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لبحر لة ا احوال الطقس وحا
FEW025CB الغيوم 27°C  (الكبرى ) درجة الحرار

4 الرياح 18 °C (الصغرى) درجة الحرار 

SW اتجاة الرياح 99 % الرطوبة

قدم3-6 ارتفاع    

(نهارا  )الموج
30.55 احتمال االمطار

قدم2-6
ارتفاع    

(ليل  )الموج 
3.8 (كم)الرؤية االفقية

قيت الصلة موا

04:58 الفجر

11:37 الظهر

02:31 العصر

04:50 المغرب

06:20 العشاء

@al3onwaan

تخرجواال : تناشد« اإلطفاء»

للضرورةمن البيوت إال 

...  «المتهمة»إسرائيل ... «سقط»فخري زاده 

«ضرب مثل البرق»وطهران تتعّهد بالـ 

مسجدالسجن والطرد إلمام .. فرنسا

«اإلشادة باإلرهاب»بسبب 

بجرررروط رةيررررو بسررراةور 

أمررررررررام المبنرررررررر  السرررررررراب  

لي لألسبوعية الساررو شرار

ولرررررم.بررررراري فررررري إيبررررردو

ه يتحدث الرجر  عرد دواف ر

ة وتحدث عبرر مترجمرة ب  ر

األوردو، واعتررررررر ر عررررررردو 

مرات مؤكرداا أنره متفرو 

وأد اإلسررررام بالنسرررربة لرررره 

.«رسررررالة سررررام ومحبررررة»

لرررم »: وقرررا  فررري المحكمرررة

أكرررد ع ررر  ع رررم بال رررانود، 

أردت أد أحفررررررر  ع ررررررر  

وع رر  أكبررر عرردد إعجابررات

ادوك.«المتاب يدممكد مد 

االدعررراد قرررد ة ررر  الحكرررم 

ا24ع يه بالسجد  .شهرا

الفررررحية حترررر  ا د تسررررير

  بشرررك  ةبي ررري فررري مرت ررر

ة المرافررررر  الفرررررحية التاب ررررر

.لوزارو الفحة

ع رر  ورررورو ترروري وشرردد 

الحرررر ر واتبرررراا اإلرشررررادات 

 بات الفحية را  فترات ت 

الة ررررر  والتررررري يفررررراحبها 

هةو  األمةار ع   منراة  

الرررررباد، داعيرررررا إلررررر  عررررردم 

الررررررررروض إال ل وررررررررورو، 

وألهميررة عرردم االقترررا  مررد 

منررررراة  تجم رررررات الميرررررا ، 

واالبت رررررراد عررررررد األجسررررررام 

الم دنيررررررررررة والكهربا يررررررررررة، 

واالتفررررررا  ع رررررر  هررررررات  

الةوارئ حا  الحاجة لة  

.الةبيةالمساعدو 

رئيس وزراء كرواتيا يخضع للعزل 

«وروناك»بعد إصابة زوجته بـالمنزلي 

أكررررد النرررراة  الرسررررمي باسررررم 

وزارو الفحة الدكتور عبرده

السرررررررند أد الررررررروزارو بكافرررررررة 

د وأجهزتهررا تتررابع عررقيادييهررا

كثررررر  ت  برررررات الة ررررر  ومرررررا 

فررراحبها مرررد هةرررو  أمةرررار 

ع ررر  منررراة  الرررباد، مؤكرررردا 

اترا هرررررا كافرررررة االسرررررت دادات 

ل ت امرررررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررررع أ  

السررررررند إد وقررررررا .مسررررررتجدات

غرفرررة ال م يرررات فررري الررروزارو

ع ع   تواف  مستمر مع جمير

المسرررؤوليد كرررا فررري موق ررره، 

و لرررف وف رررا لرةرررة الةررروارئ 

الم رررررردو مسررررررب ا، وأد جميررررررع 

قةاعرررررات الررررروزارو ومراكرررررز 

اإلسرررر ا  ومراكررررز الرعايررررة 

الفرررررحية األوليرررررة واألقسرررررام 

شفياتالمستالفنية الم نية في 

الطقستستنفر لمتابعة تداعيات تقلبات « الصحة»

