العمل حتذر من مكاتب
التشغيل الوهمية

.
االنتخابات العامة يف
العراق ستجرى
مبوعدها

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /سعدي السبع.
حــــذرت وزارة العــمل والـــشــــؤون
االجتمـاعية مـن التعامـل مع مكاتب
الـتشغيل االهلية اليت متارس االبتزاز
واالحتيـال علـى املـواطنني بـدعـوى
تــوفري فـرص عـمل للعـاطـلني لقـاء
مبـالغ يدفعونها.وقـال الدكتور نوري
جعفـر الوكيل االقـدم للوزارة ان تلك
املكــاتب الـوهـميـة مل حتـصل علـى
املوافقـات االصوليـة والقانونـية على
فـتحهــا وحتــاول اسـتغالل حــاجــة
املواطنني اىل التـعيني لتحقيق منافع
شخصـية غري مـشروعـة مشريًا اىل ان
دائرة التشغيل بـالوزارة تقوم بتوفري
فــرص العـمل للــراغـبني يف دوائــر
الدولة والقطاع اخلاص .
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صفحة

دينارا

زيارة مفاجئة هاجسها األمن وإعادة اإلعمار

معاناة مركز التأهيل
الطيب

وزير حقوق اإلنسان ينفي لـ(

7

عمان تفوز على تايلند

) موت صدام سريريا :

كولن باول  :حبثنا آليات مواجهة اإلرهاب ومشاركة قوات إسالمية يعاني آالم الفتق والتهاب الربوستات
وارتفاع ضغط الدم
يف جو جتـاوزت درجة حـراته الـ 50درجة
مئوية وجو أمين متوتر ومواجهات حادة
تأتـي زيارة كولـن باول املفاجـئة للعراق .
وكان األمـن هو املوضوع األول يف حمادثاته
مع الرئيس غازي عجيل اليار واملسؤولني
اآلخرين كـما توضح من املـؤمتر الصحفي
الــذي عقــده مع نــائـب رئيـس الــوزراء
الدكتـور برهم صـاحل حيث حبثـت آليات
الـتـنــسـيق بـني اجلــانـبـني العــراقـي و
األمريكي ملـواجهة اإلرهـاب الذي سيـشهد
تصـاعا خـالل األيام القـادمة  .وقـد أشاد
كولن بـاول بشجـاعة احلكـومة العـراقية
والبلد عموما يف مواجهة حتديات اإلرهاب
وأكد أن تصاعـد العمليات لن يـردعنا عن
مـسـاعــدة العـراق يف الــسري بـالـعمـليـة
الدميقراطية حـتى كتابة الدستور الدائم
وإجراء اإلنتخابات .
اجلديـد يف حديث كـولن باول هـو الربط
بني األمن والبناء حيـــــــث اعتربهمــــــــا
( وجهني لـعملـة واحـدة )  ،ولــذلك أكـد
ضرورة التسريع يف تدفق املساعدات لبناء
مشـاريع املاء والكهـرباء وتـشغيل العمـالة
العراقـية يف مشـاريع اإلعمار وخلـق بيئة
جـديــدة حتقق ثقـة املــواطن حبكــومته
اجلـديدة  .ويف هـذا اجملال أشـار الدكـتور
بـرهم صـاحل إىل أن نهـاية شـهر آب الـقادم
ستشهد وصول مساعدات مالية بقيمة 90
مليار دوالر لتحريك عجلة إعادة اإلعمار.
وحـول مشـاركـة القـوات اإلسالميـة قـال
بـاول :هذا املقـرتح تقدمـت به السعـودية
ويــريــد خلـق منـــاخ لتــشجـيع الــدول
اإلسالميـة علـى املسـاهمـة يف أمن الـعراق
وقـال إن الدكتـور عالوي والرئيـس بوش

