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عرفات يتفهم الطابع

اليهودي لدولة
اسرائيل

الطريق اىل
البصرة....

كيف نتحدث مع
اطفالنا

املنتخب االنكليزي ينعش اماله

إلغاء صالة اجلـمعة يف مـرقد
االمـام علـي لالسبـوع الثـاني

بدأت صهاريج النفط السعودية األربعاء، وبعد تأخر دام اسبوعني،
العبـور إىل االراضي العـراقيـة مـن خالل منفـذ جـديـدة عـرعـر
احلـدودي، بعـد احلصـول علـى أذن من اجلهــات االمنيـة تـنفيـذًا
لالتفاق املـربم بني وزارة النفط والثروة املعدنية السعودية ووزارة

النفط العراقية.
وحبسـب صحيفـة )احليـاة( اللنـدنيـة، فقـد اتفقت وزارتـا نفط
البلـدين علـى تصـديـر الـنفط )املـشتقـات املكـررة( السعـودي اىل
الـعراق مـع بدايـة الشـهر اجلـاري، اال ان بعـض العقبـات حال دون

تنفيذ االتفاق. 
وقال االمني العـام لغرفة احلـدود الشماليـة متعــــــــب الســـــــراح
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االردن، اذ ان منفذ جديدة عرعـر ال يبعد عن بغداد اكثر من 380
كلم. 

وتـوقع السـراح ان يصل مـعدل تـصديـر املنتجـات السعـودية اىل
العـراق إىل حنو بليـون ريال سنـويًا قيـاسًا بنـحو 600 مليـون ريال

عــــام 2003. 
من جهته اوضح املدير التنفيذي ملركز تنمية الصادرات السعودية
عيـد القحـطانـي ان املركـز تلقـى املوافـقة علـى عبـور الصـهاريج
النفـطية فقـط ومل يسمح حتـى االن بعبور الـشاحـنات التجـارية
االخـرى.وقـال: )إن هنـاك عــددًا كبريًا مـن املسـائل ال يـزال قيـد
البـحث مع اجلهـات االمـنيـة مـثل ضمـان محـايـة الـشــاحنـات.(

إن )50 صهرجيًا محلت بـالنفط بدأت العبور منذ صباح األربعاء اىل
العراق( مـشريًا اىل ان منفـذ جديـدة عرعـر شهد مـنـــــذ يـومني
تـدفق 250 صهرجيـًا حمملة بـالنفط ووقفـت يف املنفذ حـتى تلقت
اجلـوازات مـوافقـة اجلهـات األمنيـة علـى الـسمـاح هلـا بـالعبـور اىل
االراضـي العــراقيــة، وان الـكمــارك واجلــوازات نـظـمتــا دخــول
الشاحنات على افواج كل فوج منها 50 صهرجيًا حتى تعرب بسهولة.

واعترب السـراح ان موافقـة اجلهات االمنيـة على الـسماح بتـصدير
النـفط عمليـة )جس نبـض( توطئـة للسمـاح بتصـدير املـنتجات
االخرى. ولفت الـسراح إىل ان الـتصديـر املباشـر من السعـودية اىل
العراق يـوفر حنـو 15 يف املائـة من كلفـة التصـدير عرب الـكويت او

الـــنجـف )ا ف ب(- الغــيـــت صالة
اجلـمعــة يف مــرقــد االمــام عـلي يف
مـدينــة النجف املقـدسـة لالسبـوع
الثـاني علـى التـوالي، حـسبمـا اعلن
نـاطق بـاسـم مقتـدى الصـدر الـذي

يسيطر اتباعه على املدينة.
وقال امحـد الشيباني لوكالة فرانس
بــرس )لـن تقــام صالة اجلـمعــة يف
مرقـد االمام علي(. واضاف )سنمنع
اي شخص مـن القاء خـطبة اجلـمعة
اذا مل يكـن حـــاصال علــى اذن مـن
املــرجعيـة ولـو كـان اذنــا شفهيـا(.

