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الخميس 2 شعبان، 1439 هـ ق 30 فروردين 1397 هـ ش، 19 نيسان 2018م العدد )9829( السنة الثامنة والثالثون

قال الرسول األكرم صلى الله عليه وآله وسلم:- 
أال وإّن الحسين عليه السالم باب من ابواب 

الجنّة، من عانده حرم اهلل عليه ريح الجنّة
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 3 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 59 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 58 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 27 دقيقة

البرلمان األوروبي: ترامب يتصرف 
كمجنون فاقد للمسؤولية

بروكســل – وكاالت: أدانــت النائبــة التشــيكية 
كونيتشــنا  كاترجينــا  االوروبــي  البرلمــان  فــي 
العــدوان الثالثــي االميركــي الفرنســي البريطانــي 
علــى ســوريا مؤكــدة ان الرئيــس االميركــي دونالــد 

ترامــب يتصــرف كمجنــون فاقــد للمســؤولية.
وأعربــت كونيتشــنا فــي حديــث لموقــع “أوراق 
برلمانيــة” امــس  عــن اشــمئزازها مــن المفهــوم 
االميركــي للديمقراطيــة المصــدرة علــى فوهــات 
البنــادق والصواريــخ مشــددة علــى أن واشــنطن 
وباريــس ولنــدن شــنت عدوانهــا دون انتظــار نتائــج 
التحقيــق الــذي ســيقوم بــه فريــق تقصــي الحقائــق 

ــة. ــع لمنظمــة حظــر االســلحة الكيميائي التاب
بــدوره أكــد نائــب رئيــس الحــزب الشــيوعي 
التشــيكي المورافــي يوزيــف ســكاال فــي حديــث 
الثالثــي  العــدوان  ان  التلفزيونيــة  بريمــا  لقنــاة 
ــاق  ــع ميث ــل م ــى ســوريا يتناقــض بشــكل كام عل
ــدول  ــا مــن ال ــى أن أي االمــم المتحــدة مشــددا عل
المشــاركة فيــه لــم تقــدم أدلــة علــى اســتخدام 
التــي  الصــور  امــا  الكيميائيــة فــي دومــا  المــواد 
تظهــر صــب المــاء علــى االطفــال بحجــة تعرضهــم 
كان  كيــف  أيضــا  رأينــا  فقــد  كيميائيــة  لمــواد 

األشــخاص الذيــن كانــوا حولهــم يضحكــون.

مؤكدا انه ال حاجة لمشروع القرار الفرنسي حول سوريا

موسكو: على واشنطن وحلفائها عدم التالعب بالوضع 
اإلنساني في سوريا ألجندات سياسية

جنيــف – وكاالت: أكــد منــدوب روســيا الدائــم 
ــيلي نيبينزيــا أن مدينــة  ــدة فاس ــم المتح لــدى األم
الرقــة أضحــت أطــالال بعــد أن دمرهــا مــا يســمى 
“التحالــف الدولــي” بقيــادة واشــنطن حيــث اســتولى 
عليهــا بعــد إخــراج تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي منهــا.
وقــال نيبينزيــا خــالل جلســة لمجلــس األمــن 
الدولــي عقــدت بطلــب مــن روســيا لمناقشــة الوضــع 
الركبــان  ومخيــم  الرقــة  مدينــة  فــي  اإلنســاني 
لالجئيــن.. إن بعثــة األمــم المتحــدة تمكنــت مؤخــرا 
مــن دخــول مدينــة الرقــة للوقــوف علــى الوضــع فيهــا 
ــة فقــط إال  ــارة اســتمرت لســاعات قليل ورغــم أن الزي

ــاض. ــث تحــت األنق ــن الجث ــوام م ــث توجــد أك ــا حي ــر فيه ــة لمشــاهدة الخــراب الكبي ــت كافي ــا كان أنه
وأضــاف نيبينزيــا: يمــوت المدنيــون فــي الرقــة كل يــوم بســبب األلغــام فضــال عــن الدمــار الكبيــر فــي 
البنــى التحتيــة فــي حيــن ال توجــد مشــاف وال مــدارس فــي المدينــة مبينــا أن الوضــع فــي الرقــة ومخيــم 

