وزير الطاقة اإليراني يلتقي كبار
املسؤولني العراقيني في بغداد

بعد فشل مفاوضات الديمقراطيني
والجمهوريني

إيران توقع مذكرة
تفاهم للتعاون في
مجال الطاقة مع
العراق؛ وتؤكد
استعدادهاللمساهمة
في إعادة إعماره

اإلغالق الجزئي
للحكومة األمريكية
ّ
يمتد للعام املقبل
بسبب جدار
ترامب الباهظ
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بعد طلب «وحدات الحماية الكردية» لحمايتها من تهديد هجمات تركية:

زائر ًا العراق بعد نصف قرن

بعد حنو  50سنة ،زار املرجع البحريين الكبري آية
اهلل الشيخ عيسى قاسم العراق قادماً من لندن عقب
سلسلة عمليات جراحية خضع هلا إثر تدهور حالته
الصحية يف البحرين ج�� ّراء احل�ص��ار األم�ني ال��ذي
فرضه نظام آل خليفة عليه.
ووف��ق بيان ص��ادر عن الفريق املعين مبتابعة عالج
آية اهلل قاسم ،غادر مساحته العاصمة الربيطانية إىل
العراق لزيارة العتبات املقدسة بعد  5عقود من آخر
زيارة له.
ون �ش ��رت ح �س��اب��ات حب��ري�ن�ي��ة ع ��دي ��دة ص � ��وراً أم��س
آلي��ة اهلل قاسم يظهر فيها عندما وص��ل اىل مدينة
ال �ن �ج��ف األش � ��رف ح �ي��ث زار م �ق��ام اإلم � ��ام ع �ل��ي بن
أبي طالب(ع).
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الخارجية اإليرانية تنتقد زيارة

الجيش السوري يدخل مدينة منبج ويرفع
العلم السوري فيها

السيد السيستاني يستقبل
الشيخ عيسى قاسم ويطمئن
على صحته

عمار الحكيم يُطلع الشيخ قاسم على منجزات
التحرير ويؤكد محبة العراقيين له

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

الخارجية اإليرانية :رفرفة
العلم السوري في مدينة منبج،
خطوة نحو تأصيل سيادة الحكومة
على شتى أرجاء هذا البلد
الكرملين يرحّب بدخول القوات
السورية الى منبج ويعتبره خطوة
إيجابية تسهم في عودة اإلستقرار
القيادة العامة للقوات المسلحة
تؤكد أهمية تظافر الجهود لصون
السيادة الوطنية ومكافحة اإلرهاب
إعادة إفتتاح سفارة البحرين بعد
سفارة اإلمارات وتوقعات بإعادة
فتح سفارات دول أخرى في دمشق

أعرب املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية،
ب�ه��رام ق��امس��ي ،ع��ن ترحيبه ب��دخ��ول ق��وات
اجليش السوري اىل مدينة منبج.
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خالل لقائه املرجع نوري همداني:

الريجاني :ميزانية العام القادم ر ّكزت على
الصادرات غير النفطية واإلنتاج احمللي
قال رئيس جملس الشورى اإلسالمي علي الرجياني ،أمس اجلمعةّ :
إن ميزانية العام
اإليراني القادم ّ
ركزت على الصادرات غري النفطية واالنتاج احمللي وقطاع البناء واملُ َنح
احلكومية لصاحل الشرائح الفقرية.
وخالل زيارة قام بها اىل مدينة قم (جنوب العاصمة) التقى الرجياني مساحة آية اهلل
ن��وري همداني «م��ن مراجع التقليد» ،مص ّرحاً خ�لال اللقاء ب� ّ
�أن مساحة قائد الثورة
اإلسالمية ّ
ّ
أك��د على القضايا االقتصادية وحتسينها ،موضحاً بأنه تلو ذل��ك قمنا
بتأسيس جملس ملعاجلة القضايا االقتصادية حبضور رؤساء السلطات الثالث.
وأع ��رب الرجي��ان��ي ع��ن اعتقاده ب� ّ
�أن احلظر األمريكي على ال�ب�لاد ك��ان ل��ه ت��أث�يره يف
ُّ
تولد بعض الظروف االقتصادية احمللية ،كما لفت ممثل أهالي قم يف جملس الشورى
ّ
اإلسالمي اىل دور تقلبات سعر العملة الصعبة يف خلق هذه الظروف.
وأعلن الرجياني عن ض��رورة وض��ع قوانني َتفرض على البنوك اإلستثمار يف اإلنتاج
احمللي وإنعاشه وتوفري فرص العمل.
من جانبه قال آية اهلل نوري همداني خالل اللقاءّ :
إن من شأن دخول البنوك يف قضايا
االنتاج والقضايا ذات الصلة بدعم الوحدات االنتاجية واملصانع أن يُزيل مشكلة البطالة
وي ّسن معيشة الناس .ودعا مساحته اىل ضرورة اإلش��راف واملراقبة على أسعار السلع
ُ
موحد يف شتى أرجاء البالد ،واصفاً الوحدة والوفاق بأنهما سبيالن اىل
وتوزيعها بسعر َّ
تدوير عجلة االقتصاد وحتسني احلالة املعيشية وتعزيز اإلنتاج احمللي.

