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االمبعوثث ااالممي يیديین االتفجيیر االجبانن في بغداادد وويیؤكد بأنن االعرااقيیيین سوفف يینتصروونن على ااالررهھھھابب على االرغم من
اااللم ووااالسى

 

االممثل االخاصص لألميین االعامم لألمم االمتحدةة في االعرااقق االسيید يیانن كوبيیش بشدةة االتفجيیر دداانن – أأ2016 تموزز 03بغداادد٬، 
ااإلررهھھھابي االجبانن وواالشنيیع االذيي ااستهھدفف حي االكرااددةة االمزددحم في االساعاتت ااألوولى من يیومم ااالحد االثالث من تموزز

 وواالذيي ذذهھھھب ضحيیتهھ االعشرااتت من االمدنيیيین بيین قتيیل ووجريیح.2016

ووعبر االمبعوثث ااالممي عن تعاززيیهھ ألسر االضحايیا ووتمنيیاتهھ بالشفاء االعاجل للمصابيین جرااء هھھھذاا االتفجيیر. 

ووصرحح االممثل االخاصص لألميین االعامم قائال " إإنن هھھھذاا االتفجيیر هھھھو عمل جبانن  ووشنيیع  وو ذذيي اابعادد  ال تضاهھھھى  من خاللل
ااستهھداافف االمدنيیيین االمسالميین في اااليیامم ااالخيیرةة من شهھر ررمضانن االفضيیل٬، بمن فيیهھم االمتسوقونن ااستعداادداا الستقبالل  عيید

االفطر ووهھھھو يیظهھر  نواايیا ددااعش  االمتعمدةة  للقتل  وواالتشويیهھ ووإإضعافف االمعنويیاتت. "

ووططالب  االسيید كوبيیش بتعقب  منفذيي هھھھذاا االعمل االوحشي وومن يیقف ووررااءهھھھم ووتقديیمهھم االى االعداالة. كما حث االحكومة
االعرااقيیة على مضاعفة جهھوددهھھھا ااألمنيیة لضمانن ااحتفالل ااهھھھالي بغداادد ووباقي محافظاتت االعرااقق  بعيید  االفطر ااالسبوعع

االقاددمم بسالمم ووأأمانن.

"يیسعى إإررهھھھابيیو ددااعش االذيین لحقت بهھم االهھزيیمة في ساحاتت االمعارركك االى ااالنتقامم :االممثل االخاصص لألميین االعامم ووقالل 
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 ووعلى االرغم من اااللم ووااالسى لن يیستسلم االشعب االعرااقي لمخططاتت هھھھؤالء.لخسائرهھھھم باستهھداافف االمدنيیيین االعزلل
ااإلررهھھھابيیيین ووسوفف يیوااصل ررفض أأساليیبهھم من خاللل االتمسك بالوحدةة االوططنيیة االرااسخة٬، ووسوفف يینتصر في نهھايیة

االمطافف". 

***************

 املتحدث الرسمي/ اإلعالميمكتبملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بالسيد سمير غطاس مدير ال

)يونامي(باسم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 

  ghatass@un.org :بريد اليكتروني 1281 193 790 964+ :تليفون

: على البريد االليكتروني التالي)يونامي(أو االتصال باملكتب اإلعالمي لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق 
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 االذيي أأصدررهه مجلس ااألمن االدوولي بناًء على ططلب من1500 بموجب االقراارر ررقم 2003بعثة ااألمم االمتحدةة لمساعدةة االعرااقق (يیونامي ) بعثة سيیاسيیة تأسست عامم 
.1770 مع صدوورر االقراارر 2007االحكومة االعرااقيیة . ووباشرتت االبعثة مهھامهھا فعليیاً منذ ذذلك االحيین. ووجرىى توسيیع ددووررهھھھا بشكل كبيیر في عامم 

2016 يیووليیوو/تمووزز ٬31، تفوويیضض االبعثة حتى 2015 يیووليیوو/تمووزز 29 االصاددرر في 2233مدددد مجلسس ااألمنن٬، منن خاللل قررااررهه ررقمم 
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