
درگیری های شدید ارتش عراق با داعش در رمادی
منابع نظامی عراق اعالم کردند که نیروهای امنیتی این کشور شامل ارتش، پلیس، گروه های داوطلب مردمی 
و عشایر عراق حمالت گسترده ای را علیه داعش در اطراف شهر رمادی آغاز کردند. همزمان برخی منابع در 
فرماندهی عملیات آزادسازی رمادی از ورود 200 نیروی ویژه آمریکا به پایگاه هوایی عین االسد خبر دادند. 
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، اسماعیل المحالوی، فرمانده نیروهای مشترک عراق در استان االنبار 
اعالم کردند که مناطق اطراف شهر رمادی، مرکز استان مذکور شاهد درگیری های شدید  ...

وزیر بهداشت از کنترل آنفلوانزا در کشور خبر داد :

آنفلوانزا در ایران: 42 قربانی و اعالم وضعیت سفید
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آخرین آمار فوت شدگان امسال ناشی از ابتال به آنفلوآنزای فصلی در کشور را 42 

نفر اعالم کرد. دکتر سید حسن هاشمی که به منظور اطمینان از تحت کنترل بودن بیماری آنفلوانزا از شب گذشته به استان کرمان سفر کرده است، پس از بازدید 
از بیمارستان افضلی پور کرمان که در آن بیماران تنفسی بستری هستند، به بررسی وضعیت و گفت وگو با بیماران و تیم درمانی بیمارستان و مسئولین این دانشگاه 
پرداخت. بنابر اعالم وبدا، وی بامداد امروز در جلسه کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان کرمان در محل استانداری شرکت کرد و در این جلسه از حاکم بودن 

وضعیت سفید و عادی از نظر شیوع ویروس آنفلوانزا H1N1 در استان خبر داد. هاشمی در این جلسه با بیان اینکه گزارشی که از استان کرمان و سیستان و 
بلوچستان دریافت کردیم، حاکی از تحت کنترل بودن بیماری است، از فعالیت های موثر استاندار کرمان در این مدت تقدیر کرد و گفت: کسانی که  ...

مراسم قرعه کشــی فصل جدید 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 

در هتل هیلتون مالزی  ...

حســین عبده تبریزی در نشستی 
که در دانشــکده اقتصاد دانشگاه 

شهید چمران اهواز برگزار شد ...

نامزدهای بیســت و دومین دوره 
جوایز سینمایی انجمن بازیگران 

آمریکا در حالی اعالم شد که ...

تراکتورسازی به 
الهالل خورد، 

سپاهان به النصر

خطرناک ترین 
اقدام، پس انداز 
دالر و مسکن است

 نامزدهای 
جوایز انجمن 

بازیگران آمریکا

خمینیِ 
جـوانِ 
خبرگان
 سید علی خمینی 
 از کاندیداتوری 
 برادر بزرگترش 
 در انتخابات 
 مجلس خبرگان 
خبر داد
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