
البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

الخميس 30 ذو الحجة، 1438 هـ ق 30 شهريور 1396 هـ ش، 21  ايلول 2017مالعدد )9670( السنة السابعة والثالثون

اتساع العجز الى اعلى مستوى في ميزان 
المعامالت التجارية األميركي

واشــنطن – وكاالت : قفــز العجــز فــي ميــزان 
المعامــالت التجاريــة للواليــات المتحــدة إلــى أعلــى 
مســتوى منــذ عــام 2008 فــي الربــع الثانــي مــن العــام 

فــي ظــل تراجــع الدخــل األساســي والثانــوي.
وقالــت وزارة التجــارة إن العجــز فــي ميــزان 
تدفــق  يقيــس  الــذي  التجاريــة،  المعامــالت 
ــالد  ــع والخدمــات واالســتثمارات مــن الب البضائ
وإليهــا، زاد إلــى 123.1 مليــار دوالر مــن 113.5 مليــار 

ــع األول. ــا للرب ــة نزولي ــراءة المعدل ــي الق ف
وهــذا أعلــى مســتوى منــذ الربــع األخيــر مــن 2008. 
ــوا  ــرز آراءهــم توقع ــراء اقتصــاد اســتطلعت رويت كان خب
انخفــاض العجــز فــي ميــزان المعامــالت التجاريــة إلــى 
115.1 مليــار دوالر مــن 116.8 مليــار فــي القــراءة الســابقة.

ــة  ــالت التجاري ــزان المعام ــي مي ــادل العجــز ف يع
فــي الربــع الثانــي 2.6 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي وهــو األكبــر منــذ الربــع األول مــن عــام 2016 

ــع األول. ــي الرب ــة ف ــبة 2.4 بالمئ ــز بنس ــه عج ويقابل
المعامــالت  ميــزان  فــي  العجــز  وانخفــض 
التجاريــة مــن مســتوى قياســي بلــغ 6.3 بالمئــة مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الربــع األخيــر مــن عــام 
2005 حيــث تقلصــت فاتــورة الــواردات بفعــل ارتفــاع 
إنتــاج النفــط محليــا وانخفــاض أســعار الخــام عالميــا.

األمين العام لألمم المتحدة: سبعة تهديدات 
رئيسية تواجه العالم

وكاالت:    – نيويــورك 
ــم  ــام لألم ــن الع ــدد األمي ح
أنطونيــو  المتحــدة، 
كلمتــه  فــي  غوتيريــش، 
ألعمــال  االفتتاحيــة 
للجمعيــة   72 الــدورة 
المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
الرئيســيّة  التهديــدات 
ــم، وهــي  ــي تواجــه العال الت
وخطــر  النــووي؛  الخطــر 
اإلرهــاب الدولــي؛ واألزمــات 
وانتهــاكات  العالقــة 

القانــون اإلنســاني الدولــي؛ والتغييــر المناخــي؛ وتزايــد االنعــدام االجتماعــي؛ وخطــر االســتخدام المســيء 
الالجئيــن. أزمــة  وأخيــرًا  للتكنولوجيــا؛ 

وأكــد غوتيريــش علــى أن حــل األزمــة مــع كوريــا الشــمالية يجــب أن يكــون حــاًل سياســيًا، مشــددًا علــى 
الحاجــة الماســة لمنــع انتشــار األســلحة النوويــة وتعزيــز عمليــات نــزع الســالح.

ــد باســتخدامه  ــى التهدي ــون واردًا... حت ــووي ال يجــب أن يك ــال غوتيريــش »اســتخدام الســالح الن وق
اليمكــن التغاضــي عنــه«، مضيًفــا »حــل األزمــة مــع كوريــا الشــمالية يجــب أن يكــون سياســيًا، وأناشــد 

ــه«. ــى وحدت ــاظ عل ــن بالحف ــس األم مجل
كمــا لفــت غوتيريــش إلــى أن »األمــم المتحــدة لهــا شــراكة قويــة وقريبــة مــع منظمــات إقليميــة مهمــة 

مثــل االتحــاد اإلفريقــي، واالتحــاد األوروبــي، وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســالمية«.

فيما أخرج  تنظيم “داعش” إرهابييه األجانب من أحياء المدينة..