الركبــان ال بــد أن يكونــا ضمــن اهتمامــات جميــع المنظمــات الدوليــة.
وشــدد نيبينزيــا علــى أن وجــود القــوات األمريكيــة فــي منطقــة التنــف قــرب مخيــم الركبــان يشــكل 
انتهــاكا للســيادة الوطنيــة الســورية وأن هنــاك مأســاة إنســانية كبيــرة يعيشــها أهالــي بلدتــي كفريــا والفوعــة 
بريــف إدلــب إضافــة إلــى مخيــم الركبــان مشــيرا إلــى أنــه ال يحــق للواليــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا 

أخالقيــا اتخــاذ مبــادرات حيــال ســورية بعــد عدوانهــم عليهــا.
مــن جانــب اخــر اعتبــر المنــدوب الدائــم لروســيا لــدى األمــم المتحــدة فاســيلي نيبينزيــا أن مشــروع القــرار 
األممــي الــذي أعدتــه باريــس حــول ســوريا جــاء فــي وقــت غيــر مناســب وال يتماشــى مــع الوقائــع علــى األرض.

مؤكدا أن قوى االستكبار العالمي ال تتحمل االنتصارات..

سوريا: أصبحنا وحلفاؤنا قوة واحدة وهذا ما دفع الغرب ليجن جنونه
*الفروف يجري محادثات مع مبعوث األمم المتحدة 

في سوريا غدا الجمعة
*إرهابيو “جيش اإلسالم” في بلدة الضمير يواصلون تسليم 

أسلحتهم قبيل إخراجهم إلى جرابلس

دمشــق – وكاالت: رأى مستشــار وزيــر اإلعــالم 
وحلفاءهــا  ســوريا  أن  أحمــد«:  »علــي  الســوري 
ــع الغــرب ليجــن  ــا دف ــوة واحــدة وهــذا م أصبحــوا ق

ــه. جنون
ــى  ــي عل ــدوان الثالث ــى أهــداف الع ــًا عل وتعليق
ســوريا، قــال مستشــار وزيــر اإلعــالم الســوري فــي 
ــاء،  ــة لالنب ــة تســنيم الدولي ــح لمراســل وكال تصري
أن الجــزم بالسياســة هــو خطــأ، وال يمكــن أخــذ 

ــا مــن  ــم أو ال، وم ــة نع ــور بطريق األم
شــك أن قــوى االســتكبار العالمــي ال 
تتحمــل االنتصــارات التــي تتحقــق 
المقاومــة،  محــور  قــوى  يــد  علــى 
ــم  ــر يُشــكل بالنســبة له ــذا األم وه
ــدون  ــك هــم يري ــر، لذل هاجــس كبي
بــأي طريقــة إيقــاف محــور المقاومــة، 

ــاب. ــة االره ــاف محــور مكافح وإيق
وأضــاف، لذلــك هنــاك محــاوالت 
كبيــرة جــدًا قــد تتجلــى فــي معــارك 
الميدانيــة  المعــارك  هــذه  ميدانيــة، 
غايتهــا هــو ايقــاف هــذا المحــور عــن التقــدم الــذي 
يتحقــق خاصــًة فــي ســوريا، وبالتالــي قــد يكــون هنــاك 
معــارك ولكــن هــذه المعــارك مــن المفتــرض بالنســبة 
لهــم أن تصــل إلــى مرحلــة التصعيــد الكبيــر، وأن ال 
تصــل إلــى مرحلــة حــرب عالميــة ثالثــة مــن أجــل 
هــذه المعــارك وهــذه االعمــال الميدانيــة، ويبــدو أن 
ــًا هــو جنــراالت الواليــات المتحــدة  الجــزء األكثــر خوف

ــن  ــق الرئاســة الذي ــس وفري ــس الرئي ــة، ولي األمريكي
ــى. ــذا المعن ــددًا به ــر تش ــم أكث ه

“جيــش  إرهابيــو  واصــل  اخــر  جانــب  مــن 
اإلســالم” فــي بلــدة الضميــر فــي منطقــة القلمــون 
بريــف دمشــق الشــرقي تســليم أســلحتهم الثقيلــة 
والمتوســطة فــي إطــار االتفــاق الــذي تــم التوصــل 

