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قطر تعتزم مقاضاة »دول الحصار« أمام 
محكمة العدل الدولية

الدوحــة – وكاالت : أعلــن وزيــر الدولــة لشــؤون 
الدفــاع القطــري، خالــد بــن محمــد العطيــة، أن بــالده 
العــدل  محكمــة  أمــام  الحصــار  دول  تقاضــي  »قــد 
مــا  جــراء  تعويضــات  علــى  للحصــول  الدوليــة«، 
تكبدتــه مــن خســائر منــذ 5 يونيو/حزيــران الماضــي.

جــاء ذلــك فــي مقابلــة مــع قنــاة »تــي ار تــي 
وورلــد« التركيــة، نشــرت تفاصيلهــا وكالــة األنبــاء 

القطريــة الرســمية .
ــه  ــر في ــذي اعتب ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل يأت
اإلجــراءات، التــي اســتهدفت بــالده خــالل األزمة 
الخليجيــة، »ترقــى أن تكــون محاولــة انقــالب«.
وأضــاف وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع القطــري 
أن بــالده »تواجــه نفــس الوضــع، الــذي واجهتــه 
نيكاراغــوا فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، حيــن 
ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــوء لمحكم ــى اللج ــرت إل اضط
وفــي نهايــة المطــاف نجحــت فــي الحصــول علــى 

ــة لمــا حــدث«. تعويضــات كامل

عمدة لندن يدعو الحكومة البريطانية الى عدم استقبال 
ترامب »كرئيس دولة«

لنــدن – وكاالت : دعــا 
ــان،  ــادق خ ــدن ص ــدة لن عم
ــى  ــة، إل ــة البريطاني الحكوم
الرئيــس  اســتقبال  عــدم 
األمريكــي دونالــد ترامــب، 
كرئيــس دولــة عندمــا يــزور 

المتحــدة. المملكــة 
وأشــار خــان فــي مقابلــة مــع 
ــة  شــبكة »ســي إن إن« اإلخباري
»علــى  أنــه  إلــى  األمريكيــة، 
اســتعداد لمقابلــة ترامــب خــالل 
الزيــارة لمحاولــة تغييــر مواقفــه«.

ــس  ــج  رئي ــا ينته ــة، وعندم ــارات العادي ــن الزي ــف ع ــدول تختل ــارات الرســمية لرؤســاء ال ــال إن »الزي وق
الواليــات المتحــدة سياســات يعارضهــا عــدد كبيــر مــن النــاس فــي بــالدي فإنــي أظــن بأنــه مــن غيــر الالئــق 

لحكومتــي أن تضــع البســاط األحمــر لترامــب«.
وأضــاف ردًا علــى ســؤال لمذيــع الشــبكة »أنــا ال اســتبعد لقــاء ترامــب، ألننــي إذا كنــت قــادرًا علــى تغييــر 

آرائــه فأنــا علــى اســتعداد للعــب هــذا الــدور«.
وذكــرت تقاريــر صحافيــة بريطانيــة أن ترامــب طلــب مــن رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي، التــي 
دعتــه لزيــارة المملكــة المتحــدة، أن توفــر لــه تغطيــة إعالميــة مناســبة كشــرط لقيامــه بهــذه الزيــارة التــي كان 

مــن المقــرر أن تتــم العــام الحالــي.

بذريعة محاربة تنظيم “داعش”..

طيران )تحالف واشنطن( يرتكب مجزرة جديدة ضد المدنيين السوريين بريف دير الزور
*تقدم الجيش السوري باتجاه الميادين وتواصل هروب متزعمي تنظيم داعش اإلرهابي من المدينة

 : وكاالت   – دمشــق 
علــى  جديــد  اعتــداء  فــي 
طيــران  قصــف  المدنييــن 
“التحالــف األمريكــي” الــذي 
تنظيــم  محاربــة  يزعــم 
الكشــكية  بلــدة  “داعــش” 
ــزور الشــرقي  ــر ال بريــف دي
مــا تســبب باستشــهاد عــدد 

المدنييــن. مــن 
وأفــادت مصــادر أهليــة 
بــأن  متطابقــة  واعالميــة 
طائــرات تابعــة “للتحالــف 

