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االستخبارات األميركية: عقوباتنا 
لم تؤثر في روسيا حتى اآلن

مديــر  أكــد  وكاالت:   – واشــنطن 
دانيــال  األمريكيــة  الوطنيــة  االســتخبارات 
ــي  ــش ف ــى العي ــادرة عل ــيا ق ــس، أن روس كوت
اآلن،  حتــى  عليهــا  الغربيــة  العقوبــات  ظــل 
ــكا«  ــاف أمري ــا ســتحاول »إضع محــذرا مــن أنه

الغربــي. الصــف  وحــدة  ونســف 
ــم  ــر أعــده لتقيي ــي تقري ــر كوتــس ف واعتب
الواليــات  تواجــه  التــي  العالميــة  التهديــدات 
ــى  ــل عل المتحــدة، أن »روســيا ســتواصل العم
تقويــض وحــدة الموقــف الغربــي فــي موضــوع 
العقوبــات ودعــم كييــف، وقــادرة علــى العيــش 
ــي«. ــد مســتواها الحال ــات عن ــي ظــل العقوب ف
الروســي  الرئيــس  أن  كوتــس  وزعــم 
الرئاســية  واليتــه  خــالل  بوتيــن  فالديميــر 
المقبلــة، ســينتهج سياســة خارجيــة »عدوانيــة 
وانتهازيــة«، فــي محاولــة التأثيــر فــي التطــورات 

خــارج الحــدود الروســية.
ووفقــا لكوتــس، فــأن روســيا ســتمضي قدمــا 
فــي تحديــث وتطويــر واختبــار مختلــف أنــواع 

ــي. ــام الحال ــة خــالل الع األســلحة النووي

مؤكدا لن نستخدم أسلحتنا النووية إال للضربة الجوابية..

بوتين: روسيا اتخذت قرارها بمساعدة سوريا 
لمنع انتشار اإلرهاب 

وكاالت:   – موســكو 
أعلــن الرئيــس الروســي 
أن  بوتيــن  فالديميــر 
قرارهــا  اتخــذت  روســيا 
فــي  ســوريا  بمســاعدة 
ليــس  اإلرهــاب  مواجهــة 
اســتعراض  أجــل  مــن 
لمنــع  بــل  أســلحتها 

اإلرهــاب. انتشــار 
وبــدأت القــوات الجويــة 
الثالثيــن  فــي  الروســية 
مــن أيلــول عــام 2015 عمليــة 

عســكرية بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الســورية لدعــم جهــود الجيــش العربــي الســوري فــي مكافحــة اإلرهــاب.
وقــال بوتيــن فــي مقابلــة مــع الصحفــي الروســي فالديميــر ســولوفيوف ضمــن فيلــم “النظــام العالمــي 
للعــام 2018” الــذي عرضــه التلفزيــون الروســي امــس : “كان فــي ســوريا ألفــا إرهابــي مــن المنحدريــن مــن 
روســيا االتحاديــة وأربعــة آالف وخمســمئة إرهابــي مــن منطقــة آســيا الوســطى وبلــدان ليــس لروســيا معهــا 

اتفاقيــات حــول ســمات الدخــول”.
ــول  ــراف ح ــع األط ــع جمي ــات م ــراء محادث ــال إج ــي مج ــة ف ــى اآلن مرون ــرت حت ــيا أظه ــد أن روس وأك

ــع. ــة للجمي ــج إيجابي ــق نتائ ــا تحق ــح أنه ــورية واتض س
وفيمــا يتعلــق بالســالح النــووي الروســي أكــد الرئيــس بوتيــن أن بــالده ال تعتــزم اســتخدام هــذا 
الســالح إال ردا علــى أي ضربــة صاروخيــة قــد تتعــرض لهــا أراضيهــا موضحــا “أريــد أن يعلــم الجميــع فــي 
بالدنــا وخارجهــا أن خططنــا النظريــة الســتخدام األســلحة النوويــة تقــوم علــى أســاس الــرد الجوابــي 

ــدا”. ــك أب ــي أال يحــدث ذل المضــاد وآمــل ف

التي تشنها الدول المتواطئة مع االرهابيين..