بغـداد )ا ف ب(- اتهم وزيـر الـدفـاع حـازم
الـشعالن )جهــات اقليـميـة( بــالتـورط يف
االعتـداء االنتحاري بالسـيارة املفخخة الذي
اودى حبيـاة 35 شـخصــا صبـاح يـوم امـس
االول ستـشـن محلــة )من بـيت اىل بـيت(

ملالحقة مرتكيب هذه العمليات.
وقـال وزير الـدفاع العـراقي  )هنـاك جهات
اقلـيـمـيـــة مـتـــورطـــة يف هـــذا العـمل
وبـاسـتطـاعـتنـا ان نـنقل العـمليــات اليت
تـشهـدهـا احلـالـة العــراقيـة اىل ديــارهم

وبلدانهم(.
واضاف ان مرتكيب العملية االنتحارية امام
مـركــز للتجـنيـد يف اجليـش اجلـديـد من
)اناس بعـضهم مغـرر بهم والبعـض االخر
حيـمل من حـاالت االجـرام مـا مل يعـرفهـا

التاريخ(.
وقال ان وزارة الدفـاع ستنفذ بـالتعاون مع
وزارة الــداخليـة العـراقيـة محلـة واسعـة
القتفاء اثر مرتكيب هذه العمليات من دون

ان يفصح عن تفاصيلها.
وقـال )سيكـون لنا جـوالت حامسـة ننتقل
بهــا من بـيت اىل بـيت وسـوف نـضع حـدا
هلؤالء وسـوف نقطع ايـدي هؤالء  عـلى ان

االيام املقبلة ستشهد منازالت حامسة(.
وكـان رئـيس الـوزراء العـراقي ايـاد عالوي
محل يف وقـت ســـابق  )دوال خــارجـيــة(

مسؤولية العملية االنتحارية.
وقـال عالوي لـلصحـافـيني ان )هنـاك دوال
خارجيـة حتاول النـيل من العراق( مـؤكدا
ان )هـــذه العـملـيــة اجلـبــانــة لـن تـثـين

العــراقـيـني )عـن املـضـي( حنــو الــسالم
واالستقرار(.

وعلـى صلـة بـاملـوضـوع  قـال وزيـر العـدل
العراقـي مالك دوهان احلسن لوكالة فرانس
بـرس اليوم اجلـمعة ان احلكـومة العـراقية
املــؤقتــة تبـحث يف امكـان فـرض االحكـام
العـرفية ملـواجهة واالعـتداءات اليت تـشتد
وتريتها مع اقرتاب موعـد انتقال السيادة يف

االول من متوز املقبل.
وقـال وزيـر العـدل ردا علـى سـؤال حـول
امكـان فـرض االحكـام العـرفيــة يف البالد
للحـد مـن االعتـداءات ان )فـرض االحكـام
العرفـية امر قيـد الدرس حاليـا( مؤكدا ان
)احلكـومـة مل تتخـذ اي قـرار بعـد يف هـذا

الصدد(.
واعـترب وزيـر العـدل ان )االمـر ممكـن من
النـاحيـة القـانـونيـة( مـشريا اىل قـانـون
الـسالمة الـوطنيـة وهو قـانون خـاص كان
يطـبق يف مرحلـة النظـام السـابق ويقضي
بفـــرض االحكــام العـــرفيــة )يف حــاالت
الـضــرورة القـصــوى او حــاالت اخلـطــر

الشديد(.
لكنه اضـاف ان )فـرض االحكـام العـرفيـة
حمصور ضمن قيـود حبيث ال يشكل جتاوزا

على املواطن(.
ويرى وزيـر العدل ان تطـبيق هذا القـانون
اخلـاص ممكن رغم ان قـانون ادارة الـدولة
االنتقالية الذي حيكم املرحلة الراهنة حتى
نهــايــة عـــام 2005 مل ينـص علــى هــذه

االمكانية.

