أثناء تفقد وفد من لجنة األمن
القومي البرملانية للحدود
اإليرانية-العراقية

بعد تدخالت واشنطن
املستمرة في شؤون
الصني الداخلية

فالحت بيشة :للعراق
أهمية بالغة لنا
إقتصادي ًا وتجارياً
وديني ًا

بكني ّ
تهدد الجيش
األمريكي بإغراق
حامالت طائراته في
بحر الصني الجنوبي
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مؤكد ًا أن اآللية املالية ليســت ضمن تعهدات أوروبا فحســب بل تفوق ذلك بكثير

فضيحــة الرئيس األمريكي في بداية الســنة الجديدة

ظريف :أمام إيران العديد من الخيارات ترامب يدلي بآالف التصريحات الكاذبة
خالل عام 2018
إحداها الخروج من اإلتفاق النووي
من يريد الحوار مع إيران
ينبغي عليه التحدث بلغة اإلحترام
وليس بلغة التهديد أو الضغط
بريطانيا متأخرة  40عام ًا في
تسديد الدين المترتب عليها إليران
موغيريني :أوروبا لن ترضى
بأن تتخذ قوة أجنبية قرارات بد ًال
عنها حتى أقرب حلفائها

أعلن وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد
ظريف بأن هنالك العديد من اخليارات أمام
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إح��داه��ا هو
اخلروج من اإلتفاق النووي.
وأش��ار ظريف يف ح��وار أجرته معه صحيفة
وج��ه
(همشهري) ال �ص��ادرة ب�ط�ه��ران اىل أن��ه ّ
لغاية اآلن  16رس��ال��ة اىل منسقة السياسة
اخلارجية لالحتاد األوروبي فيدريكا موغريين

ح��ول تباطؤ أمريكا يف عهد اوباما يف تنفيذ
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ون�ق��ض أم��ري�ك��ا ل�لإت�ف��اق يف
عهد ترامب وكذلك تباطؤ أوروبا يف تنفيذ
اإلتفاق.
ورف��ض قول البعض بأن نظرته هي للغرب
وق��ال أن معظم زي��ارات��ه ه��ي إلفريقيا وآسيا
وأمريكا الالتينية ودول اجل��وار ،الفتاً اىل أنه
زار ك ً
ال من روسيا وتركيا أكثر من  20م ّرة.

في برقية تهنئة ملناسبة ذكرى انتصار الثورة الكوبية..

الرئيس روحاني :كوبا تح ّولت الى رمز للمقاومة
أمام قوى الهيمنة
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني بأن احلكومة الكوبية وبدعم شعبها قد حتولت يف سياق صون
اإلستقالل واحلرية اىل رمز للصمود أمام قوى اهليمنة.
جاء ذلك يف برقية بعث بها الرئيس روحاني اىل رئيس جملس الدولة الكوبي (ميغل دياز كانل
برمودس) مهنئاً إياه ووزراء حكومة بالده والشعب الكوبي الثوري ملناسبة الذكرى الستني إلنتصار
الثورة الكوبية.
ويف الربقية ّق��دم الرئيس اإلي��ران��ي أخلص التهاني ،معرباً عن سعادته ك��ون احلكومة الكوبية
استطاعت بدعم من الشعب يف سياق صون اإلستقالل واحلرية من املقاومة على مدى ستني عاماً
أمام خمتلف أشكال املؤامرات والتهديدات واحلظر وحتولت اىل رمز للصمود أمام اهليمنة ،متمنياً
موفور الصحة والنجاح لرئيس جملس الدولة والسعادة واإلزدهار للشعب الكوبي.

