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مؤكد ًا أن التعاون األمني بني البلدين أمر البد منه

قائد قوى األمن الداخلي :الحدود االيرانية
العراقية تشهد إستقرار ًا أمني ًا بالكامل

العميد مؤمني :البالد شهدت تحسن ًا
في مؤشرات األمن
ق��ال نائ��ب قائد ق��وى األمن الداخل��ي العميد اس��كندر مومني ،إنه
عل��ى الرغ��م م��ن هجم��ات األعداء عل��ى نطاق واس��ع ضد الب�لاد وزيادة
االش��تباكات على الحدود ،اال إن إيران هذا العام أكثر أمنا من العام
الماضي.
وف��ي تصري��ح للصحفيي��ن ق��ال العمي��د مومن��ي ي��وم األح��د ف��ي
مق��ر إدارة الش��رطة بمحافظ��ة لرس��تان (غ��رب) ،إن أع��داء الجمهوري��ة
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اإلس�لامية فش��لوا في تمرير مخططاتهم على الحدود ،ومنيوا بهزائم
متالحقة.
وقال إن المناوئين للثورة والمنافقين ،قد دعوا الى االحتجاج في
األي��ام القليل��ة الماضية ،لك��ن الناس لم يول��وا اي اهتماما لهذا األمر،
وفقط حدثت بعض االحتجاجات في بعض المدن.
كما أعلن نائب قائد قوى األمن الداخلي عن ضبط 300طن من
ان��واع المخ��درات في البالد خالل االش��هر االربع��ة االولي من هذا العام
بزيادة  10في المائة عن العام السابق.
وقال العميد مومني إن البالد ش��هدت تحس��ناً في مؤش��رات األمن،
مضيفاً أن متوسط عدد الجرائم قد انخفض .وذكر أنه في محافظة
لرس��تان ،انخفضت جميع أنواع الجرائم والس��رقة بنس��بة  ، %22وازداد
اكتشاف المخدرات بنسبة .%40

قاسمي :لم نتلق أي خبر
أو إعالن رسمي حول محافظ يزد يشيد بمواقف فيينا خالل املفاوضات النووية
زيارة العبادي الى طهران
خالل زيارة السفير النمساوي للمحافظة

y

قائد قوات حرس الحدود العراقي :ال ننسى دعم

إيران للعراق

ق��ال قائ��د ق��وى االم��ن الداخل��ي العمي��د حس��ين اش��تري ان الح��دود
المشتركة بين ايران والعراق تشهد استقرارا امنيا كامال وان تحركات
االرهابيين في هذا المناطق شهدت تراجعا واضحا.
واضاف العميد اشتري يوم االحد خالل لقائه الفريق الركن حامد
عب��داهلل ابراهي��م الحس��يني قائ��د ق��وات ح��رس الح��دود العراق��ي والوف��د
المراف��ق ل��ه ان��ه نظ��را لوج��ود المجموع��ات االرهابية في بع��ض المناطق
الحدودي��ة ف��أن التع��اون االمن��ي بين البلدي��ن امر البد من��ه وكلما تطور
فسنشهد انخفاضا في العمليات االرهابية.
وقال :ان الشعبين االيراني والعراقي تربطهما عالقات صداقة وأخوة
وقواسم مشتركة دينية وعقائدية.
واض��اف :انن��ا توصلن��ا خ�لال االع��وام الماضي��ة ال��ى الكثي��ر م��ن
االتفاقي��ات االمني��ة مم��ا ع��زز االم��ن واالس��تقرار عل��ى طول الح��دود بين
البلدين وهذا من اهم واجبات قوات االمن الحدودي .
واش��ار العمي��د اش��تري ال��ى الق��وات الخاص��ة وعمله��ا ف��ي المناط��ق
الت��ي يتواج��د فيه��ا االرهابيون وق��ال ان الجيش العراقي باعتباره ش��قيقا
وصديق��ا يس��عى لبس��ط االم��ن واالس��تقرار ف��ي المناط��ق الحدودي��ة وق��د
برهن ذلك على ارض الواقع.
واعل��ن العمي��د اش��تري اس��تعداد قواته للتع��اون مع الق��وات العرافية
وعل��ى جمي��ع االصعدة وق��ال :ان العدوين المش��تركين للش��عب االيراني
والعراقي وهما اسرائيل وامريكا ال يرغبان في استقرار المنطقة لذا علينا
مواجهة مؤامراتهما باليقظة والحيطة واالستعداد التام للقوات.
واك��د عل��ى ض��رورة تطوي��ر التعاون االمن��ي الزالة جميع المش��اكل
ورس��م صورة افضل لمس��تقبل البلدين مش��يرا الى بعض المش��اكل التي
يعاني منها الش��عب العراقي بعد س��قوط الطاغية صدام وقال ان الش��عب
االيراني وقف الى جانب الش��عب العراقي في مواجهته االرهاب الداعش��ي
وف��ي النهاي��ة وبمس��اندة المرجعي��ة الرش��يدة اس��تطاع القض��اء عل��ى هذه
الزمرة الخبيثة وافشال هذه المؤامرة.
واش��ار ال��ى وق��وف اي��ران ال��ى جان��ب الش��عب العراق��ي وق��ال  :نح��ن

