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اعتماد نظام التحميل للجامعات واملعاهد

اخلّدج.. اأملهم �ضعيف يف العي�ش

منتخبنا يواجه اليمن.. وموفق يوؤكد جاهزيته لتحقيق الفوز15

يف  حدثت  التي  الأخييرة  العتقالت  حملة  اأعقبت  دائما،  يحدث  مثلما 
التي  ال�سيا�سية  الحتجاجات  من  موجٌة  اأخييرى،  وحمافظات  املو�سل 
املقبو�ض  الأ�سخا�ض  يف  وراأت  حكوميا  تع�سفا  العتقالت  يف  وجدت 

عليهم �سحايا اأبرياء لذلك التع�سف املفرت�ض.
املعتقلني  براءة  اأعلنوا  الق�ساء  ل�ستباق  ا�ستنفروا  الذين  ال�سيا�سيون 
يكلفوا  اأن  دون  من  �سدامية،  اأو  قاعدية  لتنظيمات  النتماء  تهمة  من 
دواعي  عن  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  من  ال�ستف�سار  عناء  اأنف�سهم 
املماثلة،  ا�ستنفار حدث يف كل احلالت  العتقال ومدى �سرعيته..وهو 
احلريات  حماة  مبظهر  بالظهور  والرغبة  الإعالمية  الدوافع  و�ستكون 
مقبولية  الأكيير  التف�سر  هي  والتع�سف  الظلم  ومنع  الإن�سان  وحقوق 

لهذا الهياج.
وفيما ل ي�ستطيع اأحد اأن ينكر اأن ال�سجون دائما ل تخلو من مظلومني، 
واإن من الواجب الإن�ساين والوطني الدفاع بكل قوة عن اأولئك املظلومني 
والعمل على منع الظلم ورفعه..فاإن املنطق يذهب مقابل هذا اإىل العمل 
عمليا، ولي�ض دعائيا، على تاأكيد براءة الربيء من خالل توفر املعلومات 

التي توؤكد الرباءة وتدين اجلهة املتع�سفة لإنهاء حالت الظلم.
اأو مدنية يذهب هذا  اأية جهة �سيا�سية  لالآن مل تلحظ النا�ض �سلوكا من 
املذهب الذي يوفر املعلومات ويقدم احلقائق التي حترج جهات العتقال 
وتدينها، برغم اأن اأبرياء فعال كانوا قد اعتقلوا وتاأخر اإطالق �سراحهم، 
بالأمر  لي�ض  الييربيء  بييراءة  توؤكد  معلومات  على  احل�سول  اأن  وبرغم 
ومعها  الإعالمية  الدوافع  اأن  يف  التفكر  اإىل  يدعو  ما  الع�سر..وهذا 
ال�سو�سرة ال�سيا�سية هي التي حترك الكالم العام املفرغ من اأية حقائق 
ومعلومات عن تع�سف وظلم بحق اأبرياء مظلومني، مما يفقده �سدقيته 
الذي  الأميير  وهو  به،  الوثوق  وعدم  للت�سكيك  مبا�سرة  عر�سة  ويجعله 
يحدث اأي�سًا لكثر من الت�سريحات الأمنية احلكومية التي تتحدث عن 
اأنهم ل  القب�ض على جمرمني ومطلوبني متورطني وقد يتبني بعد حني 

جمرمون ول متورطون مطلوبون.
ر على اأنه ت�سليل لل�سلطات  بخالف هذا فاإن هذا الهياج من املمكن اأن ُيَف�سَّ
وحتري�ض عليها واإعاقة للجهد الأمني وتوفر غطاء للجرمية واملجرمني. 
ومن املوؤ�سف اأن الكثر من حالت الهياج الإعالمي ال�سابقة كانت تنتهي 
مبا ل يخدم �سمعة املهيجني ول يف�سح متع�سفني ظاملني، ومبا يوؤكد اأما 

طابعها الدعائي الإعالمي اأو دوافعها ال�سيا�سية غر الربيئة.
على  والييعييثييور  �سنوات  قبل  ال�سلوك  ذلييك  تربير  املمكن  ميين  كييان  وقييد 
املفرَتَ�ض  الن�سج  بعد  ولييكيين  وثييقييافيييييًا،  و�سيا�سيًا  اأميينيييييًا  م�سوغاته، 
الن�سبي وتراجع دوافع  ل�سيا�سيني وم�سوؤولني والذي وفره الإ�ستقرار 
يكون  لن  الأمنية  الإجييراءات  يف  واجلهل  والع�سبيات  والإنتقام  الثاأر 
ل  كما  الأميين  تخدم  ل  التي  ال�سيا�سية  ال�سلوكيات  بهذه  القبول  ممكنا 
الكذب  امييتييزاج  يف  حقوقهم  ت�سيع  الييذييين  احلقيقيني  الأبييرييياء  تخدم 

