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ليبيا: السراج يستبعد تدخالً عسكرياً دولياً ضد »داعش«عربية وعالمية
عواصم - أ.ف.پ: استبعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج تدخال عسكريا دوليا ملكافحة 
تنظيم »داعش« في ليبيا. وقال السراج في مقابلة نشرتها صحيفة »لو جورنال دو دميانش« امس »نحتاج 
الى مساعدة من املجتمع الدولي في حربنا ضد اإلرهاب، لكننا ال نتحدث عن تدخل عسكري«، معتبرا ان 
تدخل قوات برية »يتناقض مع مبادئنا. لذا نأمل في جتنب هذا اخليار«.
وأضاف »نحتاج في املقابل الى صور باألقمار االصطناعية، ومساعدة استخباراتية وتقنية )...( وليس الى 
القصف«. ومن جهة أخرى، أعلنت القوات التابعة حلكومة الوفاق، امس االول، انها استعادت قاعدة جوية 
مهمة قرب مدينة سرت، معقل »داعش«.

كلينتون تكافح لتحويل دعم
 الدميوقراطيني الفاتر الى حماسة عارمة

واش����نطن- وكاالت: حقق����ت املرش����حة 
الدميوقراطية األوفر حظا في السباق الرئاسي 
االميرك����ي هيالري كلينتون ف����وزا رمزيا على 
منافسها بيرني س����اندرز، بفوزها في تصويت 
املؤمترات احلزبية في جزر العذراء الواقعة على 

بحر الكاريبي.
جاء ذلك في الوقت الذي يركز كل من هيالري 
وساندرز حملتيهما االنتخابية في والية كاليفورنيا 
ذات الوزن االنتخابي الكبير والتي من املقرر أن 

جترى فيها االنتخابات التمهيدية غدا.
وفيما يبدو فوز ش����به مضمون لكلينتون 
بتمثيل حزبها في االنتخابات النهائية، ما يزال 
س����اندرز قادرا على جذب حش����ود اكبر واكثر 

ديناميكية.
ويعك����س الف����ارق الكبير بني املرش����حني، 
التحديات امام كلينت����ون التي انتقلت للتركيز 
على معركتها مع املرش����ح اجلمهوري احملتمل 
دونالد ترامب، مستندة الى دعم فاتر لدى الكثير 
من الدميوقراطيني. وفي هذا الصدد، قال جيرميي 
جاكسون االستاذ في جامعة اوكسنارد لوكالة 
فرانس ب����رس »اظن ان هناك بع����ض امللل من 
كلينتون«، التي تتصدر الساحة العامة االميركية 

منذ نحو ثالثة عقود.
واضاف »كما ان الناس ال تعجبهم املقاربات 

املنطقية، ويحبذون التطرف«.

كما تبدو نسب اس����تبعاد كلينتون مرتفعة 
جدا، على غرار نسب ترامب، امللياردير املتبجح 
الذي من املرجح تعيينه مرش����حا للجمهوريني 

النتخابات الرئاسة.
لكن ملاذا يبدو التأييد فاترا الحدى النس����اء 
اللواتي يحظني باكبر قدر من االحترام في الواليات 

املتحدة؟
في هذا الصدد، قالت شانون فريشاور املساعدة 
القانوني����ة البالغة 41 عاما من لوس اجنيليس، 
ان السيدة االولى السابقة معروفة لدى املاليني 
خصوصا داعميها. واوضحت ان »التعبير الوحيد 
املهم عن احلماسة يكمن في التوجه الى صناديق 

االقتراع«.
ومن جهتها، قالت العض����و في الكونغرس 
جوليا براونلي »اعتقد ان كلينتون تتمتع بزخم 
قوي«، الفتة الى تعزز دعم املرشحة بعد خطابها 
االسبوع الفائت بشأن السياسة اخلارجية الذي 

هاجمت خالله ترامب.
لك����ن كلينتون قد تخس����ر كاليفورنيا التي 
احرزته����ا في 2008 عندما حقق����ت نتائج مهمة 
مبواجهة اوباما في االنتخابات التمهيدية، لكنها 
تواجه هذه املرة اندفاعة مذهلة من مرشح منافس. 
ويؤكد انصار ساندرز انه سيتحتم على كلينتون 
ان فازت، كسب تأييد الدميوقراطيني املشككني 

واملستقلني.