طارئأي معجاهزة للتعامل والمستشفياتوالمستوصفاتقطاعاتها ومراكز اإلسعاف 

ة ر ررري  الب ديررر. مأسررراو 

يررررا أب  نررررا بررررأد اثنرررريد ل 

ض حتفهما وال يزا  الرب 

فررررررررررررررررررررري عرررررررررررررررررررررداد 

را مزاول ي.«المف وديد

عامرا 55يب غ مد ال مرر 

ي حتفرره فرري انهيررار أرورر

وتررروفي رجررر  يب رررغ مرررد

عامرررررا فررررري 90ال مرررررر 

منزلرررررره، وف ررررررا لوكالررررررة 

، (اأنسرر)األنبرراد اإليةاليررة 

في حيد ال تزا  رردمات

ة الةوارئ تبحث عد جثر

د امرأو فري التسر ينات مر

.عمرها

حكررررررم ع رررررر  إمررررررام مسررررررجد 

باكسررررتاني عمرررر  فرررري مدينررررة

براري  لو بير  بمنة رةفي ييه

18أمررر  الرمررري  بالسرررجد 

اإلشررادو ع نررا »شررهرا بتهمررة 

، ب ررد م رراةع«ب مرر  إرهررابي

ف تيرررر"فيررررديو ن شرررررت ع رررر  

نرررررع الرجررررر  كمرررررا".تررررروف م 

المحتجرررز البرررالغ مرررد ال مرررر 

ررا مررد اإلقامررة 33 ررا أيوا عاما

يهررا فرري فرنسررا الترري وفرر  إل

وتمررررررت 2015فرررررري سررررررنة 

اةع م اواته بسرب  ثاثرة م ر

فري.هغرفتفيديو فّورها في 

ادو سبتمبر، أثار مسرألة إعر9

م الرسررروإيبررردونشرررر شرررارلي 

الكاريكاتوريرررررة مرررررد ررررررا  

التأكيد ع   وجره الرفرو 

ود المسرر ميد يفتررد»ع رر  أد 

وم اليروفري.«برأرواحهمالنبي 

ستاني الثاني أشاد بما ف  ه باك

شرفيدمتهم بإفابة 

ال امرررررررررررررة والمراكرررررررررررررز 

الترففررية جرراهزو ع رر 

مرردار السرراعة ل ت امرر  مررع

وأشررار إلرر . أ  مت يررات

النجررراط فررري الت امررر  مرررع 

يفب ض تجم ات الميا  

المسرررؤوليد عرررد « م اقبرررة»

االغتيا  وموافر ة نشراةات

روحررراني وقرررا .زاد فررررر  

األمرررة »فررري ك مرررة مت فرررزو، 

اإليرانيرررة أ كررر  مرررد أد ت رررع

به في فخ المؤامرو الر   نفر

ر رر  يفّكرررود بهررم.الفررهاينة

فوورررررر ، لكررررررد ع رررررريهم أد 

بهم يرردركوا أننررا كشررفنا أالعيرر

ولررررد ينجحرررروا فرررري تح يرررر  

وحررررر ّر.«الربيثرررررةأهررررردافهم 

إيراد مد أد باد  « أعداد»