دمشق: الحملة الكاذبة باستخدام غاز الكلور في الغوطة تستهدف وحدة سوريا وسيادتها
*قواتنا ضبطت مايزيد على 40 طنا من غاز الكلور لدى االرهابيين بريف 

حماة وبحضور مفتشي منظمة حظر االسلحة الكيمياوية
*الجيش السوري يحرز تقدما في الغوطة وبات على مشارف مدينة 

توما معقل »جيش االسالم« االرهابية
وكاالت:   – دمشــق 
الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
للجنــة  ا - بين لمغتر ا و
لتنفيــذ  الوطنيــة 
ســورية  التزامــات 
بموجــب انضمامهــا إلــى 
األســلحة  حظــر  اتفاقيــة 
الحملــة  أن  الكيميائيــة 
الجديــدة  الدعائيــة 
التــي  والكاذبــة  المضللــة 
الــدول  أمــس  أثارتهــا 
المتواطئــة مــع اإلرهابييــن 

الدولــة  اســتخدام  حــول  مزاعــم جديــدة  بشــأن 
ــور فــي الغوطــة الشــرقية تأتــي  الســورية غــاز الكل
فــي إطــار مخطــط يهــدف إلــى منــع تنفيــذ قــرارات 
الشــرعية الدوليــة المتعلقــة بالحفــاظ علــى وحــدة 

ســيادتها. وصــون  ســوريا  وشــعب  أرض 
تلقــت  اللجنــة  بيــان صــادر عــن  فــي  وجــاء 
ســانا نســخة منــه امــس : أثــارت الــدول المتواطئــة 
لهــذه  والمشــغلة  والمســلحين  اإلرهابييــن  مــع 
مضللــة  جديــدة  دعائيــة  حملــة  المجموعــات 

وكاذبــة يــوم االثنيــن تتعلــق بمزاعــم جديــدة حــول 
اســتخدام الدولــة الســورية لغــاز الكلــور فــي الغوطــة 
الشــرقية فــي إطــار مخطــط يهــدف إلــى منــع تنفيــذ 
قــرارات الشــرعية الدوليــة المتعلقــة بالحفــاظ علــى 
وحــدة أرض وشــعب الجمهوريــة العربيــة الســورية 

وصــون ســالمة وســيادة ســوريا.
ضبطــت  ســوريا  أن  اللجنــة  بيــان  وأوضــح 
مؤخــرا بعــد تحريرهــا لمناطــق فــي ريــف حمــاة 
“الظاهريــة وتــل عدلــة” مــن المجموعــات اإلرهابيــة 
ــور  ــاز الكل ــا مــن غ ــى 40 طن ــد عل ــا يزي المســلحة م

ــة حظــر األســلحة  ــك بحضــور مفتشــي منظم وذل
الكيميائيــة.

الســوري  الجيــش  احــرز  اخــر  جانــب  مــن 
الشــرقية  الغوطــة  فــي  كبيــرا  تقدمــا  وحلفــاؤه 
دومــا  مدينــة  مشــارف  علــى  وباتــوا  لدمشــق، 
ــوات  ــررت الق ــالم. وح ــش االس ــة جي ــل جماع معق
ــي  ــى عــدة محــاور ف عــدة مناطــق اســتراتيجية عل
ــدات  ــدة بل ــي ع ــه اهال ــع في ــت رف ــي وق ــة. ف الغوط
للدولــة  تأيدهــم  واعلنــوا  الســوري  العلــم  فيهــا 

الغوطــة. مــن  االرهابييــن  بطــرد  مطالبيــن 
الغوطــة  فــي  االرهابييــن  معاقــل  وبــدأت 
الشــرقية لدمشــق تتهــاوى مثــل احجــار الدومينــو 
فالمعــارك واالشــتباكات العنيفــة دارت علــى عــدة 
محــاور فــي بلــدة الريحــان وتلتهــا االســتراتيجية 
وهــو مــا وضــع الجيــش الســوري وحلفــاؤه علــى 
مشــارف مدينــة دومــا معقــل جماعــة »جيــش 
العمليــات  وانطلقــت   ، االرهابيــة  االســالم« 
ايضــا مــن محيــط بيــت نايــم، لتكــون بوابــة 
االشــتباكات مــع االرهابييــن فــي منطقــة حــوش 