ــى  ــدت عل ــات المتحــدة “اعت ــادة الوالي ــي” بقي الدول
منــازل المدنييــن فــي بلــدة الكشــكية علــى الضفــة 
اليســرى لنهــر الفــرات التابعــة لناحيــة هجيــن فــي 
منطقــة البوكمــال مــا أســفر عــن استشــهاد عــدد مــن 
المدنييــن وإصابــة آخريــن بجــروح ووقــوع دمــار كبيــر 

ــم”. ــي وممتلكاته ــازل األهال ــي من ف
وارتكــب طيــران “التحالــف االمريكــي” 3 مجــازر 
بحــق الســوريين فــي ال 27 والـــ 28 والـــ 29 من شــهر 
ــا  ــر مــن 90 مدني ــران الماضــي راح ضحيتهــا أكث حزي
معظمهــم مــن االطفــال والنســاء وعشــرات الجرحــى 
عبــر اعتدائــه علــى بلــدة الصــور وقريــة الدبــالن 

ومدينــة المياديــن بريــف ديــر الــزور.
واســتخدم “التحالــف الدولــي” قنابــل الفوســفور 
ــي  ــذه ف ــا خــالل عــدوان نف ــة دولي االبيــض المحرم
االطــراف  علــى  الماضــي  حزيــران  مــن  التاســع 
بيــن  الفاصلــة  والمنطقــة  الرقــة  لمدينــة  الغربيــة 
حــي  الــى  اضافــة  والصناعــة  المشــلب  حيــي 

مدنيــا.  17 باستشــهاد  تســبب  مــا  الســباهي 
“التحالــف  شــكلت  التــي  واشــنطن  وتزعــم 
الدولــي” خــارج الشــرعية الدوليــة ومــن دون موافقــة 
مجلــس االمــن منــذ اب 2014 بأنهــا تحــارب االرهــاب 
الدولــي فــي ســورية فــي حيــن تؤكــد الوقائــع أنهــا 
ــب  ــا وترتك ــة لتدميره ــة التحتي ــى البني ــدى عل تعت

ــن. ــق المدنيي ــازر بح المج
مــن جانــب اخــر نفــذت وحــدات مــن الجيــش 
الســوري بإســناد مــن ســالح الجــو ضربــات مركــزة علــى 
تجمعــات وتحصينــات تنظيــم “داعــش” المــدرج علــى 

ــا. ــزور ومحيطه ــر ال ــة فــي دي الئحــة اإلرهــاب الدولي
وأفــاد مراســل ســانا بديــر الــزور بــأن ســالح الجــو 
الســوري نفــذ عــدة غــارات خــالل الســاعات الماضيــة علــى 
ــط  ــي محي ــش” ف ــي “داع ــات إلرهابي ــات وتحصين تجمع
المطــار وكتيبــة ضامــن وقريــة الجنينــة ومعبــر كنامــات 

ــا. ــزور ومحيطه ــر ال ــة بدي ــة والصناع ــي الحميدي وحي
وبيــن المراســل أن الغــارات أســفرت عــن القضــاء 
علــى عــدد مــن إرهابيــي التنظيــم التكفيــري وإصابــة 
آخريــن وتدميــر دشــم وتحصينــات واليــات لهــم وفــي 
محيــط البانورامــا دمــرت وحــدة مــن الجيــش آليــة 
ــي “داعــش” وأوقعــت  ــل إلرهابي ــزودة برشــاش ثقي م

عــددا مــن القتلــى والمصابيــن بيــن صفوفهــم.
ــة  ــي عملي ودمــرت وحــدة مــن الجيــش أمــس ف
بطــول  اإلرهابــي  “داعــش”  لتنظيــم  نفقــا  نوعيــة 
33 متــرا ومقــرا مكونــا مــن 4 طوابــق كان إرهابيــو 
التنظيــم يتحصنــون فيــه بحــي الجبيلــة بديــر الــزور.

وفــي ســياق متصــل ومــع التقــدم الــذي تحققــه 
وحــدات الجيــش فــي مالحقتهــا إرهابيــي “داعــش” 
ومحيطهــا  المياديــن  مدينــة  باتجــاه  الباديــة  فــي 
متزعمــي  مــن  العديــد  هــروب  عمليــات  توالــت 
التنظيــم التكفيــري حيــث أفــادت مصــادر محليــة 
بهــروب اإلرهابــي بــركات المطلــب الملقــب قســورة 
بلــدة  مــن  “داعــش”  متزعمــي  أحــد  العشــاري 

العشــارة شــمال شــرق المياديــن.

