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 ٨٥الف قتيل بالعراق في اربع سنوات
كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق اإلنسان العراقية الثالثاء أن عدد القتلى نتيجة لأعمال
العنف التي شهدتها البالد بين العامين  2004و 2008تجاوز  85ألفا ،في حين بلغ عدد
الجرحى قرابة  150ألفا .يأتي هذا التقرير فيما استمر التدهور األمني وأعمال العنف التي
.كان أبرزها هجوم انتحاري شمال بغداد خلف ثمانية قتلى بينهم واحدا من قادة الصحوات
ونشرت وزارة حقوق اإلنسان على موقعها على اإلنترنت تقريرا تحت عنوان "مسودة التقرير
الوطني لالستعراض الدوري الشامل" تفاصيل باألرقام لما جرى في العراق في الفترة
.الممتدة من  2004حتى  31أكتوبر/تشرين األول 2008
وأظهر التقرير أن أعداد القتلى بلغت في تلك الفترة  85694شخصا بينهم  34ألف جثة
معروفة عُثر عليها ،في حين أن عدد الجثث التي لم يُعرف أصحابُها -وقال التقرير إنها
دُفنت في مقابر خاصة -تجاوز  15ألف جثة ،إضافة إلى سقوط  147195جريحا في الفترة
..نفسها
وأشار التقرير باألرقام إلى عدد الكفاءات العراقية التي ُأستُهدِفت في الفترة نفسها ،حيث
أظهر مقتل  263أستاذا جامعيا و 21قاضيا و 95محاميا و 269صحفيا

وفاة مصرية ثالثة بإنفلوانزا الخنازير
أعلن في مصر عن وفاة ثالثة بفيروس إنفلونزا الخنازير )أتش 1أن ،(1حيث توفيت بسبب
.الفيروس سيدة تبلغ من العمر  24عاما من محافظة الجيزة جنوب القاهرة
وصّرح مسؤول بوزارة الصحة المصرية أن السيدة توفيت أمس الخميس ,لكن نتائج تحليل
.عينة منها ظهرت اليوم أكدت إصابتها بالفيروس
وقد توفيت امرأتان من قبل بالمرض الذي جاوز عدد اإلصابات به التي اكتشفت في مصر
.ألف حالة
وكانت مصر قد أعلنت عن أول وفاة بالفيروس في يوليو/تموز الماضي وهي لسيدة مصرية
..في الثامنة والعشرين من عمرها توفيت بعد عودتها من أداء العمرة بالسعودية

وقد اكتشفت مصر أولى حاالت اإلصابة بإنفلونزا الخنازير في مطار القاهرة الدولي في
الثاني من يونيو/حزيران الماضي وكانت لفتاة أميركية من أصل مصري قادمة من الواليات
.المتحدة
َبث ُأغنية جديدة للمغني الراحل مايكل جاكسون
تم إذاعة أغنية جديدة لم تسمع من قبل للمغنى الراحل مايكل جاكسون ،وذلك للمرة األولى
منذ وفاته و ال نعرف الكثير عن التفاصيل المتعلقة باألغنية قبل بثها
ويشارك في خلفية األغنية إخوة النجم الراحل ،ولكنليس من الواضح فيما إذا كان الجزء
الخاص بهم قد سجل قبل وفاة جاكسون أو بعد ذلك
ولم تستطيع وكاالت األنباء الحصول على معلومات عن تاريخ تأليف األغنية وتسجيلها ومن
.شارك فيها
وقد بثت األغنية على موقع جاكسون على اإلنترنت ،ويتوقع أن تطرح للبيع اليوم اإلثنين على
مواقع بيع المواد الموسيقية على اإلنترنت ،مثل آي تيونز
اعتقال مصري متهم بالهجوم علي ثكنة عسكرية في ميالنو
اعتقلت السلطات اإليطالية أمس مواطنا مصريا وآخر ليبيا بتهمة التواطؤ في تنفيذ هجوم
استهدف مقر قيادة عسكرية في مدينة ميالنو بشمال إيطاليا .وذكرت شبكة سكاي تي
جي 24اإليطالية أن قوات األمن عثرت علي نحو 100كيلوجرام من المتفجرات خالل عملية
مداهمات في ميالنو ,بناء علي معلومات أدلي بها أحد المقربين من الليبي محمد جامي منفذ
.الهجوم
وتعتقد السلطات أن المعتقلين ساعدا محمد جامي في إعداد العبوة الناسفة ,في حين
يشتبه في أن المواطن المصري ,الذي لم يكشف عن هويته ,قد اصطحب محمد جامي
.للمقر العسكري المستهدف
اليمن :آالف الجنوبيين يتظاهرون للمطالبة باالنفصال
اليمن
تظاهر آالف اليمنيين الجنوبيين في مدينة ردفان في مسيرة مطالبين باإلنفصال مهما كانت
التضحيات و مهما إحتاج ذلك من وقت .و تتزامن المسيرة مع ذكرى االنتفاضة ضد االستعمار
البريطاني عام 1963

وإضافة إلى المطالبات بانفصال الجنوب ،يخوض الجيش اليمني حربا ضد المتمردين
.الحوثيين ،المنتمين إلى المذهب الشيعي ،في شمال البالد
وتزايدت حدة القتال في محافظة صِعدة شمال البالد مؤخرا منذ أن شنت القوات الحكومية
عملية عسكرية واسعة في اغسطس /آب الماضي
وتخشى الواليات المتحدة والسعودية المجاورة من أن يؤدي عدم االستقرار في اليمن إلى
إيجاد مأوى جديد لتنظيم القاعدة لشن هجماته ،وتقول السلطات السعودية إن عددا من
..المسلحين المطلوبين فروا إلى هناك

