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»الفتح«: “الءات” المرجع ..تتمة
وأضــاف أن “الســيد السيســتاني قطــع الطريــق امــام المروجيــن للتطبيــع”، الفتــا إلــى 

أن “زيــارة البابــا عكســت اهميــة “قــرار النجــف” محليــا وإقليميــا”.
وأوضــح الياســري، أن “الســيد السيســتاني والبابــا تباحثــا حــول محــاور مهمــة تخــص 

المنطقــة”، مؤكــدا أن “المرجــع الســيد السيســتاني ليــس فقــط للطائفــة الشــيعية”. 
مــن جانــب اخــر اكــدت لجنــة االمــن والدفــاع النيابيــة، امــس االحــد، ان جدولــة 
ــاز  ــل جه ــن قب ــا م ــل به ــدأ العم ــراق ب ــن الع ــة م ــة واالمريكي ــوات االجنبي انســحاب الق

االمــن الوطنــي العراقــي.
وقــال عضــو اللجنــة، كاطــع الركابــي، فــي تصريــح لوكالــة /المعلومــة/، ان” مستشــار 
االمــن الوطنــي قاســم االعرجــي أكــد بانــه تــم االتفــاق مــع الحكومــة بتشــكيل لجنــة 
لوضــع تقريــر نهائــي بجدولــة انســحاب القــوات االجنبيــة والقــوات االمريكيــة مــن البــاد 
تنفيــذا لقــرار مجلــس النــواب الصــادر قبــل ســنة ونصــف والقاضــي باخــراج جميــع 

القــوات االجنبيــة المتواجــدة علــى االراضــي العراقيــة”.
واضــاف، ان” اللجنــة شــكلت برئاســة وزيــر الخارجيــة فــؤاد حســين وعضويــة كل مــن 
مستشــار االمــن الوطنــي قاســم االعرجــي ومديــر مكتــب رئيــس الــوزراء ورئيــس اركان 

الجيــش ونائــب القائــد العــام للقــوات المشــتركة”.
ــوي  ــر نهائــي يحت ــم تقري ــم الموقــف وتقدي ــة كلفــت بتقيي واوضــح، ان” هــذه اللجن

ــع مناطــق البــاد”. ــة مــن جمي ــة الخــراج القــوات االجنبي ــة زمني جدول
واشــار الــى ان” هــذه اللجنــة ســتقيم قــدرات القــوات العراقيــة مــن حيــث االمكانيــة 
علــى ضبــط االمــن والســيطرة علــى المناطــق الحدوديــة ومنــع الهجمــات االرهابيــة 
ــه فــي كشــف  ــة ومــدى فاعليت ــى تقييــم الجهــد االســتخباري للقــوات العراقي ــة ال اضاف

ــة”. ــوة اجنبي ــاي ق ــدون االســتعانة ب ــة ب ــات االرهابي العملي
بــدوره حــذر السياســي المســتقل ســعد المطلبــي، امــس االحــد، مــن مغبــة تغاضــي 
حكومــة مصطفــى الكاظمــي عــن قــرار ســحب القــوات االميركيــة مــن العــراق، مبينــا ان 

عــدم االنســحاب االميركــي ســيجلب للعــراق مشــاكل اليمكــن حلهــا.
وقــال المطلبــي فــي تصريــح لـ/المعلومــة/، إن “التهديــدات االميركيــة المســتمرة ضــد 

العــراق بداعــي قصــف مصالحهــا تتحملهــا الحكومــة الحاليــة”.
واضــاف ان “الحكومــة تعهــدت بتطبيــق قــرار ســحب القــوات االميركيــة مــن العــراق 
والتنصــل عــن تلــك الوعــود هــي مــن تســببت باالحتــكاك الحالــي واالزمــات واســتهداف 