الصدر يدعو إلى »ثورة شعبية كبرى« ضد »دواعش اإلرهاب والفساد« في احلكومة

العبادي يعترف بانتهاكات »احلشد« في الفلوجة ويأمر بالتحقيق مع املتورطني
يعبرون نه����ر الفرات، بينما 
قتل نازحون آخرون على يد 

قناصة التنظيم.
وأفاد مراس����ل »العربية.
ن����ت« بغ����رق 13 مدنيا من 
أهالي منطقة احلصي جنوب 
الفلوجة، أغلبيتهم من النساء 
واألطفال، حاولوا الوصول 
الثانية باجتاه  إلى الضف����ة 
ناحية عامرية الفلوجة التي 
القوات  تقع حتت س����يطرة 

األمنية.
وأعل���ن رئي���س املجلس 
احمللي لناحية العامرية، شاكر 
العيساوي، أن قسم الطوارئ 
في مستشفى العامرية تلقى 
جثامني 13 شخصا أغلبيتهم 
أطفال ونساء قضوا غرقا في 
نه���ر الفرات بعد اس���تهداف 
زوارقهم بنيران داعش الذي 
يستهدف جميع العوائل املتجهة 
عبر نهر الفرات باجتاه القوات 

األمنية على اجلهة الثانية.
إلى ذلك، دعا زعيم التيار 
العراق، مقتدى  الصدري في 
الصدر، مجددا، أتباعه للقيام 
ب� »ث���ورة ش���عبية كبرى« 
ضد من وصفهم ب� »دواعش 
اإلره���اب والفس���اد« ف���ي 
حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، احتجاجا على تراجع 

اإلصالحات.
وقال الصدر في بيان أمس: 
إن »الوض���ع احلالي للعراق 

الشعبي التي أوكلت له وتبقى 
املرحلة الثالثة وهي اقتحام 
الفلوجة، والتي تقوم بها قوات 
مكافحة اإلره����اب واجليش 

وشرطة األنبار.
وأش����ار إلى أن احلش����د 
الش����عبي ش����ارك مع قوات 
اجليش والشرطة االحتادية 
في حترير قرابة 600 كم من 
أصل 700 كم كان يس����يطر 
عليها داعش ولم يبق سوى 

مركز الفلوجة.
واوضح »نحن شركاء في 
التحرير ل����م تنته مهمتنا«، 
الواجبات  موضحا: »اجنزنا 
التي أنيطت بنا ضمن خطة 
التطوي����ق، وخطة التحرير 

أنيطت بقوات أخرى«.
وتابع: »نحن موجودون 
في املنطقة وسنبقى داعمني 
للقوات األمني����ة ان متكنت 
بسرعة من حترير املدينة«.

لكنه اس����تدرك قائال: »اذا 
لم تتمكن من ذلك فسندخل 

معهم لتحريرها«.
وح����ذر املهندس قائال ان 
»إطالة أمد التحرير سيكلف 
القوات املس����لحة تضحيات 
وسيكلف املدينة تدميرا اكبر، 

كما جرى في الرمادي«.
وفي غضون ذلك، سجلت 
النازحني  حاالت وفيات بني 
م����ن الفلوجة غرق����ا بعد أن 
استهدفهم تنظيم داعش وهم 

العمل جار لتالفي تكرار هذه 
االنتهاكات.

في هذه االثناء، أعلن نائب 
رئيس »احلش����د الشعبي« 
أبومهدي املهندس، انتهاء مهام 

احلشد في معركة الفلوجة.
وقال املهندس في مؤمتر 
صحافي عقده امس، إن املرحلة 
الثانية ملعركة حترير الفلوجة 
انتهت، وبذلك تتم مهمة احلشد 

إلى انته���اكات بالضرب من 
قبل عناصر باحلشد الشعبي 
املشاركني في عملية استعادة 
املدين���ة من قبض���ة تنظيم 

داعش«.
ولفت الى أن »املعلومات 
إلى اعتقال الشخص  تشير 
الذي ظهر في تسجيل ڤيديو، 
وهو يضرب مواطنني فارين 
م���ن الفلوج���ة«، مضيفا ان 

بشأن معلومات تشير إلعدام 
17 نازحا.