بال�سدق و�سياع احلدود بينهما يف غمرة التهييج والدعاية الإعالمية.
املدى

حني ميتزج الكذب بال�ضدق
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اإلستثمار العربي

ال�ي�وم ف�ي امل�ك�ت�ب�ات

وا�شنطن/وكاالت
امل�سوؤولني  كبار  مع  لقاءاته  اإطييار  يف 
رئي�ض  التقى  الأمييريييكييييية،  الإدارة  يف 
والوفد  طييالييبيياين  جيييالل  اجلييمييهييورييية 
رئي�ض  الأبي�ض،   البيت  يف  له  املرافق 
اليييولييييات املييتييحييدة المييريييكييييية بييياراك 
اوباما،  واجلرنال جيم جونز م�ست�سار 

الأمن القومي الأمريكي.
واوباما  طييالييبيياين  الرئي�سان  وبييحييث 
عن  �ييسييادر  �سحفي  ت�سريح  بح�سب 
الهتمام  ذات  امل�سائل  الأبي�ض  البيت 
الرئي�ض  حتيييييدث  حيييييييث  امليييي�ييييسييييرتك، 
جهود   عن  وتقدير  باهتمام  المريكي 
القوى  تييوحيييييد �ييسييفييوف  طييالييبيياين يف 
اليييعيييراقييييييية و احلييييفيييياظ عيييليييى وحييييدة 
الييعييراق،  مييوؤكييدًا ان الييوليييات املتحدة 
قانون  لإ�سدار  العراقية  اجلهود  تدعم 

الإنتخابات.
 وجدد  اوباما  بح�سب )رويرتز( التزام 
الوليات املتحدة بالعمل مع العراقيني 

والتقدم  وال�ييسييتييقييرار  الأمييين  ل�سمان 
الإقت�سادي،   والزدهييييييار  ال�سيا�سي 
ليتمكن العراقيون من حتمل م�سوؤولية 
اأم�ض  ان�سم  اوباما  وكييان  م�ستقبلهم. 
الول الثالثاء ب�سورة مفاجئة لجتماع 
بني  رئي�ض اجلمهورية وم�ست�سار الأمن 

القومي الأمريكي جيم جونز. 
وبح�سب الت�سريح: ان )اأوباما( اعرب 
طالباين  الرئي�ض  لقيادة  تقديره  عيين 
لعملية تعزيز روح الوحدة يف العراق 
و�سجعه على موا�سلة جهوده يف هذا 

ال�سدد". 
التي  للجهود  دعمه  عن  اأوباما  واأعييرب 
انتخابي  قانون  لتبني  العراق  يبذلها 
الوليات  دعم  جديد  من  "قريبا" واأكد 
امليييتيييحيييدة اليييتيييطيييورات الييداخييلييييية يف 
م�سوؤولية  العراقيني  تويل  "مع  البالد 
الييوليييات  دعيييم  جمييييددا  م�ستقبلهم". 
املتحدة  العراق واأن الوليات املتحدة 
العراقي  ال�سعب  دعيييم  يف  �ست�ستمر 

وتقوية دعائم الدميقراطية فيه .
ال�ستثمار  مييوؤمتيير  الجتماع  وتيينيياول 
اخليييا�يييض بييالييعييراق امليييزميييع عييقييده يف 
وا�سنطن يف الفرتة )20- 21( ت�سرين 
كييربيييات  مبيي�ييسيياركيية  اجلييييييياري،  اأول 
ورجال  والعراقية  المريكية  ال�سركات 
الأعمال وكبار امل�ستثمرين يف البلدين.
ات�سال  تلقى  اجلمهورية  رئي�ض  وكان 
املتحدة  الييوليييات  رئي�ض  ميين  هاتفيا 
الأمركية باراك اأوباما، الثنني املا�سي 
، رحييب ميين خيياللييه  بييزيييارة  طالباين 
الييوليييات املييتييحييدة المييريييكييييية، معربا 
رئي�ض اجلمهورية  بتمتع   �سروره  عن 
دوام  لييه  ومتمنيا  اجليييييدة،  بال�سحة 
الن�سال  ملوا�سلة  وال�سالمة،  ال�سحة 

يف قيادة العراق.
امام  الييعييراق  اأن  طييالييبيياين:  واأو�ييسييح 
اىل  داعيا  وهامة،  م�سرية  انتخابات 
يف  للعراق  الأمريكي  الدعم  موا�سلة 

خمتلف املجالت.