االشــعري.
مشــتعال  حرســتا  محــور  كان  فيمــا 
اســتكمل  القريــب،  وفــي محيــط دومــا  ايضــا. 
منطقــة  شــرق  عملياتهــم  وحلفــاؤه  الجيــش 
فــي  والشــرطة،  البيرونــي  المستشــفيات 
ــة حرســتا  ــة لتوســيع الطــوق حــول مدين محاول
ــق  ــى الطري ــة الشــمالية الشــرقية، عل مــن الجه
الواصلــة بينهــا وبيــن دومــا. وبالتــوازي، اســتهدف 
ــع  ــن المواق ــددا م ــاؤه ع ــوري وحلف ــش الس الجي
ــع  ــة لمن ــي محاول ــا، ف ــة دوم ــراف مدين ــى أط عل
القنــص،  برصــاص  المستشــفيات  اســتهداف 
والحــد مــن القذائــف الصاروخيــة التــي يطلقونهــا 

علــى المناطــق الســكنية فــي دمشــق .

حقوق اإلنسان االممية تشجب األجواء في مصر 
قبل االنتخابات

جنيــف -  وكاالت: شــجب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان  امــس األربعــاء مــا وصفــه 
”بمنــاخ الترهيــب الســائد“ فــي مصــر قبــل االنتخابــات الرئاســية المقــررة هــذا الشــهر وقــال إنــه مشــوب 
لوســائل  و“إســكات“  وتعذيــب  اعتقــال  بعمليــات 

إعــالم مســتقلة.
كانــت مصــر قــد صعــدت حملــة علــى وســائل 
ــر  ــا تض ــر ربم ــر تقاري ــرى أنهــا تنش ــي ت ــالم الت اإلع
ــالد مــن  ــي الب ــرب ف ــت تقت ــي وق باألمــن القومــي ف
انتخابــات مــن شــبه المؤكــد فعليــا أن يفــوز فيهــا 
ــي  ــة، وف ــرة ثاني ــاح السيســي بفت ــد الفت الرئيــس عب
وقــت يحــارب فيــه الجيــش »داعــش » فــي شــبه 

جزيــرة ســيناء.
تقريــر  فــي  اإلنســان  حقــوق  مفــوض  وقــال 
ســنوي ”تتــردد مزاعــم عــن الضغــط علــى مرشــحين محتمليــن لالنســحاب، بعضهــم بإلقــاء القبــض 
عليــه. والتشــريع يمنــع المرشــحين والمؤيديــن مــن تنظيــم تجمعــات شــعبية. وتــم إســكات وســائل إعــالم 

مســتقلة، وحجــب أكثــر مــن 400 موقــع لوســائل إعــالم ومنظمــات غيــر حكوميــة“.

سيئول: العقوبات على بيونغ يانغ ستستمر 
والتفاؤل سابق ألوانه

باكستان: ال نثق باألميركيين والّتماهي 
معهم كان خطأً كبيرا

خارجيــة  وزيــر  أشــار  وكاالت:   – ابــاد  اســالم 
باكســتان خواجــه آصــف الــى المشــاكل التــي تعصــف 
الوقــت  فــي  الباكســتانية   - األمريكيــة  بالعالقــات 
الرّاهــن قائــال، ان »تماهينــا السّــابق مــع أمريــكا كان 
خطــًأ كبيــرا نتــج عنــه أضــرار ال يمكــن إصالحهــا«.

وأفــادت وكالــة تســنيم الدّوليــة لألنبــاء أن وزيــر 
الخارجيــة الباكســتاني »خواجــه آصــف« تطــرّق فــي 
تصريــح لــه، الــى العالقــات الباكســتانية - األمريكيــة 
والمشــاكل التــي تعصــف بهــا، قائــال : لقــد ســاعدنا 
اإلدارة األمريكيــة فــي حربهــا داخــل أفغانســتان، و 
واحــد مــن أســباب انتصارهــا فــي الحــرب آنــذاك 

كانــت المســاعدات التــي قدّمناهــا لهــا.
ــون أنّهــم  ــال األمريكيّ وأضــاف اصــف : مثلمــا ق
ال يثقــون بنــا، فنحــن أيضــا ال نثــق بهــم؛ وطالمــا لــم 
ــة بيــن البلديــن فــال يُمكــن إعــادة  تُحــل أزمــة الّثق

العالقــات بيــن البلديــن الــى مســتواها الجيّــد.