وأض���اف الش���عالن، في 
تصريحات لوكالة األناضول، 
امس »هناك حتقيقات على 
الدولة  أعلى املستويات في 
)لم يسمها( بشأن معلومات 
مت تداولها تش���ير إلعدام 17 
ش���خصا نزحوا من املدينة، 
كما تع���رض بعض املدنيني 

أم���ر  بغ���داد - وكاالت: 
رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، مبالحقة مقاتلني من 
ميليشيات احلشد الشعبي 
انتهاكات  متهمني بارت���كاب 
القت���ل، بحق مدنيني  بينها 
نازحني من مدينة الفلوجة.

العب���ادي، ف���ي  وق���ال 
التلفزيون  تصريحات بثها 
العراقي، امس االول: إن »هناك 
أخطاء، وأنا أعترف، ولدينا 
مقاتلون شاركوا في معارك 
الفلوجة ليس���وا على منط 

واحد«.
وأضاف: »إنن���ا ال نقبل 
ب���أي جت���اوز، وأكدنا على 
اجلهات األمني���ة أن تراعي 
حقوق اإلنس���ان، وحتترم 
كرامتهم )أي: كرامة املدنيني 

في الفلوجة(«.
وتابع: »التجاوزات ليست 
منهجية، لكننا لن نسكت عنها، 

ولن نتستر على أحد«.
وأوضح العبادي في هذا 
الص���دد، أنه أم���ر مبالحقة 
املتهم���ني بقت���ل وارت���كاب 
انتهاكات أخ���رى وتقدميهم 

للعدالة.
وفي السياق، قال سعدون 
الفلوجة،  الشعالن، قائمقام 
إن هن���اك انتهاكات تعرض 
لها نازحون من املدينة على 
أي���دي عناصر من احلش���د 
الشعبي، مؤكدا فتح حتقيق 

)أ.ف.پ( عائالت عراقية نازحة من الفلوجة تنتظر تلقي املساعدات االنسانية امس  

عباس يؤكد التمسك بـ »حلّ الدولتني« ويرفض تعديل املبادرة العربية

مئات املستوطنني املتطرفني يقتحمون »األقصى« 
في الذكرى الـ 49 للنكسة

عواصم - وكاالت: اقتحم 
عشرات املستوطنني املتطرفني 
باحات املسجد األقصى أمس، 
في الذكرى ال� 49 لنكسة 5 
يونيو عام 1967، التي احتلت 
خاللها إسرائيل مدينة القدس 

الشرقية.
وذكرت دائ���رة األوقاف 
اإلسالمية في مدينة القدس 
أن أعدادا كبيرة من املتطرفني 
اليهود اقتحموا باحات املسجد 
األقصى حتت حراسة مشددة 

من شرطة االحتالل.
وأوضح���ت أن االقتحام 
جاء بالتزامن مع تش���ديد 
ق���وات االحت���الل تدابيرها 
العسكرية في مدينة القدس 
بنشرها عشرات احلواجز في 
محيط البلدة القدمية لتأمني 

املسيرة.
العالقات  وقال مسؤول 
العامة واإلع���الم في دائرة 

األوقاف اإلس���المية، فراس 
الدبس إن عدد املستوطنني 
الذي���ن اقتحموا املس���جد 

األقصى، بلغ 310.
ونشرت شرطة االحتالل 
أكثر من ألفني من عناصرها، 
أمس، في القدس الش���رقية 
التاسعة  الذكرى  مع إحياء 
واألربعني الحتاللها وضمها 

عام 1967.
وق���ال متحدث باس���م 
الشرطة اإلسرائيلية »هناك 
قوات عديدها أكثر من ألفي 
شرطة يرتدون الزي الرسمي 

واملدني«.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
أن نحو 30 ألف شخص من 
اليهود شاركوا في »مسيرة 
اإلعالم اإلسرائيلية« السنوية 
القدمية  البلدة  حيث جابوا 
في القدس واحلي اإلسالمي 

وصوال إلى حائط البراق.