مس��تعدون للتع��اون ونق��ل تجاربن��ا ال��ى ق��وات ح��رس الح��دود العراق��ي
وتدريبه��م .وق��ال قائ��د ق��وات االم��ن الداخل��ي فيم��ا يخ��ص مراس��م زي��ارة
اربعيني��ة االم��ام الحس��ين علي��ه الس�لام ان��ه يجب التنس��يق والتع��اون في
جمي��ع القضاي��ا المتعلقة بهذه المراس��م من اجل اقامتها على أحس��ن ما
يمكن وفي ظل القوانين العراقية .
وفيم��ا يخ��ص منف��ذ خس��روي الح��دودي اك��د العمي��د اش��تري على
االس��تعداد الت��ام لفتح المنفذ في حال اس��تعداد الق��وات العراقية لذلك
متمني��ا ان يك��ون ه��ذا االجراء يس��اعد في ايج��اد االمن لمراس��م اربعينية
االمام الحسين عليه السالم كما كان في السنوات الماضية.
م��ن جانب��ه ،ق��ال قائ��د قوات ح��رس الح��دود العراقي الفري��ق الركن
حام��د عب��د اهلل إبراهي��م الحس��يني ،إن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة
قدم��ت الكثير من الدعم والمس��اعدة للع��راق ،خاصة خالل هجوم جماعة
داعش اإلرهابية ،والتي لن ننساها أبداً.
وص��رح الفري��ق الرك��ن إبراهي��م الحس��يني ،ال��ذي وص��ل إي��ران على
رأس وف��د عراق��ي يوم األحد ،في لقاء مع قائد قوات األمن العميد حس��ين
أش��تري وقائ��د ح��رس الح��دود العميد قاس��م رضائ��ي ،ومجموع��ة من قادة
ق��وى األم��ن :لدين��ا ح��دود مش��تركة م��ع اي��ران بط��ول ال��ف و 400ك��م،
وتمكنا من حل العديد من مش��اكلنا منذ س��نوات بفضل دعم الجمهورية
االسالمية االيرانية .
واض��اف إن دع��م إي��ران ،خاص��ة خ�لال فت��رة تواج��د داع��ش ،ه��و الذي
تس��بب االن ف��ي اس��تتباب الس�لام ف��ي الع��راق ،وق��ال :لدين��ا الكثي��ر م��ن
القواس��م المش��تركة م��ع الجمهورية اإلس�لامية اإليراني��ة ،والتي نحتاج
الى تعزيزها قدر اإلمكان.
وص��رح الفري��ق الرك��ن إبراهي��م الحس��يني :يح��اول أع��داء إي��ران
والع��راق ب��ث الفرق��ة واالنقس��امات بي��ن البلدي��ن ،اال ان مؤامراته��م تب��وء
بالفشل بفضل وجود األئمة االطهار .
وأشار قائد حرس الحدود العراقي الى أن وفداً من قبل وزير الداخلية
العراق��ي س��يتوجه قريب �اً ال��ى إي��ران لبح��ث القضاي��ا والتنس��يق ح��ول
اقام��ة زي��ارة االربعي��ن الحس��يني .وقال إن الش��عب العراقي يرح��ب بالزوار
اإليرانيي��ن لزي��ارة مرقد اإلمام الحس��ين (ع) .وأض��اف قائد حرس الحدود
العراق��ي :نتمنى الس�لام واألم��ن إليران ،ونقف مع الجمهورية اإلس�لامية
اإليرانية الى النهاية.

