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واشنطن بوست: ترامب 
»ملك الكذب«!

واشــنطن – وكاالت : رغــم مــرور أقــل مــن 
عاميــن علــى تولــي دونالــد ترامــب رئاســة 
الواليــات المتحــدة، إال أنــه اســتطاع أن يحقــق 
ــا قياســيًا فــي الكــذب والتضليــل بشــأن  رقمً

سياســاته الداخليــة أو الخارجيــة.
ترامــب  كان  الجــاري،  ســبتمبر   7 فــي 
إلــى  غــادر  ثــم  األمريكيــة،  مونتانــا  واليــة  فــي 
واليــة داكوتــا الشــمالية، وعــاد فــي النهايــة إلــى 
واشــنطن، وخــالل رحلتــه تحــدث إلــى المراســلين 
فــي الطائــرة الرئاســية، وحضــر حفليــن وأجــرى 
ــن. ــن المحليي ــن الصحفيي ــة م ــع ثالث ــالت م مقاب

ــة،  ــت« األمريكي ــنطن بوس ــة »واش صحيف
ترامــب  أدلــى  اليــوم،  ذلــك  فــي  إنــه  قالــت: 
فــي  مضلــاًل،  أو  كاذبًــا  تصريحًــا   125 بنحــو 
فتــرة زمنيــة لــم تتجــاوز 120 دقيقــة، محقًقــا رقــم 
قياســي جديــد، وفــي اليــوم الســابق، أدلــى 
الرئيــس بـــ74 ادعــاًءا كاذبًــا، وكان معظمهــا في 

تجمــع جماهيــري فــي واليــة مونتانــا.
وبحســب الصحيفــة جــاءت الكذبــة رقم 5 
آالف، فــي تغريــدة عــن التحقيــق الــذي أجــراه 
المحقــق الخــاص روبــرت مولــر فــي التدخــل 
ــة،  ــات الرئاســة األمريكي ــي انتخاب الروســي ف
مــن  خدعــة  مجــرد  كان  بأنــه  إيــاه  واصًفــا 

ــات. ــروا االنتخاب ــم خس ــن ألنه الديمقراطيي

موسكو تطلب تفسيرا من واشنطن بشأن 
»تجارب قاتلة« على البشر

 : وكاالت   – موســكو 
الرســمية  الناطقــة  أعلنــت 
الخارجيــة  وزارة  باســم 
ــا، أن  ــا زاخاروف ــية، ماري الروس
موســكو بصــدد طلــب تفســير 
الواليــات  مــن  رســمي 
أنشــطة  حــول  المتحــدة 
مختبــرات فــي جورجيــا، مــن 
بتجــارب  قيامهــا  المحتمــل 

البشــر. علــى  قاتلــة 
فــي  زاخاروفــا  وقالــت 
إحاطــة إعالمية: »ســتطلب 

ــدة  ــات الجدي ــق بالبيان ــا يتعل ــميا فيم ــا رس ــة توضيح ــة األمريكي ــن وزارة الخارجي ــية م ــة الروس وزارة الخارجي
التــي أدلــى بهــا الســيد غيورغــادزي ]وزيــر األمــن الســابق فــي جورجيــا[ التــي تــدل علــى الــدور غيــر النظيــف 
لوحــدة القــوات المســلحة األمريكيــة، التــي تنتشــر فــي مختبــر ميكروبيولوجيــي علــى أراضــي جورجيــا. اعتقــد 
أن الــدول ذات الســيادة اكتســبت ســيادتها واســتقاللها وحاربــت للحفــاظ عليهــا، وليــس ألجــل إجــراء تجــارب 

ــا«. ــاء، وهــذا بالضبــط مــا يحــدث هن ــا مــن قبــل عســكريين غرب ــى مواطنيه ــا وعل ــى أراضيه ــة عل بيولوجي
هــذا وكان الجانــب الروســي قــد أعــرب عــن قلقــه إزاء إنشــاء وزارة الدفــاع األمريكيــة، مختبــرات 
بيولوجيــة بحراســة مشــددة، علــى أراضــي جورجيــا وأوكرانيــا، يمكنهــا أن تســتخدم إلنتــاج األســلحة 
البيولوجيــة، حيــث ذكــرت الخارجيــة الروســية عــام 2015 فــي هــذا الصــدد، أنــه تحــت ســقف مــا يســمى بـــ 
»مركــز ريتشــارد لوغــار ألبحــاث الصحــة العامــة« فــي ضواحــي تبليســي، تتمركــز وحــدة البحــوث الطبيــة 

العســكرية للجيــش األمريكــي.