القــوات االميركيــة فــي العــراق”.
واوضــح المطلبــي، ان “االزمــات ســتكون كبيــرة وال يمكــن حلهــا بعــد تفاقهمــا ســيما 
مــع وجــود نيــة لزيــادة عديــد القــوات االميركيــة فــي العــراق وارتفــاع المطالــب الشــعبية 

المطالبــة باخراجهــم مــن البــاد”.
مــن جهتــه اكــد النائــب عــن تحالــف الفتــح محمــد البلــداوي، ان االرهابييــن يركــزون 
وجودهــم قــرب الشــريط الحــدودي مــع تركيــا وكذلــك فــي مخيــم الهــول بســوريا، الفتــا 

الــى ان القــوات االميركيــة تقــدم الحمايــة لهــم فــي تلــك المواقــع.
وقــال البلــداوي لـــ /المعلومــة/، ان “مــن يراقــب الوضــع االمنــي ســياحظ ان هنــاك 
ارتفــاع فــي وتيــرة العمليــات االرهابيــة وتحــركات لداعــش فــي العديــد مــن المناطــق”.

واضــاف ان “ داعــش االرهابــي يركــز وجــوده فــي المنطقــة الشــمالية عنــد الحــدود 
مــع تركيــا والجــزء االكبــر منهــم فــي ســورية ومخيــم الهــول، وبالتالــي فأنهــم يشــكلون 

تهديــدا ارهابيــا للعــراق والمنطقــة”.
وبيــن ان “االرهابييــن يحاولــون العــودة الــى العــراق لتنفيــذ عمليــات اجراميــة، حيــث 
مازالــت القــوات االميركيــة تقــدم لهــم الحمايــة وتتخــذ منهــم قنبلــة موقوتــة للــدول التــي 

ترغــب بزعزعــة امنهــا واســتقرارها”.

كتائب »القسام« تعلن مشاركتها ..تتمة
مقارنة مع 8.5% التي سجلت في انتخابات العام 2020 في الفترة ذاتها.

وقــال موقــع »news I24« اإلســرائيلي، إنــه قبــل حوالــى 18 يومــًا مــن انتخابــات 
الكنيســت، التــي ســتجري فــي 23 آذار/مــارس الجــاري، أظهــرت نتائــج اســتطاع للــرأي 
ــم  ــتطلعة آراؤه ــن المس ــة، أن 36% م ــس الجمع ــاء أم ــره مس ــمّ نش ــع، وت ــراه الموق أج
يفضّلــون أن يتولــى رئيــس الحكومــة الحالــي بنياميــن نتنياهــو زعيــم حــزب »الليكــود« 
ــد، رئيــس حــزب »يــش  ــر البي ــم المعارضــة يائي ــه زعي ــة، ويلي رئاســة الحكومــة المقبل

ــد » بنســبة %19. عتي

وزير الدفاع: تدمير..تتمة
واشــار وزيــر الدفــاع الــى ان الكيــان الصهيونــي أوقــف أطماعــه التوســعية واجبــر علــى 

بنــاء جــدار حــول نفســه.
ــر حاتمــي:  ــال الوزي ــران، ق ــرة ضــد اي ــة األخي وفــي إشــارة الــى التهديــدات الصهيوني
بالرغــم مــن اليــأس، فــإن كابهــم أحيانًــا تتحــدث بصــوت أعلــى مــن أفواههــم وتهــدد، 
ــورة االســامية  ــد الث ــد رد ســماحة قائ ــأس، وق ــق الي ــك مــن منطل ومــن الواضــح أن ذل
بشــكل جيــد علــى الصهاينــة منــذ ســنوات عديــدة، وصــرح بــإن الكيــان الصهيونــي ليــس 
ــة  ــاداة الجمهوري ــه مع ــذي يمكن ــدر ال ــان الصهيونــي ليــس بالق ــا الرئيســي، فالكي عدون
االســامية فــي ايــران، وهــو  يــدرك، وإذا كان ال يعلــم فعليــه أن يعلــم إذا ارتكــب خطــأ، 