ــة الســورية. ــع الدول ــه م إلي
ويقضــي االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه أمــس 
بلــدة  مــن  اإلســالم”  “جيــش  إرهابيــي  بإخــراج 
الضميــر إلــى منطقــة جرابلــس وتســوية أوضــاع 
الراغبيــن بالبقــاء وذلــك بعــد تســليم أســلحتهم 
ثقيلــة  أســلحة  بتســليم  أمــس  قامــوا  حيــث 
ــزودة برشاشــات  ــات م ــا 5 آلي ومتوســطة مــن بينه
وعربــة بــي أم بــي ومدفــع ومنصــات إطــالق قذائف.
عــدد  أن  الحربــي  ســانا  مراســل  وذكــر 
اإلرهابييــن المقــرر إخراجهــم مــن الضميــر يبلــغ 
1500 إرهابــي إضافــة إلــى عائالتهــم ليبلــغ العــدد 
اإلجمالــي لهــم نحــو 5 آالف مبينــا أن وحــدات مــن 
الجيــش العربــي الســوري ســتدخل إلــى البلــدة 
بعــد إخراجهــم لتمشــيطها وتطهيرهــا مــن األلغــام.
بلــدة  مــن  اإلرهابييــن  إخــراج  اتفــاق  ويأتــي 
الضميــر بعــد 4 أيــام مــن خــروج آخــر دفعــة مــن 
إرهابيــي “جيــش اإلســالم” مــن مدينــة دومــا إلــى 
جرابلــس حيــث دخلــت بعــد ذلــك وحــدات مــن 
قــوى األمــن الداخلــي إلــى مدينــة دومــا لتعزيــز 

المدينــة. األمــن واالســتقرار داخــل 
مــن جانــب اخــر نقلــت وكالــة اإلعــالم الروســية 
وزيــر  إن  قولهــا  الخارجيــة  وزارة  عــن  لألنبــاء 
الخارجيــة ســيرجي الفــروف ســيجري محادثــات 
مــع ســتافان دي ميســتورا مبعــوث األمــم المتحــدة 

ــة. ــدا الجمع ــي ســوريا غ للســالم ف
باســم  المتحدثــة  زاخاروفــا  ماريــا  وقالــت 
ــه مــن المقــرر أن تجــري هــذه  ــة “أؤكــد أن الخارجي

الجمعــة”. غــدا  المحادثــات 

مدير االستخبارات االميركية يلتقي سراً 
مع زعيم كوريا الشمالية!

واشــنطن – وكاالت: قــال مســؤولون أمريكيــون إن مايــك بومبيــو مديــر المخابــرات المركزيــة األمريكيــة 
وزارة  لتولــي  والمرشــح 
بزيــارة  قــام  الخارجيــة 
كوريــا  إلــى  ســرية 
عطلــة  خــالل  الشــمالية 
»الفصــح«  القيامــة  عيــد 
ــم  ــا كي والتقــى مــع زعيمه
قمــة  لبحــث  أون  يونــغ 
الرئيــس  مــع  مزمعــة 
ــب ــد ترام ــي دونال األمريك

مســؤول  وقــال 
أمريكــي كبيــر اطلــع علــى 
رفــض  الزيــارة  مضمــون 
كشــف اســمه، إن محادثــات بومبيــو عــززت اعتقــاد ترامــب بــأن مــن الممكــن إجــراء مفاوضــات بنــاءة مــع 

مضمــون. غيــر  ذلــك  لكــن  والصاروخيــة  النوويــة  برامجهــا  حــول  الشــمالية  كوريــا 
وذكــر مســؤول أمريكــي ثــان ورفــض أيضــا كشــف هويتــه، أن الزيــارة رتبهــا مديــر المخابــرات الكوريــة 
الجنوبيــة »ســوه هــون« مــع نظيــره الكــوري الشــمالي »كيــم يونــج تشــول« وكان الهــدف منهــا تقييــم مــا 

إذا كان كيــم مســتعدا لعقــد محادثــات جــادة.
وأضــاف أن بومبيــو، أحــد أقــرب المستشــارين إلــى ترامــب، عــاد ليقــول إنــه يجــدر المضــي قدمــا فــي 

إمكانيــة عقــد قمــة، لكنــه أضــاف أنــه لــم يتــم تحديــد موقــع مــن بيــن قوائــم الخيــارات.

كوبا تستعد النتخاب بديل لعهد كاسترو
هافانــا – وكاالت: قــرر مجلــس الدولــة فــي كوبــا، تعجيــل انعقــاد الجلســة »التاريخيــة«  للبرلمــان 

المقــررة اليــوم الخميــس، وااللتئــام اليــوم النتخــاب قائــد جديــد للبــالد.
دفعتــه  الحــدث،  أهميــة  أن  المجلــس،  وأعلــن 
لبــدء أعمــال الجلســة قبــل يــوم مــن الموعــد المحــدد 
لهــا، إذ قــد تســتمر فعاليــات الجلســة ليــوم أو يوميــن.