والوجود األمريكي غير الشرعي فيها يعرقل حل األزمة

الخارجية الروسية :تواجد املستشارين العسكريني
اإليرانيني في سوريا يعود لإلتفاق بني البلدين
أعلنت املتحدثة باسم اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،بأن موضوع تواجد املستشارين
العسكريني اإليرانيني يف سوريا خيص طهران ودمشق فقط وتعود لإلتفاق بينهما.
جاء ذلك يف تصريح أدل��ت به زاخ��اروف��ا اخلميس خالل مؤمترها الصحفي األسبوعي
رداً على سؤال ملراسل وكالة (إرنا) حول التصرحيات واملزاعم األخرية لرئيس وزراء الكيان
الصهيوني بشأن تواجد إيران يف سوريا.
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مؤكد ًا أن األعداء يخشون مواجهة الجمهورية اإلسالمية عسكري ًا

جوهر الثورة اإلسالمية يقوم
على عدم الرضوخ للظلم ودعوة
الشعوب لرفضه

أكد القائد العام حلرس الثورة اإلسالمية
اللواء حممد علي جعفري ،بأن اجلمهورية
اإلس�لام�ي��ة جت ��اوزت التهديدات العسكرية

لقاء مرتقب بني قادة إيران وروسيا وتركيا
أعلن ممثل رئيس مجهورية روسيا ميخائيل بوغدانوف ،أمس اجلمعة ،عن إجتماع س ُيعقد
بني قادة إيران وروسيا وتركيا من األول حتى اخلامس عشر من يناير  2019باستضافة
روسية .ونق ً
ال عن قناة روسيا اليوم ص� ّرح بوغدانوف ب� ّ
�أن إجتماع آستانة الداعم لعملية
السالم يف سوريا سيقام يف املنتصف األول من يناير  2019مبشاركة قادة الثالثي اإليراني
الروسي الرتكي تستضيفه روسيا.
هذا وأعلن بوغدانوف عن إجتماع وزراء دفاع وخارجية تركيا وروسيا اليوم السبت 29
كانون األول/ديسمرب يف موسكو يف إطار إجتماعات  .2+2وكان قادة إيران وروسيا وتركيا
قد إلتقوا يف إطار مفاوضات آستانة ثالث مرات يف مدن سوتشي واسطنبول وطهران.
وقد ضمت هذه اجل��والت الثالث ،متابعة امللف السوري وسبل مساعدة دمشق يف إنهاء
األزمة السورية.

البرملان البريطاني قد يوافق على اتفاق الخروج من االتحاد
قال وزير اخلارجية الربيطاني جريميي هنت إن الربملان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء
ترييزا ماي للخروج من االحتاد األوروبي.
وص��رح هنت أم��س اجلمعة ،ب��أن النواب سيقرون اتفاق م��اي إذا أوض��ح االحت��اد أن الوضع
اخلاص باحلدود اإليرلندية سيكون مؤقتاً.
وأضاف الوزير الربيطاني يف تصريح هليئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي سي) (إذا كان مؤقتا
فيمكن للربملان التعايش مع ذلك ..ميكننا احلصول على هذا االتفاق ..بالطبع نستطيع).
والربملان منقسم بشدة حيث عارض أنصار ومؤيدو االنفصال على حد سواء اتفاق ماي الذي
يسعى إىل احلفاظ على عالقات وثيقة مع االحتاد األوروبي .وألغت ماي التصويت على اتفاق
اخلروج يف وقت سابق من الشهر اجلاري بعدما أقرت بأنه لن حيظى مبوافقة الربملان .ومن
املنتظر أن يناقش النواب االتفاق جمددا الشهر املقبل على أن جيري التصويت يف منتصف
يناير .هذا ،ومن املقرر أن تغادر بريطانيا التكتل يف  29مارس .2019