الجيش السوري يفرض سيطرته على مساحات جديدة في محيط دير الزور
*القوات األمنية تفتح ممرات إنسانية في دير الزور لمغادرة المدنيين من مناطق انتشار إرهابيي “داعش”

دمشــق – وكاالت : فــي 
المتواصلــة  إطــار عملياتهــا 
اإلرهــاب  الجتثــاث 
التكفيــري مــن ديــر الــزور 
مــن  وحــدات  خاضــت 
ــوري  ــي الس ــش العرب الجي
اشــتباكات مــع مجموعــات 
تنظيــم  مــن  إرهابيــة 
“داعــش” بالريــف الغربــي 
الســيطرة  بفــرض  انتهــت 
علــى مســاحات جديــدة فــي 

التبنــي. بلــدة  محيــط 
وأفــاد مراســل ســانا فــي ديــر الــزور بــأن وحــدات 
مــن الجيــش بإســناد جــوي نفــذت عمليــات مكثفــة 
علــى تجمعــات تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي فــي 
المحــور  علــى  خاللهــا  تقدمــت  الغربــي  الريــف 
الغربــي وســيطرت علــى عــدد مــن القــرى والمــزارع 

ــي. ــدة التبن فــي محيــط بل
وأشــار المراســل إلــى أن وحــدات الهندســة تقــوم 
بتمشــيط القــرى والمــزارع وإزالــة األلغــام والمفخخــات 

ــل ســقوط  ــم “داعــش” قب ــو تنظي ــا إرهابي ــي زرعه الت
العديــد منهــم قتلــى وســط فــرار جماعــي باتجــاه بلــدة 

التبنــي تاركيــن جثــث قتالهــم.
أمــس ســيطرتها  الجيــش  وفرضــت وحــدات 
علــى نقــاط فــي قريتــي مظلــوم ومــراط وذلــك خــالل 
مالحقــة إرهابيــي تنظيــم “داعــش” علــى اتجــاه 
قريــة الصبحــة علــى الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات 
علــى اتجــاه حقــل كونيكــو للغــاز فيمــا ســيطرت 
وحــدات أخــرى علــى مســطاحة بلــدة الشــميطية 

ــي. ــف الغرب ــدة بالري ــراف البل وأط
وفــي ســياق آخــر أكــدت مصــادر أهليــة قيــام 
ــة  ــه المرتزق ــب إرهابيي ــل أغل ــم “داعــش” بنق تنظي
األجانــب مــع عائالتهــم مــن أحيــاء مدينــة ديــر الــزور 

ــف الشــرقي. ــى الري إل
ــة مــن التخبــط  ويعيــش تنظيــم “داعــش” حال
واالقتتــال بيــن إرهابييــه وســط فــرار عــدد كبيــر مــن 
قادتــه الميدانييــن وإجــالء عــدد آخــر منهــم عبــر 
طيــران “التحالــف األمريكــي” تفاديــًا لمقتلهــم جــراء 
ــي  ــه الجيــش العرب ــذي يحقق ــدم ال ــات والتق العملي
الســوري فــي عــدد مــن مناطــق محافظــة ديــر الــزور.
مــن جانــب اخــر فتــح الجيــش العربــي الســوري 
ــن  ــادرة المدنيي ــزور لمغ ــر ال ــي دي ــانية ف ــرات إنس مم
مــن مناطــق انتشــار تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي الــذي 
يتخــذ مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ دروعــا بشــرية.

ــى أن  ــزور إل ــر ال ــي دي وأشــار مراســل ســانا ف
المحافظــة اتخــذت جميــع الترتيبــات واإلجــراءات 
ــن  ــن يخرجــون م ــن الذي ــة المواطني ــن إقام لتأمي
اإلرهابــي  “داعــش”  تنظيــم  انتشــار  مناطــق 
واالحتياجــات  المســاعدات  جميــع  وتقديــم 

لهــم. الالزمــة  األساســية 
ودعــت المحافظــة جميــع أبنــاء ديــر الــزور الذيــن 
ال يزالــون يقيمــون فــي المناطــق التــي ينتشــر فيهــا 
تنظيــم “داعــش” اإلرهابــي إلــى التوجــه ألقــرب 
نقطــة تواجــد للجيــش العربــي الســوري كــي يصلــوا 

