بالعـــودة  للبعـــث 

الأفكاره .  
مـــن جهتـــه قـــال القيـــادي يف ائتـــالف دولـــة 
القانـــون عبا�ـــس البياتـــي: ان "احلديـــث عن 
قانـــون ال�صلـــوك االنتخابي وجعـــل احلكومة 
ال�صغـــط  هدفـــه  اعمـــال  ت�صريـــف  حكومـــة 
ال�صيا�صي علـــى احلكومة".وا�صـــاف البياتي 
يف ت�صريحـــات �صحافيـــة ان "جعل احلكومة 
ت�صريـــف  االنتخابـــات حكومـــة  مـــدة  خـــالل 
اعمال كالم فـــارغ ال ا�صا�س له من الد�صتورية 
والقانونية"، مبينا ان الد�صتور هو من يحدد 
ال�صالحيات وال ينبغي القفز فوق الد�صتور".

وا�صار اىل ان قانون ال�صلوك االنتخابي هدفه 
�صيا�صي والفقرة التي تتعلق بجعل احلكومة 
حكومـــة ت�صريـــف اعمـــال يراد منهـــا ال�صغط 
علـــى احلكومـــة ولي�س المـــر اخر كمـــا يدعي 

البع�س".

نواب: خماوف من ا�صتخدام املال العام يف الرتويج لالنتخابات

حمم�د عثمان : امل�ساريع التي 
يفتتحها املالكي ت�سب ل�ساحله 

االنتخابي.

وائل عبد اللطيف: اإطالق امل�ازنة 
العامة �سي�سب يف م�سلحة ائتالف 
دولة القان�ن

كيف حتول عازف الرق اىل نقيب لل�صحفين؟!

الر�صالة التي وجهها م�ؤيد الالمي اىل عدي �صدام

يف قب�صة العدالة

بغداد / املدى
قـــال رئي�ـــس ديـــوان رئا�صـــة اجلمهوريـــة ن�صـــري العـــاين انـــه رف�ـــس الرت�صيـــح 
لالنتخابـــات املقبلة عن جبهـــة التوافق التي ينتمي اإليها، م�صـــريا اىل ان من�صبه 

لي�س  من املنا�صب التي تقع �صمن املحا�ص�صة.
واأو�صح العاين:"رف�صت الرت�صيح لالنتخابات النيابية املقبلة عن جبهة التوافق 
الأين اأحظى مبن�صب وظيفي يف رئا�صة اجلمهورية"، معتربا ان بقاءه يف من�صب 
رئي�ـــس ديـــوان الرئا�صة "لي�ـــس له عالقة باملنا�صـــب التي �صتخ�صـــع للمحا�ص�صة 

االنتخابية كرئا�صة اجلمهورية ومن�صب رئا�صة الوزراء ورئا�صة الربملان".
واأ�صـــاف ان "ال�صبـــب الثـــاين لعـــدم تر�صيحه هـــو تر�صيـــح زوجته النائبـــة اآالء 

ال�صعدون اىل االنتخابات عن جبهة التوافق".

ن�ص��ر الع��اين: من�صبي لي�س 
من �صمن املحا�ص�صة

بغداد/ غزوان عمران
با�صـــرت دائـــرة اال�صالح بتطبيـــق برناجمهـــا للعام 
احلـــايل 2010، يف ال�صجـــون التابعـــة لها يف عموم 
املحافظـــات، مبا يتالءم وحاجـــة املوقوفني والنزالء 

يف �صجونها مبحافظات البالد.
دائـــرة  تقريـــر  ان  العـــدل  واكـــد م�صـــدر يف وزارة 
اال�صـــالح لن�صاطات ادارات ال�صجون يف املحافظات 
ت�صمـــن ن�صاطـــات جديـــدة ا�صتنـــادا اىل توجيهـــات 
الوزارة للعام احلايل. وافاد امل�صدر ان �صجن املعقل 
با�صـــر ترويـــج معامـــالت االإفـــراج ال�صرطـــي للنزالء 
امل�صمولـــني وح�صـــب اال�صـــول. كما ت�صمـــن متابعة 
معامـــالت املوقوفني واملوقوفـــات يف الق�صم ممن ما 

زالت ق�صاياهم رهـــن التحقيق مع مراكز ومديريات 
ال�صرطة ومت متديد موقوفية البع�س منهم. وا�صاف 
امل�صدران �صعبة البحث االجتماعي يف �صجن املعقل 
قامـــت باال�صـــراف علـــى توزيـــع م�صتحقـــات النزالء 
ومتابعة ق�صاياهم وبالتن�صيق مع ال�صعبة القانونية 
كاالفـــراج ال�صرطـــي واحت�صـــاب الدرجـــة القطعيـــة 
ومرافقة جلان حقوق االن�صان اثناء زيارتهم للق�صم.  
وا�صـــار امل�صـــدر اىل ان ادارة �صجـــن املعقـــل قدمـــت 
ت�صهيالت للنـــزالء االجانب والعرب واملنقطعة عنهم 
املواجهـــة ب�صبـــب بعـــد امل�صافة و�صعوبـــة التوا�صل 
مع ذويهم عـــن طريق منحهم حـــق االت�صال الهاتفي 
بعـــد عر�صهم علـــى الباحث االجتماعـــي مو�صحًا  ان 

