الجالية العراقيـة في النمســا تقيم حفـالً تأبينيـا ً للشــهيد طارق عـزيز

أقامـت الجاليـة العراقيـة مســاء هــذا اليـوم األحـد ( 7حــزيران-يونيو  )2015مجلس عــزاءا ً على روح
الشــهيد المناضـل الرفيق طارق عـزيز في النادي الفلســطيني بالعاصــمة النمساوية فييـنا
وقد حضـر المجلس أبــناء الجاليـة العراقيـة والعربيـة في النمســا وقرأت سـورة الفاتحة وصلوات ترحما ً
على روحه كما أٌلقيت عـدة كلمات حول الدور النضالي للشهيد العزيز طارق عزيز ومواقـفه الشجاعة في
الثبات على القيم والمبادىء من أجــل العـراق وقضايا األمة العـربية

ماجستير ضياءالدين الشــمري رئيس الجالية العراقية في النمسـا

تحدث الماجستير ضياءالدين الشــمري رئيس الجالية العراقية في النمسـا كلمة باسم الجالية الى أدق
التفاصيل في المواقف الشجاعة للشهيد طارق عزيزمن رفضه الستالم رسالة التهديد واالبتزاز التي
قدمها له جيمس بيكر وزير خارجية المجرم جورج بوش األب قبل العدوان الثالثيني حتى غزو العراق
واحتالله والزج بالشهيد طارق عزيز في المعتقل ووقوفه الصلب ضـد كل العروض والمساومات التي
كان يحاول فيها االحتالل األمريكي اغرائه بها بالرغم من تردي وسوء حالته الصحيةالمستمرة نتيجة
المعاملة القسرية الشائنة المتعمدّة التي كان يمارسها جالوزة حكومة االحتالل العميلة ضده ...فلم ينهار
عزمه ولم يخون قضية وطنه ولم يدوس على ضميره

األســتاذ عماد ســميرة أمين سر الجالية الفلسطينية
وكان األســتاذ عماد ســميرة أمين سر الجالية الفلسطينية له كلمته التي تطرق فيها الى الدور الوطني
والقومي للعراق بقيادته الوطنية السابقة وعلى رأسها الشهيد القائد صدام حسين ومن ضمنها الشهيد
طارق عزيز والتي كانت مثاال للوحدة الوطنية العراقية الرائعة ودورا ً بطوليا و قوميا في مناصرة
القضية الفلسطينية والقضايا العـربية األخرى والدفاع عنها في كل المجاالت والمحافل

األســتاذ عبدالوهاب الحاني
كذلك تطرق األســتاذ عبدالوهاب الحاني مذكرا ً فيها مناقب الشـهيد وتفانيه المســتمر واخالصه للعراق
وصالبته في الدفاع عن المبادىء حتى آخر فترة من استشهاده في معتقالت عمالء األحـتالل وجالوزته,

السيد عدنان عباس
اضافة الى كلمة السيد عدنان عباس الذي أكـد فيها قائال ..ان العزيز الشهيد طارق عزيز ليس رجال من
الرجال القادة الوطنيين في العراق فحسب بل رجال من رجال األمة العربية وتشهد له المواقف والمحافل
ي صهيونيا كما فعل العديد
الدولية عندما كان وزير أسبقا للخارجية في العـراق فلم ّ
يلوث يده بمصافحة أ ّ
من ممثيلي األنظمة العربية وحكامها بل كان يرفض رفضا قاطعا ً ويأنف عن الرد ولو بشطر كلمة على
أسألة الصحافة ووسائل األعالم الصهيوني في المؤتمرات الصحفية التي يقيمها في خارج العـراق...
ونحن رجال البعث لنا كل الحق في التفاخر واالعتزاز برجل كهذا من قياداتنا الوطنية السابقة من بعد
الشهيد القائد صدام حسين وسعدون حمادي وغيرهم،

وتطرق الدكتور نوئيل دومنيك الى مراحل حياة الفقيد الشهيد طارق عزيز مذكرا بحياته النضالية في
خدمة العراق واالمة العربية منذ مطلع شبابه حتى لحظة استشهاده
كما بادر الجمع الحاضرين من الجالية العراقية والعربية في النمسا الى ارسال رسالة تعزية الى عائلة
الفقيد الشهيد طارق عزيز

