
ازاحة الستار عن أحدث المؤلفات القتالية للجيش
ازاحــة  الســبت  امــس  تــم  طهران-فــارس:- 
ــي ســاح  ــة ف ــات القتالي ــن أحــدث المؤلف الســتار ع
بحضــور مســاعد  وذلــك  االيرانــي  بالجيــش  البــر 
رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة لشــؤون 
التربيــة والتعليــم وقائــد ســاح البــر فــي جيــش 

. االســامية  الجمهوريــة 
وتــم ازاحــة الســتار عــن 7 عناويــن كتــب ترجمــة 
و5 عناويــن كتــب تــم تأليفهــا فــي مجــال الدراســات 
التربيــة  مســاعد  بحضــور  الجيــش  فــي  القتاليــة 
المســلحة  للقــوات  العامــة  االركان  فــي  والتعليــم 
العميــد » محمــد حســين باقــري« وقائــد ســاح البــر 

ــي رضــا شــيخ”.  ــد » عل ــم العمي ــة والتعلي ــدري« ومســاعد التربي ــرث حي ــد » كيوم ــش العمي ــي الجي ف
ــاح« مســاعد المنســق لســاح  ــاس ف ــد » عب ــن العمي ــي هــذه المراســم كل م وتحــدث ف
ــة والتعليــم والعميــد  ــر فــي الجيــش والعميــد » محمــد حســن مستشــاري« مســاعد التربي الب
الدكتــور » بهــزاد مؤذنــي« رئيــس دائــرة الصحــة والعــاج فــي هــذا الســاح اضافــة الــى عــدد مــن 

الباحثيــن فــي ســاح البــر بالجيــش.

هيئة االركان تؤكد على انتاج العلم الحديث تلبية 
لحاجة القوات المسلحة

2 شؤون محلية

التحرير

العميــد«  الدفــاع  وزيــر  اكــد  طهران-فــارس:- 
واذنابهــا  اميــركا  ان  آشــتیاني«،  محمدرضــا 
ــوا خــال  ــت اثبت ــي المؤق ــان الصهيون ــم الكي بينه
التطــورات االخيــرة التــي شــهدتها المنطقــة بأنهــم 

ألــد االعــداء للجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
ونقــا عــن الموقــع االعامــي لــوزارة الدفــاع 
ان الوزيــر » اشــتياني« اعلــن ذلــك فــي كلمتــه 
كبــار  امــام ملتقــى  الســبت  امــس  القاهــا  التــي 
الــى  اشــارته  لــدى  الــوزارة  فــي  المســؤولين 
االســتراتيجية الســريعة لتحقيــق شــعار هــذا العــام 

مــن قبــل االمــام الخامنئــي.   
ــر المســؤولين المعنييــن فــي وزارة  ودعــا الوزي
الدفــاع الــى االهتمــام بأهــداف وسياســات هــذه 
ــكرية  ــات العس ــم المؤسس ــا ان دع ــوزارة موضح ال
مســتوى  ورفــع  الدفاعيــة  ابعادهــا  مختلــف  فــي 
والتطــورات  التهديــدات  ورصــد  الفنيــة  قدراتهــا 
العالميــة والحصــول علــى العلــم والتقنيــة المتطــورة 

عرض 120 كتابا لقائد الثورة في معرض 
طهران الدولي للكتاب

طهران/فــارس:- شــهد معــرض طهــران الدولــي 
للكتــاب الـــ 33، عــرض اكثــر مــن 120 عنــوان كتــاب 
 3 بينهــا  االســامية  الثــورة  قائــد  مؤلفــات  مــن 

ــم. ــرآن الكري ــب تفــسیر للق کت
وافــاد القســم الثقافــي بوكالــة فــارس ان دار 
النشــر التابــع لمكتــب حفــظ ونشــر اثــار قائــد الثورة 
االســامية عــرض اكثــر مــن 120 عنــوان كتــاب مــن 
تاليــف ســماحته اضافــة الــى تفســير ســور الجمعــة 
والحشــر وفاتحــة الكتــاب مــن مجمــوع 12 تفســير 

للقــرآن الكريــم.
وكان المعــرض قــد نشــر فــي وقــت ســابق 
والتغابــن  المجادلــة  لســور  تفســير  كتــب   4
االمــام  تفســير  لقــي  فيمــا  وبــراءة  والممتحنــة 
الخامنئــي لســورة فاتحــة الكتــاب وســورة الجمعــة 
وجهــاد التبييــن واســلوب التحليــل السياســي اقبــاال 
ــي الـــ 33  ــر مــن زوار المعــرض الدول منقطــع النظي

للكتــاب فــي طهــران .