المعارضة االيطالية تكرر الدعوة الستفتاء حول عضوية 
بالدها في منطقة اليورو

روسيا: نحتفظ بحق الرد بعد اجتماع بشأن النزاع 
الدبلوماسي مع أمريكا

ميانمار: تحقيق األمم المتحدة بشأن الروهينجا 
سيزيد التوتر؟!

ترامب يهدد مادورو بـ »إجراءات اقتصادية« 
اذا شّكل الجمعية التأسيسية

واشــنطن – وكاالت : طلــب الرئيــس االميركــي 
الفنزويلــي  نظيــره  مــن  بالحــاح  ترامــب  دونالــد 
تشــكيل  مشــروعه  ســحب  مــادورو،  نيكــوالس 
»اجــراءات  بـــ  إيــاه  متوعــدا  تأسيســية  جمعيــة 
اقتصاديــة قويــة وســريعة« غــداة االســتفتاء الرمــزي 
ــي  ــن فنزويل ــه 7,6 ماليي ــن في ــذي اعل للمعارضــة ال

المشــروع. ســحب  تأييدهــم 
وقــال ترامــب فــي بيــان ان »الواليــات المتحــدة 
لــن تقــف مكتوفــة االيــدي بينمــا فنزويــال تنهــار. 
ــي  ــية ف ــه التأسيس ــادورو جمعيت ــام م ــرض نظ إذا ف
المتحــدة ســتتخذ  الواليــات  فــان  تموز/يوليــو   30
ــم يتحــدث  ــة وســريعة«. ول ــة قوي إجــراءات اقتصادي

ــر. ــذه التدابي ــن ه ــل ع بالتفصي
وكان البيــت االبيــض رحــب باالســتفتاء الرمــزي 
الــذي نظمتــه المعارضــة الفنزويليــة االحــد الماضــي 
مالييــن   7,6 فيــه  وشــارك  المشــروع،  هــذا  ضــد 
مواطــن كمــا تفيــد االرقــام النهائيــة، مــن اصــل 19 

ــون ناخــب. ملي

البرلمان التركي يقر تمديد حالة الطوارئ 
في البالد 3 أشهر إضافية

انقــرة – وكاالت : قــرر البرلمــان التركــي، تمديــد 
حالــة الطــوارئ فــي البــالد 3 أشــهر إضافيــة اعتبــارا 

مــن 19 يوليــو/ تمــوز الجــاري.
ــى البرلمــان  ــة إل ــد توجهــت الحكومــة التركي وق
بطلــب تمديــد حالــة الطــوارئ التــي تــم إعالنهــا 
بعــد محاولــة االنقــالب الفاشــلة فــي يوليو/تمــوز مــن 
العــام الماضــي. وقــد تــم تمديدهــا ثــالث مــرات بنــاء 
علــى قــرار اتخذتــه الحكومــة وصــدق عليــه البرلمــان.

وانتقــدت المعارضــة التركيــة، إلــى جانــب بعــض 
زعمــاء االتحــاد األوروبــي، تمديــد حالــة الطــوارئ 
فــي البــالد، علــى اعتبــار أن ذلــك يحــد مــن حقــوق 

ــراك وحرياتهــم. ــن األت المواطني

ــة فــي  موســكو – وكاالت : قالــت وزارة الخارجي
ــاء إن موســكو تحتفــظ بحــق  روســيا امــس  الثالث
اتخــاذ إجــراءات للــرد علــى الواليــات المتحــدة بعــد 
أن انتهــى اجتمــاع فــي واشــنطن دون اتفــاق علــى 

إعــادة مقــار تابعــة للبعثــة الدبلوماســية الروســية.
بــاراك  الســابق  األمريكــي  الرئيــس  وكان 
أوبامــا أمــر بالحجــز علــى مقريــن دبلوماســيين 
فــي  روســيا  دبلوماســيا   35 وطــرد  روســيين 

ديســمبر كانــون األول ردا علــى مــا وصفــه بتورط 
موســكو فــي اختــراق حملــة انتخابــات الرئاســة 
تنفيــه  أمــر  وهــو  الماضــي  العــام  األمريكيــة 