الذي حتادثت معه حول املوضوع يدرسان
املـشروع بـاهتمـام ولكن القـرار األخري هو
للحكومة العراقية .
وكان بـاول قد وصل دون إعالن مسبق إىل
بغـداد من الكـويت بعـد لقـاء مع رئـيس
الـوزراء ايـاد عالوي يف جـدة وكــان األمن
موضوع حمادثاتهما األول .
وكـولن بـاول هـو أرفـع مسـؤول أمــريكي
يـزور العــراق منـذ تـسلـيم الـسـلطـة اىل
حكومة عراقية مـؤقتة قبل شهر .وتأتي
زيـارة وزيـر اخلـارجيــة وسط اسـتمـرار
العنف يف العراق ،حيـث قتل العشرات هذا
األسبـوع يف هجمـات انتحـارية .كـما تـأتي
زيــارة بــاول بـيـنـمــا تـــواصل القــوات
األمريكـية عمليـاتها يف مـدينة الفلـوجة،
اليت تقول الـواليات املـتحدة إنهـا أصبحت

مالذا آمنـا للمتـشدديـن منذ تـولت قوات
عراقية زمام األمور هناك يف آخر نيسـان.
وكانت وكـالة ))CNNقـد أشارت إىل أن
وزير اخلـارجية األمريكية كولن باول قام
أمس اجلمعة ،بزيارة مفاجئة إىل العاصمة
العـراقيـة بغــداد ،ليكـون أبـرز مـسـؤول
أمريكـي يزور البالد بعـد تسليم الـسلطة
مـن قبل التـحالف إىل احلـكومـة العراقـية
املـؤقتة يف الثـامن والعشريـن من حزيران
املاضي.
وقال املتحدث بـاسم السفارة األمريكية يف
بغـداد ،بـوب كـاالهـان ،إن الــسفري جـون
نيـغروبونيت قام باسـتقبال باول يف مطار
بغداد الدولي.
ونقل بـــاول علــى مـنت مــروحـيــة إىل
(املـنطقــة اخلضـراء) للقـاء مع عـدد من

املسؤولني األمريكيني والعراقيني.
وعقـد باول مباحثـات استمرت  30دقيقة
مع الرئيـس غازي اليـاور ،مؤكـدا (التزام
أمـريكـا بـالعـمل مع احلكـومـة املــؤقتـة
لرتسيخ الدميوقراطية).
ومن جــانبه ،قــال اليــاور إن احلكـومـة
الـعراقيـة املؤقتـة تبذل قـصارى جهـدها
للعمل عـلى اجـراء االنتخـابات يف كـانون
الثـاني القـادم.هـذا ومن املقـرر أن يـزور
باول يف العراق مدرسة لألطفال.
وكان باول قـد اجتمع مع رئيس احلكومة
املؤقـتة ايـاد عالوي اخلميـس ،يف مديـنة
جــدة ،اليت يـزورهـا بـاول ضـمن جـولـة
لعدد من بلدان املنطقة.
وقد وجه بـاول دعوة مـن الرئيـس بوش
لعالوي لـزيـارة الـبيـت األبيـض ،يف حني
رحب األخـري مببـادرة سعـوديـة إلرسـال
قوات مسلمة إىل العراق.
وأجـرت املـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة
مبـاحثـات مع الواليـات املتحـدة األربعاء،
حـول اقرتاح سعـودي بـإرسـال قـوات من
دول عربية وإسالمية إىل العراق.
وكـان وزيـر اخلـارجيـة الـسعـودي األمري
سعــــود الفـيــصل اجـتـمـع مع وزيــــر
اخلارجية األمريكي كولن باول ،لبحث هذه
املسألة.
هذا وتـأتي زيارة باول املفـاجئة يف اعقاب
أنـباء عن تـأجيل انعقـاد املؤمتـر الوطين،
والـذي كان مـقررا الـسبت يف بغـداد ،ملدة
أسبوعني.
وأرجعـت املصــادر التـأجـيل إىل (أسبـاب
فنيـة) تتصـل باملنـاقشـات اجلاريـة حول
القضايا اليت سيتناوهلا املؤمتر.