فســيتم تدميــر تــل أبيــب وحيفــا.
واردف وزيــر الدفــاع قائــا: هــذا أمــر القائــد العــام للقــوات المســلحة ســماحة القائــد 
الخامنئــي وتــم تنفيــذه بدقــة، وتحــول هــذا األمــر الــى خطــة وبانتظــار اشــارة مــن 
ــكام. ــي ال ــى ف ــذا الخطــأ حت ــكاب ه ــدم ارت ــة بع ــا، وأنصــح الصهاين ســماحته لتنفيذه

الرئيس روحاني: ايران الطرف..تتمة
وفــي معــرض اشــارته الــى وقــف العمــل بالبروتوكــول االضافــي فــي اطــار قــرار 
مجلــس الشــورى االســامي، اكــد الرئيــس روحانــي انــه ورغــم وقــف العمــل بالبروتوكل 
االضافــي إال ان طهــران الزالــت عاقــدة العــزم علــى التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة.
ودعــا الــى تمتيــن العاقــات بيــن طهــران ودوبليــن فــي كافــة المجــاالت ســيما 
علــى الصعيديــن االقتصــادي والتجــاري و توظيــف االمكانيــات المتوفــرة لديهمــا و 
اضــاف: ان ايــران وايرلنــدا تمتلــكان طاقــات كبيــرة فــي مختلــف المجــاالت يجــب 

االفــادة منهــا.
مــن جانبــه اشــار وزيــر الخارجيــة االيرلندي«ســايمون كاوونــي« خــال اللقــاء الــى دور 
بــاده فــي تســهيل تنفيــذ خطــة العمــل المشــترك الشــاملة وقــرار 2231 باعتبارهــا عضــو 
غيــر دائــم فــي مجلــس االمــن خــال العاميــن المقبليــن واضــاف: ان انســحاب الرئيــس 
االمريكــي الســابق دونالــد ترامــب مــن االتفــاق النــووي كان خطــأ تاريخيــا غيــر ان االدارة 

االمريكيــة الجديــدة تعتــزم العــودة الــى االتفــاق.
واعتبــر »ســايمون« االتفــاق النــووي بانــه اتفــاق دولــي ذو قيمــة الرســاء الســام 
واضــاف: اننــا ســنبذل قصــارى جهودنــا للحفــاظ علــى االتفــاق النــووي ومســتعدون للقيــام 
بــاي مبــادرة مــن شــأنها ان تســهم فــي تحســين الظــروف وبــدء المفاوضــات بيــن كافــة 

االعضــاء فــي االتفــاق النــووي.
واشــار الــى التغيــرات التــي طــرأت علــى االدارة االميركيــة ورغبــة الساســة االميــركان 
فــي العــودة الــى االتفــاق النــووي واضــاف: ان الفرصــة باتــت مهيــأة فــي الظــروف الجديــدة 
الجــراء المفاوضــات ويجــب اغتنامهــا لدفــع كافــة االطــراف المعنيــة باالتفــاق الــى تنفيــذه.

طهران وايروان تؤكدان..تتمة
وبحــث الجانبــان ايضــًا القضايــا المتعلقــة باألمــن واالســتقرار فــي المنطقــة، كمــا أكــد 

الجانبــان علــى دور التعــاون المنســق فــي مواجهــة التحديــات اإلقليميــة الجديــدة.
ــان  ــي يريف ــن ف ــؤولين أرم ــي بمس ــف التق ــور ظري ــة الدكت ــر الخارجي ــر ان وزي يذك

ــة. ــه االقليمي ــن جولت ــة م ــة الثالث ــي المحط ــاض، ف الشــهر الم
وخــال لقائــه بوزيــر الخارجيــة األرمينــي، أكــد الوزيــر ظريــف إن أرمينيــا جــارة مهمــة 

إليــران وأن الحــدود بيــن إيــران وأرمينيــا كانــت علــى الــدوام حــدود صداقــة وتعــاون.