مؤكدة انها قد ترقى إلى مرتبة الجريمة ضد اإلنسانية..

سوريا: لجوء دول إلى فرض إجراءات قسرية اقتصادية على االخرين انتهاك للقانون الدولي
*الجيش السوري يدمر مقر قيادة لإلرهابيين ويوقع قتلى 

ومصابين بين صفوفهم بريفي حماة وإدلب
*الفروف: أي تعاون دولي لتسوية األزمة في سوريا يجب أن يكون 

على أساس القانون الدولي واحترام سيادتها

جنيــف – وكاالت : أكــد منــدوب ســوريا الدائــم 
لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف الســفير حســام 
الديــن آال أن لجــوء بعــض الــدول إلــى فــرض أو 
التهديــد بفــرض حصــار أو حظــر أو إجراءات قســرية 
اقتصاديــة وماليــة علــى الــدول األخــرى هــو ســلوك 
ــون  ــك القان ــم المتحــدة وينته ــاق األم ــف ميث يخال
والتعهــدات  االلتزامــات  مــع  ويتناقــض  الدولــي 
القانونيــة لهــذه الــدول ويتوجــب عليهــا الكــف عنــه.

وأعــرب الســفير آال فــي بيــان أمــام الــدورة العاديــة 
اإلنســان  حقــوق  لمجلــس  والثالثيــن  التاســعة 
لمناقشــة تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باآلثــار 

لإلجــراءات  الســلبية 
األحاديــة  القســرية 
بحقــوق  التمتــع  علــى 
ترحيــب  عــن  اإلنســان 
المقــرر  بتشــديد  ســوريا 
توصياتــه  فــي  الخــاص 
الملحــة  الحاجــة  علــى 
لرفــع اإلجــراءات القســرية 
ســوريا  علــى  المفروضــة 
والتــي ال يمكــن تبريرهــا 
بحــال مــن األحــول لكونهــا 
ــن  ــة واســعة م ــال طائف تط
القطاعــات االقتصاديــة والماليــة والخدميــة وتقتــرن 
بآثــار ســلبية كبيــرة علــى تمتــع الســوريين بحقوقهم 
األساســية وتضــر بأوضاعهــم المعيشــية واإلنســانية.
وشــدد الســفير آال علــى أن حقــوق اإلنســان 
هــي حقــوق مترابطــة وغيــر قابلــة للتجزئــة معتبــرا 
أحاديــة  قســرية  إجــراءات  بفــرض  دول  قيــام  أن 
تنتهــك كل قطاعــات حقــوق اإلنســان لمواطنــي 
هــو  التنميــة  فــي  الحــق  فيهــا  بمــا  أخــرى  دول 
عنهــا  المســؤولية  أصحابهــا  يتحمــل  ممارســة 
لحقــوق  انتهاكاتهــم  عــن  مســاءلتهم  ويتوجــب 

اإلنســان فــي الــدول المســتهدفة والتــي ترقــى إلــى 
مرتبــة الجريمــة ضــد اإلنســانية.

مــن جانــب اخــر ألحقــت وحــدات مــن الجيــش 
بيــن  والعتــاد  باألفــراد  خســائر  الســوري  العربــي 
صفــوف المجموعــات اإلرهابيــة المرتبطــة بتنظيــم 
“جبهــة النصــرة” المنتشــرة فــي ريفــي إدلــب وحمــاة.