قال وزيـر حقـوق اإلنسـان خبتيـار أمني لـ
(ملدى ) إنه اتصل قبل فليل باملشرفني على
صحـة الــرئيـس العـراقـي املخلـوع صـدام
حـسني ونـفوا أي تـدهور حـاد يف صحته أو
وفاته سريـريا كما أشيـع مؤخرا ومل يطرأ
شئ منـذ أن زرته يوم السبت املاضي  .ولكن
السيـد الوزيـر أشار اىل معـاناتـه من التهاب
بـروستـات مـزمن وارتفـاع يف ضغط الـدم
ولـكن فحـوصـات الــدم اليت أجــريت له مل
تـكشف عن وجـود خاليا سـرطانـية مع إن
الــرئيـس املخلــوع رفض أخـذ عـينــة من
جسمه للفحص  .وأشار السيد خبتيار إىل إن
الرئيس املخـلوع عنده فتق قـديم ومشاكل
نظـر ممـا تـطلب تـزويـده نظــارة طبيـة
جـديـدة  .وقـال إن  60مـن الـ 96املعتـقلني
الـكبــار طلبــوا نظـارات طـبيــة وإن 6من
جمـمـــوع الـ 12الـــذيـن اجـــريـت مـعهـم
التحقيقـات بدأوا يـشكون أمـراض ًا نفـسية
مثل عدم النـوم والقلق واإلحباط النفسي ،
وقد تـزايدت خماوفهم منـذ تسلم احلكومة
اجلديدة السيادة من القوات األمريكية وقد
بدأ الرئـيس املخلوع مثال يـكثر من الصالة
وقـراءة القرآن بـصوت عـال بسبـب اخلوف
ولـيس اإلميـان .ويعـترب التهـاب الربوسـتات
املـزمن  ،الـذي يعـانيه صـدام حـسني من
األمـراض الشائعـة ،حيث يصيب  35بـاملائة
من الـرجال فـوق سن اخلمـسني ،وهـو غري
متصل بـالسـرطان .وكـان حممد الـرشدان،
أحـد وكالء دفاع صـدام حسني ،قـد قال أن
فريق الـدفاع عن صدام حسني  ،وهو فريق

يف أغـلبه من األردنيـني والعرب ولـيس فيه
عــراقي واحــد  ،إنه تلقـى معلـومــات غري
مؤكدة بان صـدام تعرض لسكتة وإنه ميت
سـريـريـا وقـد نـاشـد الـرشـدان احلكـومـة
العـراقية املؤقتـة السماح لـلفريق أو عائلته
أو طـرف ًا حمـايدًا إلرسـال طبيـب إىل العراق
ملعاينـة صدام .وقد نـشرت جريـدة الشرق
األوسط على لسان مسؤولني عراقيني عدم
ممانعـة احلكومـة العراقيـة هلذه الـزيارة .
وقـال حمـامـو الـرئيـس العــراقي املخلـوع،
صـدام حــسني ،إنهـم قلقـون علـى صـحته
ويـريدون إرسال طبيـب لزيارته يف السجن.
ويــأتي هـذا بعــد أنبـاء ذكـرت أنه أصـيب
جبلطة داخل الـسجن ،وهو مـا نفته القوات
األمـريكية اليت حتـتجزه يف العراق .يف حني
قال متحـدث باسم اجليش األمريكي لوكالة
األنبـاء الفرنسـية( :صدام مل يـصب جبلطة
كما أنه مل ميت) .وقال رئيس فريق الدفاع،
حممـد رشــدان ،إن تضـارب األنبـاء تـؤكـد
ضـرورة احلـاجـة للـسمـاح حملــامي صـدام
بإرسـال طبيب إلـيه يف السجن .وقـال وزير
حقـوق اإلنسـان خبتيـار أمني إن صدام67 ،
عاما ،أصيـب بالتهاب يف الربوستات ،غري أنه
بصحـة جيدة .ويعاني اخنفاض الوزن وقال
امني لقناة اجلـزيرة التليفزيونية إن صدام
رفض استئـصال جزء من جسـده للسيطرة
على السرطان.
وذكر امـني أن نتائج أشعة اكس واختبارات
الدم أثبتت أن صدام غري مصاب بالسرطان،
لـكنه أضـاف أن املـســؤولني سعـوا الجـراء