وفي غضون ذلك، احملكمة 
العليا اإلسرائيلية قد رفضت 
أمس، التماسا قدمته منظمة 
»عير عاميم« غير احلكومية 
ملنع مرور املسيرة داخل احلي 
اإلسالمي عبر باب العمود، 
بحس���ب ما أعلنت مصادر 

قضائية.
العليا  وكانت احملكم���ة 
رفضت التماسا مماثال العام 

املاضي.
وقامت الشرطة بتركيب 
أنظمة كامي���رات للمراقبة 
داخل وخارج البلدة القدمية 
في القدس، وحلقت طائرات 

مروحية ملراقبة املسيرة.
وحذرت الشرطة من أنها 
»لن تتسامح مع أي أعمال 
أو  أو لفظية  عنف جسدية 
مح���اوالت اإلخالل بالنظام 

العام«.
وفي املقابل، نظم عشرات 

مس���يرة  الفلس���طينيني، 
في مدين���ة اخلليل جنوبي 
الضفة الغربية، نندوا خاللها 
باستمرار احتالل إسرائيل 
لألراضي الفلسطينية، وذلك 

في الذكرى ال� 49 للنكسة.
ورف���ع املش���اركون في 
املسيرة التي دعت لها »جلنة 
الدفاع عن مدينة اخلليل«، 
األعالم الفلسطينية، والفتات 

منددة باالحتالل.
وقال هش���ام الشرباتي، 
أحد منظمي املسيرة لوكالة 
األناضول: »تأتي املس���يرة 
تأكيدا على حقنا في النضال 
لتحري���ر األراضي احملتلة، 
ودع���وة إلنهائ���ه، وتأكيدا 
على متس���كنا بإقامة دولة 
فلس���طينية عل���ى احلدود 
احملتلة ع���ام 1967 والقدس 

الشرقية عاصمتها«.
سياسيا، طالب الرئيس 

الفلسطيني، محمود عباس، 
بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، 
وإقامة الدولة الفلسطينية، 
وعاصمتها القدس الشرقية، 
على احل���دود التي احتلتها 
إس���رائيل ف���ي 5 يوني���و 

.1967
وشدد عباس في الذكرى 
ال� 49، للنكس���ة، بحس���ب 
بيان نش���رته وكالة األنباء 
الرس���مية  الفلس���طينية 
القيادة  )وفا(، على متسك 
الفلس���طينية مبب���دأ »حل 
الدولت���ني«، رافضا إدخال 
أي تعدي���الت على املبادرة 

العربية للسالم.
من جانب���ه، قال رئيس 
الفلسطيني، رامي  الوزراء 
احلمد اهلل، إن املنطقة برمتها 
لن »تنعم باألمن والس���الم 
واالستقرار، دون استرداد 

مدينة القدس احملتلة«.

السعودية تطيح بـ 33 جاسوساً لـ »املوساد« اإلسرائيلي و»السافاك« اإليراني
الرياض - وكاالت: ذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية 
أن األجهزة األمنية واالستخباراتية في اململكة العربية 
السعودية جنحت خالل السنوات الثالث املاضية )من 
1431 ه� إلى 1434ه�(، في الكش��ف عن جواس��يس 
مرتبطني بجهاز املخابرات اإليراني »السافاك« ونظيره 

اإلسرائيلي »املوساد«.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس إن النظام 
اإليراني والكيان الصهيوني أصبحا وجهني لعملة واحدة 
في االتفاق والتخطيط والسعي الستهداف أمن اململكة 

واستقرارها بتجنيدهما عناصر جاسوسية.
وأش��ارت إلى جناح االجهزة االمنية السعودية في 
القبض على 33 عنصرا بينهم 30 سعوديا وإيراني 
وأفغاني وأردني، مرتبطني باألجهزة االستخباراتية 
االيرانية واإلسرائيلية، حيث متت إحالتهم للجهات 

املختصة.
وبحسب »عكاظ«، فقد اتفق جهازا استخبارات ايران 
وإسرائيل على دعم عناصرهما اجلاسوسية داخل 
الس��عودية باألموال نظير قيام اجلواسيس بتوفير 
املعلومات والتقارير التي تطلب منهم من قبل ضباط 
»املوساد« اإلسرائيلي واملخابرات اإليرانية، إضافة إلى 
إخضاع عدد منهم لدورات تدريبية من أجل ضمان 

حتقيق أهدافهم التي سعوا من أجلها.
وكان يعم��ل لصالح جهاز »املوس��اد« وافد أردني، 
فيما كان املتبقون ال� 32 مرتبطني بجهاز املخابرات 