ومــن المتوقــع أن يعلــن راؤول كاســترو، خــالل 
الجلســة عــن اســتقالته مــن منصــب رئيــس مجلــس 
الدولــة ومجلــس الــوزراء، وبعــد ذلــك ســيتم انتخــاب 

شــخص آخــر زعيمــا كوبــا.
ويأتــي تغييــر رأس الســلطة فــي كوبــا إلــى حــد 
كبيــر، بقــرار مــن راؤول نفســه، فهــو الــذي اقتــرح، 
فــرض حــدود مــن ناحيــة الســن، علــى مــن يشــغلون 

ــط. ــي هــذه المناصــب بخمــس ســنوات فق ــاء ف ــدة البق ــة، وحــدد أيضــا م ــادة الدول ــي قي مناصــب ف

تزايد الضغوط على ماكرون مع اتساع نطاق تظاهرات 
الطالب واضراب عمال السكك

باريــس – وكاالت: ســعى ســائقو القطــارات وعاملــو 
علــى  الضغــوط  زيــادة  الــى  والطــالب  العــام  القطــاع 
ــاء  ــل ماكــرون امــس االربع الرئيــس الفرنســي ايمانوي
مــع اضرابــات جديــدة فــي الســكك الحديــد وتظاهــرات 

ــات. ــل والجامع ــة النق ــة فــي حرك ــى بلبل أدت ال
خــالل الليــل، اعتصــم طــالب فــي كليــة العلــوم 
السياســية فــي باريــس بعــد سلســلة جامعــات 
أخــرى احتجاجــا علــى اصالحــات يقــول معارضوهــا 

انهــا ســتؤدي الــى تراجــع فــي الخدمــات العامــة.
احــدى  مــن  علقــت  الفتــة  علــى  وُكتــب 
نوافــذ الجامعــة التــي خرّجــت عــددا مــن كبــار 
السياســيين مــن بينهــم الرئيــس نفســه »طــالب 

ماكــرون«. دكتاتوريــة  ضــد  السياســية  العلــوم 
وأعلــن رئيــس جامعــة روان فــي شــمال فرنســا 
ــى  ــا حت ــة الرئيســي ســيظل مغلق ان حــرم الجامع
ــر بعــد ان أغلقــت  ــل تقدي ــى أق ــة االســبوع عل نهاي

احتجاجــات الطــالب المبانــي.
ويتزامــن اعتصــام طــالب العلــوم السياســية مــع 
رابــع جولــة مــن اضرابــات عمــال الســكك الحديــد 
ــي  ــة ف ــات جزئي ــاء وتظاهــرات واضراب امــس االربع

المؤسســات الحكوميــة اليــوم الخميــس.

القوات المصرية تقضي على متزعم لـ )داعش( 
وسط سيناء

المتحــدث  أعلــن  وكاالت:   – القاهــرة 
العســكري باســم القــوات المســلحة المصرية أن 
قــوة مــن الجيــش المصــري تمكنــت امــس مــن 

ــش(  ــم )داع ــي تنظي ــد متزعم ــى أح ــاء عل القض
اإلرهابــي وســط ســيناء.

ونقلــت وســائل إعــالم مصريــة عــن المتحــدث 
الثالــث  الجيــش  “قــوات  إن  بيــان  فــي  قولــه 
الميدانــي داهمــت عــددا مــن المناطــق الجبليــة 
اإلرهابــي  مــع  واشــتبكت  الوعــرة وســط ســيناء 
ناصــر أبــو زقــول المســمى أميــر التنظيــم بوســط 
ــه “الفتــا إلــى أن القــوات  ســيناء وتمكنــت مــن قتل
ضبطــت بحوزتــه بندقيــة آليــة وقنبلتيــن يدويتيــن 
وكميــة كبيــرة مــن الذخائــر وجهــاز اتصــال الســلكيا.
ــة العســكرية الشــاملة ســيناء  وتســتمر العملي
ــة فــي شــباط  ــوات المصري ــا الق ــي أطلقته 2018 والت
شــمال  مناطــق  تطهيــر  إلــى  وصــوال  الماضــي 

ووســط ســيناء مــن العناصــر اإلرهابيــة.