وأفــاد مراســل ســانا فــي حمــاة بــأن وحــدة مــن 
الجيــش قضــت برمايــات مركــزة علــى كامــل أفــراد 
“كتائــب  يســمى  لمــا  تابعــة  إرهابيــة  مجموعــة 
الصخريــة  الجــروف  ضمــن  يتحصنــون  العــزة” 
بلــدة  أطــراف  فــي  قنــص  بعمليــات  ويقومــون 
المصاصنــة بالريــف الشــمالي مشــيرا إلــى أن مــن 

بيــن القتلــى اإلرهابــي ســليمان علــي.
واوقعــت وحــدة مــن الجيــش أمــس قتلــى بيــن 
ــة النصــرة” ودمــرت لهــم 3  ــم “جبه ــي تنظي إرهابي
دشــم أثنــاء قيامهــم بأعمــال تحصيــن وحفــر خنادق 
ــف  ــل واســط بالري ــة ت ــة لقري ــي االطــراف الغربي ف

الشــمالي.
وفــي ريــف ادلــب الجنوبــي أشــار المراســل إلــى 
أن وحــدة مــن الجيــش نفــذت عمليــات مكثفــة علــى 
مقــرات وتحــركات لتنظيــم “جبهــة النصــرة” اإلرهابــي 
فــي أطــراف بلــدة التمانعــة أســفرت عــن تدميــر مقــر 

قيــادة ومقتــل جميــع االرهابييــن بداخلــه.
المنتشــرة  اإلرهابيــة  المجموعــات  وتضــم 
فــي بعــض قــرى ريــف حمــاة الشــمالي وريــف 
ادلــب آالف المرتزقــة األجانــب غالبيتهــم ينتمــون 
لتنظيــم “جبهــة النصــرة” ومــا يســمى “الحــزب 
التركيــة  األراضــي  مــن  تســللوا  التركســتاني” 
ويتلقــون الدعــم والتســليح عبــر الحــدود المشــتركة 

مــن قبــل انظمــة اقليميــة وغربيــة.
بــدوره أكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
ــي لتســوية األزمــة فــي  ــاون دول ــروف أن أي تع الف
ســوريا يجــب أن يكــون علــى أســاس القانــون 
وســيادتها  ســوريا  اســتقالل  واحتــرام  الدولــي 

ووحــدة أراضيهــا.

بيونغ يانغ تحذر من »حملة تشهير« ضدها 
تقودها واشنطن

بيونــغ يانــغ – وكاالت : حــذرت كوريــا الشــمالية مــن أن »حملــة التشــهير« التــى تشــنها الواليــات 
ــا  ــى عقده ــات الت ــوض االتفاق ــأنها أن تق ــن ش ــة م ــة اإللكتروني ــات القرصن ــا بشــأن عملي ــدة ضده المتح
األمريكــى  الرئيــس 
والزعيــم  ترامــب  دونالــد 
كيــم  الشــمالى  الكــورى 
خــالل  أون،  جونــج 
التاريخيــة  محادثاتهــم 

الماضــى. يونيــو 
صحيفــة  وبحســب 
بوســت،  واشــنطن 
األمريكيــة، امــس الجمعــة، 
ــغ  ــة بيون ــان حكوم ــإن بي ف
يانــغ يأتــى بعدمــا اتهمــت 
الحكومــة  واشــنطن 
ــى شــركة  ــك الهجــوم عل ــة، بمــا فــى ذل ــة الشــمالية بالوقــوف وراء سلســلة مــن الهجمــات اإللكتروني الكوري

أون. جونــج  مــن  يســخر  فيلمــا  أنتجــت  أن  بعــد   ،2014 عــام   Sony Pictures Entertainment
وجــاء فــى بيــان كوريــا الشــمالية، الــذى وقعــه أحــد الباحثيــن فــى معهــد وزارة الخارجيــة، أن االتهامــات 
قــد تقــوض تنفيــذ االتفاقــات التــى تــم التوصــل إليهــا بيــن الرئيــس ترامــب والزعيــم الكــورى الشــمالى 

كيــم جونــج أون فــى ســنغافورة.

اليابان تؤكد على أهمية حل نزاع الجزر مع روسيا 
قبل إبرام معاهدة سالم

النشائها مختبرات بيولوجية بحراسة مشددة، على أراضي جورجيا وأوكرانيا..

المجر: سنتخذ خطوات قانونية ضد قرار للبرلمان األوروبي
بودابســت -  وكاالت : قــال رئيــس الــوزراء المجــري فيكتــور أوربــان امــس الجمعــة إن الحكومــة ســتقرر 
االثنيــن المقبــل الخطــوات القانونيــة التــي ســتتخذها للطعــن علــى قــرار مــن البرلمــان األوروبــي ضــد بــالده 

النتهــاك قيــم االتحــاد األوروبي األساســية.
وصــوت البرلمــان األوروبــي األربعــاء الماضــي بفــرض عقوبــات علــى المجــر لالســتهانة بقواعــد االتحــاد 

األوروبــي المتعلقــة بالديمقراطيــة والحقــوق المدنيــة والفســاد.
وقال أوربان لإلذاعة الرسمية إنه يتوقع ”نقاشا قانونيا جادا“ بشأن القرار.

