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لدى استقباله مديرعام وكالة إرنا

ويشيران الى هزيمة واشنطن في مواجهة إستراتيجية املقاومة

الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد رغبة بالده في تنمية التعاون مع ايران

الجيش والحرس الثوري يؤكدان فشل إجراءات
الحظر االميركية األخيرة

ق��ال رئيس مجهورية كوريا اجلنوبية
«مون جاي اين»  :ان سيؤل ترغب يف تنمية
عالقاتها مع طهران وص��وال اىل املستوى
ال��رف�ي��ع ال ��ذي ك��ان��ت عليه س��اب�ق��ا ،وهي
متفائلة بشأن مستقبل هذه العالقات.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال اس��ت��ق��ب ��ال رئ �ي��س
مجهورية ك��وري��ا اجلنوبية امل��دي��ر العام
ل��وك��ال��ة اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة لالنباء
(ارن��ا)« ،سيد ضياء هامشي» الذي جيري
زيارة لسيؤل بهدف املشاركة يف االجتماع
ال �س��اب��ع ع�ش��ر للجمعية ال �ع��ام��ة الحت��اد
وك� ��االت االن �ب��اء االس �ي��وي��ة واالوق��اي�ن�ي��ة
(افانا).
ويف ت �ص��ري��ح ل ��ه خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ل �ق��اء،
ن ��وه ه��امش��ي ب��ال �ع�لاق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال�تي
ب �ل �غ��ت ذروت � �ه� ��ا يف ع �ه��د ال ��رئ��ي ��س «م ��ون
ج��اي اي��ن» بني اي��ران وك��وري��ا اجلنوبية؛
مبينا يف ال��وق��ت نفسه ان وص ��ول ترامب
اىل س� ��دة احل� �ك ��م يف ام ��ري��ك ��ا اث� ��ر على
هذه العالقات.
وق��ال املدير العام لـ «ارن��ا»  :انه ينبغي
ل �ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ال �ق��وي��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة ان
متضي قدما حنو تعزيز عالقاتها مع ايران.
و وص� ��ف ه ��امش ��ي س��ي ��اس ��ات ال��رئ �ي��س
االمريكي احلالي بانها مرفوضة لكونها
ادت اىل االخ �ل��ال ب��ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة
واندالع حرب جتارية على صعيد اجملتمع
الدولي.
اىل ذلك بدأ يف عاصمة كوريا اجلنوبية
س �ي��ؤل ،اج �ت �م��اع احت ��اد وك� ��االت االن �ب��اء
االسيوية واالوقيانية (افانا) مبشاركة وفد
«وك��ال��ة اجلمهورية االسالمية لالنباء»
الذي يقوم مبشاورات واسعة بهدف التاثري

هاشمي :سياسات الرئيس االمريكي أدت الى اإلخالل
بالعالقات الدولية

على (قرارات) االحتاد .والتقى املدير العام
لوكالة اجلمهورية االس�لام�ي��ة لالنباء،
«س�ي��د ض�ي��اء ه��امش��ي» مب� ��دراء وك ��االت
االنباء الكورية واالسرتالية واالندونيسية

واملاليزية والكازاخية ،والكمبودية ،واخرين
من اصحاب وكاالت االنباء املشاركني يف
اجتماع احتاد افانا.
ك�م��ا جت ��در االش � ��ارة يف ه ��ذا ال�س�ي��اق،

اىل اجتماع اللجنة التنفيذية اخلامس
واالرب� �ع�ي�ن الحت� ��اد وك � ��االت ان��ب ��اء اس�ي��ا
واوق�ي��ان�ي��ا (اف��ان��ا) يف س �ي��ؤل ،وال�ت�ي تضم
وكالة «ارن��ا» اىل جانب اعضائها الـ 13؛
فضال عن اجتماع اجلمعية العامة الحتا
اف��ان��ا ،ملناقشة ت�ع��دي��ل ال�ن�ظ��ام االس��اس��ي
ونشاطات هذا االحتاد على مدى السنوات
املاضية الثالث.