موســكو جملــة وتفصيــال.
ســتتوقف  كثيــرة  أمــورا  إن  موســكو  وقالــت 
علــى نتيجــة اجتمــاع فــي واشــنطن بيــن ســيرجي 
ريابكــوف نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي وتومــاس 
شــانون وكيــل وزيــر الخارجيــة األمريكــي لمناقشــة 
الروســية  الخارجيــة  لكــن  الدبلوماســي،  النــزاع 
يتــم  لــم  أنــه  الثالثــاء  امــس  بيــان  فــي  ذكــرت 

التوصــل لحــل بعــد.
)فــي  الروســي  الجانــب  »أكــد  وأضافــت 
ــن  ــنطن ع ــع واش ــم ترج ــه إذا ل ــى أن ــاع( عل االجتم
هــذا وغيــره مــن المضايقــات بمــا فــي ذلــك العقبــات 
الدبلوماســية  مؤسســاتنا  عمــل  أمــام  المســتمرة 
فإننــا نحتفــظ بالحــق فــي اتخــاذ إجــراءات للــرد وفقــا 

المعاملــة بالمثــل«. لقاعــدة 

رومــا -  وكاالت : جــدد نائــب ينتمــي لحركــة 
خمــس نجــوم اإليطاليــة المعارضــة  امــس الثالثــاء 
حــول  اســتفتاء  إلجــراء  حزبــه  دعــوة  يبــدو  فيمــا 
ــد أن  ــك بع ــورو وذل ــة الي ــي منطق ــالد ف ــة الب عضوي

انخفضــت أصــوات أخــرى حيــال هــذه المســألة.
نــواب  ابــرز  أحــد  باتيســتا  دي  أليســاندرو  ورد 

ــا إذا  ــة عم ــة صحفي ــي مقابل ــة ف ــن الحرك ــان ع البرلم
كان يتعيــن إجــراء االســتفتاء بالقــول »نعــم بالتأكيــد«.
يــد  علــى  نجــوم  خمــس  حركــة  وتأسســت 
الفنــان الكوميــدي بيبــي جريلــو وبــدأت فــي الدعــوة 
ــه يجــب  ــة إن ــي 2015 قائل ــذا االســتفتاء ف ــة له بجدي
إيطاليــا بحاجــة  وإن  قــول كلمتــه  الشــعب  علــى 

الســتعادة اســتقاللها المالــي والنقــدي.
وفــي مرحلــة الحقــة خفــف أعضــاء كبــار فــي الحركــة 
ــعبية  ــدة الش ــيع القاع ــعيا لتوس ــم س ــدة مطالبه ــن ح م
للحــزب قبــل االنتخابــات العامــة فــي العــام المقبــل حتــى 

أنهــم وصفــوا الدعــوة بأنهــا »أداة للتفــاوض«.
فاتــو  )إيــل  لصحيفــة  باتيســتا  دي  وقــال 
كوتيديانــو( إن الحركــة، التــي تحقــق نتائــج متقاربــة 
فــي  الحاكــم  الديمقراطــي  الحــزب  مــع  بالــكاد 
اســتطالعات الــرأي، لــم تكــف يومــا عــن المطالبــة 

باالســتفتاء.

يانغــون – وكاالت : أبلــغ المستشــار األمنــي ألونج 
ســان ســو كــي الزعيمــة السياســية فــي ميانمــار 
ــم  ــة لألم ــة تابع ــاء أن بعث دبلوماســيين امــس الثالث
واغتصــاب  تعذيــب  مزاعــم  فــي  تحقــق  المتحــدة 
وقتــل بحــق الروهينجــا المســلمين لــن تــؤدي إال إلــى 

ــالد. ــرب الب ــن بغ ــة راخي ــي والي ــر ف ــم« التوت »تفاق
ســفر  تأشــيرات  إصــدار  ميانمــار  ورفضــت 
ــو  ــي ماي ــم المتحــدة ف ــم األم ــراء عينته ــة خب لثالث

المســلحة  القــوات  ارتــكاب  مزاعــم  لتحــري  أيــار 
النتهــاكات.

