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الدآتور عدي صدام حسين یستقبل رئيس الهيئة التنفيذیة لالتحاد العام لطلبة وشباب 
 األحواز

 
د                         ة وشباب األحواز السيد طارق عب ام لطلب اد الع ة لالتح ة التنفيذی استقبل الدآتور عدي صدام حسين رئيس الهيئ

ل ترحاب       2002الكریم نعمة الطرفي  ، وذلك یوم العاشر من تموز من العام              ة آ ة التنفيذی  وقد حضى رئيس الهيئ
 .. ام حسين حماه اهللا دمن قبل نجل القائد المجاهد ص

 
دى                  ومن جان  د أب ة ، وق اء األهل واألحب ب آخر فقد نقلت وسائل االعالم العراقية المسموعة والمرئية والمقروءة لق

ة                   الدآتور عدي صدام حسين عن دعم االتحاد العام لطلبة وشباب العراق واللجنة االولمبية العراقية الالمحدود لطلب
د         وأوصى األستاذ الدآتور عدي صدام حسين ال       .. وشباب األحواز    شعب العربي األحوازي برص الصفوف وتوحي

ة   ة األحوازی ة العربي ة        .. الكلم واز العربي ر األح ى تحری ال حت لة النض رورة مواص ى ض ال عل رحا مفص دم ش وق
ة                           ة االیراني ات العربي دآتور عدي رؤى مستقبلية للعمل األحوازي والعالق د شرح ال وعودتها الى الوطن األم ، وق

د                             ..والغدر الفارسي للعرب     دآتور عدي صدام حسين للسيد طارق عب اة الشباب نص حدیث ال د نقلت قن ذا وق  ه
 .الكریم ، آما قامت قناة العراق الفضائية وقناة العراق العامة اضافة الى قناة الریاضة بنقل وقائع اللقاء 

 
ادة            ة وشباب األحواز اذ تحيي القي ام لطلب اد الع ر األحواز واالتح ة لتحری ى رأسها   ان الجبهة العربي ة وعل  العراقي

القائد المجاهد صدام حسين حماه اهللا وجعله ذخرا وسندا لقضيتنا العادلة  ، وآافة قضایانا العربية القومية  وتحيي 
قائهم          ع أش ة م ادة العراقي ة القي اء احب له بلق ى تفض ين عل دام حس دي ص دآتور ع ل ال رف للمناض ف المش الموق

یر األحواز واالتحاد العام لطلبة وشباب األحواز تطالب آافة الحكومات العربية           األحوازیين فان الجبهة العربية لتحر    
 .وبرلماناتها وأحزابها أن ترى بأم عينها المواقف الرجولية والشهامة العربية للقيادة العراقية وشعبها العظيم 

 
رو           ظانه وبرغم ال   ائر مف ا األشقاء في عراق المجد والصمود من حصار ج ه صهيوني   روف التي یمر به ض علي

وهذا هو   .. وهذه هي قيادة العراق     .. هذا هو عراق صدام حسين      ( أمریكي بریطاني فارسي فليس لنا اال أن نقول         
 )تحية لكم یارجال العراق یانشامى فواهللا انتم شعب الذرى .. شعب العراق 
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