أدان احلرس الثوري اجراءات احلظر االمريكية االخرية ضد االركان العامة للقوات املسلحة
وع��دد من القادة واملسؤولني العسكريني االيرانيني ،واصفا هذه االج ��راءات بانها سلسلة من
االستعراضات املثرية للسخرية والفاشلة واحلقرية.
وجاء يف جانب من بيان اصدره احلرس الثوري  ،ان اخلطوة اليت اقدم عليها النظام االمريكي
املستكرب والسلطوي واالرهابي يف فرض احلظر على االركان العامة للقوات املسلحة وعدد من
القادة واملسؤولني العسكريني االيرانيني الذين التمعوا دوما يف اخلط االمامي لالمن وصنع
املفاخر للشعب االيراني امام املؤامرات واملخططات الشيطانية العداء الثورة االسالمية ،مؤشر
الحقية وجناح الطريق الذي حقق السرور والثقة والفخر للشعب االيراني بل لالمة االسالمية
من جانب واظهر من جانب اخر عجز وغضب جبهة االعداء خاصة السلطة احلمقاء احلاكمة
يف البيت االبيض.
ب��دوره ادان اجليش االي��ران��ي احلظر االمريكي اجلديد ضد بعض املسؤولني السياسيني
والقادة العسكريني يف البالد ووصفه بأنه يؤكد هزمية واشنطن يف مواجهة اسرتاتيجية املقاومة
الفاعلة اليت تعتمدها اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ويف بيان ص��ادر عن اجليش أدان اخلطوة االمريكية ه��ذه ووصفها بالتافهة وتبعث على
االستهزاء ،مؤكدا :أنه يقف بقوة مع صنوف القوات املسلحة االخرى بقيادة قائد الثورة يف
الدفاع عن اجلمهورية االسالمية االيرانية ويعترب اسرتاتيجية املقاومة الفاعلة مبثابة السبيل
الوحيد الحباط مؤامرات االعداء السيما امريكا اجملرمة.
ووصف خطوة االمريكية يف احلظر اجلديد واليت صدرت يف اليوم الوطين ملقارعة االستكبار
العاملي ( 4تشرين الثاني /نوفمرب) بأنها دللت على الغضب يف ذكرى االستيالء على وكر
التجسس االمريكي يف طهران ع��ام  1980وكذلك استمرار النزعة االستكبارية املعادية
للشعب االيراني.
ونوه اجليش االيراني اىل إن البيت االبيض مل يكتف مبؤامرة االرهاب االقتصادي بل ينفذ
حظرا ضد بعض القادة العسكريني االيرانيني وهو مايعكس ص��ورة ادمانه على احلظر اىل
العامل أكثر مما مضى فيما أقر املسؤولون االمريكيون بأنفسهم بأن احلظر وسياسة مايسمى
بالضغوط القصوى الجدوى منها كما انه يساهم بشكل كبري يف تعزيز تكاتف الشعب مع
القوات املسلحة ويؤكد أن البيت االبيض ال ميتلك خيارات أخرى وأنه بلغ خط النهاية لذلك
تدلل خطواته على حالة االحباط واليأس يف مواجهة اسرتاتيجية املقاومة الفاعلة اليت تعتمدها
اجلمهورية االسالمية االيرانية.

خطيب جمعة طهران :شعبنا أغلق باب التفاوض
مع أميركا الى األبد

خالل مشاركته االستعراض الصباحي املشترك للقوات املسلحة

اللواء باقري :األعداء يسعون لركوب موجة املطالب املشروعة للشعبني العراقي واللبناني
اكد رئيس االركان العامة للقوات املسلحة االيرانية اللواء
حممد باقري بان االعداء قاموا خالل االيام االخرية حبياكة
م��ؤام��رات يف لبنان وال�ع��راق للعمل عرب ذل��ك على استغالل
االمور وركوب موجة املطالب املشروعة للشعبني.
ويف كلمته خالل االستعراض الصباحي املشرتك للقوات
املسلحة يف مدينة قم املقدسة طهران ق��ال اللواء باقري ،ان
الشعب االي��ران��ي وعلى م��دى العقود االربعة االخ�يرة قد ادى
االختبار م��رارا بنجاح ،اذ اثبت خالل مرحلة الدفاع املقدس

ومكافحة االرهاب وتهديدات امريكا و»اسرائيل» املباشرة بانه
م��اض على عهده وال خيشى اي ضغط وصعوبة وتهديد وال
يرتك الساحة ويقف صامدا خلف قائده ويدافع عن اهدافه.
ويف االشارة اىل احداث املنطقة قال ،ان االعداء حاكوا خالل
االي�لام االخ�يرة مؤامرات يف لبنان والعراق الستغالل االمور
وركوب موجة املطالب املشروعة للشعبني واالتيان حبكومات
عميلة اىل سدة احلكم فيهما اال ان املرجعية والشعبني اللبناني
والعراقي قد تصدوا ملؤامرات االعداء.