مؤكدين ان المسيرة أصبحت في صدارة قضايا العالم وأولوياته الحالية..

ناشطون فلسطينيون: الكيان الصهيوني فشل في ردع مسيرة العودة ومحاولة ايقافها
*هيئة مسيرة العودة تعلن تقديم الخيام 50 مترًا تجاه الحدود

غــزة – وكاالت: أجمــع  ناشــطون 
حواريــة  نــدوة  فــي  فلســطينيون 
المكتــب   - اإلعــالم  وزارة  نظمتهــا 
غــزة،  فــي  الحكومــي  اإلعالمــي 
ردع  فــي  فشــلت  »إســرائيل«  أن 
إيقافهــا،  ومحاولــة  العــودة  مســيرة 
ــي صــدارة  وأن المســيرة أصبحــت ف
الحاليــة. وأولوياتــه  العالــم  قضايــا 

وقــال المتحدثــون خــالل نــدوة 
رؤيــة   .. العــودة  »مســيرة  بعنــوان: 
امــس  الــوزارة،   بمقــر  تقييميــة« 

مشــاريع  أفشــلت  العــودة  مســيرة  إن  األربعــاء: 
التصفيــة للقضيــة الفلســطينية ومــا يســمى بصفقــة 

األمريكيــة. اإلدارة  أعلنــت عنهــا  التــي  القــرن 
وذكــر عضــو الهيئــة القياديــة فــي مســيرة العــودة 
أن  النــدوة،  فــي  إســماعيل رضــوان خــالل كلمتــه 

وشــرعي  طبيعــي  حــق  هــي  الشــعبية  المقاومــة 
للشــعب الفلســطيني، وأن المســيرة أعــادت االعتبــار 
صــدارة  فــي  وأنهــا  عالميــاً،  الفلســطينية  للقضيــة 

قضايــا العالــم واهتماماتــه وأولوياتــه الحاليــة.
وأضــاف رضــوان: »رغــم القتــل واإلرهــاب والتخويــف 
اإلســرائيلي بحــق المشــاركين الســلميين فــي المســيرة 
ــه  ــة بحق ــاآلالف للمطالب ــض وخــرج ب إال أن شــعبنا انتف

المشــروع بالعــودة إلــى أراضيــه المحتلــة«.
ــادئ مســيرة العــودة، تحــدث  وحــول أهــداف ومب
عضــو اللجنــة اإلعالميــة للمســيرة أحمــد أبــو ارتيمــة، 
قائــاًل: »إن المســيرة تهــدف عبــر نضــال تظاهــري 
أراضيهــم  إلــى  الفعليــة  الالجئيــن  لعــودة  ســلمي 
إقــرار  خــالل  مــن  العــودة  فــي  القانونــي  وحقهــم 

ــة«. ــة وأممي ــرارات دولي ــر ق ــوة عب ــي الع ــم ف حقه
وشــعبية  ســلمية  المســيرة  أن  إلــى  وأشــار 
عــن  تعبــر  وال  الطابــع،  وهــي حقوقيــة  ووطنيــة، 
الحصــار المفــروض علــى القطــاع، وإنمــا تعبــر عــن 

الفلســطينية. بالقضيــة  والتعريــف  العــودة  حــق 
الشــؤون  فــي  الخبيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 
اإلســرائيلية عدنــان أبــو عامــر أن الموقــف اإلســرائيلي 
تعلــم  ولــم  انطالقهــا،  قبــل  المســيرة  مــن  قلــل 
»إســرائيل« أن المســيرة ســتأخذ الطابــع الســلمي 
ــر بمشــاركة واســعة مــن  ــري الكبي والحشــد الجماهي
أطيــاف ســكان القطــاع كافــة، وحالــة اإلخفــاق األمنــي 

وتبعاتهــا. للمســيرة  لـ«إســرائيل«  والسياســي 
الدولــي  التواصــل  لجنــة  عضــو  أكــد  بــدوره 
الشــعب  أن  جــودة،  أســعد  العــودة  مســيرة  فــي 
للمطالبــة  أســاليب  ويبتكــر  يُبــدع  الفلســطيني 
بحقوقــه المشــروعة فــي مواجهــة االحتــالل، وأن 
مــا يميــز المســيرة أنهــا تحمــل طابعــا ســلميا، وأن 
العالــم بأكملــه متعاطــف مــع الشــعب الفلســطيني 

وحقوقــه.