تسجيل 255 إصابة و 7 وفيات جديدة بكورونا

“اليأس الصهيوني” من االنتخابات اللبنانية
تفتــح اليــوم صناديــق االقتــراع  للبنانييــن النتخــاب مرشــيحهم فــي 
ظــرف حســاس جــدا خاصــة ماتــدور فــي المنطقــة مــن احــداث  متســارعة 
اختلطــت وتشــابكت فيــه االوراق للصــراع المحتــدم خاصــة االزمــة الروســية 
االوكرانيــة والتــي ســيطرة علــى مجريــات ليــس فــي المنطقــة فحســب بــل 

علــى كل دول العالــم.
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر ان وضــع لبنــان الحســاس فــي 
المنطقــة ودوره الفاعــل فــي مجريــات احداثهــا للصــراع القائــم بيــن محــور 
القــى  والــذي   ، الصهيونــي  التطبيــع واالذالل والوجــود  المقاومــة ومحــور 
بظالــه علــى االنتخابــات وبصــورة مباشــرة اذ خاصــة وان المؤشــرات تؤكــد 
ان نتائــج االنتخابــات ســيكون لهــا اثــر كبيــر فــي تغييــر مجريــات االحــداث 
القائمــة، ولــذا فــان اميــركا والصهاينــة ومحــور التطبيــع بذلــوا جهــودا  كبيــرة  
ــة مــن ان اليحــدث تغييــر فــي العمليــة السياســية  واغدقــوا االمــوال الطائل

ــي . ــع التوجــه االميركــي الصهيون القائمــة بمــا الينســجم م
االهتمــام  منســوب  لبنــان  فــي  االنتخابــي  االســتحقاق  رفــع  وقــد 
»اإلســرائيلي« مــن قبــل وســائل اإلعــام، فــي ظــل صمــت رســمي تــام، وهــو 
ــن  ــراء والباحثي ــن الخب ــدد م ــات ونقاشــات بمشــاركة ع ــا عكســته تعليق م
الــذي خلصــوا إلــى أنــه بالنســبة إلــى »إســرائيل«، ال أمــل يُرتجــى مــن هــذه 
االنتخابــات، فهــي لــن تحّقــق منهــا مــا عجــزت عــن تحقيقــه فــي حروبهــا 
ضــدّ حــزب اهلل، والنقــاش الدائــر فــي »إســرائيل« اليــوم أظهــر أّن ثمــة 
رؤيــة عامــة موحّــدة تجتمــع عليهــا األوســاط اإلســرائيلية المهتمــة بالشــأن 
اللبنانــي، وأهمهــا »اليــأس اإلســرائيلي« مــن أن تحــدث االنتخابــات تحــوّاًل 

ــي. ــًا فــي المشــهد اللبنان جوهري
امــا فــي الطــرف  االخــر فقــد حــذر الســيد نصــر اهلل  الناخبيــن مــن ان “مــا 
يريدونــه اليــوم منكــم هــو مــا كانــت تريــده »اســرائيل« مــن خــال قصفهــا 
يريــدون منكــم ان تتخلــوا عــن المقاومــة وســاح المقاومــة ولكــن القصــف 
هــو سياســي واعامــي واقتصــادي ومالــي”، وتابــع “الحصــار، الضغــوط، 
ــوان  ــو العن ــذا ه ــة وه ــن المقاوم ــوا ع ــا ان تتخل ــات، التشــويه هدفه االتهام

الــذي طــرح فــي هــذه المعركــة االنتخابيــة”.
كمــا اشــار الســيد نصــر اهلل الــى الذيــن يقفــون فــي الصــف المعــادي مــن 
ــة  ــة فــي الســفارة االميركي المقاومــة مــن ان “مــن شــّكل لوائحــه االنتخابي
فليطالــب واشــنطن باســترداد امــوال المودعيــن المهربــة”، وان “هــذا االصبــع 
الــذي يغيظهــم هــو الــذي افــرح جمهــور المقاومــة واغــاظ إســرائيل وهزمهــا”، 
ــل  ــه يمث ــي ان ــره ه ــم لكس ــون معركته ــذي يخض ــع ال ــة االصب ــع “قيم وتاب
اصابعكــم الضاغطــة علــى الزنــاد وخياراتكــم الرافضــة للــذل”، وشــدد علــى ان 
“مــن يبقــي هــذا االصبــع مرفوعــا هــو اصابعكــم اليــوم والبصــم بالحبــر، أمــا 

الــدم ســيبقى يحمــي الوطــن ويحــرس ابوابــه”.