واشار اللواء باقري اىل ان من مسؤولية احلكومة يف لبنان
والعراق حل مشاكل بلديهما والعمل على اعمارهما سواء
كانت هنالك تظاهرات ام مل تكن واكد انه ال حيق اي دولة
التدخل يف شؤونهما واضاف ،ان االعداء يتصورون بان حمور
املقاومة سيتضرر بهذه املؤامرات.
وقال رئيس االرك��ان العامة للقوات املسلحة االيرانية ،ان
الشعب العراقي اثبت يف مسرية االربعني مدى كرامته ونبله
وحسن استضافته للزوار.

في كلمة ألقاها باملؤتمر الوطني للدفاع املدني

رئيس مجلس الشورى االسالمي:

رئيس السلطة القضائية :االستكبار يريد منع الشعوب من
التمتع بروح االستقالل

ترامب يسعى فقط لنهب الثروات النفطية لدول املنطقة

أكد رئيس السلطة القضائية آية اهلل سيد ابراهيم رئيسي ،ان االستكبار العاملي اليريد ان
تتمتع الشعوب بروح االستقالل حتى تقف على قدميها ،وتعتمد على قدراتها الذاتية.
ويف كلمة القاها يف املؤمتر الوطين للدفاع املدني  ،اوضح آية اهلل رئيسي ،ان اساس االستكبار
قائم على التعصب واالنانية وعدم السماح للشعوب بالتمتع بروح االستقالل والوقوف على
اقدامها واالعتماد على قدراتها الذاتية والعيش بالتوكل على اهلل ،مضيفا :على مر التاريخ
 ،كان هذا دائما ميثل تهديدا من قبل املستكربين جتاه الشخصيات الكبرية والنساء والشعوب
التواقة للحرية ،وقد رأينا مظاهر ذلك يف بالدنا .واك��د رئيس السلطة القضائية على ان
هذا التهديد كان قائما منذ بداية الثورة االسالمية ،مضيفا :كانت تهديدات االستكبار ضد
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف معظمها حتمل طابع تهديد عسكري وصعب ،لكن اليوم حنن
نواجه تهديدات ضد مجيع قدراتنا ،وتشمل هذه التهديدات االقتصادية والثقافية والبيولوجية
وتهديدات من خمتلف األنواع.
واش��ار آية اهلل رئيسي اىل ان تهديدات االستكبار تستهدف ارص��دة البالد مبا فيها الكوادر
البشرية الكفوءة والعلماء واملبدعني وكذلك االمكانيات الصناعية والزراعية ويف جمال العلوم
والتقنيات والعديد من املوارد املادية واملعنوية يف البالد.
واك��د رئيس السلطة القضائية على ض��رورة صون ق��درات البالد من تهديدات االستكبار،
مضيفا :جيب علينا تقليل تعرض البلد لالخطار اىل ادنى حد من خالل اختاذ التدابري االمنية،
وبطبيعة احلال نعتقد ان العدو لن يتمكن من ارتكاب أية محاقة ،وحسب تعبري قائد الثورة كنا
نواجه العدو يف املنطقة ،لقد أراد وفشل وأردن��ا وجنحنا .وأكد على ض��رورة اختاذ االج��راءات
االحرتازية ملواجهة التهديدات الناعمة للعدو ،من خالل رصد هذه التهديدات واقامة الدورات
التدريبية املطلوبة واختاذ اجراءات السالمة يف خمتلف القطاعات.
وتابع قائال :اليوم نواجه تهديدات اقتصادية وبالدنا متتلك ق��درات كبرية ،وق��د تصور
األعداء أن هذه التهديدات ستشل ايران ،ولكن بفضل اهلل تعاىل ،فانه بالرغم من كل التهديدات
واجراءات احلظر اليت مت فرضها على األفراد واملؤسسات والعديد من االجهزة ،فإن اجلمهورية
االسالمية اليوم متضي قدما حنو االم��ام بكل قوة واقتدار ونواصل حتقيق أهدافنا يف البالد
واملنطقة والعامل.