طيران العدوان السعودي..تتمة
ونظــرًا الــى األهميــة االســتراتيجية لجبــال البلــق، التــي تمهــد للســيطرة علــى 
ــوات  ــة مــأرب، رمــت ق ــاب المحيطــة بمدين ــة، آخــر التب ــة المصاري ــة الحمــراء وتب الطلع
هــادي التــي ال تــزال تســيطر علــى أجــزاء مــن سلســلة البلــق القبلــي، بثقلهــا العســكري 
خــال اليوميــن الماضييــن، فــي محاولــة الســتعادة المرتفعــات التــي ســقطت بيــد قــوات 
ــف  ــان مختل ــا الطرف ــة اســتخدم فيه ــات عنيف ــد مواجه الجيــش واللجــان الشــعبية، بع
أنــواع األســلحة، واســتمرت أكثــر مــن 20 ســاعة، ثــم انتهــت بمصــرع قيــادات عســكرية 

عليــا فــي قــوات هــادي.
التقــدم العســكري الجديــد فــي محيــط مدينــة مــأرب أســقط مــا تبقــى مــن خطــوط 
الدفــاع لقــوات هــادي المرتــزق الهــارب وأصابهــا باإلربــاك الشــديد، نظــرًا إلــى كونهــا أهــم 
حاميــات المدينــة. ويضــاف إلــى هــذا التقــدم اســتكمال الســيطرة علــى األجــزاء الغربيــة 
مــن ســد مــأرب وصــواًل إلــى الســد القديــم، لنقــل المعــارك إلــى مناطــق األشــراف 
ومنطقــة الجفينــة، ولتأميــن خلفيــة الجبهــات مــن أي عمليــة التفــاف عســكري مــن 

جبهــات مــراد جنــوب مــأرب.
ومــن خــال الســيطرة علــى البلــق األوســط والضفــة الشــرقية لســد مــأرب، ســيُمهد 
الطريــق لقــوات الجيــش و«اللجــان الشــعبية« للوصــول إلــى الخــط الرابــط بيــن شــبوة 
ومــأرب، لقطــع كافــة خطــوط اإلمــدادات العســكرية لقــوات هــادي مــن المحافظــات 

الجنوبيــة ومــن جبهــات جنــوب المدينــة.
ــة تمكنــت  ــة أن الدفاعــات الجوي مــن جانــب اخــر اعلنــت القــوات المســلحة اليمني
ــة نــوع كاريــال تركيــة الصنــع  عصــر أمــس األحــد مــن إســقاط طائــرة تجسســية مقاتل
تابعــة لســاح الجــو الســعودي، حيــث تــم إســقاط الطائــرة بصــاروخ مناســب أثنــاء 

ــق بمحافظــة الجــوف. ــة المرازي ــي أجــواء منطق ــة ف ــام عدائي ــا بمه قيامه
ــن جــراء  ــة عــدد مــن المواطني ــًا، أكــدت وزارة الصحــة العامــة والســكان إصاب عدواني
قصــف طيــران تحالــف العــدوان الســعودي االماراتــي األميركــي أمــس األحــد علــى 

ــاء. ــة صنع ــكان بالعاصم ــة بالس ــاء اآلهل األحي
وأوضــح الناطــق الرســمي باســم الــوزارة الدكتــور نجيــب القباطــي، أنــه تــم إســعاف 
ــم خطــرة جــراء قصــف  ــة، إصابته ــة العاصم ــى المستشــفيات بأمان ــن ال ــة مواطني ثاث

طيــران العــدوان.
وأشــار الــى أن العــدد مرشــح للزيــادة حيــث تقــوم ســيارات اإلســعاف بنقــل المصابيــن 

مــن األماكن المســتهدفة.
ــاء، اســتهدف حــي النهضــة بـــ 5  ــة صنع ــزت العاصم ــة ه ــد دوت انفجــارات عنيف وق

ــوب العاصمــة.  ــمال وجن ــن ش ــان بغارتي ــارات، ومنطقــة عط غ
هــذا وتــم اعــان إغــاق مطــار جــدة الســعودی وإلغــاء عشــرات الرحــات الجــویة 

القادمــة والمغــادرة .
وفــي الســياق أفــاد مغــردون ســعوديون عــن ســماع دوي انفجــارات متتاليــة فــي جــدة 

الســعودية، بينمــا افــاد اخــرون عــن ســماع دوي انفجــارات فــي الريــاض.