وأشــار أوربــان، أحــد أشــد المعارضيــن للهجــرة إلــى االتحــاد األوروبــي، إلــى أن فتــرة البرلمــان الحالــي 
البقية على الصفحة7توشــك علــى االنتهــاء مــع قــرب إجــراء انتخابــات أوروبيــة العــام المقبــل.

االتحاد االوروبي يجب ان نقترب 
من الصين في مواجهة اميركا 

ــد لالتحــاد  ــا الســفير الجدي ــن – وكاالت : دع بكي
االوروبــي فــي بكيــن امــس  الجمعــة التكتــل الــى 
التقــرب مــن الصيــن إزاء البلبلــة التــي تثيرهــا إدارة 
دونالــد ترامــب لنظــام االقتصــاد والسياســة فــي العالــم.

وصــرح نيكــوال شــابوي فــي مؤتمــر صحافــي »فــي 
المثلــث المؤلــف مــن الواليــات المتحــدة والصيــن 
ــي  ــر ف ــة االكب ــي( االقتصــادات الثالث واالتحــاد )االوروب
العالــم مــن الملــح أن نقــوي قاعــدة المثلــث التــي 

ــن«. ــا والصي ــي أوروب ــى حــد رأي تشــكلها عل
جينبينــغ  شــي  الرئيــس  واســتقبل 
ــذا  ــه ه ــى مهام ــذي تول ــي ال ــي الفرنس الدبلوماس
ــذي تخــوض  ــت ال ــي الوق ــن، ف ــي بكي االســبوع ف
المتحــدة. الواليــات  مــع  تجاريــة  حربــا  بــالده 

وتابــع شــابوي الــذي عُيــن خمــس مــرات فــي 
الدبلوماســي  الســلك  فــي  مســيرته  خــالل  الصيــن 
الفرنســي »هنــاك الكثيــر الــذي يمكــن أن يقــوم بــه 
االتحــاد االوروبــي والصيــن للحــد مــن االضطرابــات التــي 
نالحظهــا علــى صعيــد التجــارة واالقتصــاد العالمــي«.

وتأمــل بروكســل خصوصــا بالعمــل مــع الصيــن 
مــن أجــل اصــالح منظمــة التجــارة العالميــة وتوقيــع 

اتفاقــات حــول االســتثمار.

اليابــان  وزراء  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – طوكيــو 
شــينزو آبــي امــس  الجمعــة موقــف بلــده بشــأن 
ضــرورة تســوية نــزاع يتعلــق بجــزر احتلتهــا قــوات 
روســية فــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة قبــل إبــرام 
ــن. ــن البلدي ــداء رســميا بي ــاء الع معاهــدة ســالم إلنه

عندمــا  آبــى  يبــدو  مــا  علــى  بوتيــن  وفاجــأ 
ــدى إقليمــي فــى فالديفوســتوك  ــه خــالل منت أبلغ
ــدة ســالم  ــع معاه ــن توقي ــى البلدي ــي عل ــه ينبغ أن

بحلــول نهايــة العــام دون شــروط مســبقة

مــع  تلفزيونيــة  مناظــرة  خــالل  آبــى  وقــال 
منافســه فــى انتخابــات رئاســة الحــزب الحاكــم 
الجــارى »يجــب  20 ســبتمبر  يــوم  تجــرى  التــى 
أن نستشــف مؤشــرات مــن تصريحــات متعــددة 
ــو  ــى النح ــل عل ــل العم ــرح بالفع ــد اقت ــن. لق لبوتي
الــالزم مــن أجــل إبــرام معاهــدة ســالم. موقــف 
ــم  ــى الجــزر ث ــزاع عل ــو حــل الن ــع ه ــان بالطب الياب

توقيــع معاهــدة ســالم«.
فــى  الزعيمــان  يجتمــع  أن  المرجــح  ومــن 
قمتيــن إقليميتيــن فــى وقــت الحــق هــذا العــام.

