
عــن العواقــب الســيئة وعــن ايجــاد االربــاك فــي مجــال مكافحــة المخــدرات.
ــز  ــران ترك ــي اي ــامية ف ــة االس ــى ان الجمهوري ــة ال ــر الخارجي ــار وزي واش
جهودهــا فــي مجــال مكافحــة المخــدرات وتدعــو الــى عــدم تســيس هــذا االمــر 
وضــرورة تعزيــز التعــاون الدولــي مــن اجــل الوصــول الــى االهــداف التــي يحملهــا 
هــذا اليــوم )اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات( وبالتالــي صنــع مســتقبل 

افضــل لــكل بنــي االنســان واالجيــال القادمــة.

كاشفًا أن الهجمات اإللكترونية األميركية ضد طهران فشلت..

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات: أحبطنا 33 مليون 
هجمة سايبرية العام الماضي

ــات  ــة المعلوم ــاالت وتقني ــر االتص ــد وزي ــي:- أك ــان العرب ــران - كيه طه
المهنــدس محمــد جــواد آذري جهرمــي أن الهجمــات اإللكترونيــة األميركيــة 

علــى أهــداف ايرانيــة لــم تكــنْ ناجحــة.
وقــال الوزيــر جهرمــي، إن األميــركان يحاولــون بقــوة لكنهــم لــم ينفــذوا 
أي هجــوم ناجــح كاشــفًا أنــه تــم فــي العــام الماضــي تحييــد ثاثــة وثاثيــن 

مليــون هجــوم الكترونــي.
وتطــرق وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات فــي تغريــدة لــه علــى 
ــة ،  ــرة طويل ــذ فت ــران والموجــود من ــى االرهــاب الســايبري ضــد اي ــر ال تويت

ــون  ــاط 33 ملي ــى احب ــيرا ال مش
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شؤون دولية مشددًا أن واشنطن وبعض الدول الغربية مسؤولة بشكل مباشر عن عواقبه السيئة..

ظريف: الحظر واالرهاب االقتصادي االميركي ضد شعبنا عرقل التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات
* ايران قدمت 8800 شهيد و12 الف معوق وتنفق سنويا اكثر من 300 مليون دوالر في اطار مكافحة المخدرات 

زنكنة يفند تقارير مبيعات النفط 
االيراني بعد الحظر

بيجــن  النفــط  وزيــر  فنــد  طهران-فــارس:- 
عــن  تتحــدث  التــي  االعاميــة  التقاريــر  زنكنــة، 
النفــط االيرانــي عقــب ســريان  حجــم مبيعــات 

كــذب. محــض  أنهــا  مؤكــدا  االميركــي  الحظــر 
للنفــط  الحالــي  المبيعــات  حجــم  وحــول 
االيرانــي امتنــع زنكنــة امــس االثنيــن، عــن كشــف 
ارقــام بهــذا  ابــداء  الــى أن  الحجــم معزيــا ذلــك 

ايــران. لمصلحــة  ليــس  الشــأن 

ايران واالجتماع الثالثي اليوم 
في فلسطين المحتلة ...!

* محمد صادق الحسيني
علــى  ومطلعــة  متابعــة  مصــادر  تؤكــد 
وطهــران  موســكو  فــي  القــرار  مطابــخ صنــع 
ــو  ــن ياه ــى لســان نت ــه عل ــم تناقل ــا يت ــان م ب
حــول اجتماعــه الثاثــي الــذي يتباهــى بــه مــع 
ــي  ــي الروس ــن القوم ــس االم ــام مجل ــن ع امي
ومستشــار االمــن القومــي االمريكــي مــا هــو اال 

جعجعــة مــن دون طحيــن ...! 
ــي  ــه ليــس ســوى ضــخ إعامــي تضليل ان
وحــرب نفســية مضــادة يحــاول نتــن ياهــو مــن 
مــن مصيــره  قلقــه وخشــيته  اخفــاء  خالهــا 

المجهــول ...!
فمصيــره بــات معروفــًا وهــو الــى الســجن منــه 

اقــرب مــن العــودة للســلطة فــي تــل ابيــب...!
مــن  قريبــًا  يطــرد  ان  بولتــون  ومصيــر 
ودودة  "ســم  الــى  تحــول  ان  بعــد  وظيفتــه 
ــب...! ــام ترام ــراف اع ــوارث" باعت مســببة للك
وامــا ايــران التــي يقــول العــدو انه ســيبحث 
ــة إســقاط  ــد عملي ــا وبع ــاك فانه ــي أمرهــا هن ف
صقــر التجســس االمريكــي تكــون قــد نفــذت 
تحدياتهــا لواشــنطن فــي الصميــم، وقدمــت 
ــي  ــن وهــي ف ــروس والصينيي ــرى لل ــة كب خدم

ــا ...! ــا وحاالته ــوى أوضاعه اق
وضــع  علــى  القــادرة  االســلحة  وتمتلــك 
حــد للغطرســة االميركيــه بــل وانهــاء وجــود 
ــو تجــرأ احــد اي  "اســرائيل" خــال ســاعات  ل