اك��د المتح��دث باس��م الخارجي��ة
االيراني��ة ع��دم علم��ه بزي��ارة رئي��س ال��وزراء
العراق��ي «حي��در العب��ادي الى طه��ران خالل
االسبوع الجاري.
وق��ال قاس��مي ف��ي تصري��ح للمراس��لين،
ان��ه ل��م يتل��ق أي خب��ر أو اع�لان رس��مي حول
زيارة العبادي الى طهران.
وف��ي تصري��ح لوكالة انباء «فارس» في
وقت س��ابق لم يؤكد مصدر مطلع نبأ زيارة
العب��ادي ال��ى طه��ران وق��ال :ان ه��ذه الزي��ارة
ليس��ت عل��ى ج��دول األعم��ال ف��ي الوق��ت
الحاضر.
يذك��ر ان موق��ع «الغ��د ب��رس» الخبري
العراق��ي كان ق��د نق��ل ف��ي وق��ت س��ابق عن
مص��در مطل��ع ان رئي��س ال��وزراء العراق��ي
«حي��در العب��ادي» س��يزور ايران خ�لال االيام
المقبل��ة ،موضحا ان الهدف من هذه الزيارة
بحث آخر االوضاع السياسية.

الحرس الثوري ينفي
إستشهاد أي من كوادره
خالل االشتباك مع الخلية
االرهابية شمال البالد
نف��ى مس��اعد ش��ؤون العملي��ات ف��ي مقر
«حم��زة س��يد الش��هداء (ع)» التاب��ع للق��وة
البري��ة لح��رس الث��ورة االس�لامية العمي��د
خلي��ل زادة ،مزاع��م لبع��ض وس��ائل االع�لام
االجنبي��ة ادعت بان عددا من كوادر الحرس
استش��هدوا خ�لال االش��تباك م��ع الخلي��ة
االرهابي��ة ف��ي ش��مال غ��رب الب�لاد .وق��ال
العمي��د خلي��ل زادة ان ايا م��ن قوات المقر لم
يصب باذى خالل االشتباك.
واض��اف ،ان االش��تباك وق��ع ف��ي الس��اعة
الثالث��ة فجر يوم الس��بت بالتوقي��ت المحلي
وان بقي��ة عناص��ر الخلي��ة االرهابي��ة الذي��ن
اصيب��وا بج��راح ف��روا ال��ى داخ��ل االراض��ي
العراقي��ة اث��ر مالحقته��م م��ن قب��ل ق��وات
الحرس الثوري.

املدعي العام للبالد :العدو
بصدد التغلغل داخل دوائر وزير الصحة :القصف السعودي لحافلة الطالب نموذج قل نظيره للجرائم املعادية للبشر
قال وزير الصحة والعالج والتعليم الطبي،
اتخاذ القرار في البالد
إن القص��ف الس��عودي لحافل��ة الط�لاب ف��ي
في رسائل منفصلة الى رئيس منظمة الصحة العاملية واليونيسف ونظرائه في الدول اإلسالمية

أك��د المدع��ي الع��ام ف��ي الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة ان الع��دو بص��دد التغلغ��ل
داخل دوائر اتخاذ القرار في البالد.
وخ�لال اجتماع��ه التش��اوري م��ع م��دراء
االعالم ،حذر حجة االس�لام والمس��لمين محمد
جعف��ر منتظري من مخططات الع��دو ،وقال :ان
األعداء بصدد التغلغل في دوائر اتخاذ القرار.
وأوض��ح :ان التغلغ��ل لي��س دائم��ا بمعن��ى
التجسس ،وانما في بعض االحيان يتولى عمالء
التغلغ��ل مهمة التمهيد ليؤثرا على دوائر اتخاذ
القرار .وب ّين ان العدو يستخدم كل قواه وأياديه
وعناص��ره ليتمك��ن م��ن توجي��ه الضرب��ات ال��ى
النظام والش��عب االيراني العظي��م ،وهذا الحقد
م��ن االع��داء ناجم من مس��اندة الش��عب للنظام،
والتي��ار المنبثق من اي��ران ،والذي أطلق عاصفة
ف��ي المنطق��ة والعال��م .وص��رح حج��ة االس�لام
والمسلمين منتظري :ان االعداء بصدد تجفيف
ينب��وع هذه الحركة بزعمهم ،ومن اجل تحقيق
ه��ذا المخط��ط المش��ؤوم ،فه��م بص��دد زعزع��ة
الثقة لدى الشعب بالنظام والمدراء.
ولف��ت المدعي الع��ام االيراني الى مخطط
االع��داء لتضخي��م الفس��اد ف��ي البالد ،وق��ال :ان
االع��داء يص��ورون ان الفس��اد منتش��ر ف��ي بالدن��ا
وغي��ر قاب��ل للح��ل ،ف��ي حي��ن ان��ه وف��ق احص��اء
المركز الدولي ،فإنه ال توجد دولة بدون عناصر
فاس��دة ،اال انه��م بش��أن بالدنا يهول��ون الموضوع
كأن الفساد قد طغى على كل النظام.
كم��ا اش��ار المدع��ي الع��ام االيران��ي ال��ى
تركي��ز االع��داء عل��ى مح��اوالت تغيي��ر الهوي��ة
االس�لامية والثورية وخاصة لدى جيل الش��باب،
ولتحقي��ق ه��ذا اله��دف ،اس��تخدموا كل قواهم
في الفضاء االفتراضي.