أكثرررر شرررجاعة »ومسرررؤوليها 

مرررد أد يتركررروا هررر ا ال مررر  

فررري.رداإلجرامررري مرررد دود 

الوقرررت المناسررر ، سررريردود 

.«ع   ه   الجريمة

أشخاص في فيضانات 3مقتل 

اإليطاليةسردينيا بجزيرة 

ة قالرررت السررر ةات اإليةاليررر

م ووسا   إعرام مح يرة يرو

أمررررر  السررررربت إد ثاثرررررة 

أشرررا  ع رر  األقرر  ل رروا

حررررررتفهم فرررررري فيوررررررانات 

أع برررررت هةرررررو  أمةرررررار 

غزيرررررررو ع رررررر  الجانرررررر  

مررررررد جزيرررررررو الشرررررررقي

سرررررردينيا المة رررررة ع ررررر  

وأظهرررت.المتوسررةالبحررر 

ي، ل ةرررات فيرررديو فررري بيتررر

و، وهي ب دو في إق ريم نرور

تحو  الشوارا إلر  أنهرار

مررررررررد الةرررررررريد غةررررررررت 

ة السرريارات وأغرقررت أقبيرر

وقررررا  مستشررررار. المبرررراني

اني البي ررة فرري المنة ررة جيرر

ل فرررررررررحافييدالمبررررررررري 

ـي الووـــــع فــــــي بيت»

ج ر  تف د نا   ر ي  م

ة الوزراد وزيرر الدار ير

وزيررررر الدولررررة لشررررؤود 

مج ررر  الررروزراد أنررر  

عم يرراتالفررالغ غرفررة 

قررررروو اإلةفررررراد ووقررررر  

ع رر  جهودهررا وت ام هررا 

مرررع الباغرررات الرررواردو 

نتيجررررررررررررررة هةررررررررررررررو  

إدارو وقالررررت.األمةررررار

ال اقرررررررررررات ال امرررررررررررة 

واإلعررام ب رروو اإلةفرراد

ي ال ام إد الباغرات التر

ت  تهررررا غرفررررة عم يررررات

ةرارباألمال وو المت   رة 

د التي هة ت ع ر  الربا

يرررررروم أمرررررر  السرررررربت، 

ماوف  عددها إل  

باغررررررررا، 130ي ررررررررار  

مشرررريرو إلرررر  أد الرررروزير 

ة الفررالغ تواجررد فرري غرفرر

لر  عم يات ال وو واستمع ا

شرررط مففرر  مررد ر رري  

  قرروو اإلةفرراد ال ررام الفريرر

عررررررررد المكرررررررررادرالررررررررد 

الحرررروادث الترررري ت ام ررررت 

ت وأواف. م ها فرق ال وو

شرفررا 63أنرره تررم إن ررا  

احتجررزتهم ميررا  األمةررار، 

ومازالررررررررررت الباغررررررررررات 

  مسررتمرو، فيمررا لررم تسررج

.أ  إفابات ت كر

الصالح تفقد بلغات األمطار 

اإلطفاءقوة « عمليات»من 

أحرررد المستشرررفيات ررررا 

وقرررررررت قياسررررررري بمرررررررا ال 

دقرررا   10يتجررراوز نحرررو 

بالت ررررراود مرررررع الجهرررررات 

األررررذ  ات الفرر ة فرري 

الردماتالدولة، مبينا أد 

رفرررع اغتيرررا  ال رررالم النررروو 

، اإليراني محسد فرر  زاد 

لبرنررررام  « ال  رررر  المرررردبر»

  نوويررة منسرروسررر  ل نب ررة 

د وك  مرةهرادالتوتر، بيد 

 ، الواليررات المتحرردو وإسرررا ي

مرررا قرررد يفجرررر مواجهرررة فررري 

ة األسررابيع األريرررو مررد ر اسرر

دونالررررررد ترامرررررر  ل واليررررررات 

ةهرررراد وأشرررارت . المتحررردو

ي  بإفرربع االتهررام إلرر  إسرررا 

مررع مررا يتوررمنه  لررف مررد أد 

. ترامرر ، بررارف عم يررة ال ترر 

واتهررررررررم الررررررررر ي  حسررررررررد 

  روحرراني، ترر  أبيرر  بررالوقو

ر رررر  اغتيررررا  فرررررر  زاد  

ا 59) و ، والسرر ي إلثررار(عامررا

فررررري المنة رررررة، « فووررررر »

يفررمؤكررداا أد برراد  لررد ت ررع 

  أكد المرشرد األع ر. «الفخ»

و السيد ع ي رامن ي ورور