بعد االإ�شادة بدوره يف احلفاظ على وحدة العراق

ط�الباين يجتم�ع م�ع اأوبام�ا ف�ي البي�ت الأب�ي�ش 
ل�بحث تعزيز العم�لية الدميقراط�ية

دم�شق/ الوكاالت
اإىل  العزيز  الله بن عبد  امللك عبد  ال�سعودي  العاهل  و�سل 
دم�سق ام�ض الأربعاء، يف اأول زيارة له منذ ت�سلمه مقاليد 
بني  العالقات  عييودة  على  موؤ�سر  يف  �سوريا،  اإىل  احلكم 
الذي  التوتر  اأعييقيياب  يف  طبيعتها،  اإىل  العربيني  البلدين 

�سابها لعدة �سنوات.
اأن  والريا�ض  دم�سق  من  كل  يف  ر�سمية  م�سادر  واأكيييدت 
ا�ستجابة لدعوة  تاأتي  اإىل دم�سق  ال�سعودي  العاهل  زيارة 
تلقاها من "اأخيه" ب�سار الأ�سد، رئي�ض اجلمهورية العربية 
"�سانا" ال�سورية  وكالة  بح�سب  تقارير  واأكدت  ال�سورية. 
الله  عبد  امللك  م�ستقبلي  مقدمة  يف  كان  الأ�سد  الرئي�ض  اأن 
الييدويل،  دم�سق  مطار  اإىل  و�سوله  لييدى  العزيز  عبد  بيين 

م�سرة اإىل اأن  العاهل ال�سعودي يرافقه "وفد ر�سمي رفيع 
امل�ستوى."

وتوترت العالقات بني الريا�ض ودم�سق يف اأعقاب اغتيال 
رئي�ض الوزراء اللبناين الراحل، رفيق احلريري، مطلع عام 
"حزب الله"، الذي تدعمه �سوريا،  2005، يف تفجر اتهم 

بال�سلوع فيه.
قام  التي  بالزيارة  ال�سدع  لييراأب  الرامية  اجلهود  وبييداأت 
ال�ستخبارات  رئي�ض  العزيز،  عبد  بيين  مقرن  الأمييير  بها 
قالت  حيث  املا�سي،  �سباط   15 يف  ل�سوريا  ال�سعودية، 
"اأهمية  على  �ييسييددت  ر�ييسيياليية  حمل  اإنيييه  �ييسييورييية  ميي�ييسييادر 
التن�سيق والت�ساور بني اجلانبني، ملا فيه م�سلحة ال�سعبني 

ال�سقيقني وال�سعوب العربية".

العاهل ال�ضعودي ي�ضل دم�ضق يف اأول 
زيارة ر�ضمية ل�ضوريا

مفو�ضية النتخابات ترجح 
اعتماد نظام القائمة 

املفتوحة يف القرتاع املقبل
بغداد/ املدى

رجحت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات اأن يتم اعتماد نظام القائمة املفتوحة 
يف النتخابات النيابية املقبلة.

 وقال رئي�ض الإدارة النتخابية يف املفو�سية قا�سم العبودي بح�سب وكالة )اآكانيوز( 
ام�ض الربعاء اإن "جميع التوقعات تذهب اإىل اعتماد نظام القائمة املفتوحة �سمن 
النواب ب�سفتهم ممثلي  ال�سيء يحدده اع�ساء جمل�ض  قانون النتخابات وان هذا 
ال�سعب"، م�سرا اىل اأن "املفو�سية اأجرت جميع ا�ستعداداتها لإجراء النتخابات". 
واو�سح العبودي اأنه "مت زيادة عدد املر�سحني يف الدائرة الواحدة، حيث �سي�سار 
اىل م�ساعفة املقاعد املخ�س�سة للدائرة الواحدة، واأن املفو�سية على اأمت ال�ستعداد 
ابلغت  "املفو�سية  اأن  العبودي  وا�ساف  املحدد".  موعدها  يف  النتخابات  لجراء 
جميع الكتل ال�سيا�سية ب�سرورة ال�سراع لإقرار قانون النتخابات يف املوعد الذي 

حدد وهو منت�سف ال�سهر اجلاري".
 وحدد جمل�ض النواب منت�سف ت�سرين الول اجلاري موعدًا نهائيًا للت�سويت على 
قانون النتخابات النيابية، الذي تاأخر نتيجة للخالفات بني الكتل ال�سيا�سية على 

نقطتني رئي�سيتني هما نوع نظام القائمة وق�سية النتخابات يف كركوك.