العدد )10943( السنة الثانية واالربعون االحد 13 شوال 1443 هـ ق 25 ارديبهشت 1401 هـ ش، 15 ايار 2022م

اميركا واذنابها ألد اعداء ايران..

وزير الدفاع: على قواتنا المسلحة رفع مستواها الدفاعي لمواجهة المؤامرات
فــي العالــم انمــا هــي مــن 
اهــم الواجبــات االساســية 
الملقــاة علــى عاتــق هــؤالء 

المسؤولين. 
شــعار  الــى  وأشــار 
االســامية  الثــورة  قائــد 
لهــذا العــام واعتبــره بأنــه 
نظرتــه  عمــق  يمثــل 
يتســم  التــي  الحكيمــة 
بهــا القائــد العــام للقــوات 
المســلحة ســماحة االمــام 

الخامنئي )مدظلــه العالــي( مشــددا علــى ضــرورة 
بهــا حتــى  واالهتمــام  أوامــره بحذافيرهــا  تنفيــذ 

تــام. بشــكل  تحقيقهــا 
وتطــرق وزيــر الدفــاع فــي جانــب اخــر مــن 
ــة  ــات الهائل ــدرات الموجــودة والطاق ــى الق ــه ال كلمت
التــي تمتلكهــا وزارتــه وخاصــة فــي مجــال التقنيــة 
ــع  ــوزارة م ــاون هــذه ال ــة تع العســكرية مؤكــدا اهمي
االجهــزة غيــر العســكرية لتنفيــذ سياســة الحكومــة 

ــي. ــام الحال ــق شــعار الع ــا لتحقي واجراءاته

ووصــف »اشــتياني« اميــركا واذنابهــا بينهــم 
الكيــان الصهيونــي اثبتــوا خــال التطــورات االخيــرة 
االعــداء  ألــد  بأنهــم  المنطقــة  شــهدتها  التــي 
ــؤالء  ــد ان ه ــة، وأك ــامية االيراني ــة االس للجمهوري
ــول  ــعوب والقب ــى الش ــم عل ــرض ارادته ــدون ف يري
اثــارة  فــي  ودورهــم  الجانــب  االحــادي  بالنظــام 
الحــروب بيــن الــدول والخافــات والنزاعــات التــي 
القــوات  علــى  يجــب  ولــذا  ورائهــا،  مــن  الطائــل 
ــع مســتواها الدفاعــي لمواجهــة هــذه  المســلحة رف

المؤامــرات.

طهران/فــارس:- أعلنــت وزارة الصحــة والعــاج 
والتعــلیم الطبــي عــن تســجيل 255 إصابــة و 7 
وفيــات جديــدة بفيــروس كورونــا خــال الـــ24 ســاعة 
الماضيــة، مشــيرة الــى ان عــدد اللقاحــات التــي 
تــم تطعيمهــا لحــد اآلن بلــغ أكثــر مــن 149 مليــون 

جرعــة.
وقالــت العاقــات العامــة بــوزارة الصحــة فــي 
ولغايــة  الجمعــة  ظهــر  منــذ  اليومــي:  تقريرهــا 

الســبت  أمــس  ظهــر 
تــم تســجيل 255 إصابــة 
ــا  ــروس كورون ــدة بفي جدي
 )19 )كوفيــد-  المســتجد 
ــر التشــخيص  ــق معايي وف
النهائيــة ليرتفــع إجمالــي 
اإلصابــات الــى 7 ماييــن 
إصابــة  و683  ألفــا   227 و 

مؤكــدة.
مــن  ان  وأوضحــت 
الجــدد،  المصابيــن  بيــن 

ــي  ــفيات لتلق ــى المستش ــا ال ــال 55 مصاب ــم ادخ ت
العــاج.