ويقـول شـارحـا )ان قـانـون ادارة الـدولـة
االنتقـاليـة قـانـون عـام يف حني ان قـانـون
السالمة الوطنيـة هو قانون خاص، ومبا ان
القـانـون العـام ال يـشري اىل حـالـة االحكـام
العـرفيـة،  فبـامكـاننـا العـودة اىل القـانـون

اخلاص( لفرض ذلك.
وشـدد علـى ان )القـوانني اخلـاصـة، ومنهـا
قانون السالمة الوطنية، ال تزال سارية ومل

تلغ(.
وكان وزير الداخليـة العراقي فالح النقيب
قال امس االول يف مـؤمتر صحـايف )اذا رأينا
حـصول العـديد مـن العمليـات االنتحـارية
فبـالتأكيـد سنتخذ بعـض االجراءات لوقف
هذه االعمـال واذا احتجـنا لفـرض االحكام

العرفية، فأننا سنفرضها(.
من جهة اخرى افادت الـشرطة العراقية ان
جمهــولني اطلقــوا امس عـددا من قـذائف
اهلاون على مقـر سلطة االئـتالف يف مدينة
العمـارة اعـقبهــا تبـادل الطالق نــار بني
مـسلحـني من مـيليـشيــا مقتــدى الصـدر

وجنود بريطانيني.
وقـال العقيــد يف الشـرطـة علي حـسني ان
)مخس قـذائف هاون سـقطت علـى مبـنى
سلـطـة االئـتالف املــوقتــة وردت القـوات
الربيـطانـية علـى اطالق النـار باجتـاه حي

املاجدية اجملاور ملقر سلطة االئتالف(.
واوضـح ان املهــــامجـني هـم مـن رجــــال

ميليشيا الصدر.
وتـــابع ان )تـبـــادل اطالق الـنـــار الـــذي
استـخدمت فيه قذائف مضادة للدبابات )آر

بي جي( استمر حواىل 54 دقيقة(
وتابع املسؤول يف الشرطة العراقية ان )مقر
سلـطــة االئـتالف تعــرض مــرة ثـــانيــة
لقـذيفيت هـاون(.من جهـة اخـرى اعـلنت
كوريـا اجلنـوبيـة نشـر حوالـي ثالثة االف

جندي يف مشالي العراق يف اب املقبل.
ويف لنـدن اعلن وزيـر الـدفـاع الـربيطـاني
جــيف هـــون امـــس االول اخلـمـيـــس ان
بـريطـانيـا سرتسل 2700 جنـدي اضايف اىل
العـراق كجــزء من القـوات املـتنـاوبـة اليت
تتـمركز هنـاك. اما يف املغرب فقـد نص نبأ
افــاد ان املغــرب يـعتــزم ارســال قــوات اىل
العراق.وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية
املغربيـة لوكالة انباء املغرب العربي انه )مل
يكن واردا يف اي وقت من االوقات وألي سبب
مـن االسبــاب ارســال قــوات مغــربيــة اىل

العراق(.

رئيس الـــوزراء حيمـــل دواًل خارجية مسؤولية تغذية العنف يف العــراق
وزير العدل: احلكومة تدرس فرض األحكام العرفيةوزير الدفاع يتوعد بشن حملة من بيت الى بيت ملالحقة االرهابيني

بغـداد )اف ب( - اكـد بـرهم صـاحل
نــائـب رئيـس الــوزراء العـــراقي
لـشــؤون االمن الــوطين انه تـسلم
منـذ ثالثـة ايــام منـصبه نــائبـًا
لــرئيـس الــوزراء لـشــؤون االمن

الوطين بصالحيات كاملة.
وقــال صــاحل )تـسـلمـت منــصيب
نـائبًا لـرئيس الـوزراء اياد عالوي
لـشـــؤون االمن الـــوطين بـصــورة
رمســيـــــة قــبـل ثالثـــــة ايـــــام