لدى لقاء قائدها بأمني عام حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية

العميد أشتري :قوى األمن الداخلي اإليراني على
استعداد لتدريب قوات املقاومة

وحول اآللية املالية األوروبية اخلاصة صرح
ظريف بأن هذه اآللية ليست ضمن تعهدات
أوروبا بل أن تعهداتها تفوق ذلك بكثري.
وأوضح بأن السبب يف تأخر أوروبا يف االعالن
ع ��ن اجي� ��اد ه� ��ذه اآلل��ي ��ة ه ��ي ال �ع��راق �ي��ل ال�تي
ختتلقها أمريكا واضاف ،لقد ذهبوا اىل مرحلة
االعالن عن هذه اآللية عدة مرات اال أن تطورات
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نائب القائد العام للحرس
الثوري :الشعب اإليراني
أفشل مخططات األعداء
على مدى  4عقود
قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد
حسني سالمي أن الشعب اإلي��ران��ي قصم ظهر
األعداء األلداء وأفشل خمططاتهم على مدى 4
عقود من عمر الثورة اإلسالمية املباركة.
واضاف سالمي ،يف كلمته أثناء حفل توديع
وتقديم القائدين السابق واجلديد لفيلق أمري
املؤمنني(ع) يف حمافظة ايالم (غرب إيران) ،أمس
الثالثاء ،أن األعداء جابهوا الشعب اإليراني
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التصريحات (المضللة والكاذبة)
جاءت عن هيالري كلينتون ،وإيران،
وصحيفة (نيويورك تايمز)
ترامب يدعي أنه لو فعل غيره ما
!
فعله هو في سوريا لكان بط ًال قومي ًا!
نيويورك تايمز تكشف مفاجأة
بشأن إنسحاب القوات األمريكية
من سوريا

كشف حتليل أجرته قاعدة بيانات (فاكت
تشيكر) بواشنطن بوست ،واليت تتابع تصرحيات
دونالد ترامب ،أن الرئيس األمريكي أدىل بآالف
التصرحيات الكاذبة خالل العام .2018
وج��اء يف حتليل صحيفة (واشنطن بوست)
األمريكية بأن ترامب أدىل بآالف التصرحيات
الكاذبة عام  ،2018مبعدل  15تصرحياً كاذباً
يومياً .وحبسب الصحيفة ،فقد أدىل الرئيس

ويتمنون أن يسود األمن والسالم والحرية البشرية جمعاء

جهانغيري وشمخاني وظريف يهنئون بحلول العام
امليالدي الجديد
هنأ النائب األول لرئيس اجلمهورية ،اسحاق جهانغريي ،ملناسبة حلول العام امليالدي اجلديد.
وكتب جهانغريي يف تغريدة له على موقع التواصل اإلجتماعي (تويرت) :أقدم التهاني اخلالصة
حبلول العام امل�ي�لادي اجلديد جلميع أتباع نيب السالم واحملبة السيد عيسى املسيح(ع) خاصة
مواطنينا املسيحيني األعزاء.
وأضاف :آمل بأن يكون العام  2019مرتافقاً مع األمن والسالم والعدالة والصداقة واحلرية للبشرية
مجعاء وأن تفرض املزيد من العزلة على دعاة احلرب والعنف والتطرف.
كما ،ه ّنأ وزي��ر اخلارجية حممد ج��واد ظريف بهذه املناسبة ،وكتب يف تغريدة له على موقع
التواصل اإلجتماعي (تويرت) :أمتنى عاماً جديداً مرتافقاً بالصحة والسالم واإلستقرار للبشرية
كلها يف مجيع أحناء العامل بكافة أعراقهم وأديانهم وقومياتهم .وأضاف :تعالوا لنتخذ قراراً جاداً
بأن ال يُقتل أو جيوع أي رجل وإمرأة وطفل بريء بسبب اإلشتباكات واإلرهاب والعدوان والضغوط.
بدوره ،ه ّنأ أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني األدمريال علي مشخاني يف رسائل منفصلة
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النائب األول لرئيس الجمهورية:

رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اإليرانية-الفلسطينية :دعم إيران للقضية
الفلسطينية نابع من مبادئها العقائدية
نخالة :المقاومة السبيل الوحيد لتحرير األراضي الفلسطينية ،وحركة الجهاد
اإلسالمي ستواصل نضالها ضد اإلحتالل
زيارتنا لطهران تأكيد على التحالف والعالقة التاريخية