المصابيــن  مــن  شــخصا   751 ان  واضافــت: 
حرجــة  حالــة  فــي  زالــوا  مــا  كورونــا  بفيــروس 

الفائقــة. للعنايــة  ويخضعــون 
تعافــي7  الــى  الصحــة  وزارة  تقريــر  ولفــت 
ــن  ــن المصابي ــا و 868 شــخصا م ــن و 18 ألف مايي

اآلن. لغايــة  كورونــا  بفيــروس 
واشــار التقريــر الــى تســجيل 7 وفيــات مــن 
المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 خــال الـــ 24 ســاعة 
الماضيــة ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات الــى 141 ألفــا 

و 216 حالــة وفــاة.
وتلقــى حتــى اآلن 64 مليونــا و 432 ألفــا و 272 

ــا فيمــا ــاح كورون ــى مــن لق شــخصا الجرعــة األول

طهران/فــارس:- أكــد مســاعد شــؤون 
للقــوات  العامــة  االركان  فــي  التعليــم 
المســلحة العميــد »محمدحســن باقــري« 
ــة  ــوم الحديث ضــرورة االهتمــام بالتــزود بالعل
موضحــا يجــب ان النغفــل عــن انتــاج العلــم 
قواتنــا  وحاجــة  يتناســب  الــذي  الحديــث 

المســلحة.
و افــاد القســم السياســي بوكالــة فــارس ان 
ــي  ــه الت ــي كلمت ــك ف ــد ذل ــري« اك ــد »باق العمي
ازاحــة  القاهــا امــس الســبت خــال مراســم 
الســتار عــن المؤلفــات الجديــدة لســاح البــر 
الــى االهتمــام بالتعليــم  فــي الجيــش داعيــا 
ــذا  ــى ه ــد ال ــذي اذا افتق ــث ال ــكري الحدي العس
العنصــر فلــن يلبــي احتياجــات ايران العســكرية.

ــع قائــا: رغــم ان الترجمــة واالســتفادة  وتاب
مــن النصــوص المترجمــة للــدول االخــرى يمكن 
ان يكــون مفيــدا اال انــه لــن يوفــر احتياجــات 
ايــران العســكرية ولــذا يجــب التحلــي باليقظــة 
االستنســاخ  الــى  االنجــرار  وعــدم  والحــذر 

وترجمــة الكتــب العســكرية للــدول االخــرى. 
فــي  التعليــم  شــؤون  مســاعد  ودعــا 
بــذل  الــى  المســلحة  للقــوات  العامــة  االركان 
الجهــود لزيــادة مســتوى المطالعــة لــدى هــذه 
العســكرية  بالكتــب  االهتمــام  وعــدم  القــوات 
التــي تجاوزهــا االعــداء مشــددا علــى ضــرورة 

العلــم  علــى  الحصــول 
الحديــث الــذي يتناســب 
ايــران  واحتياجــات 
وعــدم الغفلــة فــي هــذا 

لخصــوص.  ا
التعــاون  واعتبــر 
العلميــة  المراكــز  مــع 
والجامعــات مــن العوامــل 
المهمــة التــي تــؤدي الــى 
التربيــة  مســتوى  رفــع 
القــوات  لــدى  والتعليــم 
المســلحة ورأى ان ذلــك بامكانــه تعزيــز البنيــة 

الداخليــة.  العلميــة 
ودوره  الجيــش  فــي  البــر  بســاح  واشــاد 
ــز  ــدس وتعزي ــاع المق ــرة الدف ــي فت ــري ف المصي
جبهــة المقاومــة فــي داخــل ايــران مؤكــدا انــه 
يدخــر تجــارب قيمــة للغايــة بامــكان تغييرهــا 

الــى علــوم اســتراتيجية.