بوش يرفع العقوبات
واالجراءات الطارئة
عن العراق

اكتشاف اصابات بااليدز يف كربالء
كربالء/املدى
أعلن الدكـتور عادل حميي العنبكـي مدير مركز الـرعاية الصحية
االولية يف دائـرة صحة كربالء عن اكتشـاف حاالت االصابة مبرض
نقص املنـاعة املكـتسبـة (االيدز) يف كـربالء ..واضاف الـعنبكي يف
تـصريـح له ..ان وحدات الـرقابـة الصحـية واملفـارز الصحيـة قد
متكنـت من حتـديــد شخصـني مصـابني مبـرض االيــدز حيمالن

اجلنسية اهلـندية .واكد العنبكي ..ان الـفحص الذي اجرى عليهما
اثـبت اصابـتهما بـاملرض وقـد مت اصدار امـر قضـائي من حمـكمة
كربالء فيمـا قامت دائرة الصحـة بابالغ احملافظ وقيـادة الشرطة
من اجل الوصول اىل اتفـاق مشرتك لتسفـريهما اىل بلدهمـا محاية
لصحـة املـواطـنني العـراقـيني وتاليف عـمليــة انتقـال املـرض اىل
أشخاص آخرين.

العراق يبحث مع لبنان وسورية استئناف صادراته النفطية عبر ميناء طرابلس

تشغيل  4مصاف صغرية جديدة و 4اخرى قيد االجناز
بغداد /كريم جاسم السوداني
كشف وزير النفـط املهندس ثامر عباس
الغـضبــان عن خـطط الـوزارة بـاعـادة
تـأهيل املـصايف الـرئيـسة وفـق برنـامج
زمين بـشكل اليؤثـر يف عمليـات االنتاج
وتــــوفـري احـتـيــــاجــــات االسـتـهالك
احمللي..واكـد ان املرحلـة املقبلة سـتشهد
انـشاء مـصاف جـديدة وفـق املواصـفات
العـاملية القياسية املـعتمدة وسيتم انتاج
بنـزيـن (اوكتني) عـالي اجلـودة وبـدون
رصاص حفـاظاً علـى البيئـة من التلوث

اضـافــة اىل انتــاج زيت الغــاز مبحتـوى
كربيـت واطيء.واضــاف الغــضبــان ان
هناك مشاريع ملـصاف صغرية كانت على
وشـك اجنازهـا قبل نـشوب احلـرب وهي
االن يف طــور الـتــشغـيل يف (كــركــوك
والكسك والعمـارة والناصريـة وقريباً يف
الــسمــاوة) وهـي تنـتج خمـتلف انــواع
املـشتقـات النـفطيـة.واشار اىل ان هـناك
مـصفـيـني صغـرييـن قـيــد االجنــاز يف
اجلنـوب وآخرين يف اربـيل والسليمـانية
حـيث بـلغت نــسبـة االجنــاز فيهـا %85

مقتل  13وجرح  19يف غارة على الفلوجة
الفلـوجـة  -املـدى  -اف ب  -:اكــد اجليـش
االمريكـي يف بيـان امــس اجلمعــة انه شن
غـارة جـويـة علـى الفلـوجـة ،يف عـمليـة
مـسـانــدة لقــواته الربيــة ليلــة اجلمعـة
السبت.وقـال اجليش االمريكي ان املـدفعية
مبـساندة من القوات اجلـوية للقوة املتعددة
اجلنسيات استهدفت املتمردين الذين جلأوا
اىل مبــان تقع علـى ختـوم املــدينـة بعـد
هجمـات علـى مــوقع للمـارينـز بقـذائف
اهلاون والقـذائف املضـادة للدبـابات (آر بي
جي) واسلحة خفيفة.
وقد اعلن مسـؤولون يف مستشـفى الفلوجة
ان  13عـراقيـا قتلـوا وجـرح  13آخـرون يف
هـذه الغـارة ويف مـواجهــات جنـود مـشـاة

البـحرية االمريكية (املـارينز) ومسلحني يف
املدينة ليل اخلميس اجلمعة.
وكان سكـان يف الفلوجـة ذكروا أن طـائرات
تابعـة للقـوة املتعـددة اجلنـسيـات قصفت
مسـاء امس االول منـزال يف حي الـشهداء يف
جنوب املدينة.
من جهة اخـرى اعلنت مصادر يف الـشرطة
ان سـتة مـدنيني بـينهم امـراتان وثـالثة
اطفـال جـرحـوا امـس يف اشـتبـاكـات يف
اخلـالـديـة واعلـن مصـدر يف الـشـرطـة ان
االشتـباكات وقعت قرب جـسر العذيفية يف
اخلـالـديــة كمـا جتـددت االشـتبـاكـات يف
املنـطقة الصنـاعية بـالفلوجـة بني القوات
االمريكية ومسلحني من املدينة ،ومل يعلن
املــصــــدر عـن اصــــابــــات جــــديــــدة.