اليمن نموذج قل نظيره للجرائم ضد البش��رية
و المآسي اإلنسانية.
وف��ي رس��ائل منفصل��ة بعثها وزي��ر الصحة
والتعلي��م الطبي الدكتور حس��ن هاش��مي يوم
األح��د ،ال��ى رئي��س منظم��ة الصح��ة العالمي��ة
ووزراء الصح��ة ف��ي ال��دول اإلس�لامية والمدير
التنفيذي لليونيس��ف ،ح��ذر من حدوث كارثة
إنس��انية في اليمن ،ودعا المجتمع الدولي الى
اتخاذ موقف لمواجهة هذه الكوارث.
وأدان وزي��ر الصح��ة ،القت��ل الوحش��ي
للش��عب اليمن��ي األع��زل والمضط َّه��د ،وق��ال :
من أهم مهام المنظمات الدولية منع اس��تمرار
قت��ل األطفال األبرياء في أي مكان في العالم ،
وإن صم��ت المحافل الدولية ضد هذه الجرائم
أم��ر غي��ر مقب��ول ،وإن احت��رام حق��وق اإلنس��ان
وحماية سالمة جميع البشر ،ال سيما األطفال
والنس��اء وكب��ار الس��ن ،ومواجه��ة المآس��ي
اإلنس��انية وجرائ��م الح��رب ،واج��ب على جميع
الحكومات والمنظمات الدولية.
يذك��ر إن طائ��رات تحال��ف الع��دوان

اس��تهدفت حافل��ة تق��ل عش��رات األطف��ال م��ن
الط�لاب ف��ي س��وق مدين��ة ضحي��ان بمحافظ��ة

األمطار أطفأت النيران املندلعة في
مجمع ميانكالة املائي
انطف��أت الني��ران المندلع��ة ف��ي االراض��ي المحيط��ة بالمجم��ع
المائي ميانكالة بمحافظة مازندران في ش��مال ايران بس��بب االمطار
والجهود المبذولة من قبل فرق االطفاء والحفاظ على البيئة.
وكان��ت الني��ران ق��د اندلع��ت ف��ي ه��ذه المنطقة مس��اء الجمعة
وانطف��ات ظه��ر الس��بت اال انه��ا عادت الى االش��تعال م��رة اخرى لكن

صعدة باليمن في 9أغسطس وخلفت 52شهيدا
و 77جريحا.

االمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة عصرا ساعدت في اطفاء
النيران .وكانت فرق االطفاء قد بذلت جهودا كبيرة اال ان مهمتها
واجه��ت صعوب��ة نظ��را لجف��اف الغط��اء العش��بي بالمنطق��ة بس��بب
موجة الحر في موسم الصيف هذا.
وف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه لمراس��ل ارنا ق��ال رئي��س دائ��رة البيئة في
مدين��ة بهش��هر ان نح��و  360هكت��ارا م��ن االراض��ي المحيط��ة به��ذا
المجمع المائي قد احترقت.
وص��رح زم��ان احم��دي ب��أن الس��بب ف��ي الح��ادث يع��ود ال��ى خط��أ
بش��ري واض��اف ،ان مس��ألة التعم��د او ع��دم التعم��د ف��ي الحريق قيد
التحقيق حاليا.