طهران تدين الهجوم 
اإلرهابي على سوريا

طهــران / ارنــا- أدانــت ســفارتنا فــي دمشــق 
نبــل  وبلدتــي  حلــب  علــى  إرهابيــة  اعتــداءات 

والزهــراء.
وقالــت فــي بيــان: »إن األيــادي االرهابيــة مــرة 
اخــرى اثبتــت بانهــا اداة لتمريــر مشــاريع اجنبيــة وال 
تأبــى ان تقصــف تشــييع الشــهداء وتقتــل االطفــال 
االبريــاء ولذلــك نحــن نديــن مافعلتــه هــذه األيــادي 
فــي ريــف حلــب وبلدتــي نبــل والزهــراء ونســأل اهلل 

لــذوي شــهداء هــذا الحــادث الصبــر والســلوان.
يذكــر ان بلدتــي نبــل والزهــراء شــمال حلــب ال 
تــزاالن تقعــان تحــت وطــأة الحصــار الــذي فرضتــه 
ــى  ــات المســلحة المســيطرة عل ــا المجموع عليهم
القــرى المحيطــة بهمــا منــذ بدايــات العــام المنصــرم 
وتعانيــان مــن نقــص شــديد فــي المعــدات الطبيــة 

واألدويــة.
يذكــر أن التنظيمــات اإلرهابيــة اعتــدت مســاء 
علــى  صاروخيــة  قذائــف  بعــدة  الجمعــة  امــس 
الشــمالي  حلــب  بريــف  والزهــراء  نبــل  بلدتــي 
الغربــي مــا أدى إلــى استشــهاد طفــل وجــرح آخــر. 
وبينــت المصــادر أن االعتــداءات أدت أيضــًا إلــى 
تضــرر عــدد مــن منــازل المواطنيــن وممتلكاتهــم 

العامــة. والممتلــكات 
واستشــهد عشــرة عســكريين وجــرح تســعة 
آخــرون أمــس جــراء اســتهداف حافلتهــم مــن قبــل 

اإلرهابييــن اليــوم فــي ريــف حلــب الغربــي.

في الخليج الفارسي..

ً قوات حرس الثورة توقف سفينة تحمل وقوداً مهربا
طهران-مهــر:- أعلــن رئيــس قضــاة مدينــة هرمــزكان ان قــوات البحريــة تابعــة لحــرس الثورة االســامية 

توقــف ســفينة تحمــل 42 ألــف لتــر مــن الوقــود المهــرب.
وأعلــن رئيــس قضــاة مدينــة هرمزغــان مجتبــى قهرمانــي عــن توقــف ســفينة تحمــل وقــودًا مهربــًا فــي 

الخليــج الفارســي مــن قبــل قــوات الحــرس الثــورة االســامية.
وأشــار إلــى أنــه تــم خــال عمليــة التفتيــش علــى هــذه الســفينة ضبــط أكثــر مــن 42 ألــف لتــر مــن 
الوقــود المهــرب و 4 مــن أفــراد الطاقــم تــم اعتقالهــم الســتكمال إجــراءات التحقيــق واإلجــراءات القانونيــة.

ــات والســجن ســيتم ايضــا  ــى الغرام ــة ال ــود اضاف ــب للوق ــات التهري ــي عملي ــي ان مرتكب ــال قهرمان وق
ــم بمصــادرة ســفنهم. الحكــم عليه

وقــال رئيــس قضــاة هرمزغــان: إن األفعــال اإلجراميــة لمهربــي الوقــود لــن تكــون مخفيــة عــن اعيــون 
القــوات االمنيــة وســتكون معاقبــة مرتكبــي هــذه الجرائــم حاســمة وبــدون مســامحة.

المصادقة على قانون عدم تغيير التوقيت 
الرسمي في البالد

مجلــس  صــادق  طهران/فــارس:- 
اقــره  قانــون  علــى  الدســتور  صيانــة 
يقضــي  االســامي  الشــورى  مجلــس 
بعــدم تغييــر التوقيــت الرســمي للبــاد، 
الشمســي  الهجــري  العــام  مــن  ابتــداء 

(2023 مــارس   21 فــي  )يبــدأ  القــادم 
مجلــس  بأســم  المتحــدث  وقــال 
ــف  ــادي طحــان نظي ــة الدســتور ، ه صيان
فــي مؤتمــر صحفــي امــس الســبت: قــرار 
للبــاد  الرســمي  التوقيــت  تغييــر  عــدم 
اليتعــارض مــع الشــريعة وأحكام الدســتور.