وزارة األمن تحذر املواطنني من التعاون مع اجمللس
الثقافي البريطاني
اعلنت وزارة األمن االيرانية عن الكشف عن خمطط بريطاني لتنفيذ شبكة ثقافية يف
البالد تستهدف عددا من النخب والعناصر الفاعلة يف اجملاالت التعليمية والثقافية .
وجاء يف بيان صادر عن مركز العالقات العامة واالعالم بوزارة االمن االيرانية ،ان بريطانيا
ذات املاضي الطويل يف التغلغل وتاسيس الشبكات والتيارات يف خمتلف الدول كانت تهدف
اىل تنفيذ خمطط لتنفيذ شبكة ثقافية يف البالد .واضاف ،ان املخطط املذكور كان قيد
التنفيذ من قبل اجمللس الثقايف الربيطاني املسمى «بريتش كونسول» وكان يستهدف
عددا من النخب والعناصر الناشطة يف القطاعات التعليمية والثقافية .واوضح البيان بان
وم ِنع
املخطط كان منذ البداية حتت رصد كوادر االمن ومت التصدي له يف الوقت املناسب ُ
من تنفيذه وحتقيق اهداف بريطانيا يف اطالق الشبكة والتغلغل يف اجملاالت التعليمية يف
البالد .واضاف ،انه مثلما اعلن املتحدث باسم السلطة القضائية فان اي تعاون مع اجمللس
الثقايف الربيطاني حمظور ويستوجب املالحقة القضائية.

قال رئيس جملس الشورى االسالمي علي الرجياني ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب
يسعى من خالل سياساته الغامشة وجتاهل استهداف القوميات املختلفة يف سوريا وغريها من
الدول االقليمية ،يسعى فقط لالستحواذ على االبار النفطية هلذه البلدان.
واشار الرجياني خالل مراسم تدشني شبكة مياه الصرف الصحي يف مدينة مهاباد مبحافظة
اذربيجان الغربية اىل التصرحيات االخرية لرتامب وقال ان الرئيس االمريكي اعلن مؤخرا انه ال
شأن له بالقضايا القومية يف املنطقة بل يسعى اىل نهب الثروات النفطية ملنطقة الشرق االوسط
 .واكد رئيس جملس الشورى االسالمي ضرورة االهتمام برفع حيوية اقتصاد البالد يف الظروف
الراهنة وقال ان نظام اجلمهورية االسالمية االيرانية اوىل اهتماما بالبنى التحتية للبالد وقال
ان هذه اجلهود امثرت عن بناء الطرق وايصال شبكة الغاز اىل مجيع املناطق وبناء املستشفيات
 .واوضح الرجياني ان هذه االجراءات تربهن ان النظام الشعيب للجمهورية االسالمية االيرانية
قد بذل ما بوسعه من اجل االعمار مؤكدا ان البالد حباجة للوحدة والوفاق الوطين اليوم اكثر
من اي وقت مضى.
وافاد الرجياني بانه الشك ان اعداء النظام يريدون التاثري سلبيا على البالد واحلؤول دون حتقيق
االزده��ار االقتصادي يف اجلمهورية االسالمية االيرانية  .وش��دد على ض��رورة بذل مجيع اجلهود
لتسوية املشاكل االقتصادية والتفكري يف ظل هذه الظروف جبعل اقتصاد البالد اكثر حيوية .