أك��د محاف��ظ ي��زد أن النمس��ا يمكنه��ا إطالق خط رح�لات جوية م��ن اوروبا ال��ى يزد،وخالل
تفق��د الس��فير والملح��ق التج��اري النمس��اويين ل��دى طه��ران ،لمرك��ز خدم��ات االس��تثمار ف��ي
محافظة يزد ،قال محافظ يزد ،محمود زماني قمي :نظرا لتسجيل النسيج التاريخي بمحافظة
يزد ضمن التراث العالمي وازدياد اعداد السياح ،فإن النمسا يمكنها إطالق خط رحالت جوية بين
االتحاد االوروبي وهذه المحافظة.
وأشاد زماني قمي بالنظرة االيجابية الى النمسا ،وقال :ان االيرانيين ال ينسون حياد النمسا
وسلميتها خالل المفاوضات النووية وخاصة خالل المرحلة النهائية.
وأض��اف :بع��د االتف��اق الناج��م ع��ن المفاوض��ات بي��ن اي��ران ومجموع��ة  ،1+5كان الرئي��س
النمس��اوي اول مس��ؤول سياس��ي يزور ايران ،وان ريادة النمس��اويين في افتتاح االعتمادات ،تجس��د
عمق العالقات الودية بين البلدين.
وأع��رب محاف��ظ يزد عن ارتياحه لترؤس النمس��ا االتحاد االوروبي ف��ي الدورة الحالية ،معربا
عن امله بتوفير االرضية المناسبة خالل هذه الدورة لحل الصراعات العالمية وتسوية الخالفات.
وتط��رق ال��ى االمكان��ات والف��رص االقتصادي��ة والس��ياحية والحضاري��ة ف��ي ي��زد ،وتس��جيل
نسيجها التاريخي في اليونسكو ،مضيفا ان  50بالمائة من السيراميك و 27بالمائة من منتجات
النس��يج و 15بالمائ��ة م��ن انت��اج الف��والد ف��ي اي��ران يت��م ف��ي ه��ذه المحافظ��ة ،كم��ا ان تحدي��ث
الصناعات والطاقة الشمس��ية والس��ياحة ومش��اريع نقل المياه وخاصة من البحر ،تعتبر ارضيات
مناس��بة لمس��اهمة الش��ركات النمس��اوية في يزد ،والبد ان يتم تبيين النماذج المالية المناس��بة
لهذا التعاون.
م��ن جانب��ه ،اك��د الس��فير النمس��اوي ف��ي طهران ش��تيفان ش��ولتس بأن رغب��ة وإرادة النمس��ا
واالتح��اد االوروب��ي مبنية عل��ى تطوير العالقات الثنائية مع ايران ،معتب��را الهدف من زياراته الى
المحافظات االيرانية المهمة هو استمرار التعاون.
وفي كلمة له خالل حضوره اجتماع المجلس البلدي في مدينة يزد ،اشار السفير النمساوي
ال��ى العالق��ات العريق��ة بي��ن بالده وايران والت��ي تعود الى  700عام مضى وق��ال ،قلما هنالك دولة
اوروبي��ة تربطه��ا مث��ل هذه العالقات العريق��ة مع ايران وان ما يحفظ مب��ادئ واطار هذه العالقات
هو الثقة واالحترام المتبادل.
واض��اف ،انن��ا نعل��م ان الظروف بعد خ��روج اميركا من االتفاق اصبحت اصع��ب بكثير لكننا
نسعى للعثور على سبل وفرص إلرساء قنوات لنقل المال واستمرار بيع النفط.
واوض��ح ش��ولتس بأن��ه ت��م اخي��را ف��ي االتح��اد االوروب��ي اق��رار قان��ون يمن��ع تضرر الش��ركات
االوروبية المتعاونة مع ايران بسبب الحظر االميركي حيث دعمت  28دولة اوروبية هذا القرار.
واش��ار الى الدور المهم للس��يدات االيرانيات في تنمية البالد وقال ،من الالفت ان عدد االناث
اكثر من الذكور في غالبية الفروع الجامعية في ايران.