واضــاف: فــي القرار الســابق، كان هناك 
غمــوض حــول مــا إذا كان إلغــاء قانــون 
الســاعة  تثبيــت  يعنــي  الســاعة  تغييــر 
ــب  ــذي يطال ــون ال ــاء القان ــاطة إلغ أو ببس
الحكومــة بتغييــر الســاعة، وقــد كشــف 
التحقيــق أن القانــون الجديــد يفــرق بيــن 

ــدوام،  ــاد وســاعات ال ــدوام الرســمي للب ال
ــدوام  ــر ســاعات ال ــة تغيي ــن للحكوم ويمك

دون تغييــر التوقيــت الرســمي للبــاد.
مجلــس  باســم  المتحــدث  وقــال 
صيانــة الدســتور: كمــا أنــه فــي القانــون 
ــذ  ــت تنفي ــد وق ــم تحدي ــم يت الســابق ل
الجديــد  القانــون  فــي  ولكــن  القانــون، 
حــدد تنفيــذه اعتبــارًا مــن العــام الهجــري 
 21 فــي  )يبــدأ   1402 القــادم  الشمســي 

)2023 مــارس 
يذكــر ان ايــران كانــت تعمــل بالتوقيت 
الصيفــي )+ 4.5 تــغ( منــذ العــام 2007 خــال 
ــرة مــن 22 مــارس الــى 23 ســبتمبر، اال  فت
الغــى  االســامي  الشــورى  ان مجلــس 
هــذا القانــون والــزم الحكومــة بعــدم تغييــر 
مــن  ابتــداءا  للبــاد  الرســمي  التوقيــت 

ــل. ــام االيرانــي المقب الع

طهران/فــارس:- قــدم المستشــار فــي الســفارة 
ــر  ــى جهي ــران محمــد مصطف ــي طه الفلســطينية ف
الخارجيــة  ووزيــر  االيرانــي  للرئيــس  الشــكر 
ــة المؤسســات  ومجلــس الشــورى االســامي وكاف
للشــعب  الدعــم  ابــداء  االعــام بســب  ووســائل 
الفلســطيني اثــر استشــهاد الصحافيــة الفلســطينية 

شــيرين ابوعاقلــة.

وقــال جهيــر فــي تصريحــات صحفيــة ان الكيــان 
الصهيونــي أثبــت بوحشــيته خشــيته مــن الحقيقــة 
مظلوميــة  ينقــل  صــوت  أي  خنــق  الــى  ويبــادر 

الشــعب الفلســطيني.
واشــار الــى ادانــة الشــعب االيرانــي لجريمــة 
الــردود  ان  قائــا  ابوعاقلــة  الصحافيــة  استشــهاد 
التــي صــدرت مــن كل انحــاء العالــم حيــال هــذا 

العمــل االجرامــي كانــت جيــدة جــدا والجميــع اعــرب 
عــن دعمــه لفلســطين.

كمــا قــدم جهيــر الشــكر لكافــة وســائل االعــام 
أصــدروا  الذيــن  الصحافييــن  المراســلين  وخاصــة 
ــي  ــه ف ــن أمل ــا ع ــال معرب ــذا المج ــي ه ــات ف البيان
اجــراء مثــل هــذه المقابــات الصحفيــة فــي القــدس 

ــا. ــد تحريره بع

السفارة الفلسطينية تقدم الشكر اليران لتضامنها بعد استشهاد ابوعاقلة

خبير امني: اميركا تعيد اإلرهاب للعراق 
بشكل تدريجي عبر مخيم الهول

عبــد  اميــر  العراقــي،  األمنــي  الخبيــر  صــرح 
المنعــم، ان اميــركا عملــت علــى إعــادة اإلرهــاب 
الــى العــراق بشــكل تدريجــي عبــر مخيــم الهــول، 
الفتــا الــى ان اميــركا وضعــت اإلرهابييــن ممــن 
تريــد ادخالهــم الــى العــراق فــي مخيــم الهــول.

ــال عبــد المنعــم لـــ /المعلومــة/، ان “عوائــل  وق
باالبريــاء  وصفهــم  اليمكــن  اإلرهابــي  داعــش 
حتــى وان لــم يكــن لديهــم أي نشــاط إرهابــي، 
اال ان الفكــر المتطــرف موجــود فــي عقولهــم، وهــو 
ماســيخلق جيــا إرهابيــا جديــدا داخــل العــراق”.

