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الكاتب الصحافي صالح  يرى 
إبراهي����م الطريقي ف����ي صحيفة 
»عكاظ« ان فكرة املقاطعة العربية 
ل� إلسرائيل »بطولة ساذجة« أضرت 
بكل القضايا العربية، داعيا الكتاب 
الى االستجابة  العرب  واملفكرين 
للمؤمترات واملناظرات اإلسرائيلية، 
والظهور على القنوات التلفزيونية 
االس����رائيلية، إذا اتيح لهم ذلك، 
العربية  النظ����ر  لعرض وجه����ة 
مباشرة، ففي مقالة »ملاذا ال يظهر 
املفكر العربي في إسرائيل« يعبر 
الكاتب عن حتول في توجهه وتطور 
في رؤيته ويقول: »اإلنسان كلما 
مضى به الزمن لألمام ومع التأمل 
سيعيد النظر في رؤيته لألشياء، 
فالعقل يتط����ور وبالتالي رؤيتنا 
لألم����ور تتطور، فنعيد تفس����ير 
ما فس����رناه سابقا بشكل أعمق«. 
ويتناول الكاتب حتوله من فكرة 
مقاطعة بعض القنوات الى التعامل 
معها، قائال: »واتفق كثيرا مع ظهور 
أي مفكر في القنوات أكثر من حربه 
لها، فمادامت لديك فرصة ان تظهر 
للمأل وتعبر ع����ن رأيك ورؤيتك 
للحياة والعدل، ملاذا ال تفعل هذا؟ 
وما الفائدة املرجوة حني حتتفظ 
بأفكارك لك، وال تخرجها للعالم؟

بغداد � وكاالت: اعلنت قيادة 
عمليات بغداد امس توقيف منفذ 
التنفيذي  املدير  عملية اغتيال 
لهيئ����ة املس����اءلة والعدالة في 

منطقة التاجي شمال بغداد.
واوضح بيان للقيادة ان »قوة 
عراقية متكنت من القبض على 
منفذ عملية اغتيال املدير لهيئة 
املساءلة والعدالة علي الالمي« 
ال����ذي قضى مس����اء اخلميس 
املاضي بأسلحة مزودة بكوامت 
للصوت في س����يارته مبنطقة 

القناة شرق بغداد.
البي����ان ان »العملية  وقال 
جرت في منطقة التاجي واملتهم 
ضابط في جهاز مخابرات النظام 
الس����ابق. ولم يذكر البيان اي 

تفاصيل اضافية.
في س����ياق آخر، اكد رئيس 
املجل����س االعل����ى االس����المي 
عم����ار احلكي����م ان اس����تقالة 
نائب رئيس اجلمهورية عادل 
عبداملهدي م����ن منصبه جاءت 
تلبية لإلرادة الشعبية وامتثاال 
لتحفظات املرجعية الش����يعية 
على استحداث مواقع حكومية 
اكد نائب  غير ضرورية بينما 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
حاجة البالد الى رجال والؤهم 
لوطنهم اوال واخيرا. وقال عمار 
احلكيم خالل جتمع جماهيري 
في منطقة الدورة اول من امس 
ان طلب استقالة عبداملهدي مت 
تأخيره حلني عودة الرئيس جالل 
طالباني من سفره الى الواليات 
املتحدة إلجراء فحوصات طبية 
ليسلمها له مباشرة لدى عودته 
السليمانية  الى مقر حزبه في 

اجلمعة املاضي.

مدريد � كون����ا: أعلن ناطقون 
باسم حركة )15 مايو( في مدريد ان 
االعتصام احلاشد في ساحة مدريد 
املركزية والذي بدأ منذ اسبوعني 
التي  العامة  للتنديد باالوض����اع 
البالد سيستمر خالل  تعيش����ها 
الفترة املقبلة والى ان يتم االستماع 

ملطالب الشعب املشروعة.
الناطقون باسم احلركة  وقال 
الت����ي انطلقت بش����كل عفوي في 
مختلف املدن االس����بانية بدعوة 
نشرت على صفحات »فيس بوك« 
و»تويتر« في تصريح صحافي ان 
نحو 25 الف مواطن جتمعوا لطرح 
مطالبهم واقتراحاتهم وبث دعمهم 
للحركة االجتماعية الى جانب دراسة 
كيفية حتقيق هذه املطالب طوال 
اربع س����اعات في ساحة )بويرتا 
ديل سول( املركزية في مدريد. من 
جهة اخرى قال ناطقون باسم حركة 
)دميوقراطي����ة حقيقية اآلن( في 
مؤمتر صحافي انهم يقومون حاليا 
بتنظيم مظاهرات على مس����توى 
اوروبي ودولي في 15 اكتوبر املقبل 
بهدف مواصلة التنديد باالوضاع 
السياسية واالقتصادية واملطالبة 
بإجراء تغيي����رات حتترم كرامة 

االنسان وحرياته.
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30 ألف تركي يحيون الذكرى األولى للهجوم على أسطول احلرية
عواص����م � وكاالت: نظم����ت 
التركية  في مدينة إس����طنبول 
امس مس����يرة حاش����دة شارك 
فيها أكثر من 30 ألف تركي في 
الذكرى السنوية األولى للهجوم 
اإلسرائيلي على قافلة أسطول 
احلرية والذي تسبب في استشهاد 
تسعة أتراك وإصابة العشرات.

وقامت هيئة االغاثة التركية 
بتنظي����م مهرجان ف����ي )ميدان 
تقسيم( وس����ط اسطنبول هو 
األضخم بحضور ذوي الشهداء 
االتراك التسعة الذين قضوا في 
االعتداء اإلسرائيلي على السفينة 
التركية ماف����ي مرمرة واآلالف 
من اجلماهير وممثلي فعاليات 

سياسية مختلفة.
وقال رئيس هيئ����ة االغاثة 
التركية بولنت يلدرم خالل الكلمة 
التي ألقاها أمام احلش����ود أنهم 
يريدون تذكير إسرائيل بالعودة 
إلى رشدها داعيا إياها الى السماح 
ل� »أسطول احلرية 2« بالذهاب 

إلى قطاع غزة.

وأض����اف يل����درم »البد أن 
تس����محوا لهذا األس����طول وإذا 
هاجمتموه مرة أخرى فسنبقى 
في البحر أليام لنصبح القضية 

املثارة في العالم«.
وأكد يل����درم انهم يعتزمون 
إرسال أسطول ثان إلى غزة في 
نهاية يونيو املقبل على الرغم 

التحذيرات اإلس����رائيلية  م����ن 
والضغوط الدولية.

وأشار يلدرم إلى أن األسطول 
اجلديد سيتألف من 15 سفينة 
تقل نحو 1500 ناشط من أكثر من 
مائة دولة ستنظمه 22 مجموعة 
ناشطة من أنحاء العالم لكسر 
احلصار اإلسرائيلي على قطاع 

غزة. وفي األردن اعتصم عشرات 
النشطاء األردنيني امس امام مقر 
السفارة التركية في عّمان إحياء 
لذكرى االسطول العام املاضي.

وشارك في االعتصام العديد 
من النشطاء االردنيني الذين كانوا 
على منت السفينة التركية مرمرة 
التي هاجمتها القوات االسرائيلية 

فجر احلادي والثالثني من مايو 
م����ن الع����ام املاضي ف����ي املياه 

الدولية.
واستقبل السفير التركي في 
عمان النشطاء االردنيني وشكرهم 
على موقفهم التضامني، مشيدا 
بالقرار املصري بفتح معبر رفح 

بشكل دائم.