وبطـاقة انتاجية تقدر بـ( 10اىل  )30الف
لرت يومياً.
كمـا اعلن وزير النفـط عن رغبة العراق
يف اسـتئناف صادراته النفطية عرب مرفأ
طــرابلـس يف لـبنـان ..جــاء ذلك خالل
اجتمـاع عقـده الغـضبـان مع عـدد من
املسـؤولني الـلبنــانيني يف جمـال الـنفط
واالقتصـاد.واشار اىل ان املـرحلة املـقبلة
ستـشهد لقـاءات مع املسـؤولني يف كل من
سـوريـة ولبنـان من اجل تفعـيل العمل
بـهـــــــذا املـــــشـــــــروع احلـــيـــــــوي.

.

واشـنطن (اف ب)  -قرر الـرئيس االمريكي
جــورج بــوش امـس األول اخلـميـس رفع
معظم العقوبات واالجـراءات الطارئة اليت
اختـذتهـا الواليـات املتحـدة منـذ 1990ضد
نظـام الدكـتاتـور العـراقي املخلـوع صدام
حـسني.وقـال الـرئـيس االمـريكي يف بيـان
(رايت ان الـوضع الـذي كـان سـائـدا اثنـاء
تطـبيق هـذه االجــراءات الطـارئــة تغري
بـشكـل كبري بعـد االطاحـة بنظـام صدام
حسني اضـافة اىل احـداث اخرى).وكـانت
هـذه العقـوبات فـرضت بـشكل خـاص من
قـبل الواليـات املتحـدة واالمم املتحـدة اثر
اجتياح القوات العراقية الكويت عام .1990
واضـاف بوش ان رفع هذه العقـوبات (ياتي
يف سيــاق) القــراريـن 1483و  1546اللـــذين
اعـتمدهمـا جملس االمن الـدولي يف  22ايار
شارع املتنيب  2003 ..ويف الثــامـن من حــزيــران  2004وبـهمــا
رفع اهـم العقــوبــات االقتـصــاديــة ضــد
منتدى ثقايف يف يوم اجلمعة
العــراق.اال ان قــرار بــوش ابقــى بعـض
االجـــراءات الـيت جتـمـــد امــــوال بعـض
االشخـاص واملـؤسسـات املـاليـة املـرتـبطـة
بالنظام العراقي السابق.

اهلنداوي  :التحضريات مستمرة واالنتخابات يف موعدها املقرر
بغداد /املدى
اكد رئـيس املفـوضيـة العلـيا املـستقـلة
لالنتخـابـات يف العـراق الـدكتـورعبـد
احلــسـني اهلـنـــداوي ان الـتحـضـريات
متواصلـة الجراء االنتخـابات العـامة يف
العـراق خالل كـانــون الثــاني القـادم
مشددا على اهمية استقاللية املفوضية
وحرصهـا على مـشاركـة اكرب عـدد من
املـواطـنني العـراقـيني الـذيـن حيق هلم
االنتخاب يف الـداخل ويف اخلارج يف حني
يفــرتض ان تكـــون اهـم انـتخـــابـــات
دميقراطية يف العراق واملنطقة.
واستبعد اهلنـداوي يف مقابلة خاصة مع
(املـــدى) ان تكـــون هنـــاك حتــى اآلن