المستشار االقتصادي لترامب يعلن استقالته 
احتجاجا على قرارت االخير

كــون،  غــاري  أعلــن  وكاالت:   – واشــنطن 
المستشــار االقتصــادي للرئيــس االميركــي دونالــد 
علــى  احتجاجــا  منصبــه  مــن  اســتقالته  ترامــب 
الرســوم الجمركيــة التــي يعتــزم ترامــب فرضهــا 
الفــوالذ  مــن  المتحــدة  الواليــات  واردات  علــى 

وااللومنيــوم.
وقــال كــون فــي بيــان مقتضــب “لقــد كان شــرفا 
لــي أن أخــدم بلــدي وأن اضــع سياســات محفــزة 
للنمــو مناســبة لالميركييــن وال ســيما إقــرار إصــالح 

ضريبــي تاريخــي”.

ملك البحرين لمسؤولين أميركيين: حل أزمة قطر في الرياض؟!
المنامة – وكاالت: قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن حل األزمة مع قطر في الرياض.

جــاء ذلــك خــالل اســتقبال الملــك الجنــرال المتقاعــد أنتونــي زينــي ونائــب مســاعد الوزيــر لشــؤون 
ــغ. ــي لندركن ــة تيموث ــات المتحــدة األمريكي ــة الوالي ــوزارة خارجي ــى ب ــج الفارســي والشــرق األدن الخلي

وأشــاد حمــد بــن عيســى، الــذي تجمــع بــالده بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة شــراكة وثيقــة 
وتنســيق اســتراتيجي مســتمر، بجهــود الواليــات المتحــدة األمريكيــة ودورهــا المحــوري فــي تثبيــت ركائــز 

ــه. ــي، بحســب زعم ــن واالســتقرار والســالم الدول األم
ــات  ــرض عقوب ــر وتف ــر( قط ــارات ومص ــعودية اإلم ــالث )الس ــدول الث ــب ال ــى جان ــن إل ــع البحري وتقاط

اقتصاديــة عليهــا.

ســيئول -  وكاالت: قــال رئيــس كوريــا الجنوبيــة 
ــى  ــات عل ــاء إن العقوب ــس  األربع ــه-إن ام ــون جي م
عقــد  أجــل  مــن  تخفــف  لــن  الشــمالية  كوريــا 
وســائل  ركــزت  حيــن  فــي  البلديــن،  بيــن  قمــة 
ــر  ــذي يعتب ــن ال ــى موقــف بكي ــة عل اإلعــالم الصيني
ــة. ــد لحــل األزمــة النووي ــات الســبيل الوحي المحادث

ــع  ــة م ــا الجنوبي ــن كوري ــع مســؤولون م واجتم
الزعيــم الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون يــوم 
ــوا  ــاء مــن نوعــه، وقال االثنيــن الماضــي فــي أول لق
إنــه عبــر عــن اســتعداده للتخلــص مــن الســالح 

ــالده. ــن ب ــان أم ــة ضم ــي حال ــووي ف الن
السياســية  األحــزاب  لزعمــاء  مــون  وقــال 
”بمطالعــة األخبــار أو تويتــر، أعتقــد أن الرئيــس 
الشــمالية  كوريــا  زيــارة  نتائــج  يعتبــر  ترامــب 
أجراهــا  التــي  للزيــارة  إشــارة  فــي  إيجابيــة“ 

الجنوبيــون. الكوريــون  المســؤولون 
وأظــن  البدايــة،  مجــرد  هــذه  ”لكــن  وأضــاف 
أننــا لســنا بعــد فــي موقــف يمكننــا فيــه أن نكــون 

متفائليــن“.
ــات عــن  ــف العقوب ــوي تخفي ــه ال ين وأوضــح أن

ــغ. ــغ يان بيون

ردا على قراره باحتجاز اموال الفلسطينيين.. 