ادارة �صجن العمارة اجرت لنزالئها ن�صاطات ثقافية 
وعملية وريا�صية تق�صمت بـــني افتتاح مكتبة علمية 
واجـــراء حما�صـــرات دينيـــة واجتماعيـــة وتوعوية 
ا�صافـــة لتن�صيـــط دور ا�صحـــاب احلـــرف واملهن من 
النـــزالء وت�صغيلهـــم �صمـــن اخت�صا�ـــس كل منهـــم، 
ا�صافـــة اىل فتـــح دورات يف جمـــال تعليـــم البنـــاء 
والنحـــت واخلياطـــة. ولفت امل�صـــدر اىل ان التقرير 
ت�صمـــن ن�صاطـــات �صجون البلديـــات واحللة ودياىل 
والنا�صريـــة واملثنـــى وثبتـــت يف جمملهـــا التزامـــا 
بربنامـــج الـــوزارة للعـــام 2010 لل�صجـــون التابعة 
للـــوزارة، موؤكـــدًا يف جمملهـــا تطابقـــا يف تقاريـــر 

ال�صجون اعاله.

العدل تطبق برناجمها الإ�صالحي يف ال�صجون للعام احلايل

بغداد /املدى
ت�صلـــم  وزير اخلارجيـــة  هو�صيار 
زيبـــاري ام�ـــس ن�صخة مـــن اأوراق 
اعتمـــاد كل من حممد كمـــال الدين 
ب�صفته �صفريًا جلمهورية بنغالد�س 
يف بغـــداد ، و فام �صـــي تام �صفريًا 
جلمهورية فيتنام ب�صفة غري مقيم 
اري�صتـــايف  زوراب  و  بغـــداد  يف 
ك�صفري جلمهورية جورجيا ب�صفة 

غري مقيم يف بغداد. 
وجرى خالل االجتماعات  املنفردة 
مع ال�صفـــراء والتي ح�صرها  لبيد 
عبـــاوي وكيـــل وزارة اخلارجيـــة 

ال�صيا�صـــي  التخطيـــط  ل�صـــوؤون 
ورئي�ـــس  الثنائيـــة  والعالقـــات 
اآ�صيـــا واأفريقيـــا ورئي�ـــس  دائـــرة 
دائـــرة  ورئي�ـــس  اأوربـــا  دائـــرة 
املرا�صيـــم وكالـــة  بحـــث العالقات  
مـــع دولهـــم والتاأكيد علـــى حر�س 
احلكومة بتو�صيـــع دائرة التمثيل 
الدبلوما�صـــي كـــي يعـــود العـــراق 
اال�صـــرة  يف  الالئـــق  موقعـــه  اإىل 

الدولية. 
هـــذا ومتنـــى الوزير لهـــم النجاح 
مبديـــًا ا�صتعداد الـــوزارة لت�صهيل 

مهمتهم. 

زيباري يت�صلم اأوراق اعتماد �صفراء 
بنغالد�س وفيتنام وجورجيا

بغداد /املدى
قـــال ع�صـــو جمل�س النواب عـــن قائمة االحتـــاد اال�صالمي الكرد�صتـــاين عمر علي 
ح�صـــني "ان الفرتة املتبقية ق�صرية جدا من عمـــر الربملان وان�صغال اغلب اع�صاء 

املجل�س باالنتخابات �صيوؤثر �صلبا على اداء املجل�س".
وا�صـــاف ح�صني  بح�صب )وكالة انبـــاء االعالم العراقـــي/واع( " انه وبعد اقرار 
امليزانيـــة لـــن يكـــون هنـــاك اأي ن�صـــاب قانـــوين و�صيتفـــرغ النـــواب اىل االعداد 
لالنتخابـــات والتح�صري للدعاية  االنتخابيـــة وبهذا �صتوؤجل الكثري من القرارات 
اىل الـــدورة القادمـــة " م�صريًا اىل انه قـــد يكون هناك اقـــرار لبع�س القوانني يف 
اال�صبـــوع القادم لرمبا ت�صل ع�صرة قوانني  اما البقية ف�صيتم ترحيلها اىل الدورة 

املقبلة " منوهًا اىل ان الفرتة الد�صتورية للربملان هي لغاية 15 /3 ".

نائب: ان�صغال اأغلب النواب بالدعاية 
النتخابية اأثر �صلبًا على اأداء املجل�س

بغداد / املدى
قال وزيـــر �صوؤون ال�صهـــداء و�صحايا 
االأنفـــال يف حكومـــة اإقليـــم كرد�صتان 
جميـــد حمـــد اأمـــني اإن قانـــون القبور 

اجلماعية فيه الكثري من الثغرات. 
القبـــور  "قانـــون  اأن  اأمـــني  واأو�صـــح 
اجلماعيـــة فيه الكثـــري مـــن الثغرات، 
وقد اجتمعنا مع اللجنة العليا التابعة 
ملجل�س الوزراء امل�صكلة لهذا الغر�س، 

وقـــد بينا لهـــم اأن القانون احلايل غري 
متكامل كما اأنه يقيدنا".

واأ�صاف اأمني "القانون الذي �صنتقدم 
به مـــع االأطراف االأخـــرى بخ�صو�س 
متكامـــل  قانـــون  اجلماعيـــة،  القبـــور 
وي�صع امل�صـــاكل يف مواقعها وال يقلل 
من حجمهـــا وي�صمح عند نب�س القبور 
اجلماعيـــة بح�صور اأقـــارب ال�صحايا 

يف مرا�صيم النب�س".

اأمن: قانون القبور اجلماعية مليء 
بالثغرات