إلــى بــر األمــان والطمأنينــة.
ــي الســوري  ــن الجيــش العرب ــت وحــدة م وأمن
ــى  ــال ونســاء إل ــا بينهــم أطف أمــس وصــول 21 مدني
مــن  تحريرهــم  تــم  أن  بعــد  الــزور  ديــر  مدينــة 
ــي  ــف الغرب ــي الري ــي “داعــش” ف ــد أوكار إرهابي أح
باســتقبالهم  المحافظــة  قامــت  حيــث  للمدينــة 

وتقديــم المســاعدات الالزمــة لهــم.
وأقامــت الحكومــة منــذ اللحظــة األولــى لكســر 
الجيــش العربــي الســوري الحصــار المفــروض علــى 
مدينــة ديــر الــزور جســرا بريــا لنقــل مختلــف المــواد 
الصامديــن  األهالــي  لدعــم  والغذائيــة  األساســية 
بعــد أن عانــوا علــى مــدار أكثــر مــن 3 ســنوات مــن 

ويــالت حصــار إرهابيــي “داعــش”.

واصفا الرئيس الكوري الشمالي برجل الصواريخ..

ترامب: قد نضطر للقضاء على نظام 
بيونغ يانغ نهائيا

الفروف لتيلرسون: الواليات المتحدة ضيف 
غير مدعو في سوريا

تركيا: تقسيم العراق أو سوريا سيسفر 
عن صراع عالمي

انقــرة – وكاالت : أكــد وزيــر الدفــاع التركــي نــور الديــن جانيكلــي، أن تقســيم العــراق أو ســوريا قــد يســفر 
عــن انــدالع صــراع عالمــي.

وقــال جانيكلــي: »التغييــر الــذي يعنــي انتهــاك وحدة 
ــا«،  ــى تركي ــرا عل ــرا كبي ــرض خط ــة يف األراضــي العراقي
ــد  ــراق ق ــرا أن »انتهــاك وحــدة أراضــي ســوريا والع معتب

يشــعل شــرارة صــراع عالمــي أكبــر ال نهايــة لــه«.
ويأتــي تصريــح الوزيــر التركــي مــع تمركــز دبابــات 
جيشــه قــرب الحــدود مــع العــراق، قبيــل االســتفتاء 
المرتقــب علــى انفصــال إقليــم كردســتان عــن العــراق، 

وهــو االســتفتاء التــي ترفضــه ايــران وتركيــا بشــدة.
وتابــع جانيكلــي أن أنقــرة لــن تســمح بإقامــة دولــة 
ــال: »ال  ــالد، قائ ــوب الب ــي جن ــي ف ــاس عرق ــى أس عل
يجــب أن يشــك أحــد فــي أننــا ســنتخذ كل مــا يلــزم مــن خطــوات وقــرارات لوقــف تنامــي عوامــل الخطــر«.

نيويــورك – وكاالت : هــدّد الرئيــس االميركــي 
للجمعيــة   72 بالــدورة  كلمتــه  ترامب،فــي  دونالــد 
العامــة لألمــم المتحــدة بالقضــاء علــى نظــام كوريــا 
ــة. ــه النووي ــن طموحات ــع ع ــم يتراج ــمالية إذا ل الش
وفــي أول كلمــة لــه فــي مقــر االمــم المتحــدة 

حــذر ترامــب ممــا اســماه خطــر كوريــا الشــمالية، 
معتبــرا »الــدول المارقــة آفــة كرتنــا األرضيــة والنظــام 
فــي كوريــا الشــمالية عبــارة عــن عصابــة إجراميــة« 

ــى حــد وصفــه. عل
وقــال ان »علــى بيونــغ يانــغ أن تــدرك أن الطريــق 
المقبــول الوحيــد هــو تخليهــا عــن األســلحة النوويــة«.

كوريــا  رفــض  حــال  »فــي  بالقــول  وهــدد 
النوويــة  طموحاتهــا  عــن  التراجــع  الشــمالية 
والصاروخيــة لــن يكــون أمامنــا خيــار آخــر إال تدميــر 

نهائيــا«. النظــام  هــذا 
ب«رجــل  الشــمالية  كوريــا  زعيــم  ووصــف 
ــى  ــاء عل ــة للقض ــة انتحاري ــوض مهم ــخ يخ الصواري

نظامــه«. وعلــى  نفســه 
وحــث »أعضــاء األمــم المتحــدة العمــل معــا لعزل 

نظــام كيــم حتــى يتخلــى عــن تصرفاتــه العدائية«.