قال االمام علي بن الحسين زين العادبدين )ع(: 
ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين 

ومن معه حتى يسيل على خديه بوأه 
اهلل فى الجنة غرفا

 * ينابيع المودة، ص429
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة تمامًا
أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 33 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 20 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 45 دقيقة

بشعار »المقاومة خيارنا«.. مسيرة العودة في أسبوعها الـ 25..

مسيرات العودة: مستمرون حتى تحقيق جميع أهدافنا بإنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن االميركية
*االعالم الصهيوني: الجيش يقر بقدرات »المقاومة« العسكرية ويعترف بانها  أصبحت أكثر تطورًا

غزة – وكاالت : شــارك آالف المواطنين الفلســطينيين 
امــس فــي فعاليــات الجمعــة الـــ25 مــن مســيرة العــودة 

الكبــرى والتــي ســميت بـــ »المقاومــة خيارنــا«.
وقــال مراســل »المركــز الفلســطيني لإلعــالم« 

شــرعوا  المواطنيــن  إن 
مخيمــات  إلــى  بالتوافــد 
العــودة الكبــرى للمشــاركة 
المســيرة،  فعاليــات  فــي 
خيــار  علــى  للتأكيــد 
وللمطالبــة  المقاومــة، 
وكســر  العــودة  بحــق 

غــزة. عــن  الحصــار 
إلــى  مراســلنا  وأشــار 
أشــعلوا  المتظاهريــن  أن 
فــي  المطاطيــة  اإلطــارات 
للحــد  التظاهــر  مناطــق 
مــن رؤيــة قناصــة االحتــالل، فيمــا واصــل شــبان 
إرســال البالونــات الحارقــة صــوب األراضــي المحتلــة.
ــة لمخيمــات  ــة الوطني ــد دعــت الهيئ ــت ق وكان

الجماهيــر  الحصــار،  وكســر  العــودة  مســيرة 
جمعــة  فعاليــات  فــي  للمشــاركة  الفلســطينية، 

غــزة. قطــاع  شــرق  خيارنــا«  »المقاومــة 
وشــددت علــى أن هــذه الجمعــة تأتــي »ردًّا علــى 
خــداع العالــم لنــا، وبعــد فشــل اتفــاق أوســلو المشــؤوم 
فــي ذكــراه الـــ 25، وذكــرى اندحــار العــدو الصهيونــي 
ــف األمريكــي  ــا للموق ــد، ورفضً ــزة الصام عــن قطــاع غ

ــة«. ــرن األمريكي ــة الق ــا لصفق ــدو، ورفضً المنحــاز للع
وأضافــت أنهــا تأتــي »تحديًــا لــكل سياســات 
والحصــار  واالســتيطان  التهويــد  مــن  االحتــالل 
والحواجــز، وتأكيــدًا منــا علــى الثوابــت التــي ضحــى 

ألجلهــا القــادة الشــهداء وعــدم التفريــط بهــا«.
وكســر  العــودة  مســيرات  اســتمرار  وأكــدت 
الحصــار الشــعبية بأدواتهــا الســلمية حتــى تحقيــق 
ــادة  ــل وزي ــا، »ب ــن أجله ــت م ــي انطلق ــداف الت األه

اإلبداعــات فــي مياديــن العــودة الخمســة«.
وانطلقــت »مســيرة العــودة الكبــرى« فــي غــزة 
يــوم 30 آذار/ مــارس الماضــي، بمشــاركة شــعبية 
حاشــدة عبــر التظاهــر الســلمي فــي 5 مخيمــات 
عــودة شــرق محافظــات القطــاع الخمــس؛ وهــي 
مســتمرة يوميــا، مــع زخــم أكبــر أيــام الجمعــة، فيمــا 
شــهد يومــا 14 و15 مايــو ذروة المســيرة بمليونيــة 
ــة. ــالل بمجــزرة دامي ــوات االحت ــا ق ــرى واجهته كب

وتنــادي المســيرة -وفــق القائميــن عليهــا- بتنفيــذ 
وتطبيــق حــق العــودة للشــعب الفلســطيني إلــى أرضــه 
التــي طــرد منهــا، وذلــك تماشــيا مــع وتطبيقــا للقــرارات 
بعــودة  الخاصــة  المتحــدة  األمــم  وقــرارات  الدوليــة 
الالجئيــن الفلســطينيين، ومنهــا القــرار 194 الــذي نــص 
علــى العــودة والتعويــض، إلــى جانــب رفــع الحصــار عــن 

غــزة.