ــم  ــي األم ــدة ف ــات المتح ــفيرة الوالي ــت س ودع
ــي ميانمــار األســبوع الماضــي  المتحــدة نيكــي هيل
إلــى قبــول البعثــة التــي حصلــت علــى تفويــض 

بموجــب قــرار لمجلــس حقــوق اإلنســان.
ــي تصريحــات لمســؤولين  ــون ف ــج ت ــال ثون وق
باألمــم المتحــدة ودبلوماســيين مــن بينهــم ســفير 
»نأينــا  مارســييل  ســكوت  المتحــدة  الواليــات 
بأنفســنا عــن القــرار ألننــا وجدنــا أنــه ليــس بنــاء«.
وأضــاف أن قــرار دول أخــرى مــن بينهــا الصيــن 
والهنــد االنضمــام إلــى ميانمــار والنــأي بنفســها عــن 

القــرار »أخالقــي«.
ــؤدي إال  ــن ت ــة ل ــأن هــذه البعث ــع »نشــعر ب وتاب

ــى األرض«. ــع عل ــور الوض ــى تده إل
المســلمين  الروهينجــا  معاملــة  وأصبحــت 
الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو مليــون شــخص أكثــر 
قضايــا حقــوق اإلنســان إثــارة للجــدل مــع تحــول 
البــالد إلــى الديمقراطيــة بعــد عقــود مــن الحكــم 

الصــارم. العســكري 

التي اصيب فيها ثالثة جنود صهاينة..

المقاومة االسالمية: عملية الخليل مقدمة للرد على جرائم االحتالل بحق األقصى
*جيش التحريرالفلسطيني: اإلجراءات القمعية بالقدس تندرج 

في إطار جرائم العدو الصهيوني
*األمم المتحدة تحقق في انتهاكات »إسرائيل« 

لحقوق االنسان
 : وكاالت   – غــزة 
بــارك القيــادي فــي حركــة 
اإلســالمية  المقاومــة 
»حمــاس«، عبــد الرحمــن 
ــة،  ــة البطولي ــديد، العملي ش
التــي نفذهــا امــس الثالثاء، 
نظمــي  رأفــت  الشــهيد 
مــن  بالقــرب  حربــاوي، 
جنــوب  الخليــل،  مدينــة 
مشــيرًا  المحتلــة،  الضفــة 
إلــى أنهــا مقدمــة للــرد علــى 
األخيــرة  االحتــالل  جرائــم 

بحــق المســجد األقصــى المبــارك، والمقدســيين 
عنــه. المدافعيــن 

إن  لــه:  صحفــي  تصريــح  فــي  شــديد  وقــال 
المقاومــة حــق طبيعــي لشــعبنا ردًا علــى مــا تمارســه 

حكومــة االحتــالل بحــق شــعبنا ومقدســاتنا فــي 
الضفــة المحتلــة والقــدس مــن انتهــاكات صارخــة 

ــع. ــم أجم ــرأى العال ــى م عل
وأضــاف »لقــد عودنــا شــعبنا ومقاومتنــا علــى 
ــالل، ومــا عمليــة  ــى جرائــم االحت ــرد الســريع عل ال

اليــوم إال دليــل علــى أن الضفــة الغربيــة بالرغــم مــن 
كل محــاوالت إســكات صوتهــا ومقاومتهــا؛ إال أنهــا 

ــال«. ــا األبط ــرة بمقاوميه ــتبقى حاض س
فــي  التصعيــد  مــن  لمزيــد  شــديد  ودعــا 
الضفــة والداخــل المحتــل تضامنــًا مــع األقصــى 
ومــا يتعــرض لــه مــن إجــراءات لبســط االحتــالل 
الســيطرة الكاملــة عليــه وفــرض وقائــع جديــدة، 
مطالبــًا المقاومــة بأفرعهــا وفصائلهــا كافــة بالتأهــب 
والــرد علــى جرائــم االحتــالل، والدفــاع عــن شــعبنا 

ومقدســاته.
امــس  جنــود صهاينــة، ظهــر  ثالثــة  وُأصيــب 
جنــوب  بالخليــل  دعــس  عمليــة  فــي  الثالثــاء، 
ــة، استشــهد منفذهــا بعــد اســتهدافه  ــة الغربي الضف

االحتــالل. برصــاص 
وأّكــد متحــدث باســم جيــش االحتــالل، إصابــة 
ــرب مســتوطنة  ــة دهــس ق ــي عملي ــود ف ــة جن ثالث
أراضــي  علــى  عنــوة  المقامــة  أربــع«  »كريــات 
ــذ. ــى المنف ــار عل ــل، وإطــالق الن ــن بالخلي المواطني

وأعلنــت وزارة الصحــة مســاء امــس  الثالثــاء، 
 29( حربــاوي  نظمــي  رأفــت  الشــاب  استشــهاد 
عامــا( مــن مدينــة الخليــل، برصــاص االحتــالل 
االســرائيلي، عنــد مدخــل بيــت عينــون شــمال 

الخليــل.