االمم المتحدة تطالب باجراء تخفيضات 
في بعثات حفظ السالم في العالم 

جوهانســبرج – وكاالت : فــي 29 يونيــو حزيــران 
ــالم  ــظ الس ــة حف ــد بعث ــو قائ ــان صديق ــتلم مام اس
ــن  ــة م ــو برقي ــي الكونغ ــم المتحــدة ف ــة لألم التابع
قيادتــه فــي نيويــورك أوضــح فيهــا رؤســاؤه بجــالء أن 
ــات  ــر بعث مــن الضــروري إجــراء تخفيضــات فــي أكب

حفــظ الســالم فــي العالــم وعلــى وجــه الســرعة.
ــرز  ــا رويت ــي اطلعــت عليه ــة الت وأخطــرت البرقي
صديقــو بأنــه يواجــه خفضــا بنســبة ثمانيــة فــي 
المئــة أي 93 مليــون دوالر فــي ميزانيــة عــام 2017-
2018 وطلــب منــه رؤســاؤه إعــادة النظــر فــي عــدد 
األفــراد وخفــض تكاليــف الوقــود بنســبة عشــرة فــي 
المئــة وتنظيــم اســتخدام الطائــرات، كل ذلــك دون 

ــر. ــة للخط ــض البعث ــض تفوي تعري
ويتعيــن علــى البعثــة العاملــة فــي جمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة والمعروفــة باســم مونوســكو 
ــب وضــرورة االســتجابة  ــن هــذه المطال ــة بي الموازن
ألزمــة سياســية وإنســانية متزايــدة فــي هــذه الدولــة 
الكبيــرة فــي وســط أفريقيــا وليســت البعثــة وحدهــا 

فــي هــذا المضمــار.

الخارجيــة  وزيــر  جــدد   : وكاالت   – نيويــورك 
أن  علــى  التأكيــد  الفــروف  ســيرغى  الروســي 
ــوة  ــي ســوريا دون دع ــات المتحــدة تتدخــل ف الوالي

الســورية. الحكومــة  مــن  موافقــة  أو 

للصحفييــن  تصريحــات  فــي  الفــروف  وقــال 
عقــب لقائــه نظيــره األمريكــي ريكــس تيلرســون 
ــة  ــة والســبعين للجمعي ــدورة الثاني ــى هامــش ال عل
ــه  ــس أن ــورك أم ــي نيوي ــم المتحــدة ف ــة لألم العام
المتحــدة ضيــف  الواليــات  بــأن  تيلرســون  “ذكــر 
غيــر مدعــو فــي ســوريا” مضيفــا “أننــا نــرى أن هــذا 
الوضــع حقيقــة واقعــة ولكنــه يمكــن أن يســتخدم 
لمكافحــة اإلرهــاب بالتــوازي مــع العمليــات التــي 
يقــوم بهــا الجيــش الســوري بدعــم مــن روســيا 
ــع  ــز جمي ــا يرك ــا عندم ــذا ســيكون شــيئا ايجابي وه
مكافحــة  علــى  العمليــة  هــذه  فــي  المشــاركين 

تنظيــم داعــش اإلرهابــي”.
والواليــات  روســيا  أن  إلــى  الفــروف  وأشــار 
القنــوات  عبــر  اتصاالتهمــا  تواصــالن  المتحــدة 
العســكرية فــي ســورية تفاديــا لوقــوع حــوادث بيــن 

الطرفيــن.

أمير قطر: زعزعة استقرار البالد 
شكل من »اشكال االرهاب«

نيويــورك – وكاالت : جــدد أميــر قطــر الشــيخ 
غيــر  لحــوار  دعوتــه  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم 
ــرام  ــاس االحت ــى أس ــار عل ــع دول الحص ــروط م مش
القطــري  الشــعب  أن  وأكــد  للســيادة،  المتبــادل 
ــه ورفــض  ــروض علي ــي وجــه الحصــار المف صمــد ف

بعــزة وكبريــاء. اإلمــالءات 
وقــال الشــيخ تميــم فــي كلمتــه  أمــام  الجمعيــة 
العامــة لالمــم المتحــدة  »أقــف هنــا وبلــدي وشــعبي 
يتعرضــان لحصــار جائــر مســتمر فرضتــه دول مجــاورة 

منــذ الخامــس مــن يونيــو )حزيــران( الماضــي«.
فقــط  ليــس  لنفســها  تبيــح  دوال  »ثمــة  أن  وذكــر 
ــا للمــال  ــد أن حيازته ــل تعتق ــة جــارة، ب ــى دول ــداء عل االعت
تؤهلهــا للضغــط علــى دول أخــرى وابتزازهــا«. وأكــد أن تلــك 
الــدول »يفتــرض أن تحاســب دوليــا علــى مــا قامــت بــه«.