وبصالحيات كاملة(.
واضاف انه )مل يكن هناك اي نزاع
بـيين وبـني رئيـس الــوزراء ايــاد
عالوي علـــى االطالق وان كل مــا
حـصل انين اتـيت اىل بغــداد قبل
فـرتة للـتـــداول مع عالوي حــول
مـنصـيب والتعـرف علـى طـبيعـة
املهمـة املــوكلـة الـي يف احلكـومـة

العراقية اجلديدة(.
وتـابع صاحل ان )عالوي اكد لي أنه
يتـطلع اىل ان يكـون لي دور فـاعل
ومؤثـر يف احلكومـة اجلديـدة وانا
من جــانيب اكــدت له تـطلـعي اىل
العمل حبماس ومشاركته ومشاركة
مجـيـع زمالئـي يف احلـكــــومــــة
اجلـديدة مـسؤوليـة النهـوض بهذا

البلد وخدمته(.
وكـان مصـدر مسـؤول يف حكـومـة
حزب االحتاد الـوطين الكردستاني
اليت يتـزعمها جالل طالباني اعلن
يف العـاشــر من الـشهـر اجلـاري ان
صـاحل الــذي عني نــائبـا لــرئيـس
الــوزراء لالمـن الــوطـين عــاد اىل
كردستان ولن يعود اىل بغداد ما مل
يـتـم حتـــديــــد صالحـيــــاته يف

احلكومة العراقية اجلديدة.
ونفـى صـاحل معلـومـات نـشـرتهـا
صـحيفـة )الـشـرق االوسـط( اليت
ذكـرت انه اوكل اليه ملفـي النفط
واالعمـار بــدال من نـائـب رئيـس
الــوزراء لـشــؤون االمن الــوطين.
وقـــال ان )يف هـــذا الـكالم خـبـث

وحماولة الجيـاد حالة من الشكوك يف
التشكيلة الوزارية اجلديدة(.

واوضح ان )كل ما يف االمر ان رئيس
الـوزراء ايـاد عالوي ارتـأى ان تكـون
هنــاك مهمـات اخـرى تنـاط بي اىل
جـانب عضوييت يف االمن الوطين مبا
فـيهــا قـضــايــا اقتـصــاديــة وملف

األعمار(.
وحــول مـنـصـبه رئـيــســًا لــوزارء
حكومـة جالل طالـباني، قـال صاحل
)بـالتأكيـد جيب ان استقـيل من هذا
املنصب يف اسرع وقت لكنين منهمك

االن يف عملي ببغداد(.
وصـاحل )44 عـامــا( عضـو يف حـزب
االحتاد الـوطين الـكردسـتانـي الذي
يتــزعمه جالل طـالبـانـي ورئيـس
حكومـة اقليم كـردستان يف مـدينة

السليمانية.
وهـو من عـائلـة كـرديـة معـروفـة
ومنــاضلــة وحــاصل علــى شهــادة
الدكتوراه يف األحصاء وتطبيق علوم
احلــاســوب يف جمــال اهلنــدســة من

جامعة ليفربول )1997(.
وقــد عـمل عـشــر سـنــوات ممـثال
حلكــومــة طــالبــاني يف الــواليــات

املتحدة.

نفى أي نزاع أو خالف مع رئيس احلكومة..