اإليرانية.
وكان اجلواسيس لصالح البلدين قد تواصلوا واجتمعوا 
مع أعضاء كبار ف��ي كلتا الدولتني، فاملدان األردني 
تراس��ل مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك، فيما 
اجتمع عدد م��ن املتهمني ال��� 32 املرتبطني بجهاز 
املخابرات اإليراني باملرشد األعلى للثورة اإليرانية 

علي خامئني.
وقد أثبت القضاء الشرعي في اململكة عبر احملكمة 

اجلزائية املتخصصة، إدانة املقيم األردني مبراسلة 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي وتواصله مع مس��ؤول 
في»املوساد« بالصوت والصورة عبر البريد اإللكتروني 
وإبدائه املوافق��ة على الذهاب إليه��م والتعاون مع 
استخباراتهم، وتلقيه مبلغا ماليا منهم من أجل ذلك. 
وصدر بحقه السجن تسع سنوات، إذ يقضي حاليا 
محكوميته في السعودية، وشمل احلكم إبعاده عن 

اململكة بعد انتهاء محكوميته.
وفيما يخص ال� 32 جاسوس��ا املرتبطني بالتخابر 
مع االس��تخبارات اإليرانية ف��ال يزالون يعرضون 
على القضاء أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة، إذ 
تتم حاليا املرحلة الثانية من التقاضي وذلك بعرض 
املدعي العام أدلته ضد كل متهم من عناصر الشبكة 

والرد عليها من املتهمني.
وتش��مل لوائح التهم املوجهة ض��د عناصر اخللية 
اجلاسوس��ية عددا من الته��م أبرزها: تكوين خلية 
جتسس بالتعاون واالرتباط والتخابر مع عناصر من 
املخابرات اإليرانية بتقدمي معلومات في غاية السرية 
واخلطورة في املجال العسكري متس األمن الوطني 
للمملكة ووحدة وسالمة أراضيها وقواتها املسلحة 
وإفش��اء س��ر من أس��رار الدفاع، فيما اتهم بعض 
عناصر اخللية مبقابلتهم املرشد األعلى بجمهورية 
إيران علي خامئني بالتنسيق مع عناصر املخابرات 

اإليرانية.
واتهموا أيضا بسعيهم الرتكاب أعمال تخريبية ضد 
املصالح واملنشآت االقتصادية واحليوية في اململكة 
واإلخالل باألم��ن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة 
املجتمع بإش��اعة الفوضى وإث��ارة الفتنة الطائفية 

واملذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد اململكة.
كما اتهموا باخليانة العظمى لبالدهم ومليكهم وأمانتهم 
الرتباطهم وتخابرهم مع عناصر من املخابرات اإليرانية 
للقيام بإعمال عدائية ضد اململكة، وتقدميهم معلومات 

لهم في غاية الس��رية واخلطورة متس أمن اململكة 
واس��تقرارها وس��المة أراضيها وقواتها املسلحة، 
وعملهم على جتنيد أش��خاص يعملون في أجهزة 
الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح املخابرات 

اإليرانية وحتقيق أهدافها.
واتهم عناصر خلية التجس��س بسفر معظمهم إلى 
إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من املخابرات 
اإليرانية وتلقيهم دورات عدة لغرض إجادة عملهم 
التجسس��ي والتخاذلي لصالح املخابرات اإليرانية 
دون انكش��اف وافتضاح أمره��م من قبل اجلهات 
األمنية، وإعدادهم وإرس��الهم تقارير عدة مشفرة 
باستخدام برنامج تشفير إلى املخابرات اإليرانية عبر 
أبردتهم اإللكترونية، ومتويلهم لإلرهاب واألعمال 

اإلرهابية.
وكشفت الئحة الدعوى عقد عناصر خلية التجسس 
لعدد من االجتماعات في أماكن مختلفة مع عناصر 
املخابرات اإليرانية وتسليمهم تقارير دورية متس 
أمن اململكة وسالمة أراضيها وقواتها املسلحة، وإفشاء 
بعضهم لتعاميم وبرقيات س��رية متس أمن اململكة 

ووحدة وسالمة أراضيها.
واته��م بعض عناصر اخللية بدخولهم بطريقة غير 
مش��روعة إلى أنظمة معلوماتية ع��ن طريق جهاز 
احلاس��ب اآللي لغرض احلصول على بيانات سرية 
متس أمن اململكة الداخل��ي واخلارجي واقتصادها 
الوطني، وتأييد بعضهم املظاهرات وأعمال الشغب 

التي وقعت مبحافظة القطيف. 
وحملت الئحة الدعوى ارتكاب معظم املتهمني جرائم 
الرشوة بأخذ أموال مقابل اإلخالل بواجبات وظيفتهم، 
إضافة إلى حيازتهم عددا من األسلحة بقصد اإلخالل 
باألمن الداخلي، وارت��كاب بعضهم جرمية تزوير، 
وحيازتهم في أجهزة حاسباتهم اآللية كتبا ومنشورات 

محظورة متس أمن اململكة.