فــي  بالتدخــل  قامــت  الحصــار  دول  ان  وقــال 
علــى  الضغــط  عبــر  لبــالده  الداخليــة  الشــؤون 
المدنييــن بالغــذاء والــدواء وصــالت األرحــام لزعزعــة 
االســتقرار فــي دولــة ذات ســيادة، معتبــرا ذلــك أحــد 

اإلرهــاب. تعريفــات 

مؤكدا إنه ال جديد في ملف جنوده االسرى..

هيئة االركان الصهيونية: ال يمكننا ضمان عدم تسلل مقاومين للمستوطنات من غزة 
*االعالم الصهيوني: القواعد الحربية اختلفت والحرب القادمة ستعتمد على األنفاق

 – المحتلــة  القــدس 
وكاالت : قــال رئيــس هيئــة 
االحتــالل  جيــش  أركان 
»غــادي  اإلســرائيلي 
جيشــه  »إن   : أيزنكــوت«، 
حركــة  لمواجهــة  مســتعد 
اهلل  وحــزب  »حمــاس« 
اللبنانــي فــي أي مواجهــة 

. » مقبلــة
»أيزنكــوت«  وأكــد 
أدلــى  تصريحــات  فــي 
»يديعــوت  لصحيفــة  بهــا 

تســلل  عــدم  ضمــان  يمكنــه  ال  أنــه  أحرونــوت«، 
عناصــر المقاومــة مــن جهــة قطــاع غــزة أو الشــمال 

الداخــل. لمســتوطنات  المحتــل 
وقــال: »لدينــا تحصينــات وخطــط هجوميــة 
أن  أســتطيع  ال  الحقيقــة  فــي  ذلــك،  إلحبــاط 

أضمــن أنــه لــن يكــون هنــاك دخــول إلســرائيل 
لكــن أنــا أعلــم مــدى جاهزيــة الجيــش وفعاليــة 
الــردع وأنــه حتــى لــو دخــل شــخص لدولــة 

إســرائيل ســنقتله علــى الفــور«.
اإلســرائيليين  الجنــود  موضــوع  وعــن 
أركان  قائــد  قــال  غــزة،  قطــاع  فــي  المفقوديــن 

»ال  إنــه  آيزنكــوت  غــادي  اإلســرائيلي  الجيــش 
المفقوديــن  الجنــود  البشــائر« لعائــالت  يحمــل 

الملــف. هــذا  فــي  جديــد  ال  وإنــه  بغــزة، 
اســتعادة  »مســألة  أن  »آيزنكــوت«،  وأضــاف 
تشــغل  مســألة  إســرائيل  فــي  للدفــن  الجنــود 
الجيــش واألمــن اإلســرائيلي طــوال الوقــت، وأنــه 
العســكري  للعمــل  مجــال  هنالــك  كان  حــل  فــي 
فســيعرض الجيــش جنــوده للخطــر فــي ســبيل 

رفاقهــم« اســتعادة 
»يديعــوت  صحيفــة  ذكــرت  جهتهــا  مــن 
أحرونــوت« العبريــة أن الحــرب القادمــة ســتعتمد 
وأن  األرض،  تحــت  هنــاك  األنفــاق،  حــرب  علــى 

تمامــًا. اختلفــت  الحربيــة  القواعــد 
وأوضحــت الصحيفــة فــي تقريــر نشــرته تدريبــات 

وحدة

مستنكرا خطابات »التجييش« المشبوهة ضد الكرد في بغداد وعده عمال خبيثا ..   