قائمقام «قصر قند» سيتم تعيينها سفيرة إليران في بروناي

أكد قائد قوى األمن الداخلي اإليراني العميد حسني أشرتي ،أن هذه القوات متتلك إمكانيات
وقدرات كبرية ،معلناً اإلستعداد لتدريب األمن الداخلي جلبهة املقاومة.
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بعيدي نجاد :مجلس األمن لم يستجب لشكوى لبنان حول
انتهاكات الكيان الصهيوني
انتقد السفري اإليراني يف لندن محيد بعيدي جناد عدم استجابة جملس األمن الدولي لشكوى
لبنان حول انتهاكات طائرات الكيان الصهيوني ألجوائه.
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بهدف إجراء أنشطة إستشعار عن بُعد

إختبار قمر «بيام» الصناعي اإليراني تحضير ًا إلطالقه
مت تسليم ق�م��ر (ب �ي��ام) ال�ص�ن��اع��ي اإلي ��ران ��ي ،ال ��ذي ي�ع��د اجن� ��ازاً ك�ب�يراً
للباحثني يف جامعة أمري كبري ،اىل مركز األحب��اث الفضائية يف البالد
إلجراء اختبارات تطابقية .وجتري حالياً اختبارات على قمر بيام الصناعي
يف خمترب  AITالتابع ملركز األحباث الفضائية اإليرانية .ويبلغ وزن قمر
بيام الصناعي اإليراني  100كيلوغرام ويهدف إىل إجراء أنشطة اإلستشعار
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األم��ري�ك��ي ب�ـ  1989تصرحياً ك��اذب �اً يف بداية
العام اجلاري ،إال أنه ضاعف الرقم ثالث مرات
مع نهاية العام .وذك��رت الصحيفة ،مستندة
إىل استطالع للرأي أجرته هذا الشهر ،أن أقل
من  3من بني  10أمريكيني يصدقون العديد من
تصرحياته بشأن قضايا مثل اهلجرة ،واجلدار
احلدودي ،والتحقيق يف التدخل الروسي.
ووفق الصحيفة ،فإن ترامب بدأ  2018بتغريد