مشددا على االدوار األمنية واالستخبارية لمواجهة االرهاب..

الحكيم للمهندس: علينا استثمار النصر في الموصل باخراج »داعش« من العراق
*العامري: بفضل المرجعية وابناء العراق انتصرنا والشكر الجهزتنا االمنية التي صنعت االنتصار

*الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ »داعش« غرب الموصل 

ويقتل العشرات منهم

*قيادي بالحشد: هناك قوات أمريكية تحمي وتدعم 

اإلرهابيين في ديالى

*الفريق الساعدي: قوات مكافحة االرهاب والجيش والشرطة االتحادية والحشد الشعبي 

سيُشاركون في معركة تحرير قضاء تلعفر
بغــداد – وكاالت : اكــد رئيــس التحالــف الوطني 
الســيد عمــار الحكيــم، امــس  الثالثــاء ، خــالل لقائــه 
نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، أبــو مهــدي 
فــي  النصــر  اســتثمار  ضــرورة  علــى  المهنــدس، 
ــات داعــش  ــة الموصــل بإخــراج عصاب ــر مدين تحري

االرهابــي مــن كافــة االراضــي العراقيــة.

ــه  ــف تابعت ــس التحال ــب رئي ــان لمكت ــر بي وذك
مــع  بحــث  الحكيــم  عمــار  الســيد  »أن   : الغديــر 
المواجهــة  وانتهــاء  الموصــل  انتصــار  المهنــدس 
العســكرية مــع داعــش فــي المدينــة القديمــة، داعيــا 
الــى »اســتثمار النصــر فــي مســاحات اخــرى وصــوال 
ــة«. ــة االراضــي العراقي ــى اخــراج داعــش مــن كاف ال

ــة  ــى االدوار األمني ــف »عل وشــدد رئيــس التحال
واالســتخبارية لمواجهــة االرهــاب الــذي ســيعود الــى 

نشــاطه الســابق باســتهداف المــدن والمدنييــن«.
مــن جهتــه اكد المهنــدس: »ان وحــدة العراقيين 
ــة  ــة بإدامــة زخــم االنتصــارات كمــا كانــت كفيل كفيل

بانتصــار الموصــل وكل المــدن المحــررة«.
ــدر  ــام لمنظمــة ب ــب األميــن الع ــه طال مــن جهت
هــادي العامــري ، امــس الثالثــاء ، بتفعيــل قانــون 
الحشــد الشــعبي، فيمــا ناشــد األكــراد بالتراجــع عــن 

ــل. ــول المقب ــي أيل ــع إجــراؤه ف االســتفتاء المزم
لمؤسســة  احتفاليــة  خــالل  العامــري  وقــال 
الســجناء السياســيين : »انــه يجــب تفعيــل قانــون 
الحشــد الشــعبي وتنظيمــه وتســليحه لمواجهــة 

المزيــد مــن التحديــات المحتملــة«.
ــدر هــادي  ــام لمنظمــة ب ــن الع ــال االمي ــدوره ق ب
العامــري ان االنتصــار الــذي تحقــق علــى داعش كان 
بفضــل المرجعيــة الدينيــة وفتواهــا المباركــة وبفضــل 
ابنــاء الشــعب العراقــي الذيــن هبــوا لنصــرة الوطــن.
ــهداء  ــان ش ــي مهرج ــاركته ف ــالل مش ــري خ ــاف العام واض
ولــكل  للعــراق  االنتصــار يحســب  : »ان  البصــرة  فــي  النصــر 

االحــرار فــي العالــم«.

قال االمام جعفر بن محمد الصاق عليه السالم:

إن حبنا أهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كما 
تحط الريح الشديدة الورق من الشجر

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و  11 دقائق
أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 39 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 21 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 3 دقائق