وأضــاف ان “وضــع عوائــل اإلرهــاب فــي مخيــم 
اال  ماهــي  األميركــي،  الجانــب  قبــل  مــن  الهــول 
وزيــادة  اإلرهابــي  الفكــر  تكاثــر  لضمــان  خطــة 
اليــه، الســتخدامهم ضــد أي  المنتميــة  العناصــر 

دولــة تخطــط اميــركا لتدميــر امنهــا”.
وحــذر مــن تحــركات أميركيــة القتيــاد ارهابيــي 
الهــول  الــى مخيــم  ســجن الحســكة وادخالهــم 
ــى العــراق بحجــة انهــم عوائــل  ــدا لنقلهــم ال تمهي
يــراد اعادتهــا الــى مناطــق ســكناها فــي المحافظــات 
المحــررة، فــي حيــن ان هــذا االمــر يحمــل فــي 
وامنــه  العــراق  لدمــار  خطيــرا  مخططــا  طياتــه 

الداخلــي”.

»الغارديان«: ال أحد يحاسب في »إسرائيل« على قتل الصحفيين؟!
ــوات  ــاص الق ــة برص ــو عاقل ــيرين أب ــة ش ــال الصحفي ــة، إن اغتي ــان« البريطاني ــة »الغاردي ــت صحيف قال

اإلســرائيلية، يســيء إلــى »ديمقراطيــة إســرائيل«.
ــى جرائــم  ــه ال أحــد يحاســب فــي »إســرائيل« عل ــر، أن ــة التحري ــال لهيئ ــة فــي مق وأوضحــت الصحيف

ــن. ــل الصحفيي قت
ولفتــت إلــى أن اغتيــال أبــو عاقلــة »وهــي واحــدة مــن أشــهر الصحفييــن العــرب – ليــس محزنــا ومدمــرا 
فقــط ألصدقائهــا ومعجبيهــا، وإنمــا أيضــًا نذيــر فتــاك بــأن الحريــات الصحفيــة فــي األرض المقدســة تحــت 

العدوان«.
ورأت الصحيفــة أن الــرد اإلســرائيلي كان معهــوداً، »إذ زعــم أن مطلــق النــار كان فلســطينيًا. ثــم ســرعان 
مــا تــم التخلــي عــن هــذه المقاربــة عندمــا انكشــف بطــان ادعــاء الجيــش. تقــول »إســرائيل« اآلن إن قواتها 
ــأن »إســرائيل«  ــد ب ــات تفي ــا عرضــًا. إال أن التصريحــات الرســمية حــول المقذوف ــار عليه لربمــا أطلقــت الن

تعتقــد بأنــه ال بــد مــن إثبــات التهمــة بــا أدنــى شــك – وإال فإنــه ال يمكــن توجيــه تهمــة القتــل ألحــد«.

رنــد  معهــد  شــدد  العربــي:  طهران/كيهــان 
االميركــي فــي مقــال علــى ان ايــران كانــت ناجحــة 
فــي محاربــة وبــاء كورونــا خــال حكومــة رئيســي.
ورغــم ان العقوبــات االقتصاديــة علــى ايــران 
مواجهــة  فــي  الموقــف   احــراج  فــي   تســببت 
ــان  ــرور الزم ــع م ــه م ــزات، اال ان ــة التجهي ــاء لقل الوب
تحســن التعامــل مــع الوبــاء والوصــول الــى االكتفــاء 
الذاتــي وذلــك بانتــاج اجهــزة التنفــس االصطناعــي 

واللقاحــات المضــادة لوبــاء كورونــا.
ــات  ــوا جرع ــد تلق ــن الشــعب ق ــا ان 67% م كم

ــاح. اللق
ان ايــران متلهفــة لدحــر وبــاء كرونــا وفــي هــذا 
الســياق  فــان المســؤولين االيرانييــن ينســقون مــع 
المنظمــة العالميــة للصحــة وســائر  الشــركاء لدعــم 
النظــام الصحــي للبلــد لتشــخيص  المبتليــن بوبــاء 
كورونــا. كمــا ان ايــران تشــدد علــى الغطــاء اللقاحــي 
القادمــة،  االوبئــة  مــن  للوقايــة  الســيما  الشــامل 
ــي  ــف الماض ــح الصي ــج التلقي ــي بنرام ــارعت ف فس

باشــراف مــن رئاســة الجمهوريــة الجديــدة.

معهد رند؛ ايران نجحت في التعامل مع كورونا خالل حكومة رئيسي
البقية على الصفحة7