االستـئصـال حفـاظـا علــى حيـاته .وزار
الصليب األمحر صدام مرتني يف السجن غري
أنه حتى اآلن مل يسمح بفـريق الدفاع عنه
بـزيـارته .وقــال متحـدث بـاسـم الصلـيب
األمحر إنـه ليس لـديه أي معلـومات بـشأن
تدهور صحة صدام.
وقـال املتحـدث إن وزنه اخنفض بعـد السري
علـى نظام غذائـي وأنه كان يقضي وقته يف
قراءة القـرآن وكتابة الـشعر واالشراف على
حـديقــة صغرية .ومع بقـاء أشهـر عـديـدة
علـى احملاكـمة أوضـح رشدان ،الـذي يرأس
فــريق الــدفـــاع عن صــدام ،أن احملـــامني
خيططون للدفع عن القضية برمتها عالوة
على نفي مجيع االدعاءات.

معوقات كبرية امام اجراء االنتخابات يف
وقتهـا احملدد مـؤكدا ان املفـوضيـة هي
الـسلطة الـوحيدة لالنتخـابات يف البالد
وهـي اليت حتدد معـطياتهـا التنفيـذية
واالجرائية ومواعيد مراحلها املختلفة.
واشـار اهلنـداوي الذي يـرأس املفوضـية
اليت شكلـتها االمم املتحـدة يف الرابع من
حـزيـران املـاضـي اىل ان هنــاك رغبـة
عــارمــة لــدى العــراقـيني الن جتــرى
انتخـابات حقيقـية تتـميز بـالشفـافية
والنــزاهـــة وتتــوفــر فـيهــا معـــايري
االنتخـابات يف الدميقـراطيات املـتقدمة
وعلى اسـاس الصـوت الواحـد للمـواطن
الواحد ،معربـا عن ثقته بان القطاعات

الـرئيسـة يف العراق وابـرز املرجعـيات
الدينية تريد جناح هذه االنتخابات
وعلـى صلـة بـاملـوضـوع أكـدت مصـادر
مطلعة أنه تـقرر تأجيل انعقـاد املؤمتر
الــوطين العــراقي ،والـذي كـان مقـررا
الــسـبـت يف بغــداد ،ملــدة أسـبــوعـني.
وأرجعـت املصـادر التــأجيل إىل (أسبـاب
فنية) تتـصل باملناقشـات اجلارية حول
القضايا اليت سيتناوهلا املؤمتر.
وقبيل اختاذ الـقرار ،كانـت مثة خماوف
أمنيـة من انعقـاد املؤمتـر ،ولكن حـتى
األربعاء مل يكن هناك قرار بالتأجيل
وكـان من املقـرر أن تبـدأ السبـت القادم
أعمـال املؤمتـر الوطين العـراقي املوسع،

املـكلف بــاخـتـيــار هـيـئــة مــؤقـتــة
تـضـــــــــــــم ( )1000شخـص مـهمـتهــا
تقــديم املـشــورة ،ومتــابعــة أعمــال
احلكومة الـعراقية احلالية.وسيكون من
مهـام اجمللـس املـؤقـت تعيـني قيـادات
بديلـة يف حالة وفاة أحد كبار املسؤولني
أو استقـالته ،وكـذلك إقـرار ميـزانيـة
احلكـومة العـراقية لعـام .2005وسيقوم
اجمللس اجلديد باملشاركة يف حوار وطين
حـول التحـديـات اليت تـواجه اجملـتمع
العــراقي ،مـســاهمـة مـنه يف صيـاغـة
مستقبل البالد.

نص املقابلة ص4

اجناز  %70من الربط
الكهربائي مع ايران
بغداد/املدى
اعلن املديـر العام لنقل الـطاقة الكهـربائية
هيثم طه عن اجناز  %70من مشروع الربط
بني العـراق وايران بطـاقة انـتاجيـة تقدر
بـ( 100ميكـا واط)ومن جـانب اخـر اكد ان
االعـمال التخـريبيـة مؤخـرًا طالـت حمطة
كهـرباء املـسيب احلـرارية وحمـطة جـنوب
بغداد الثانوية حيث تأثرت حمافظة بغداد
وعمـوم حمافظـات الوسط بـزيادة مسـاحة
القــطع فـيهـــا جـــراء حتـــديـــد القـــدرة
الكهـربائـية املنقـولة خـاصة اىل حمـافظات
الفرات االوسط.