برهم صاحل يتسلم منصبه
بصالحيات كاملة

مبعوث دائم لالحتاد
االوروبـي يف بغداد

روما ـ آكي
جـدد وزير اخلـارجية اإليـطالي فـرانكو
فـراتيين تـرحيبه بـاملوافـقة اجلمـاعية
لوزراء خارجية االحتاد االوروبي يف تبين
وثيقـة )إسرتاتـيجيـة االحتـاد األوروبي
اجلـديـدة مع العـراق(. وشـدّد فــراتيين
علـى أن نتـائج االجتمـاع تعـترب مبثـابة
)إعالن بتوحيد السياسة األوروبية بشأن
القـضيـة العـراقيـة( وأن مثـار الـوحـدة
املكتسـبة ليـست مقصـورة على مبـاركة
القــرار 1546 جمللــس األمن الــدولـي )بل
تتضمن جماالت أوسع بدءًا بقبول وثيقة
إسرتاتيجيـة االحتاد للـشراكـة العراقـية
اليت أعـدها مفـوض العالقات اخلـارجية
كـريس بـاتن إىل تـبين مبـادرة مسـؤول
املفـوضيـة السـامي للسـياسـة اخلارجـية
والدفاع خافيري سوالنا اليت تهدف إلرسال

ممثل دائم للمفوضية إىل العراق(.  
وتطـرق فـراّتـيين إىل )دور حكـومته يف
دمـج بعض النقاط املهمـة داخل الوثيقة
املعنيـة( منـها فـقرة )تـندد بـالعملـيات
اإلرهابية اليت تشهدهـا الساحة العراقية
من ناحـية، وتستـنكر عمليـات التعذيب
الـوحـشيــة اليت تعـرض هلـا الــسجنـاء

العراقيني.

نـاقـش الـرئيـس األمــريكي جـورج بـوش
النتـائج اليت صـدرت عن اللجنـة املختـصة
بــالتحقـيق يف هجمـات احلـادي عـشــر من
ايلـول علــى نيـويـورك وواشـنطـن واليت
خلصـت إىل عدم وجود عالقـة بني تنظيم
القـاعدة والـرئيس العـراقي السـابق صدام

حسني. 
وقال بوش إن إدراتـه مل تدع أبدا أن العراق
سـاعد يف الرتتيب هلجمـات احلادي عشر من
ايلول على الواليـات املتحدة، ولكن ما قالته
اإلدارة األمــريكيـة هـو وجـود اتصـاالت يف
الـســابق بني الـنظـام العــراقي وتـنظـيم

القاعدة. 
وقـال )سبب إصـراري املستـمر علـى وجود
عالقة بني العراق وصدام والقاعدة، هو انه
كانت هناك عالقة بني العراق والقاعدة(. 

بوش يصر على
وجود عالقة بني صدام

والقاعدة

السعودية تبدأ بنقل املشتقات النفطية للعراق

روما ـ )آكي(
قـال األمني العـام حللف مشـال األطلـسي
)جـاب دي هــوب شيفـر( انه )لـن يغلق
البـاب يف وجه احلكـومـة العـراقيـة إذا
طلبت إرسال قوات من النـاتو للمساعدة
يف حفــظ األمن واالسـتقــرار(. جــاءت
تصرحيات املسؤول األطلسي خالل حوار
أجـــرته مـعه صحـيفــة )لــومــونــد(
الفرنسية ونقلته )الستامبا( اإليطالية.
وأشــار إىل أن القــضيــة العـــراقيــة مت
إدراجـها ضـمن أجنـدة قمـة احللف اليت
تـضيفهــا إسطـنبــول قبل يـومـني من

القضية العراقية يف اجندة قمة اسطنبول

االطلسي لن يغلق الباب وسريسل قوات بطلب
من حكومة عالوي

تسلـيم السلـطة الـشرعـية إىل احلكـومة
العـراقية  املؤقتـة يف الثالثني من الشهر
اجلاري. وشّدد األمني العـام حللف الناتو
على ان مقرتح إشراك الناتو يف العراق ال
يتنـاقض مع وجهـة النـظر الفـرنسـية
األملـانيـة الروسـية إذا )أبـدت احلكـومة
العــراقيـة، بعــد استعـادتهـا للـسيـادة
الكـاملـة، رغـبتهـا يف إسنـاد دور لقـوات
األطلسي داخل األرض العراقية( وأضاف
)أنه من غـري الالئق رفض هـذا الـطلب،
خـاصـة أن قـرار جملـس األمن اجلـديـد
نـّص على  إشـراك منظـمات إقليـمية يف

عمليـة حفظ األمن والسالم يف العراق و
)الناتو(-بالطبع- تعترب قوة إقليمية(.