كتلة التغيير واالصالح: دعم انتفاضة القدس هو الرد األمثل على عنصرية الكنيست
*8 إصابات بقمع االحتالل الصهيوني لمسيرة يوم المرأة على حاجز قلنديا

غــزة – وكاالت: أدان النائــب عــن كتلــة التغيير 
ــة  ــن العنصري ــى العبادســة القواني واإلصــالح يحي
ــي جــاء  ــي يقرهــا الكنيســت اإلســرائيلي والت الت
آخرهــا مصادقــة الكنيســت علــى مشــروع قانــون 
مــن  جــزء  احتجــاز  االحتــالل  لحكومــة  يتيــح 
أمــوال الضرائــب الفلســطينية »المقاصــة« بذريعــة 
الشــهداء  وعائــالت  المعتقليــن  علــى  صرفهــا 

الفلســطينيين.
وطالــب بدعــم انتفاضــة القــدس واعتبارهــا 
مــع  الكنيســت  عنصريــة  علــى  األمثــل  الــرد 
نضاليــة  اســتراتيجيات  بنــاء  إعــادة  ضــرورة 

العــدو. هــذا  لمواجهــة 
ــب العبادســة  ــال النائ وق
فــي تصريــح خــاص بالدائــرة 
اإلعالميــة بالكتلــة: »هنــاك 
تمــادي وتجــاوزات واضحــة 
حيــث أن اليميــن الصهيوني 
الســلطة  تعامــل  أغــراه  قــد 
المختلفــة  ضغوطاتــه  مــع 
فــأدى ذلــك لزيــادة اإلجــراءات 
يتخذهــا  التــي  والقوانيــن 
الفلســطيني  شــعبنا  ضــد 
ولذلــك لــو تــم اســتعراض 
القوانيــن التــي صــدرت فــي الســنوات األخيــرة تجدهــا 
أنهــا قوانيــن عنصريــة ومتطرفــة ال تتســق مــع القانــون 

الدولــي وال القانــون الدولــي اإلنســاني«.
وأضــاف العبادســة: »هــدف إصــدار هــذه 
القوانيــن الضغــط علــى شــعبنا الفلســطيني 
وتفكيــك قضيتــه الوطنيــة، وســلوك الســلطة 
جعــل  قــد  عــام   20 مــدى  علــى  التفــاوض 
اإلدارات اليمينيــة المتعاقبــة تتمــادى فــي 
القانــون  هــذا الســلوك وكان اخرهــا هــذا 
وعائــالت  االســرى  ضــد  اتخــذ  الــذي 

الشــهداء«.
مــن جانــب اخــر ُأصيــب عــدد مــن المواطنيــن 
الفلســطينيين باالختنــاق، بعــد قمــع االحتــالل 
امــس  األربعــاء، لمســيرة خرجــت بمناســبة يــوم 
المــرأة العالمــي، علــى حاجــز قلنديــا العســكري 

ــة. شــمالي القــدس المحتل
وكانــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية، قد دعت 
إلــى مســيرة علــى حاجــز قلنديــا امــس بمناســبة 
الثامــن مــن آذار؛ وهــو يــوم المــرأة العالمــي )الــذي 
يصــادف اليــوم(، ورفضًــا للقــرار األمريكــي بإعــالن 

القــدس عاصمــة لدولــة االحتــالل.
وقالــت مراســلة »قــدس بــرس«، إن قــوات 
االحتــالل قمعــت المســيرة التــي وصلــت قــرب 
حاجــز قلنديــا، عبــر إطــالق وابــل مــن القنابــل 

المشــاركات لتفريقهــن. الغازيــة بإتجــاه 
األحمــر  »الهــالل  جمعيــة  وأفــادت 
 8 مــع  تعاملــت  طواقمهــا  بــأن  الفلســطيني«، 
ــاز الســام  ــاق جــراء استنشــاق الغ حــاالت باالختن
)المدمــع(، والــذي ألقتــه قــوات االحتــالل علــى 

قلنديــا. حاجــز 
التعامــل  تــم  الحــاالت  أن جميــع  وأضافــت 
ــا، ولــم تســتدِع النقــل للمشــافي أو  معهــا ميدانيً

المراكــز الطبيــة

داعيا اياها لحماية اصوات الناخبين من التالعب..