االمم المتحدة تثمن..تتمة
 لمكافحــة هــذه العــدوى، يتعيــن علــى الجميــع المضــي قدمــا نحــو ســتراتيجية 
ــدز  ــروس االي ــة في ــروف مكافح ــن ظ ــد م ــر مزي ــوام 2021 -2026 لتوفي ــال االع ــة خ عالمي

ــع. ــم اجم ــي العال وقطــع سلســلته ف

الصين تدعو اميركا الى..تتمة
ودعا اميركا الى صنع الثقة والعودة الى االتفاق النووي بأسرع وقت ممكن.

ــة  ــدان خطــوات متبادل ــان يتخــذ البل ــه ب ــة الصيــن عــن أمل ــر خارجي واعــرب وزي
الــى االمــام.

تصنيعنا العسكري يزيح..تتمة
ويحتــوي هــذا الســاح علــى ثاثــة أوضــاع ضامــن وقنــاص ومدفــع رشــاش، وتــم 
تثبيــت ســكة Picatini قياســية، والتــي تســمح بتثبيــت األجهــزة الطرفيــة مثــل 
المنظــار والنقطــة الحمــراء وقاذفــة القنابــل اليدويــة والحامــل ثاثــي القوائــم. وهــذا 
ــع القذائــف  ــى إطــاق جمي ــدرة عل ــه الق ــة »مصــاف« لدي ــد مــن بندقي الطــراز الجدي

ــار 51×7.62. مــن عي
ويبلــغ المــدى المؤثــر للبندقيــة مــع المنظــار 800 متــر فــي النهــار و 600 متــر بكاميــرا 
حراريــة وقــد تــم تنفيــذ جميــع مراحــل التصميــم واالنتــاج مــن قبــل خبــراء محلييــن 
فــي منظمــة الصناعــات الدفاعيــة وســيتم تســليمها للقــوة البريــة للجيــش االيرانــي.
وتــم ازاحــة الســتار عــن أســلحة رياضيــة فــي هــذه المراســم وهــي بندقيــة 
Homak الرياضيــة )طــراز Trapp( ، وبندقيــة Sorena 2 الرياضيــة )طــراز ســبورتنغ( ، 
وبندقيــة Arta الهوائيــة )4.5 و 5.5( ، وبندقيــة Touka الهوائيــة )تبديــل أوتوماتيكــي( 

.PCP ــة الهــواء وبندقي

الكويت تعتزم ابعاد الوافدين غير 
الملتزمين بحظر التجوال

الكويتيــة عــن إجــراءات مشــددة ســيتم اتخاذهــا بحــق  الداخليــة  أعلنــت وزارة 
الوافديــن والمواطنيــن غيــر الملتزميــن بقــرار حظــر التجــول الجزئــي المعلــن مؤخــراً.

ونقلــت صحيفــة »القبــس« الكويتيــة، عــن وكيــل وزارة الداخليــة الكويتــي اللــواء 
»فــراج الزعبــي« قولــه: إن »الــوزارة ســتقوم بإبعــاد الوافديــن المخالفيــن لقــرار الحظــر”.