العبادي: تغيير الحدود من طرف واحد يفتح باب الدماء على مصراعيه
*المالكي: على اإلقليم الخضوع لقرارات المحكمة اإلتحادية 

وإيقاف اإلستفتاء فورًا

*دولة القانون: اإلستفتاء يفسح المجال للتدخالت الخارجية 

واألطماع األقليمية في البالد

*خلية االعالم الحربي: مقتل 22 »ارهابيًا« وتدمير مركز 

قيادة لـ »داعش« شرقي عنة
حيــدر  الــوزراء  رئيــس  أكــد   : وكاالت   – بغــداد 
العبــادي رفــض الحكومــة االتحاديــة االســتفتاء حــول 
االمــر  تطلــب  اذا  . مؤكــدًا  اقليــم كردســتان  انفصــال 
فــرض االمــن فــي حــال اجــراء االســتفتاء ســنقوم بذلــك.

الصحفــي  مؤتمــره  خــالل  العبــادي  وقــال 
االســبوعي ان »تغييــر الحــدود مــن طــرف واحــد 
يفتــح بــاب الدمــاء علــى مصراعيــه« اشــارة الــى 

كردســتان.   اقليــم  فــي  االســتفتاء  عمليــة 
الحــدود مــن  الــى ان تغييــر  العبــادي  ولفــت 
طــرف واحــد يفتــح بــاب الدمــاء علــى مصراعيــه 

مؤكــدا رفــض االســتفتاء ســواء كانــت فــي داخــل 
ــى  ــادي ســؤال ال ــا وجــه العب ــم . فيم او خــارج االقلي
مســعود بارزانــي قائــاًل » مــا هــو هدفنــا خدمــة 
النــاس ام نتســلطن عليهــم؟« واشــار رئيــس الــوزراء 
الــى ان كردســتان تشــترك بجميــع مفاصــل الدولــة 

وترفــض قراراتهــا.   
خطابــات  العبــادي  اســتنكر  اخــر  جانــب  مــن 
»التجييــش« ضــد الكــرد فــي بغــداد وعــده عمــال خبيثــا .   
وقــد أعلــن اقليــم كردســتان اعتزامــه تنظيــم 
حــول  أيلول/ســبتمبر  مــن   25 الـــ  فــي  اســتفتاء 

اســتقالل اإلقليــم، مــا أثــار رفــض الحكومــة المركزية 
فــي بغــداد ودول إقليميــة أخــرى.    

بــدوره جــدد رئيــس إئتــالف دولــة القانــون نوري 
المالكــي رفضــه إجــراء اإلســتفتاء فــي كردســتان 
ومــا  نتائجــه  ورفــض  عليهــا  المتنــازع  والمناطــق 
ــف للدســتور  ــاره موضــوع مخال ــه بأعتب ــب علي يترت
ــرارات  ــوع لق ــم الخض ــى اإلقلي ــة وعل ــورة فاضح بص

ــوراً. ــتفتاء ف ــاف اإلس ــة وإيق ــة االتحادي المحكم
المالكــي أوضــح فــي تصريــح لــه بشــأن مبــادرة 
ــراق  ــي الع ــم المتحــدة ف ــام لألم ــن الع ــل األمي ممث
يــان كوبيتــش المتعلقــة بإســتفتاء كردســتان أوضــح 
أنــه يرفــض المبــادرة المقدمــة مــن قبــل كوبيتــش 
الجمهوريــة ألنهــا حــددت  رئيــس  التــي طرحهــا 
ــد  ــذي يع ــر ال ــات األم ــاح المفاوض ــة لنج ــددًا زمني م
شــرطًا مســبقًا للحــوار وهــو مــا يرفضــه اطالقــًا ، وأكد 
الجــاد  الحــوار االخــوي  المالكــي علــى أن يكــون 
ــة  ــع المشــكالت العالق ــزم اساســًا لحــل جمي والملت
شــروط  أيــة  دون  ومــن  الدســتور  مظلــة  وتحــت 
مــن أيّ طــرف والعمــل بــروح وطنيــة اخويــة بعيــدًا 
عــن التشــبث بالمواقــف التــي مــن شــأنها تمزيــق 
العــراق ، داعيــًا االطيــاف الوطنيــة كافــة إلــى بــذل 
ــل  ــن اج ــاءات م ــف اللق ــود وتكثي ــن الجه ــد م المزي
الخــروج بمبــادرة وطنيــة يتبناهــا الجميــع وتنفــذ 
بنودهــا بعــد إقرارهــا فــي مجلــس النــواب ومجلــس 

ــوزراء ، ال

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
وليس الذئب يأكل لحم ذئب 

ويأكل بعضنا بعضا عيانا
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشرة و 57 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السابعة و 21 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 27 دقيقة 

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 51 دقيقة