مدير مكتب قائد الثورة:
وزير االرشاد :ايران
أي بقعة في «اسرائيل» هي في والعراق تربطهما أواصر
مرمى صواريخ الثورة االسالمية تاريخية ودينية لن تنقطع

ق��ال مدير مكتب قائد ال�ث��ورة االسالمية
«آي��ة اهلل حممد حممدي كلبايكاني»  :ان
امريكا تسعى لتقويض ال�ق��درات العسكرية
للجمهورية االسالمية االي��ران�ي��ة؛ مبينا ان
مطالب امريكا ال تنتهي وعند التفاوض معها
سوف لن تكتفي بالقضية النووية.
ويف تصريح له خالل مراسم تقديم ممثل
الولي الفقيه اجلديد لدى حمافظة مازندران،
اشار آية اهلل حممدي كلبايكاني اىل ان عهد
حرمان اي��ران من ابسط التقنيات قد و ّ
ىل؛
مؤكدا ان االمريكيني وحلفاءهم يعلمون
اليوم واكثر من اي وقت مضى بان اي بقعة
يف «اسرائيل» هي يف مرمى صواريخ الثورة
االسالمية .وتابع  :حنن اليوم واكثر من اي
حقبة من تاريخ الثورة االسالمية نقف على
أهبة اجلهوزية يف مواجهة االستكبار العاملي.
وق � ��ال م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة  :ان
االم��ري �ك �ي�ين ي �ع �م��دون اىل رب ��ط مطالبهم
جب�م�ي��ع ق �ض��اي��ا ال��ب�ل�اد وف� ��رض ام�لاءات �ه��م
ال��واه�ي��ة؛ مبينا ان ال��والي��ات املتحدة لديها
تاريخ حافل ب��اخل��ذالن وال�ع��ار ،وبذلك فإن
التعويل على هذا البلد اجراء خاطئ بامتياز.

اك��د وزي��ر الثقافة واالرش���اد االس�لام��ي «سيد
عباس صاحلي» ان االواص ��ر التارخيية والدينية
بني ايران والعراق متاصلة يف جذور البلدين ويعجز
االعداء عن املساس بهذه املساحات املشرتكة.
ويف لقائه ممثل ال��ول��ي الفقيه مبحافظة
مس�ن��ان« ،آي ��ة اهلل سيد حممد شاهجراقي»،
اش � ��ار ص ��احل ��ي اىل زي� � ��ارة م ��راس ��م ارب�ع�ي�ن�ي��ة
استشهاد االمام احلسني (ع) ،مبينا ان ما يربو
عن  3ماليني زائ��ر اي��ران��ي توجهوا اىل العراق
للمشاركة يف م��راس��م االرب �ع�ين هل ��ذا ال�ع��ام.
وتابع :ان اقامة هكذا مراسم خري دليل العالقات
الدينية املعمقة بني ايران والعراق.
وقال وزير الثقافة  :ان االعداء حياولون التغلغل
وتاجيج اخلالفات بني الشعبني االيراني والعراقي؛
مشددا يف الوقت نفسه ان البلدين جتمع بينهما
اواص ��ر رصينة ل��ن تنقطع .ويف ج��ان��ب اخ��ر من
تصرحياته خ�لال ه��ذا اللقاء ،اش��ار صاحلي اىل
مراسم حج التمتع هلذا العام؛ مبينا ان اكثر من
 80الف زائ��ر ايراني توجهوا اىل الديار املقدسة
الداء فريضة احلج بكل عزة وكرامة وذلك رغم
كافة املشاكل اليت كان تعيق ذلك.