امليليشيات: سنشارك 
في اقتحام الفلوجة 

إذا سارت عملية 
استعادتها ببطء

ال يبشر بخير، خصوصا مع 
عزوف بع���ض املنتمني إلينا 
)لم يس���مهم( عن االستمرار 
في التظاهر، ما زاد من حزني 
العميق والكبير على العراق 

اجلريح«.
أنتظر ثورة  وأضاف »أنا 
شعبية س���لمية كبرى ضد 
دواعش اإلرهاب والفساد في 
احلكومة احلالية، واألمل يبقى 
في خيار الشعب، والبد للشعب 

يوما أن ينتفض«.
ق���ال غالب  من جهت���ه، 
الزاملي، عضو »كتلة األحرار« 
النيابية التابعة للصدر، »إن 
موق���ف األخي���ر »يأتي بعد 
تراجع ملف اإلصالحات، وعدم 
حصول أي تقدم فيه«، الفتا 
الى أن »الوضع في البالد غير 

مطمئن«.
وأضاف ان »مقتدى الصدر 
يتاب���ع بص���ورة متواصلة 
األوضاع في عم���وم البالد، 
والحظ خالل الفترة املاضية 
عدم ح���دوث أي تقدم مبلف 
اإلصالح���ات ال���ذي تعهدت 
احلكومة والكتل السياسية 
بإجنازه، بل هناك تنصل من 

تنفيذه«.
ولفت الى أن »ربط العمليات 
العسكرية اجلارية في مدينة 
الفلوجة مبلف اإلصالحات 
هو محاولة لتسويف ما مت 

االتفاق عليه«.

30 سعودياً وإيراني وأفغاني وأردني

اجلماع����ات«. وش����دد خادم 
احلرمني ف����ي كلمته على ان 
»اإلسالم دين الرحمة والرأفة 
واحملبة والوسطية«، مؤكدا 
ان اإلسالم يدعو الى السالم 

شدد على أن اإلسالم يدعو إلى نبذ العنف والتطرف

 خادم احلرمني يؤكد مبناسبة شهر رمضان التزام 
اململكة الدائم بالسعي في لمّ الشمل العربي واإلسالمي

جدة - كون����ا: أكد خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز حرص اململكة 
على وحدة األمة اإلس����المية 
والتزامها الدائم بالسعي في لم 

الشمل العربي واإلسالمي.
جاء ذلك في كلمة وجهها 
خادم احلرمني الشريفني الى 
الشعب السعودي واملسلمني 
في كل مكان مبناسبة حلول 
ش����هر رمضان املبارك ألقاها 
الثقاف����ة واإلع����الم  وزي����ر 
د.ع����ادل بن زي����د الطريفي 
التلفزيون السعودي  وبثها 
امس بحس����ب وكالة االنباء 

السعودية »واس«. 
وقال امللك سلمان في كلمته 
»إن ش����هر رمضان هو شهر 
الرحمة وفيه نتذكر أن العالم 
كله يشتكي من داء اإلرهاب 

بكل أشكاله وصوره«.
وأض����اف: »مهما تنوعت 
بواعثه )اإلرهاب( اخلبيثة فهو 
انحراف عن الفطرة السوية 
ال يفرق ب����ني احلق والباطل 
وال يراع����ي ال����ذمم وال يقدر 
احلرمات، فقد جتاوز حدود 
الدول وتغلغل في عالقاتها 
وأفس����د م����ا ب����ني املتحابني 
واملتسامحني وفرق بني األب 
وابنه وباعد بني األسر وشرذم 

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  

والعدل ونبذ العنف والتطرف 
سائال اهلل تعالى ان يعني األمة 
اإلسالمية والعالم اجمع على 
اجتثاث وباء اإلرهاب والقضاء 

عليه.