مؤكدا أن هناك رغبة في إعادة صياغة العملية الديمقراطية عبر بناء أغلبية سياسية..

المالكي: الشعب العراقي يتطلع لتصحيح مسار العملية السياسية في البالد وتشكيل حكومة قوية
*العبادي: العالم تصور ان العراق انتهى في 2014 لكننا تغلبنا على داعش بوحدتنا

*األمن النيابية تشدد على تكثيف تواجد الحشد الشعبي 

في الحدود السورية - العراقية

*الحشد الشعبي يستأنف عملياته في الصفحة الثانية 

لتطهير جزيرتي االنبار والثرثار

*أنباريون يطلقون حملة إلزالة صور مرشح دعا سابقا الى قتال 

الجيش والحشد وإعالن “الخالفة”
رئيــس  نائــب  اكــد   : وكاالت   – بغــداد 
يســتعد  العــراق  ان  المالكــي  نــوري  الجمهوريــة 
إلجــراء االنتخابــات والمضــي نحــو تصحيــح لمســار 

البــالد. فــي  السياســية  العمليــة 
بعثــة  ســفير  اســتقباله  لــدى  أشــار  المالكــي 
ــوا  ــون بليك ــراق رام ــدى الع ــد ل ــي الجدي ــاد األوروب االتح
قويــة تعمــل علــى  الشــعب لتشــكيل حكومــة  تطلــع 
ــة  ــى التحتي ــار البن ــادة إعم ــات وإع ــتوى الخدم ــع مس رف
وتعالــج أزمــة البطالــة وتوفــر فــرص العمــل للعاطليــن 

وإجــراء تصحيــح لمســار العمليــة السياســية فــي البــالد 
، وأضــاف أن هنــاك رغبــة فــي إعــادة صياغــة العمليــة 
الديمقراطيــة عبــر بنــاء أغلبيــة سياســية تنهــي التمحــور 
حكومــة  تشــكيل  علــى  وتعمــل  والمذهبــي  الطائفــي 
الســفير  أكــد  بــدوره   ، الجميــع  وطنيــة يشــترك فيهــا 
بيلكــوا اســتمرار دعــم دول االتحــاد للشــعب العراقــي فــي 
ــن واالســتقرار . ــق األم ــى تحقي ــف المجــاالت حت مختل
حيــدر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قــدم  بــدوره 
العبــادي، امــس األربعــاء، شــكره لجمعيــات الصليــب 

االحمــر والهــالل االحمــر علــى دورهــا الــذي تؤديــه فــي 
العــراق، فيمــا لفــت إلــى أن العالــم فــي عــام 2014 تصــوّر 
ان العــراق انتهــى لكننــا حققنــا لبلدنــا القــوة والوحــدة.

ــان    ــي بي ــادي ف ــي للعب ــب اإلعالم ــر المكت وذك
حصلــت وكالــة ]كنــوز ميديــا[ علــى نســخة منــه “، 
ــس   ــاح ام ــر صب ــوزراء حض ــس ال ــس مجل إن “رئي
لجمعيــات  الدولــي  لالتحــاد  العاشــر  المؤتمــر 
الصليــب االحمــر والهــالل االحمــر لمنطقــة الشــرق 

ــداد”. ــي بغ ــد ف ــا، المنعق ــمال افريقي ــط وش االوس
“العالــم  البيــان، ان  العبــادي، بحســب  واكــد 
فــي عــام 2014 تصــوّر ان العــراق انتهــى لكننــا حققنــا 
ــى “داعــش”  ــا عل ــد تغلبن ــا القــوة والوحــدة وق لبلدن

بوحدتنــا وبشــجاعة المقاتليــن والمواطنيــن”.
وأضــاف: “نشــكر لكــم حضوركــم فــي بغــداد 
الســالم وجهودكــم لخدمــة االنســان ولوقوفكــم 
مــع شــعبنا فــي محنتــه”، متابعــًا أنــه “لــوال العمــل 

ــا”. ــا نجحن ــي لم الطوع
وأشــار الــى أن “النصــر علــى “داعــش” جــاء نتيجــة 
وحــدة العراقييــن ووقــوف العالــم معنــا، وهــو نجــاح ألنــه أنقــذ 
ــا  العراقييــن مــن عصابــة ارهابيــة مجرمــة تســببت بضحاي
فــي عمليــات  اخــرى  وتضحيــات  كثيــرة خــالل عدوانهــا 

التحريــر”.