دعا إمام مجعة طهران املوقت الشيخ كاظم صديقي ،املسؤولني لعدم التعويل على
التفاوض مع امريكا جمددا ،مؤكدا بان الشعب االيراني اغلق مبسرياته يوم  4نوفمرب
باب التفاوض مع امريكا اىل االبد.
ويف خطبته يف مراسم صالة اجلمعة هلذا االسبوع يف طهران اشار حجة االسالم صديقي
اىل املشاركة الشعبية الواسعة يف مراسم اليوم الوطين ملقارعة االستكبار العاملي يوم 4
كانون الثاني /نوفمرب اجلاري وقال ،ان اعالن الشعب كراهيته لنظام االستكبار العاملي
وعلى رأسه امريكا مؤشر اىل عمق وعيه جتاه اخلطر الذي يهدد البشرية والسالم واالمن
وحقوق الشعوب من قبل امريكا.
واضاف ،ان الشعب االيراني راى خيانة امريكا منذ العام  1953حينما اطاحت حبكومة
مصدق رغم انه كان قد وثق بها وهذه هي قصة كل من يثق بامريكا.
وتابع خطيب مجعة طهران ،ان مصدق وثق بامريكا ليتخلص من شر بريطانيا اال انهم
نفذوا انقالبا ضده واطاحوا به ومن ثم قاموا بكل ما حيلو هلم وجاءوا حبكومة غري كفوءة
اىل السلطة ونهبوا ثروات البالد.
واشار اىل مؤامرات امريكا ضد الشعب االيراني واجلمهورية االسالمية على مر العقود،
الفتا اىل ان االمام الراحل ايد حركة الطلبة السائرين على نهج االمام يف السيطرة على
وكر التجسس االمريكي (السفارة االمريكية السابقة بطهران) ووصف هذه احلركة
بالثورة الثانية  ،اذ ان الثورة االوىل كانت للتخلص من االستبداد الداخلي فيما كانت
الثورة الثانية من اجل االستقالل ومقارعة االستبداد اخلارجي .واعترب ان ايران مل تنتفع
شيئا من وراء االتفاق النووي بل ان اجراءات احلظر زادت بعده .واشار امام مجعة طهران
املوقت ،اىل ان��ه ليس من املعلوم ما تفعله فرنسا االن (لضمان انتفاع اي��ران من املزايا
االقتصادية لالتفاق النووي) واضاف ،انه على املسؤولني اال ينتظروا التفاوض من جديد
الن��ه كما ق��ال مساحة القائد ال يوجد انسان عاقل يفعل ذل��ك ..ان الشعب ج��اء اىل
الساحة يف  13آبان ( 4تشرين الثاني /نوفمرب) يف اكثر من  1000مدينة يف خمتلف احناء
البالد واغلق باب التفاوض مع امريكا اىل االبد .واكد خطيب صالة اجلمعة ضرورة فسح
اجملال يف احلرب االقتصادية للشعب والشباب الكفوئني واملواهب الالمعة والشباب الذين
جلبوا العزة للبالد يف مسالة صنع الصواريخ وحققوا االنتصار جلبهة املقاومة.

كبير متحدثي القوات املسلحة:

البصيرة الدينية كفيلة بالتصدي لتهديدات العدو الناعمة
اعترب كبري متحدثي القوات املسلحة االيرانية العميد ابوالفضل شكارجي ،التهديدات الناعمة
بانها تشكل اخلطر االكرب من جانب امريكا ضد ايران.
وق��ال العميد شكارجي يف تصريح له يف مدينة قم املقدسة خالل مراسم احياء ذك��رى الشهيد
جميد عسكري مجكراني ،احد شهداء الدفاع عن املقدسات الذي استشهد قبل عامني خالل عمليات
حترير مدينة البوكمال السورية من عصابات داعش :انه لو جنحت امريكا يف حربها الناعمة ضد
اجلمهورية االسالمية االيرانية فان حربها العسكرية ستنطلق ايضا.
واكد كبري متحدثي القوات املسلحة االيرانية بان البصرية الدينية كفيلة بالتصدي لتهديدات
العدو الناعمة لذا ينبغي العمل على تعزيز هذه البصرية.
واشار العميد شكارجي يف جانب اخر من حديثه اىل قدرات ايران ومنها يف جمال الدفاع اجلوي
واسقاط طائرة التجسس االمريكية املسرية غلوبال هاوك بعد اخرتاقها للمجال اجلوي االيراني
واليت كانت تضم احدث اجهزة التجسس واليت بامكانها رصد طهران بالتحليق فوق مياه حبر عمان.
كما لفت اىل الدقة البالغة للصواريخ االيرانية بعيدة املدى والبالغة مداها  2الف كم بهامش
خطأ حنو مرت واحد فقط ،معتربا رعب امريكا والكيان الصهيوني بانه ليس بال سبب النهما يدركان
عمق التقدم العسكري الذي حققته ايران.
واشار العميد شكارجي اىل ان شعار الكيان الصهيوني كان يوما ما «من النيل اىل الفرات» اال ان
شعار هذا الكيان املزيف اليوم هو القبة احلديدية واحلفاظ على حدوده الراهنة واضاف ،ان الكيان
الصهيوني سيزول يوما ما بالتاكيد ولرمبا ال يكون ذلك اليوم بعيدا.