األركان العامة :القوات املسلحة في قمة
اإلقتدار ملواجة أية تهديدات
نائب وزير الدفاع :لدينا جهوزية تامة لمواجهة التهديدات
أكد نائب رئيس األركان العامة للقوات املسلحة للجمهورية اإلسالمية اللواء
(عطاء اهلل صاحلي) ،أن القوات املسلحة اإليرانية باتت يف قمة اإلقتدار واجلهوزية
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مصدر برلماني« :ريغي» ثاني إمرأة
إيرانية تشغل منصب السفير بعد
الثورة اإلسالمية
أعلن النائب األول لرئيس اجلمهورية ،اسحاق
ج �ه��ان �غ�يري ،أن ق��ائ �م �ق��ام ق �ض��اء (ق �ص��ر ق�ن��د)
مبحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق)
سيتم تعيينها قريباً مبنصب سفري إي��ران لدى
دولة بروناي.
وقال جهانغريي الذي يزور حمافظة سيستان
وبلوشستان يف كلمة القاها أمام أهالي مدينة
(قصر قند) :أنه مبوافقة جملس ال��وزراء سيتم
قريباً تعيني (محريا ريغي) قائمقام قضاء (قصر
الس ّنة يف منصب سفري إيران لدى
قند) من أهل ُ
دولة بروناي.
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طالبان تؤكد مساعي إيران لتحقيق السالم
في أفغانستان
عقب إع�ل�ان امل�ت�ح��دث ب��إس��م اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران �ي��ة ع��ن زي ��ارة وف��د م��ن مجاعة
طالبان اىل إيران بهدف تسهيل عملية السالم يف أفغانستان ،أكد املتحدث بإسم
طالبان هذه الزيارة وجهود اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لتحقيق اإلستقرار يف
أفغانستان .وكان املتحدث بإسم وزارة اخلارجية اإليرانية بهرام قامسي ،أعلن
اإلثنني يف مؤمتره الصحفي األسبوعي عن لقاء وفد من مجاعة طالبان مع نائب
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سلسلة من التصرحيات (املضللة والكاذبة) عن
هيالري كلينتون ،وإيران ،وصحيفة (نيويورك
ت��امي��ز) .وأض��اف��ت أن تلك التغريدات كانت
ضمن ت�ص��رحي��ات ال��رئ�ي��س ال�ك��اذب��ة ،ال�تي بلغ
عددها حنو  5آالف و 600هذا العام وحده.
ه ��ذا ،وف �ج��رت صحيفة (ن �ي��وي��ورك ت��امي��ز)،
مفاجأة ،بشأن الفرتة اليت تستغرقها القوات
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كيف اختلفنا على كل شيء
بإستثناء حتمية رحيل
ترامب في العام الجديد؟
عبد الباري عطوان
ك � ّن ��ا أرب� �ع ��ة ك� �ت ��اب ،األوىل ب��ري�ط��ان�ي��ة
مشهورة ،والثاني مؤلف أمريكي كبري فاز
جبائزة البوليتزر املعروفة ،والثالثة إيطالية،
ورابعهم ال��داع��ي لكم بطول العمر ،مجعنا
ب��رن��ام��ج يف حم�ط��ة ت�ل�ف��زي��ون (ب ��ي ب��ي س��ي)
العاملية ،للحديث عن توقعاتنا ألحداث العام
اجلديد ومفاجآته.
إختلفنا على (ال�ش��رق األوس ��ط) وحروبه،
و(ال�بري �ك �س �ي��ت) أي خ� ��روج ب��ري �ط��ان �ي��ا من
االحت ��اد األوروب� ��ي ،ووض��ع أوروب ��ا وبريطانيا
السياسي واإلقتصادي بعده ،مثلما اختلفنا
أي��ض��اً ع �ل��ى ق �ض��اي��ا دول��ي ��ة أب ��رزه ��ا احل ��رب
التجارية ،ولكن املفاجأة أننا اتفقنا مجيعاً
ع�ل��ى أن ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب
سيواجه ضغوطاً ضخمة منذ ال�ي��وم األول
م��ن ال �ع��ام اجل ��دي ��د ،واح �ت �م��االت ط ��رده من
البيت األبيض مداناً بتهم عديدة على رأسها
ال�ف�س��اد واحمل�س��وب�ي��ة ،وتضليل ال ��رأي العام
األمريكي ،والسياسات اخلارجية الفاشلة،
أكرب بكثري من احتماالت بقائه ،حيث من
املقرر أن يقدم احملقق األمريكي روبرت مولر
ت�ق��ري��ره النهائي ح��ول (ت��واط��ؤ) ت��رام��ب مع
ال�ت��دخ��ل ال��روس��ي يف االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية
األخرية ،بينما يستعد الدميقراطيون الذين
سيسيطرون على جملس النواب لفتح ملفات
فضائحه اجلنسية واملالية ،وتهربه وصهره
ج ��اري ��د ك��وش �ن��ر م ��ن ال��ض ��رائ ��ب ،وتنظيم
جلسات استماع قد تشمل استدعاءه للمثول
أمامها بشكل مهني.
ت� ��رام� ��ب خي� �ط ��ط خل � ��وض م� �ع ��رك ��ة م��ن
فصلني ،األول أن ي�ترك ت��أث�يراً إجي��اب�ي�اً يف
واشنطن بتنفيذه لوعوده االنتخابية ،اعتماداً
على بعض إجنازاته اإلقتصادية مثل حتفيز
معدالت النمو ،وختفيض معدالت البطالة
إىل النصف ( 4باملئة) ،أما الثاني فهو الفوز
ب��والي��ة رئ��اس�ي��ة ث��ان�ي��ة ،ول�ك�ن��ه ق��د يفشل يف
احل��ال�ين ،ألن احتمال سحب الثقة عنه يف
جملس الشيوخ والنواب يف األسابيع القليلة
القادمة تبدو كبرية جداً ،وقد يتم التوصل
إىل تسوية تقضي مبغادرته السلطة مقابل
التمتع حبصانة قانونية ضد أي مالحقات
مستقبلية .إن�ه�ي��ار ب��ورص��ة (وول س�تري��ت)
بأكثر من ثالثة آالف نقطة يف أيام معدودة،
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