ويف ما يتعلق بـدور الناتـو مبا يـسمى بـ
)مبــادرة الشـرق األوسط الـكبري( أشـار
األمــني العــــام لـلحـلف، إىل ان )قـمــــة
إسطنـبول سوف تفـرد مساحـة يناقش
مـن خالهلـــا زعمــاء الــدول األعـضــاء
تـصــوراتـهم لـتفعـيل احلــوار مع دول
املتــوسـط واخللـيج العــربي(. وشــدد
املسـؤول األطلسي علـى أن دور منظمته
يف هذا الشأن ال يكمن أن يكون )فرض أو
تـصــديـــر شيء مـــا  إىل تلك الــدول(.

أعلن ديفـيد كاي أول رئيـس للمفتشني
عيـنته وكـالـة املخـابـرات املـركـزيـة
األمـريكيـة إنه استجـوب الفريق عـامر
الـسعدي لكن مل يكن مقتنعـًا باجاباته.
وقـال شارلـز دولفر الـذي يتوىل رئـاسة
جلنة البحث عـن اسلحة الدمـار الشامل

ان السعدي ال يقدم اجوبة كاملة.
وكان الـسعدي قد بعث برسالة لزوجته
نشـرت يف )الوشنـطن بوست( جـاء فيها
)من الـوحشـية اعتقـال اناس ابـرياء يف
الـسجن االنفـرادي إىل اجل غري حمـدد،
لـكن األسـوأ هـو عـزلـك عن عــائلـتك

وأحبائك(.
وقـد اثريت قـضيـة الـسعـدي يف اآلونـة
األخرية مع االحـراج الذي تواجهه إدارة
بوش بسبب عدم عثورها على ادلة عن
وجود اسلـحة الدمار الـشامل يف العراق.
وقد قال ديفيـد اولربايت، رئيس معهد
العلــوم واألمن الــدولي الـذي كــانت له
صالت مع العـلماء العراقيني )ان اطالق
ســراح الــسعـــدي يعــد اعـرتافــًا مـن
االمـريـكيني بـأن العـراق مل يـكن ميلك

اسلحة دمار شامل بعد 1991(
)تفاصيل ص4(.

السعـدي يعرتض علـى استمـرار اعتقـاله
واألمــريكـان مل يـقتـنعـوا بـإجـابــاته

حصلت شركة بريطانية على اكرب عقد
لتــوفري خـدمـات امـنيـة ملكـتب ادارة

برنامج صندوق اعادة اعمار العراق.
ذكـرت صحيفـة الـواشـنطن بـوست ان
املـكـتـب مــنح الـعقــــد الــــذي تـبـلغ
قيمتــــــــه 293 مليـون دوالر إىل شركة
ايـغيس للخـدمات الـدفاعيـة. وستقوم
الـشـركــة بتــوفريحـراس شـخصـيني
حلمـايـة مــوظفي املكـتب، كمـا يـشمل
العقد قيـام الشركـة بتنسيـق العمليات
االمـنية يف مجيع احنـاء العراق مع آالف

املتعهدين االمنيني االجانب.
يرأس هذه الـشركة تـيم سبايـسر وهو
ليفتـنانـت كولـونيـل سابـق يف احلرس
الــوطـين االسكـتلـنــدي، وسـبق له ان
تعـاقد مع غيـنيا اجلـديدة وسـرياليون

حملـاربة مجـاعات سيـاسية معـارضة يف
أواخر التسعينيات.

