
شروع مقتدرانه بسکتبال
تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدارش از رقابت های 
قهرمانی آسیا به مصاف ژاپن رفت و حریفش را شکست داد 
تا گام نخستش در این مسابقات را محکم بردارد. تیم ملی 
بسکتبال ایران در نخستین دیدارش از رقابت های قهرمانی 
آسیا به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه 86 بر 48 به برتری رسید...

واکنش کری به حضور نظامی روسیه در سوریه
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: روسیه استقرار جنگنده های خود در سوریه را افزایش داده است اما به نظر می رسد که این اقدام با هدف دفاع از پایگاه این 

کشور و نه افزایش برنامه های تهاجمی باشد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: بله، روسیه حضور جنگنده های خود را در سوریه افزایش داده 
است و این جنگنده ها در انواع مختلف هستند. البته این بستگی به تصمیم روسیه درباره تمایالت بلند مدت این کشور در قبال استقرار این جنگنده ها در 

سوریه دارد و همین امر پرسش هایی را مطرح می کند. وزیر امور خارجه آمریکا ادامه داد: در حال حاضر براساس گفته های بسیاری از کارشناسان سطح و 
نوع حضور و استقرار جنگند ه های روسی در سوریه بیشتر برای حفاظت از پایگاه روسیه در سوریه است. وی در پاسخ های خود درباره استقرار جنگنده های 

روسی در سوریه گزارش ها درباره این مساله را که دولت مسکو در پایگاه هوایی الذقیه سوریه با استقرار جنگنده ها، تجهیزات و خودروهای نظامی به دنبال 
تغییر دادن موضع جنگ در سوریه است، کم اهمیت شمرد..

پوریا محمدی، قائم مقام معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

تهران در جریان جلسه ...

عودنواز برجسته تونسی در آخرین 
روز تابستان، سازش را در تهران 
کوک کرد. آن هایی که شامگاه ...

بهای نفــت در بازارهای جهانی 
امروز پس از افزایش در ســاعات 

اولیه معامالت بدلیل ...

آغاز اولین روز 
مهر با ترافیکی 

روان

 جادوی 
 »براهم« در 
تاالر وحدت

بهای نفت 
 مجددا 

کاهش یافت

 مساله اول مسلمانان جهان 
شرارت های آمریکا 
و جنایت های رژیم 

صهیونیستی است

رهبر انتقالب در پیامی به کنگره عظیم حج:

| 22 ســپتامبر 2015     | 8 ذی الحجــه 1436     | |   اوقــات شــرعی: اذان صبــح: 4:26  |  اذان ظهــر 11:57  |  غــروب آفتــاب:  18:02  |   اذان مغــرب: 18:20  ||   سه شــنبه 31شــهریور مــاه 1394  