مــن  الحظــر  مخالفــي  ضــد  »كســر حظــر«  قضيــة  بتســجيل  الــوزارة  وســتقوم 
الزعبــي. وفــق  االختصــاص،  جهــة  إلــى  وســيحالون  المواطنيــن، 

وأشــار إلــى أن القطاعــات األمنيــة الميدانيــة أتمــت اســتعدادها، وستنتشــر فــي 
ــد. ــر األح ــن عص ــة م ــي الرابع ــاد ف ــق الب ــع مناط جمي

ــًا  ــوزراء«، الفت ــرار مجلــس ال ــن يســمح ألي مســتهتر أو متجــاوز بكســر ق ــع: »ل وتاب
إلــى أن التعليمــات الصــادرة مــن القيــادة األمنيــة »واضحــة وصريحــة وال تقبــل النقــاش”.

وتنــص التعليمــات، بحســب الزعبــي، علــى التعامــل بــكل الحــزم والشــدة مــع 
المخالفيــن، وعــدم اســتثناء أحــد.

ــن  ــه ل ــدًا أن ــر، مؤك ــن الصحــي خــط أحم ــى أن األم ــي عل وشــدد المســؤول الكويت
غيــر  فــي  وغيرهــا  المستشــفيات  بحجــز  الخــاص  »الباركــود«  باســتغال  يســمح 

لذلــك. المخصصــة  األغــراض 

أزمة أمن إلكتروني عالمية.. اختراق أكثر من 60 
ألف مؤسسة حول العالم

أفــادت وكالــة »«بلومبــرغ« نقــا عــن مصــادر فــي الحكومــة األمیركيــة أن مــا ال يقــل عــن 60 ألــف مؤسســة حــول 
.”Microsoft Exchange Server“ ــي برنامــج ــة ف ــرة أمني ــراق، بســبب ثغ ــم تعرضــت لاخت العال

ــر عــدد ممكــن مــن  ــى إلحــاق الضــرر بأكب ــة ســعوا إل ــإن القراصن ــة ف وبحســب المســؤول فــي الحكومــة األمیركي
ــا بشــكل كامــل. ــع عمائه ــن جمي ــل أن تتمكــن شــركة »مايكروســوفت« مــن تأمي ــر، قب ــزة الكمبيوت أجه

ــن  ــم تســتخدم منتجــات Microsoft تضــررت م ــف مؤسســة حــول العال ــن 60 أل ــر م ــه أن أكث ــد المصــدر ذات وأك
ــراق. ــات االخت عملي

ووفقا للوكالة فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، يمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية.
ونقلــت »بلومبــرغ« أمــس الســبت عــن مصــادر فــي اإلدارة األمیركيــة أنــه يتــم اتخــاذ خطــوات علــى جميــع 

القراصنــة. تصرفــات  ومعالجــة«  »لتقييــم  األمیركيــة  الحكومــة  مســتويات 
ونقلــت عــن متحــدث باســم البيــت األبيــض، لــم تذكــر اســمه، قولــه: »التهديــد مســتمر ويتطــور، ونحــث مشــغلي 

شــبكات اإلنترنــت علــى أخــذ األمــر علــى محمــل الجــد”.
وفــي وقــت ســابق كشــفت شــركة مايكروســوفت« عــن تحديــث لـــ “Exchange Server” وذلــك بعــد أن أعلنــت 
أن مــن خالــه يمكــن أن يتعــرض عــدد مــن الشــركات الخاصــة فــي الواليــات المتحــدة لهجمــات مــن قبــل قراصنــة مــن 

مجموعــة أطلقــت عليهــا الشــركة اســم “Hafnium”، قيــل إنهــا مرتبطــة بالصيــن.

افغانستان تشكر ايران لمساهمتها في اخماد 
حريق الجمرك الحدودي

طهــران- فــارس:- وجــه كل مــن واليــي مقاطعتــي فــراه وهــرات برقيــة شــكر وتقديــر لمحافظــة خراســان 
الجنوبيــة لمســاهمة هــذه المحافظــة فــي اخمــاد الحريــق الــذي اندلــع فــي الجمــرك الحــدودي الفغانســتان.