مؤكدة ان هناك حراكا سياسيا ومفاوضات..

أوساط نيابية عراقية ترجح حسم التحالفات وتسمية الرئاسات قبل جلسة البرلمان المرتقبة اليوم
*المرجعية الدينية العليا تؤكد على أهمية تحمل الجميع للمسؤولية والشروع بالحركة اإلصالحية

*تحالف البناء: جلسة البرلمان  اليوم ستوضح 
معالم الكتلة االكبر

*الحشد الشعبي يعلن تشكيل قوات »التعبئة 
االحتياطية« ردًا على أحداث البصرة

*نائب عن الفتح: القنصلية األميركية كان لها دور غير مشرف 
في األحداث  التي شهدتها البصرة

*صحيفة: واشنطن تتخذ اجراءات أمنية مشددة بمحيط 
قواعدها ومعسكراتها في العراق!

 : وكاالت   – بغــداد 
نيابيــة  اوســاط  رجحــت 
التحالفــات  حســم 
السياســية واالتفــاق علــى 
تســمية الرئاســات الثــالث 
خــالل الســاعات المقبلــة.

وذكــرت مصــادر مطلعة 
ان هنــاك حــراكا سياســيا 
ومفاوضــات تجــري داخــل 
تحالفــي البنــاء واالصــالح 
االكبــر  الكتلــة  لحسْــم 
والمضــي فــي عقــد جلســة 
البرلمــان المرتقبــة اليــوم 

الســبت قبــل صــدور قــرار مــن المحكمــة االتحاديــة ، 
مشــيرة الــى ان المفاوضــات تجــري بأريحيــة ويوجــد 

تقــارب بيــن جميــع االطــراف علــى اختيــار شــخصية 
ــت  ــي طالب ــات الت ــع بالمواصف ــوزراء تتمت ــس ال لرئي

ــا.  ــة العلي ــة الديني ــا المرجعي به

امــس  أعلــن   قــد  الوطنــي  المحــور  وكان 
كمرشــح  الحلبوســي  محمــد  تســمية  الجمعــة 
للتحالــف لرئاســة البرلمــان العراقــي الجديــد فــي 

الرابعــة. النيابيــة  دورتــه 
الدينيــة  المرجعيــة  ممثــل  دعــا  جهتــه  مــن 
العليــا فــي كربــالء المقدســة الشــيخ عبــد المهــدي 
الجميــع  يتحمــل  أن  أهميــة  الــى  الكربالئــي 
بتحمــل  واإلســراع  التحــرك  فــي  المســؤولية 

اإلصالحيــة. بالحركــة  والشــروع  المســؤولية 
الجمعــة  خطبــة  خــالل  الكربالئــي  وأضــاف 
الحســيني  الصحــن  فــي  امــس   أقيمــت  التــي 
المطهــر »يتوجــب علــى الجهــات المعنيــة االلتــزام 
البلــد  حركــة  فــي  )ع(  الحســين  االمــام  بمنهــج 
االصالحيــة. وشــدد الكربالئــي علــى ضــرورة شــعور 
الفــرد بالمســؤولية الفرديــة والمجتمعيــة حينمــا 
ــن  ــى االســالم م ــاك شــعور بالخطــر عل يكــون هن

الحاكميــن.
وعــد ممثــل المرجعيــة الدينيــة العليــا ثــورة 
اإلمــام الحســين حركــة إلصــالح األمــة ومواجهتهــا 
للحــكام الظالميــن والفاســدين ، مبديــًا تســاؤله 
الحركــة  مــن  نتعلمــه  ان  علينــا  يجــب  »مــاذا 
ــا  ــد من ــاذا يري ــام الحســين وم ــي االم ــة ف االصالحي
ــف  ــي كل العصــور وكي ــا هــذا وف ــي عصرن ــام ف اإلم
نكــون حُســينيين حقــا ومــاذا تريــد منــا كربــالء 
ــم حركــة االصــالح  ــا الحســينية لكــي ندي برمزيته

لالمــام«.