ممثل االمام الخامنئي في العراق يثمن املواقف
العراقية املستنكرة للحصار االمريكي
اص��در آي��ة اهلل الس��يد مجتب��ي الحس��يني ممث��ل االم��ام الخامنئ��ي ف��ي الع��راق بيانا
ش��كر فيه المواقف العراقية المس��تنكرة للحصار االمريكي على الجمهورية االس�لامية؛
مؤك��دا ان االي��ام القادم��ة س��وف تش��هد ب��أذن اهلل انن��ا المنتص��رون ،ولي��س لعدون��ا اال
الفشل والخزي.
وق��ال آي��ة اهلل الحس��يني ف��ي بيانه الص��ادر :لقد وصلتني ع��دة بيانات تحم��ل االدانة
واالس��تنكار لموق��ف الرئي��س االمريكي ترامب م��ن الجمهورية االس�لامية االيرانية ومن
جه��ات عدي��دة بم��ا فيه��ا بع��ض الح��وزات العلمي��ة والجامع��ات واالح��زاب والح��ركات
والفصائ��ل المقاوم��ة وأمن��اء بع��ض المؤسس��ات الثقافي��ة والسياس��ية العراقي��ة وبع��ض
الش��خصيات المرموق��ة ش��يعة وس��نة؛ معربين فيه��ا عن ادانتهم الش��ديدة له��ذا الموقف
ورفضوا محاوالته اللئيمة بحق الشعب االيراني الباسل.
وتاب��ع  :لق��د رأي��ت م��ن واجب��ي ان اقدر واش��كر تضامنهم م��ع الجمهورية االس�لامية
قي��ادة وحكوم��ة وش��عبا ،م��ا ي��دل عل��ى عرفانه��م بالجمي��ل و وفائه��م بالتآخي وتواس��يهم
في الملمات.
وقال اية اهلل الحسيني أود ان اطمئن اخواننا االعزاء بأن مسألة الحظر االقتصادي
ليس ش��يئا جديدا على الش��عب االيراني؛ مردفا انه بعد نهوض الش��عب االيراني المسلم
بقي��ادة االم��ام الخمين��ي العظي��م (رض��وان اهلل علي��ه) في قطع اي��ادي امري��كا وحلفائها،
وبعد انتصار الثورة لم تدخر امريكا ش��را او مؤامرة او خطة ظالمة اال وصبتها على هذا
النظام الفتي والشعب المقاوم.
وأك��د ممث��ل قائ��د الث��ورة االس�لامية ف��ي الع��راق ،انه رغ��م كل التحدي��ات صمدت
الجمهورية االسالمية عصية عليهم ولم يقلل عزم شعبها على مواصلة الدرب ومكافحة
الظل��م بقي��ادة حكيم��ة للول��ي الفقيه ،ب��ل اصبحت الجمهورية االس�لامية ق��دوة لجميع
المقاومين ودعامة لجميع المظلومين وهذا الذي يزيد االستكبار حقدا وعداء عليها.
ولف��ت آي��ة اهلل الحس��يني الى الق��ول :نحن ال نبالي بالحص��ار االقتصادي وال نخاف
من امريكا؛ وقال :لقد ش��هدنا كيف صان الباري تعالى هذا الش��عب من االخطار فخرج
منها عزيزا منيعا وقد مرت عليه  40سنة عاش انواع المؤامرات والمخططات.
وس��تطرد  :الي��وم اصبح��ت الجمهوري��ة االس�لامية م��ن الق��وى العظم��ي ف��ي العال��م
تناطح الشيطان االكبر وتفوق عليه ،وقد أفشلت آماله في السلطة على سوريا والعراق
واليمن وفلسطين وغيرهم من المظلومين بالوقوف معهم في جهادهم ومحنتهم.
وف��ي الخت��ام تمن��ى ممث��ل الول��ي الفقي��ه ف��ي الع��راق ،للبلدي��ن الش��قيقين (اي��ران
والع��راق) ولالم��ة االس�لامية جمع��اء بالرفع��ة والع��زة؛ مجددا الش��كر لكل الس��ادة الكرام
الذي��ن تضامن��وا واعرب��وا ع��ن وقوفه��م ال��ى جانبن��ا صامدي��ن ،مطمئن��ا اياه��م بالق��ول:
ان االي��ام القادم��ة س��وف تش��هد ب��أذن اهلل بانن��ا المنتص��رون ،ولي��س لعدون��ا اال الفش��ل
والخزي وس��نخرج من هذه المرحلة كما تخطينا جميع المؤامرات طيلة اربعين س��نة
ان شاء اهلل.