وافــادت العاقــات العامــة بمحافظــة خراســان الجنوبيــة ان والــي هــرات وحيــد قتالــي ووالــي فــراه تــاج 
ــاد  ــة لاجــراءات المتخــذة الخم ــظ خراســان الجنوبي ــر لمحاف ــي شــكر وتقدي ــا برقيت ــد وجّه ــد جاه محم

الحريــق الــذي اندلــع فــي الجمــرك الحــدودي الفغانســتان مــع هــذه المحافظــة.
يذكــر ان حريقــا أندلــع فــي جمــرك » ابونصــر فراهــي« فــي افغانســتان والحــدودي مــع ايــران يــوم امــس 

السبت.
وأكــد » تــاج محمــد جاهــد« والــي »فــراه« غربــي افغانســتان، أن الحريــق شــب بيــن صهاريــج النفــط 

والغــاز علــى االراضــي االفغانيــة، وثمــة عجــز مــن حيــث االمكانيــات للســيطرة عليــه.
واندلــع الحريــق فــي الســاعة العاشــرة والنصــف صبــاح الســبت بالتوقيــت المحلــي وتــم اخمــاده بعــد 

جهــود اســتمرت 6.5 ســاعة بمســاعدة فــرق االغاثــة واالطفــاء االيرانيــة.

االفراج عن المدانة نازنين 
زاغري بعد قضاء عقوبتها

ــاع عــن  ــن محامــي الدف ــا:- اعل طهران-ارن
»نازنيــن  البريطانيــة   – االيرانيــة  المدانــة 
قضــاء  بعــد  موكلتــه  عــن  االفــراج  زاغــري«، 

بحقهــا. الصــادرة  الســجن  عقوبــة 
ــي امــس االحــد ان  واوضــح حجــت كرمان
عقوبــة الســجن لفتــرة 5 اعــوام الصــادرة بحــق 
الســيدة زاغــري، انتهــت يــوم امــس وعليــه 

فقــد تــم االفــراج عنهــا.
اصــول  مــن  البريطانيــة  الســيدة  ان  يذكــر 
ايرانيــة نازنيــن زاغــري، كان قــد تــم القبــض عليهــا 
لــدى  االمــن،  وزارة  قبــل  مــن   2016 ابريــل   3 فــي 

الدولــي. )ره(  الخمينــي  االمــام  وصولهــا مطــار 
عقــب  بيــان  فــي  االمــن  وزارة  واعلنــت 
واحــدة  هــي  »زاغــري،  ان  االخيــرة،  اعتقــال 
مــن االعضــاء الرئيســيين للزمــر العمليــة الــى 
جهــات خارجيــة وكانــت بصــدد تنفيــذ المــارب 

البغضيــة للعــدو«.

مسؤول: جودة الدم المتبرع به 
في إيران عالية جدا

طهران-ارنــا- قــال المديــر العــام لمؤسســة نقــل الــدم بيمــان عشــقي: ان مليونيــن ومائــة ألــف شــخص 
يتبرعــون بالــدم طواعيــة فــي ايــران كل عــام الفتــا ان الــدم المتبــرع بــه فــي إيــران ذات 

جــودة عاليــة.
 واضــاف عشــقي امــس االحــد قائــا: ان مؤسســة نقــل الــدم فــي إيــران هــي 
مؤسســة فنيــة ومتخصصــة فــي مجــال نقــل الــدم ، مشــيرا إلــى مــرور أكثــر مــن 50 عامًــا 

ــى إنشــاء ونشــاط المؤسســة. عل
وتابــع يقــول:  إن مــن اهــم األهــداف تشــكيل هــذه المؤسســة توفير الــدم والمنتجات 
هــذه  أن  كمــا  الطبيــة.  والمراكــز  المستشــفيات  التــي تحتاجهــا  والكافيــة  الصحيــة 
المنظمــة هــي المرجــع العلمــي والتعليمــي فــي مجــال نقــل الــدم فــي ايــران والمنطقــة.
ــي اصبحــت عضــوة  ــدول االســامية الت ــن ال ــن بي ــدة م ــران هــي الوحي ــد أن إي وأك
رســمية فــي مجموعــة العمــل الدوليــة التابعــة لجمعيــة الدمــاء النــادرة، ونظــرًا ألنشــطة 

إيــران الجيــدة فــي هــذا المجــال، فنحــن مــن بيــن الــدول المتقدمــة.