القوات األجنبية
ستضطر ملغادرة
املنطقة عاج ًال أم آج ًال
انتقدت اخلارجية اإليرانية على لسان
املتحدث بأمسها ،بهرام قامسي ،الزيارة
ال�تي ق��ام بها الرئيس األمريكي ترامب
اىل العراق خلسة ،واعتربها خارج اطار
األع� ��راف الدبلوماسية وع ��دم اإلح�ت�رام
للسيادة العراقية.
وق� � � ��ال ق� ��امس� ��ي يف ت� �ص ��ري ��ح م��س ��اء
اخل �م �ي��س ،ان� ��ه وك �م ��ا ق� ��ال ت ��رام ��ب يف
خ �ط ��اب ��ه ام� � ��ام جم �م ��وع ��ة ال �ع �س �ك��ري�ين
األمريكيني يف قاعدة عني االس��د (غرب
ال �ع��راق) ف��ان��ه ورغ ��م تدخالتهم ال�تي ال
ح �ص��ر هل ��ا ون �ف �ق��ات �ه��م ب� ��آالف م �ل �ي��ارات
الدوالرات واألمثان الباهظة اليت دفعوها
ع�ل��ى ح �س��اب مسعتهم ال�ت�ي ال تعوض
للشعب األمريكي ،واليت أدت اىل التواجد
ال�ع�س�ك��ري ال�لاق��ان��ون��ي وال�لاش��رع��ي يف
املنطقة وخ��اص��ة ال �ع��راق ،ف��إن��ه مضطر
ألن ي��دخ��ل أراض ��ي إح ��دى دول املنطقة
بصورة سرية متاماً وبعبارة أخرى خلسة
وحتت أشد التدابري األمنية ،وأن يتعرض
هكذا لإلنتقاد من احملللني وعدم إهتمام
من قبل املسؤولني العراقيني ،ومعارضة
الشعب العراقي.
وان��ت��ق ��د امل��ت��ح ��دث ب ��إس ��م اخل��ارج �ي��ة
اإلي� ��ران � �ي� ��ة ب� �ش ��دة ت� �ص ��رحي ��ات ت ��رام ��ب
ال �ت��دخ �ل �ي��ة واالن� �ت� �ه ��ازي ��ة ،م �ض �ي �ف �اً :إن
حكومات وشعوب املنطقة ال تسمح أبداً
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وقفة

قائدالحرس الثوري :تجاوزنا التهديدات العسكرية واألمنية

واألم� �ن� �ي ��ة ،وأن األع � � ��داء خي� �ش ��ون ب �ش��دة
مواجهتها عسكرياً.
ويف كلمة ل��ه ألقاها مساء اخلميس يف

ترامب الس ّرية للعراق وتؤكد:

مراسم إحياء ذكرى الشهيد العميد (محيد
ت �ق��وي ف ��ر) اع �ت�بر ال��ل ��واء ج�ع�ف��ري ه��زائ��م
اإلستكبار يف املواجهة مع الثورة اإلسالمية
ب��أن�ه��ا مث ��رة ل��دم��اء ال �ش �ه��داء وأض � ��اف :إن
التحرك حنو األهداف وعدم التوقف واألمل
باملستقبل تعد احلياة املعنوية للمجتمع وأن
هذه هي قضية البالد اليوم.
وأك��د بأن إي��ران اليوم شاخمة يف العامل
وه��و األم��ر ال��ذي حتقق م��ن إزده ��ار احلياة
املعنوية يف اجملتمع اإلسالمي بفضل دماء
الشهداء وأضاف :إن قائد الثورة اإلسالمية
ص� ّرح بأنه لو مسعنا رسالة الشهداء فإننا
سوف لن منيل للشرق والغرب واألعداء،
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تعديالت وزارية في
السعودية ..وإعفاء
الجبير من منصبه
ذك ��رت ق �ن��اة (ال �ع��رب �ي��ة) أن أم� ��راً ملكياً
س� �ع ��ودي� �اً ص � ��در وق� �ض ��ى ب� ��إع� ��ادة ت�ش�ك�ي��ل
جملس ال ��وزراء برئاسة امللك سلمان بن
عبد العزيز.
ك �م��ا ص ��در أم ��ر م�ل�ك� ي ب ��إع ��ادة تشكيل
جملس الشؤون السياسية واألمنية ،برئاسة
ولي العهد السعودي حممد بن سلمان.
و ّ
مت ت �ع �ي�ين إب ��راه� �ي ��م ال� �ع� �س ��اف وزي� � ��راً
ل�ل�خ��ارج�ي��ة ب�ع��د إع �ف��اء ع ��ادل اجل �ب�ير من
م�ن�ص�ب��ه وت�ع�ي�ي�ن��ه ك ��وزي ��ر دول� ��ة ل�ل�ش��ؤون
اخلارجية.
كذلك ّ
مت تعيني عبد اهلل بن بندر بن
عبد العزيز وزيراً للحرس الوطين ،وتركي
الشبانة وزيراً لإلعالم ،بينما ّ
مت تعيني محد
آل الشيخ وزيراً للتعليم.
ه � ��ذا وع� �ي � ّ�ن ع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز ب� ��ن ت��رك��ي
الفيصل رئ�ي�س�اً للهيئة ال�ع��ام��ة للرياضة
ب ��د ً
ال م��ن ت��رك��ي آل الشيخ ال ��ذي س�يرأس
هيئة الرتفيه.
وستنشأ هيئة ب��إس��م (اهل�ي�ئ��ة السعودية
للفضاء) ،على رأسها سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود.