احــد علــى ارتــكاب اي حماقــة ضدهــا...! 
والــروس  ياهــو  نتــن  يعرفــه  مــا  وهــذا 

!... معــًا  واألمريكييــن 
لــن تســاوم علــى موقفهــا مــن  وروســيا 
ــم ...! ــع غيره ــن وال  م ــع االمريكيي ــران ال م اي

كيهــان   - طهــران 
اكــد  العربــي:- 
باســم  المتحــدث 
ــة  ــة الذري منظمــة الطاق
بهــروز  االيرانيــة 
خــال  كمالونــدي 
اســتقباله مســاعد وزيــر 
البريطانــي  الخارجيــة 

دبلوماســية  عهــد  ان  "اندروموريســون"، 
الــزوارق الحربيــة قــد ولــى وان سياســة اميــركا 
التخريبيــة لــم تحقــق احامهــم فحســب بــل 

التوتــر. تصعيــد  الــى  قــادت 
وبحــث الجانبــان خــال اللقــاء الــذي جــرى 
بطلــب مــن الجانــب البريطانــي فــي مقــر منظمــة 
التطــورات  اخــر  حــول  االيرانيــة  الذريــة  الطاقــة 

المتعلقــة باالتفــاق النــووي والقضايــا الدوليــة .
واشــار كمالونــدي الــى اهميــة تنفيــذ الجانب 
معلنــا  النــووي  االتفــاق  فــي  لتعهداتــه  االخــر 
ايــران فــي تنفيــذ االجــراءات  و مؤكــدا جديــة 
ــا ان  ــمين 26 و36 ومعلن ــار القس ــي اط ــة ف المعلن

الجيش العراقي يدعو إلقامة دورات تدريبية ألفراده في ايران..

قائد القوة البرية للجيش: مستعدون إلجراء مناورات 
عسكرية مشتركة مع العراق

* البلداوي: العراق لن ينسى أبدًا مساعدات الجمهورية االسالمية خاصة مساعداتها العسكرية في الحرب على "داعش" 

كانت على متن عدة قاطرات تابعة لبرنامج األغذية العالمي!!..

رقابة صنعاء تحتجز أكثر من 248 طنا أغذية وأدوية فاسدة ومنتهية الصالحية
* منظمة األغذية العالمي مسؤوله عن إدخال مواد فاسدة وهي من جرائم حرب ضد الشعب اليمني

لندن تعرب عن قلقها من الدخول بحرب غير مقصودة مع ايران!!..

روسيا: العقوبات األميركية ضد ايران ستؤدي 
الى تفاقم الوضع

ــأن  ــوف"، ب ــيرغي ريابك ــي "س ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي ــرح نائ ــاء:- ص ــدن - وكاالت انب ــكو - لن موس
ــم الوضــع. ــى تفاق ــران، ســتؤدي إل ــى إي ــا عل ــكا بفرضه ــدد أمري ــي ته ــات الت العقوب

وقــال "ريابكــوف" أمــس االثنيــن خــال اجتماعــه مــع الصحفييــن: األمريكيــون يهــددون بفــرض عقوبــات 
جديــدة علــى ايــران، وســيفرضون وهــذا ســيؤدي الــى تفاقــم للوضــع برمتــه.

وفي لندن، أعرب وزير الخارجية البريطانية "جيريمي هانت"، عن قلق باده البالغ من الدخول

وسط تصاعد ردود الفعل الفلسطينية والعربية واالسالمية ضد المؤامرة السعودية االماراتية االميركية الصهيونية هذه..

طهران: ورشة المنامة مخزية وفاشلة ووصمة عار على من يحضرها ويحتضنها 
* الضفة وغزة وبيروت ودمشق والرباط وتونس وعمان وبغداد والكويت والدوحة ونواكشوط تشهد تحركات شعبية منددة بورشة البحرين ومقاطعتها

فلسطين ليست للبيع

تقرير اميركي: الحريات الدينية خارج 
أسوار المملكة السعودية

نجل مرسي يكشف المستور .. هكذا 
سلموني جثمان والدي !

رايتس ووتش: السعودية تتجه إلى إعدام 
الباحث حسن المالكي

اإلمارات تشارك في »ورشة البحرين« 
بمستوى وزير دولة!