نتنياهو بإمكانه تشكيل 'حكومة' في حالة 
واحدة فقط!

ــه  ــة، أن ــاة »كان« العبري ــج اســتطاع رأي نشــرته قن ــم:- أظهــرت نتائ طهران-العال
بإمــكان رئيــس وزراء االحتــال بنياميــن نتنياهــو تشــكيل حكومــة مــن ائتــاف بـــ61 

مقعــدًا، وذلــك فــي حــال توحــد جميــع األحــزاب اليمينيــة.
ووفقــا لاســتطاع، فــإن نتنياهــو يمكــن الوصــول إلــى حكومــة يمينيــة بمشــاركة 

أحــزاب الحريديــم.
وجــاء فــي االســتطاع، أن »الليكــود ســيحصل علــى 30 مقعــدا، فــي حيــن يحصــل 
حــزب »هنــاك مســتقبل« بزعامــة يائيــر لبيــد علــى 20 مقعــدا، أمــا حــزب »األمــل 
الجديــد« بزعامــة جدعــون ســاعر فســيحصل علــى 13 مقعــدا، »يليــه اليميــن الجديــد« 

بزعامــة نفتالــي بينيــت بـــ 12 مقعــدًا.
ووفًقــا لاســتطاع، فــإن الكتلــة التــي يقودهــا منصــور عبــاس المنشــق عــن 
ــا  ــن يتخطي ــى جانــب حــزب ميرتــس اليســاري، ل ــة المشــتركة«، إل »القائمــة العربي

نســبة الحســم.
كمــا أظهــرت نتائــج االســتطاع تراجــع »القائمــة المشــتركة«، حيــث ســتصل إلــى 
9 مقاعــد، و«حــزب إســرائيل بيتنــا« بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان إلــى 8 مقاعــد، ومثلهــا 
إلــى شــاس، ويهــدوت هتــوراة 7، أمــا حــزب العمــل يصــل إلــى 5، وحــزب أزرق - 
أبيــض بزعامــة بينــي غانتــس إلــى 4، ومثلهــا للدينيــة الصهيونيــة بزعامــة بتســلئيل 

ســموتيرتش.

مقبرة جماعية جديدة بـ'قصر بن غشير' 
في ليبيا

الهيئــة  أعلنــت  طهران-العالــم:- 
الليبيــة العامــة للبحــث والتعــرف علــى 
المفقوديــن، عــن اكتشــاف مقبــرة جماعيــة 
جديــدة فــي قصــر بــن غشــير، جنوبــي 

طرابلــس. العاصمــة 
ــه  ــا أوردت ــان له ــي بي ــة ف ــت الهيئ وقال
ــت  ــا تمكن ــة، إن فرقه ــام ليبي وســائل إع
مــن اكتشــاف المقبــرة بمنطقــة الكاريزمــا 
ــا  ــم حالي ــا يت ــن غشــير، فيم ــي قصــر ب ف

ــث. ــال الجث انتش
وشــنت قــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة 
حفتــر، هجومــا علــى طرابلــس فــي أبريــل 
بيــن  وجرحــى  قتلــى  أســقط  مــا   ،2019
الطرفيــن، الــى ان تــم توقيــع اتفــاق علــى 
وقــف اطــاق النــار حيــث تجــري حاليــا 
جلســات حــوار لتطبيــق حــل سياســي 

لألزمــة المتفاقمــة منــذ ســنوات.
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