واشـارت الـصحفيـة إىل انه كـان يرتأس
شـركـة سـانـد اليـن انرتنـشنـال، وهي
شـركـة عـسكـريـة خـاصـة اثـارت من
حوهلـا املشـاكل وتعرضـت إىل حتقيقات
رمسيــة يف البلـدان الـيت عملـت فيهـا
خـصــوصــًا يف جـنــوب شــرق آسـيــا

وافريقيا.
يتضـمن عمل الشـركة يف العـراق توفري
احلـمــايـــة للـمـــوظفـني مـن اخلـطف
واالغتيـال، وعلى ان يـتوفـر ملوظفـيها
االمنـيني املهـارة العـاليــة يف استخـدام
العجالت املقـاتلـة ومحـايـة املـواقع من
اهلـجمـــات املبــاشــرة الـيت تقــوم بهــا

جمموعات صغرية. 

شركة بريطانية تفوز بعقد حلماية مكتب برنامج
صندوق اعادة اعمار العراق

بغداد )اف ب( - اعلنت قـوات التحالف اليت
تقـودهـا الـواليـات املتحـدة يف العـراق انهـا
قررت اغالق املواقع االثرية يف مدينة بابل
امـام الـزوار حتــى انتهـاء دراسـات جتـري

حاليا للحفاظ عليها.
وقـال بيان للـتحالف )يف ضـوء ما نـشعر به
من قلق للحفـاظ على املـواقع التـارخيية يف
بـابل قررنـا املباشـرة بدراسـة كاملـة حول
افـضل الطـرق هلـذا الغـرض حتـى مغـادرة

قوات التحالف(.
واوضح الـبـيـــان ان املـــواقع الــيت تقع يف
حماذاتها قـاعدة عسكرية للتحالف )ستغلق
امام الـزوار باسـتثنـاء علمـاء االثار حـتى

انتهاء الدراسة(.
وكان احلـاكم املـدني االمريكـي بول بـرمير

وقـائـد القـوات الربيــة للتحـالف اجلنـرال
ريكـاردو سـانـشيــز اعلنـا يف 11 حـزيـران
املـباشرة بعـدد من االجراءات للـحفاظ على
هـذه املـواقع االثـريـة وفـتح حتقيق حـول

انعكاس نشاطات التحالف على املواقع.
وامر بـرمير وسـانشـيز يف حيـنه بوقف اي
نـشاط ميكن ان يـؤثر علـى املواقع االثـرية
وذلك عقب تـوصيات بهذا اخلصوص رفعها

علماء االثار العراقيون.
ويعـترب العـراق احلــالي وهـو بالد مــا بني
الـنهــريـن يف الـتـــاريخ مهــد احلـضــارات
السومـرية واالكاديـة والبابليـة واالشورية
وهي احلضـارات اليت شهدت والدة اول مدن
العـامل اضـافـة اىل الـكتـابـة واحلـسـاب.  

اغالق مواقع بابل االثـرية امام الزوار
قال كـويف عنان األمني العـام لألمم املتحدة
إن األوضاع يف العراق ال تزال خطرة بصورة

ال تسمح بعودة موظفي املنظمة الدولية. 
وكان عنـان يتحدث يف اليـوم الذي انفجرت
فيه سيارات ملغومة مما أسفر عن مقتل 41
شخـصا وإصـابة حنـو 150 آخريـن يف بغداد،

وبالقرب من  بلد . 
وكــان قـــرار لألمـم املـتحــدة دعـت إلـيه
الـواليات املتحدة األسـبوع املاضي قـد قضى
بعودة األمم املـتحدة لتولي )دور قيادي( يف

العراق. 
لكـن عنـان قـال إنـه )قلق للغـايـة( بـشـأن
الـوضع األمين وقـال إن الظـروف ال تـسمح

بعودة موظفي املنظمة الدولية. 

عنان: الوضع األمين ال يسمح
بعودة موظفي املنظمة  للعراق

.