 بغداد /يو�شف املحمداوي
حّل ع�سو جمل�ض النواب والقيادي البارز 
يف حييزب الييدعييوة الييدكييتييور علي الأديييب 
اخلمي�ض(  )�ييسيييييف  �سفحة  عييلييى  �سيفًا 
ُمناق�سًا اأهم التطورات ال�سيا�سية يف حزب 
الدعوة و اداء احلكومة يف الفرتة الأخرة 
يف  ال�سطح  عييلييى  تطفو  الييتييي  واملييلييفييات 
جمل�ض النواب، كا�سفًا اأوراقه ال�سخ�سية 
لي)املدى( واأهم ال�سياقات التي يعمل وفقها 

مبّينا  اليينييواب،  وجمل�ض  الييدعييوة  حييزب 
العديد من ال�سلبيات التي ميّر بها املجل�ض 
واداوؤه، جميبًا على �سوؤال يتعلق بوجود 
عالوي  اأييياد  وبييني  القائمة  بني  ات�سالت 
بقوله  املطلك  و�سالح  الها�سمي  وطييارق 
:" ل نريد ان نكون ج�سرًا لعبور البع�ض 
حتت  نختلف  ذلييك  بعد  ثييم  الييربملييان،  اىل 
قبته خا�سة بعد الت�سريحات التي يطلقها 

هوؤلء ال�سا�سة �سابقًا وحاليا" .

بي"املوقف  و�يييسيييف  ميييا  الأدييييييييب  وبييييييّرر 
باري�ض  موؤمتر  يف  حدث  الييذي  ال�سلبي" 
قائاًل :" علينا احلذر من بع�ض العالميني 
خمابراتية  اجهزة  احلقيقة  يف  هم  الذين 
بع�ض  لال�سف  ،ولكن  العالم  با�سم  تعمل 
املوؤمتر  ذليييك  حيي�ييسييروا  الييذييين  البعثيني 
ا�ييسييتييغييلييوا تييلييك الييتيي�ييسييريييحييات وقييامييوا 
بت�سويه احلقيقة " واأ�ساف " " ان موؤمتر 
تابعة  بعنا�سر  م�سحونًا  كييان  بييارييي�ييض 

على  بتاأثرها  ومعروفة  ال�سابق  للنظام 
لليون�سكو" ، ومن جانب  الهيئة الدارية 
م�ساألة رواتب جمل�ض  الأديب  ناق�ض  اآخر 
للعدالة"  بي"جمانبة  و�سفها  التي  النواب 
يف  لنا  �ست�سكل  المييتيييييازات  "هذه  واأن 
على  يرتبون  وجتعلهم  طبقات  املجتمع 

ا�س�ض طبقية".

ن�س احلوار �س3

الأديب ل�           : موؤمتر باري�ش كان م�ضحونًا بعنا�ضر اإعالمية تابعة للنظام ال�ضابق

بغداد/ املدى
الجتماعية  واليي�ييسييوؤون  العمل  وزيييير  اعييليين 
منع  الربييعيياء  ام�ض  را�ييسييي  ال�سيخ  حممود 
دخول العمالة الجنبية التي ا�سبحت �سائعة 
املكاتب  تراخي�ض  وقييف  قييرر  كما  البالد،  يف 

التي تنظم عملية جلبهم.
مييوؤمتيير �سحايف  اليي�ييسيييييخ را�ييسييي يف  وقيييال 
العمالة  دخيييول  مينع  احليييايل  "القانون  ان 

ر�سمية".  مبييوافييقييات  ال  لييلييعييراق  الجيينييبييييية 
اخل�سو�ض  بهذا  �سكلت  "جلنة  ان  وا�ييسيياف 
واخلارجية  والداخلية  العمل  وزارات  ت�سم 
العامة  المانة  عن  ف�سال  املخابرات،  وجهاز 
ملجل�ض الوزراء لل�سيطرة على هذه الظاهرة"، 
لت�سريع  �ستمهد  اللجنة  "هذه  ان  اىل  م�سرا 
الجنبية  العمالة  ودخييول  عمل  ينظم  قانون 

يف حال تطلب المر ذلك".

