
     نشرة يومية لالرتباط بإمام الزمان عليه السالم 

تصدر عن )مرفأ في انتظار يوسف الزهراء عليهما السالم(  

klbfdk2@gmail.com 

 و )الرابطة الفاطمية للدفاع عن الحقوق والحريات اإلنسانية(.

Mobile: 0401337410 منـتـظـــرون 
 يـــومــيـــات

 ( هود.122َوانَتظُِروا إّنا ُمنتَظُِروَن )

 هـ  1441ذي القعدة    3الجمعة     97الدورة الثانية    العدد 

َل ِلَوِلي َِك الفََرجِ   اللهم َعجَّ

MUNTADIRON 

 ِّ بَيْعَةً لَهُ ف امِّي عَْهداً وعَْقداً وَ ي َّ
َ
ِّ يَوْمِّي هَذَا وَمَا عِّْشُت مِّْن أ ِّيحَة ِّي َصب ِّدُ لَهُ ف هُم َّ ِإن ِّي ُأجَد  َلل َّ ً ي عُ ا ََاا

َ
ُُ أ ُُو

َ
ََْْا واََ أ ُُ عَ ُُو

َ
 ُنُِِّ  اََ أ

 رسالة اليوم من عبق الثقلين:

http://helalfatimaitaustralia.com/ 

براعم األنتظار 

يقبلون شباك 

ضريح السيدة 

فاطمة المعصومة 

عليها السالم في 

ذكرى والدتها 

تعبيرا عن الوالء 

 واإلنتماء

مناسبات اليوم:                                                                                                               

وفــــــــــــــــــــــــاة  .1

الســــــــــيــــــــــد 

مـــــــ ـــــــمـــــــد 

 الفشاركي.

اســتــشــهــاد  .2

الســــــــــيــــــــــد 

مـــــــ ـــــــمـــــــد 

صــــــــــــــــــــاد  

الصدر سـةـة 

1 4 1 7 

 للهجرة

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



 بطاقة اليوم: الحوزة العلمية وإمام الزمان:

 وظائف األنتظار:

 
 آية الله الفشاركي يواجه الوباء بزيارة عاشوراء

 
ــه  ــل ــمــرةــوم آيــة ال قــاا ال
ال اج الشـيـع عـبـد الـ ـريـم 
ال ائري اليزدي اعلى الله 

 مقامه :
 

ال  ننن ننن  ال ال ننناننن  عنننانننت نننو

بننتسة ننعالةمننلننننن  الةمننت ننانن ننعال

الةلنن نن الة نن ال فننسال ننو ننية 

تنكالةممت اعالبنمنياالةمن بنو ال

و ونالفسال ن ال ن  ال نمن  ال

الو ة ال ال ننانن نن  ال ننمنن نني عننتك

   العات وال ان الفنسالبن ن ال

البنيالابنسالةمن نو ن ال ة تو يالةمميح  الةمس تال نمنمنت

ال نن ننو نن ال الةعننننن الةمننننن  ةمننانناننوانناننويننسالةمننانن ننوس ننسال 

ةم ي فال(الو ونال اوكالعتكال يالة  الةملن الجو الفجوةال

ةمميح  الةقوال ممتالت سالةم  يةزيالو ونال نيالحن ن ال

الةمننننن ال الة ننع الةمننمننيحنن   البننتسجننع الةمننلنننننمننس ةمننمنن ننو 

ةما وس سالوبتةالةمكال العنيالةمن بنو الوةمنانوعن نالوةنال

   الةماوسال ليض نالمخايالةمم  ال.
 

الة ةال الةمننانن ننوس ننسال قننت نني   فنن ننوةالا ننعالةمننننن الةمسنن ننت

الةمننن الةمنمنيحن  الا نعالةمننن ال ةلتس الحكموال ن ال ناناناالل

 ةما وس سالة ةالةلتس الحكموال  ال ااااللالث القوةال:ال
 

   التلت تونالبأنسال جت تالجو عالمن يةيطالل
 

 ف وةالةمجومس نال:النل ال,
 

البن نية ةال ف وةال:الةنسالا يالش لعال و ية البأنال نننتنا ن ة

ز وسةالعوش سة الممتةالع نيةالة نو الو ن نتونالثن ةبن نوال

ةم السوحالنيجسالخوت نالةماو يةالوةمتةالة  و الةممجعال

بيالة  و الةممسيالةملسكييالعج الةمن التلوم الفنيجن ال

ال نال المنت الومنت نو الشنوفنلنعالمنانو ةم ي فالو جلن ن نو

  اعال  ت العاتالسب الوةننسالةضنمنيالمنكن ال نيال نننتنا ال

 ب ية ةال ا الةما وسةالةنال ال صوبالب اةالةم بو ال.
 