ليلة جديدة ترسم
خطوطها الدفاعات
الجوية السورية
ضجيج ع ��دوان ال�ك�ي��ان االسرائيلي
ليلة امليالد اجمليد ،شكل مالمح جديدة
يف دم� �ش ��ق ،ل�لإح �ت �ف��ال ب��ه ��ذا ال�ع�ي��د
املقدس ،مع اسقاط الدفاعات اجلوية
السورية معظم الصواريخ قبل الوصول
إىل أهدافها ،واقتصرت أضرار العدوان
ع �ل��ى خم� ��زن ذخ �ي��رة وإص� ��اب� ��ة ث�لاث��ة
جنود جبروح.
امليالد هذا العام محل معه للسوريني
الثقة األكرب مبنظومة الدفاع اجلوي،
ال�تي اتسعت حبجم ال�س�م��اء ،يف حني
ضاقت األرض على الصهاينة وضيقت
عليهم ،بعد سقوط صاروخ يف اجلليل
األعلى ،واستنفرت على أثره منظومة
الدفاع اجلوي ،يف رسالة واضحة ان الرد
قاب قوسني او أدنى ،ومن الواضح جدا
يف ه��ذا ال�ع��دوان ان منظومة احلماية
ال�س��وري��ة حيسب هل��ا ال��ف ح �س��اب ،ما
يرفع منسوب القلق يف الكيان احملتل،
الذي حاول استدراج الدفاعات اجلوية
ال�س��وري��ة ،ملعرفة م��واق��ع س�لاح الدفاع
اجل � ��وي اس  300يف س ��وري ��ا ب �ه��دف
استهدافها فيما بعد ،يف حماولة من
حكومة نتنياهو احلصول على أجوبة
ع�ل��ى اس�ئ�ل��ة ت ��دور يف أروق� ��ة احلكومة
األم��ن��ي ��ة امل� �ص� �غ ��رة ،ف� �ك ��ان ال � �ع� ��دوان،
مل �ع��رف��ة م �ن �ظ��وم��ة ال� ��دف� ��اع اجل ��دي ��دة
امل��وج��ودة ل��دى اجلانب ال�س��وري ،ثانيا
لتخفيف قدرات الدفاع اجلوي السوري
والقدرة النارية.
صواريخ الدفاع اجلوي السورية اليت
ش��اه��دن��اه��ا ب��ال�ع�ين اجمل� ��ردة يف دمشق
تستهدف الصواريخ االسرائيلية اليت
ج ��اءت م��ن األج ��واء اللبنانية ،جعلنا
ن ��درك ب ��أن ه �ن��اك تكتيكا يستخدمه
اجل��ان��ب ال��س ��وري ،وه ��و ال�ت�ع��اط��ي مع
امل��رح �ل��ة ح �س��ب ال � �ع� ��دوان ،وطبيعته،
مبعنى ختتار القيادة العسكرية نوعية
ال� �س�ل�اح امل �س �ت �خ��دم يف رد ال� �ع ��دوان
وافشاله ،واملناطق ال�تي يتم االط�لاق
م�ن�ه��ا ،وح �ت��ى غ� ��زارة ال �ص��واري��خ ،كل
ه��ذه القضايا من الناحية العسكرية
مرتبطة بطبيعة هذا العدوان ،وضمن
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