المالكي: جهود القوى السياسية منصبة اليوم 
نحو تصحيح مسار العملية السياسية

المجلس التشريعي الفلسطيني : ورشة المنامة تشكل 
جريمة سياسية وقانونية وأخالقية وإنسانية

الجيش السوري يدك وبضربات مركزة منصات صواريخ 
اإلرهابيين في ريفي إدلب وحماة

ترامب عن العالقات مع السعودية: 
لنأخذ أموالهم؟!
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موسوي: ايران ترحب بخفض التوتر وال تسعى 
وراء التصعيد في المنطقة

* عمليات نوعية للجيش واللجان في الجوف وتعز والبيضاء 
وعسير مكبدة المرتزقة خسائر كبيرة

* عدة محافظات يمنية تشهد توترات عسكرية بين مرتزقة 
السعودية وفصائل مسلحة التابعة لالمارات

ــر عــام  ــي - خــاص:- كشــف مدي ــان العرب كيه
جمــرك ورقابــة صنعــاء عبدالكريــم الكحانــي، عــن 
احتجــاز 9 ر168 طنــا مــن مــادة الدقيــق منتهيــة 
الصاحيــة كانــت علــى متــن خمــس قاطــرات و150 
ر80 طنــا مــواد غذائيــة مكملــة للحوامــل علــى متــن 
قاطرتيــن، باإلضافــة الــى جانــب كميــات كبيــرة مــن 
األدويــة منتهيــة الصاحيــة، تابعــة لبرنامــج األغذيــة 

العالمــي.
وطالــب الكحانــي الجهــات المختصــة وفــي 
ووزارة  والمقاييــس  المواصفــات  هيئــة  المقدمــة 
الزراعــة ومصلحــة الجمــارك القيــام بدورهــا فــي 
المــواد  والمتابعــة ومنــع دخــول  الرقابــة  تكثيــف 

المواطنيــن. وتوزيعهــا علــى  الفاســدة 
حمايــة  جمعيــة  اضطــاع  ضــرورة  وأكــد 
المســتهلك بالــدور الرقابــي ســيما علــى شــحنات 

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد 
ظريــف، ان الحظــر االميركــي االحــادي ودخــول االمريــكان فــي حــرب وارهــاب 
اقتصــادي علــى الشــعب االيرانــي عرقــل التعــاون الدولــي خاصــة فــي مجــال 

مكافحــة المخــدرات.
وفــي كلمــة لــه فــي نــدوة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة المخــدرات، 
قــال الوزيــر ظريــف: اميــركا وبعــض الــدول الغربيــة مســؤولة بشــكل مباشــر 

القــوة  اعلــن قائــد  العربــي:-  طهــران – كيهــان 
عــن  حيــدري  كيومــرث  العميــد  للجيــش  البريــة 
اســتعداد ايــران الجــراء منــاورات مشــتركة مــع العــراق.

العميــد  وأضــاف 
األثنيــن  أمــس  حيــدري 
مديــر  اســتقباله  خــال 
فــي  العســكري  التدريــب 
طــارق  العراقــي  الجيــش 
ان  البلــداوي:  عبــاس 
للجيــش  البريــة  القــوة 
علــى أعلــى مســتوى مــن 
فــي  القتالــي  االســتعداد 
جميــع المجــاالت العســكرية 
الــى  التعليــم  فــي مجــال  نقــل خبراتهــا  ويمكنهــا 

العراقــي. الجيــش 

الغــذاء والــدواء الممنــوح لليمــن .. مبينــا أن اإلهمــال 
وســوء عمليــة الشــحن والتخزيــن يتســبب فــي 

فســاد الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة.

فيمــا أكــد رئيــس المجلــس األعلــى لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي درهــم أبــو الرجــال إدانــة

* هذه الورشة تهدف الى تشتيت العالم االسالمي ونسيان القضية الفلسطينية 
وبيع القدس الشريف وفلسطين وهدر حقوق شعبه

* نافذ عزام: ورشة المنامة تلخيص للواقع العربي المنحدر والمهزوم والمنبطح 
في أتون المشروع األميركي - اإلسرائيلي 

* فلسطين كانت وستظل قلب األمة، واستعادتها مسؤولية تقع 
على عاتق العرب والمسلمين جميعًا

كمالوندي: ولّى عهد دبلوماسية الزوارق الحربية وسياسة 
اميركا التخريبية لم تحقق احالمها

انتــاج اليورانيــوم المخصــب ســيتواصل وفقــا لمــا 
حــدده رئيــس الجمهوريــة والمجلــس االعلــى 

لامــن القومــي .

كيهــان العربــي - خــاص:- اعربــت شــعوب ونخــب وحكومــات العديــد مــن 
ــم  ــن معارضته ــم الفلســطينيين، ع ــي مقدمته ــة وف ــدول االســامية والعربي ال
الشــديدة لورشــة المنامــة االقتصاديــة المزمــع عقدهــا اليــوم، تمهيــدا للتطبيــع 
العربــي الزاحــف مــع كيــان العــدو الصهيونــي اللقيــط برعايــة اميركيــة بريطانيــة 

كمرحلــة أولــى لمــا تســمى بـ«صفقــة القــرن«.
فقــد شــهدت االراضــي الفلســطينية المحتلــة خاصــة الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، الــى جانــب االردن وتونــس والمغــرب

* الشيخ حسين الديهي: الشعوب العربية ستعمل على إفشال هذه المؤامرة 
وتحافظ على المقدسات والحقوق

* »صفقة القرن« ستسقط ويُرمى بها في مزبلة التاريخ وما يجري يكشف 
األقنعة ويبين مدى العزلة بين الحكومات والشعوب
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