قوةال:ال والةنالةلتسال اةالةمنمنكن الو نالةمنمنيفال نخن نفال

وخايالةجمعالةم  لعالةمم  م نالفسال نو نية العننن ال

القنية ةالةمنا نوسةال الةمنا نوسةالوبنلنت ةاوععالةممك الوقنية ة

فلالالت قا الة لوبعالب اموال ونال  ال   ال من  العنتكال

 م يال يالةباو الةملو عال الةمساعال(الو يالشتةالخنجننن ن ال

 تفا نال  تو  الفسالةمن  ال المليالةمنن الةم نوكالفنسال

 ةةالب  ال ممتال(ال.
 

وقتال وةالبلضالةملو عالةم ن نلنعالعنيال نان التن قنفال

الز نوسةالعنوشن سة ال القنياننو ال: الفن نومن ة ةم فن نو الفن ن ن ال,

فوشت ن ةالب ية ةال ا الةما وسةالةممانوس نعالوسفنعالةمننن ال

 ةماال العا  الة ضوال.
 

وجو البلضال يالةملو عالةم الحضنيةالة  نو الةمن نوكيال

الةمسننال ال الةمسننال الوة  ننو الةمننلننسننكننييالعننننن نن  عننننن نن 

ال سننن الةم ن نلنعال وقوم ةال:ال الةنوالنسن العن كموال م ال و

وب ا الةماي  عالسفنعالةمنانال الوةمنمنياالعنيال ن الة ن ال

  و ية ال(ال.



 لماذا طول الغيبة

 زمن االنتظار:



 

يـوم مـن  1711مركز عين اإلنسانية ي شـ  حةصـائـيـة 

 اليمن السعودي األمري ي على  العدوان 
 

أصدر مركز عيـن اإلنسـانـيـة لـلـ ـقـو  والـتـةـمـيـة تـقـريـر  

اإلةصائي ل جم الخسائر المدنية التي تعرض لها اليـمـن 

 يوم من العدوان السعودي األمري ي.1711خالا 
 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت )ع( لألنباء ـ ابةـا ــ أصـدر 

يـوم مـن 1711مركز عين اإلنسانية لل قو  والتةمية تقرير  اإلةصائي ل جم الخسائر المدنية التـي تـعـرض لـهـا الـيـمـن خـالا 

 العدوان السعودي األمري ي.
 

 طفل وامرأة استشهدوا جراء العدوان.0111أل  مدني، بيةهم أكثر من  43وأشار التقرير الى استشهاد وحصابة ن و 
 

امرأة فيـمـا  2304طفل و 3942مدني بيةهم  10092وأوضح المركز وهو مةظمة مجتمع مدني مستقلة، في تقرير  استشهاد 

 امرأة. 2942طفل و 3772بيةهم  20197بلغ عدد الجرةى المدنيين 
 

 1162مـةـزال و 202069مةشاة خدمية، مـن بـيـةـهـا  293112وأكد المركز أن عمليات العدوان الجوية والبرية والب رية، استهدفت 

 49مسـجـدا و 1322ةقال زراعـيـا و 0032مةشاة جامعية وتعليمية عليا و 192مستشفى ومرفقا ص يا، حضافة الى  369مدرسة و

 مةشاة سياةية. 301موقعا أثريا و 242مةشاة اعالمية و
 

 311خـزانـا وشـبـ ـة مـيـا  و 2109مـيـةـاء و10مـاـارا و 12مةشاة بةية ت تية من بيةها  6643ووثق المركز استهداف العدوان لـ 

 شب ة وم اة اتصاا. 222طريقا وجسرا و 3707م اة ومولد وكهرباء و
 

 091مةشاة تجاريـة و 11776مصةعا متةوعا و371مةشاة اقتصادية من بيةها  21606وأظهر التقرير المدني استهداف العدوان 

 906نـاقـلـة وقـود و 260وسـيـلـة نـقـل و 0036م ـاـة وقـود و 366مخزن لألغذية و 607مزرعة دجاج ومواشي و 411سوقا و

 قاربا للصيد. 401شاةةة غذاء و

 حدث اليوم:

 معارف 

 مهدوية