وخ�سو�سا  الجيينييبييييية  الييعييميياليية  وتيييتيييوافيييد 
الو�ساع  حت�سن  مع  الييعييراق  اىل  الآ�سيوية 
الميينييييية، عييلييى الييرغييم ميين ارتيييفييياع معدلت 
بح�سب  باملئة،   16 اىل  البلد  هذا  يف  البطالة 
الآ�سيوي  العامل  ويتلقى  الر�سمية.   الرقييام 
دولر  و300   150 بني  يييرتاوح  �سهريا  راتبا 

ح�سب اخلربة.
تفا�شيل �س4

اإي���ق���اف م��ن��ح ت��راخ��ي�����ش ل��ل��ع��م��ال��ة الأج��ن��ب��ي��ة
بغداد � الرباط / وكاالت 

بعد اإلقاء القب�ض عليهم موؤخرا يف عدد من املدن املغربية 
،احيل اىل حمكمة ال�ستئناف بالرباط، 25 ع�سوا �سمن 
لتنفيذ  ارهابيني   جتنيد  يف  متخ�س�سة  'اإرهابية  �سبكة 
للعمليات  وميير�ييسييحييني  الييعييراق  يف  انييتييحييارييية  عمليات 
ال�سومال  يف  القاعدة  تنظيم  بها  يقوم  التي  الرهابية  
وكالة  بح�سب  ق�سائي  م�سدر  واأو�ييسييح  واأفغان�ستان'.  
لهوؤلء  وجهت  العامة  النيابة  اأن  العراقية:  ال�سحافة 
وارتكاب  لإعييداد  اإجرامية  ع�سابة  'تكوين  تهم  املتهمني 
اأعمال اإرهابية يف اإطار م�سروع جماعي يهدف اإىل امل�ض 
والرتهيب  التخويف  بوا�سطة  العام  بالنظام  اخلطر 
وجمع  وتييقييدمي  حمييظييورة  جلماعة  والنييتييميياء  والعنف 

وتدبر اأموال من اأجل ا�ستخدامها يف عمل اإرهابي'. 

اإحالة 25 مغربيًا اىلالق�ضاء 
لتجنيدهم اإرهابيني 

اأعلن اأحد العراقيني يف 10/6 اأنه 
اأرغم على �سرب بول اجلنود  قد 
يف  احتجازه  عند  الربيطانيني 
اأي�سًا  واأعييليين  الب�سرة،  معتقل 
دفعوا  الربيطانيني  اجلنود  ان 
وقد  التواليت،  فتحة  يف  براأ�سه 
جييياءت هيييذه الأقيييييوال يف اإفيييادة 
بي  اليييييه  اأ�ييسيير  قييبييل �سخ�ض  ميين 
التحقيق  يف  وذلييك   ،)Doo5(
العلني بق�سية مقتل بهاء مو�سى 
قبل  من  اأي�سًا  معتقاًل  كان  الييذي 

الربيطانيني، وكان يعمل موظف 
بالب�سرة  فيينييدق  يف  ا�ييسييتييقييبييال 
ال�ساهد  واأعيييلييين   .2003 عييييام 
الهيثم  ابن  فندق  مالك  ابن  وهو 
اآنذاك يف اإفادته ان اأحد اجلنود 
راأ�سه  بييقييوة  دفيييع  الييربيييطييانيييييني 
تذهب  حيث  التواليت  قعر  عند 
النتانة ل  الف�سالت حيث رائحة 
الر�سمي  التحقيق  ويف  تييطيياق. 
ذلك  على  اأرغم  اأنه  ال�ساهد:  اأفاد 
اأي�سًا  الو�سع �ساعة كاملة واأفاد 

ان ماء �ساخنًا �سب على ج�سده 
مع  النحناء  بعدئذ  منه  وطلب 
فتح ذراعيه ثم و�سع اأحد اجلنود 
الربيطانيني قنينة ماء بني يديه 
اأبدًا  املاء  اإييياه عدم حتريك  اآمييرًا 
ول  م�ستحياًل  الأمييير  هييذا  وكيييان 
مل  وان  عليه  اإنيي�ييسييان  اأي  يييقييدر 
اأفعل ذلك واأنفذه بحذافره فاإنه 

�سيجلب قنينة اأخرى.
تبول  قد  كان  ان  ال�ساهد  و�سئل 

عليه اأحد اجلنود فاأجاب: نعم.

كييمييا �ييسييئييل عييين الييبيييييانييات التي 
تختلف  والتي  اإفييادتييه  يف  كتبها 
كما  ال�سفوية  اإفادته  عن  بع�سها 
فعل �سهود اآخرون يف �سهاداتهم 
قائاًل:  ال�ساهد  اأجييياب  الأولييييية، 
اأنيييهيييم كيييانيييوا مييهييددييين مييين قبل 

اجلي�ض الربيطاين اآنذاك.
والتحقيق يف مقتل بهاء مو�سى 
بالب�سرة  الربيطاين  املعتقل  يف 

م�ستمرًا.
عن الغارديان

التحقي��ق يف تعذي��ب املحتجزي��ن العراقيني يف معتق��ل بريطاين

طالباين مع اوباما يف البيت االبي�ض