المالكي يطالب مفوضية االنتخابات بعدم فسح المجال ألي جهة كانت التدخل بشؤونها
*برلماني عراقي: اميركا ستدعم »انتخابيا« من يوافق سياستها في العراق

*مجلس األنبار: أميركا أبقت داعش اإلرهابي 
قرب الحدود العراقية السورية

*لليوم الثالث.. الحشد الشعبي يطهر جبال مكحول 
من االرهابيين شمال صالح الدين

بغــداد – وكاالت: طالب 
نائــب رئيــس الجمهوريــة 
امــس  المالكــي،  نــوري 
االربعــاء، المفوضيــة العليــا 
لالنتخابــات  المســتقلة 
بعــدم فســح المجــال أليــة 
ــي  ــت بالتدخــل ف ــة كان جه
علــى  مشــددًا  شــؤونها، 
أصــوات  بحمايــة  االلتــزام 
الناخبيــن مــن أي تالعــب.

فــي  المالكــي  وقــال 
حســابه  علــى  تغريــدة 

الرســمي فــي موقــع “تويتــر”، تابعتهــا وكالــة ]كنــوز 
ميديــا[، انــه “مــع اقتــراب االنتخابــات وزيــادة نشــاط 

القوائــم والكتــل فــإن الجميــع يعقــد االمــل علــى 
التــزام المفوضيــة وحمايتهــا ألصواتهــم ومنــع أي 

محتمــل”. تالعــب 

علــى  “نشــدد  اخــرى  تغريــدة  فــي  واضــاف 
مفوضيــة االنتخابــات التــي هــي عنوان االســتقاللية 
بالحفــاظ علــى انســيابية العمليــة االنتخابيــة، وعــدم 
المجــال أليــة جهــة كانــت بالتدخــل فــي  فســح 
قــرار  ليكــون  باســتقالليتها  والمســاس  شــؤونها، 

ــب. ــال تالع ــه ب ــن ارادت ــرا ع ــعب معب الش
مــن جهتــه قــال النائــب عــن كتلــة االحــرار عبــد 
العزيــز الظالمــي ان اميــركا ســتدعم »انتخابيــا« 
مــن يوافــق سياســتها فــي العــراق وســتوفر لــه كافــة 

انــواع الدعــم للفــوز فــي المرحلــة المقبلــة.
الظالمــي وفــي حديــث لـ«االتجــاه بــرس« اكــد 
ان اميــركا تراعــي مصالحهــا فــي العــراق مــن اجــل 
البقــاء طويــال وانهــا تــرى كل مــن يوافــق سياســتها 
جميــع  ومــن  الدعــم  انــواع  كافــة  لــه  ســتوفر 
ــة  ــا ان الخارطــة السياســية المقبل الجوانــب , مبين
ــة معينــة بأغلبيــة االصــوات  ال تؤشــر بحصــول كتل

ــة. ــة المقبل ــكيل الحكوم ــل تش ــن اج م
واضــاف: ان هنــاك ضبابية للمشــهد السياســي 
المقبــل خصوصــا بعــد االخفاقــات الكبيــرة التــي 
السياســية  االحــزاب  جميــع  قبــل  مــن  حصلــت 
فــي الفتــرة الماضيــة وهنــاك اســتياء شــعبي عــارم 
ــتطيع  ــد يس ــه ال اح ــى ان ــا ال ــري , الفت ــا يج إزاء م
تحديــد الكتلــة التــي ســتتصدر المشــهد السياســي 
للمرحلــة المقبلــة ال ســيما بعــد تشــظي اغلــب 
الكتــل السياســية واوامــر المرجعيــة بعــدم تكــرار 
الوجــوه التــي تصــدت للعمليــة السياســية طيلــة 

االعــوام الماضيــة .
مــن جانــب اخــر اكــد مجلــس محافظــة االنبــار ان 
القــوات االميركيــة ســاعدت تنظيــم داعــش اإلرهابــي علــى 
البقــاء بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة الســورية الســتخدامه 

ورقــة ضغــط.

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
الدنيا مليئة بالمصائب، طارقة بالفجائع 

والنوائب.. والفرح بالدنيا حمق
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 15 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 24 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و دقيقتان

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 25 دقيقة


