موقع أميركي :واشنطن تعمل على
تحويل االحتجاجات ّ
ضد حزب الله

في مراسم اليوم الوطني للتصدير

جهانغيري :أمريكا
فشلت في تصفير
صادراتنا النفطية؛
ولدينا طرق
بديلة لبيعه

الرئيس اللبناني
للمتظاهرين:
ستشهدون ما يرضيكم
ويرضي الجميع
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خالل محادثاته مع مسؤولني ايرانيني كبار

وزير الخارجية العماني يدعو من طهران الى مؤتمر بني كل دول الخليج الفارسي
شمخاني :يمكن للتحالفات
اإلقليمية ضمان أمن
المنطقة دون تدخل أجنبي
ظريف :لدى ايران إرادة
حقيقية للحوار مع جميع
دول المنطقة
عمان تلعب دور ًا جيد ًا
وبناء في المنطقة والبد من
خفض التوتر خاصة
في اليمن

مع مجيع الدول ال ميكنه ان يكون موضع ثقة.
وأض� � ��اف :إن ال � ��دول ال �ت�ي ك� ��ان هل ��ا احل�ص��ة
األك�ب�ر يف إث� ��ارة ال�ت��وت��ر وال �ف��وض��ى يف املنطقة
ودفعت باملنطقة اىل الفوضى والدمار عرب إطالق
حروب متعددة ونشر اإلره��اب؛ ال تسعى ابداً وراء
اإلستقرار وأمن اخلليج الفارسي بل تتابع فقط
تأمني مصاحلها ونهب املنطقة.
ون� ��وه مش �خ��ان��ي اىل ان إس �ت �م ��رار احل� ��رب يف
اليمن مؤشر آخر على النهج الداعي اىل احلروب
واملدمر لألمن من قبل القوى املهيمنة ووكالئهم
االق �ل �ي �م �ي�ين ،ق ��ائ�ل ً�ا :إن اس �ت �م��رار ه ��ذه اإلب� ��ادة
اجل�م��اع�ي��ة ال خي ��دم إال م �ص��احل اع� ��داء ال�س�لام
واالمن االقليميني كأمريكا والكيان الصهيوني
لذلك جيب على السعودية الرضوخ امام مطالب
الشعب اليمين املقاوم وع��دم املخاطرة باستقرار
وأمن املنطقة.
ب � ��دوره أع� ��رب وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة ال �ع �م��ان��ي عن
ارتياحه ازاء املشاورات املستمرة بني البلدين حول
القضايا اإلقليمية والدولية ،مشريا اىل ان التوتر
يف املنطقة ال خيدم أياً من دول اخلليج الفارسي
وجيب منع توسعه بأي شكل.
ووص� ��ف ب��ن ع �ل��وي م��واق��ف ط �ه��ران ومسقط
امل �ب��دئ �ي��ة جت ��اه ال �ق �ض��اي��ا االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة
باملتقاربة ج ��داً ،منوها اىل ان ال�ع�لاق��ات الودية
بني البلدين سياسياً واقتصادياً وجتارياً ميكنها
حتقيق ق�ف��زة نوعية م��ن خ�لال امل�ض��ي خبطوات
جديدة.
واكد وزير اخلارجية العماني ان حتقيق أمن
مستدام يف املنطقة حباجة اىل إتفاق وتفاهم بني
دول املنطقة ومعاجلة سوء التفاهم القائم ،مبيناً
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أك ��د أم�ي�ن اجمل �ل��س األع �ل��ى ل�لأم��ن ال�ق��وم��ي،
علي مشخاني ،ان التحالفات اإلقليمية تساعد
على ضمان األمن املستدام يف املنطقة دون تدخل
أجنيب.
وأشار مشخاني خالل استقباله وزير اخلارجية
العماني يوسف بن علوي ،الذي وصل طهران ،أمس
االثنني ،إىل فشل احمل��اوالت األمريكية لتشكيل
حتالف دولي حتت ذريعة إرساء األمن يف اخلليج
الفارسي ،وق��ال :إن البلد ال��ذي ال يلتزم بأي من
تعهداته ليس بشأن اي��ران فقط بل يف العالقات

الشخص الذي استلم االموال احتفظ بجزء منها لنفسه

االمارات دفعت  30ألف دوالر لحرق القنصلية االيرانية في النجف االشرف
ما يحدث في النجف األشرف خطير
للغاية وقد يؤدي الى حرب اهلية
الحشد الشعبي يحذر من محاوالت
داعش للعودة ثانية
ثالث فرق من الدفاع المدني
أخمدت الحريق الذي تجدد مساء االحد
في القنصلية االيرانية

يف ندوة بثتها قناة امليادين أعلن الصحفي
العراقي حسن سلمان ،ان االم��ارات العربية
املتحدة دفعت  30ألف دوالر اىل املشاغبني
حل� ��رق ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة االي ��ران� �ي ��ة يف ال�ن�ج��ف
االشرف يف معرض إشارته اىل دور االمارات
يف هذا املوضوع.
وإتهم سلمان كذلك احملافظ السابق
للنجف ع��دن��ان ال ��زريف وال�ت�ي��ارات املنحرفة

طهران :على اوروبا وبدال
من تهديد ايران ان توصل
االدوية لالطفال الفراشات
أع� �ل ��ن وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة االي � ��ران � ��ي ،ان
ع�ل��ى االوروب� �ي�ي�ن وخ��اص��ة ال� ��دول ال �ث�لاث؛
بريطانيا وأملانيا وفرنسا وب��دال من تهديد
اي ��ران او إط�لاق ال��وع��ود على احل�بر بشأن
«اينستكس» ،ان توصل االدوي ��ة لالطفال
االي��ران�ي�ين ال�ف��راش��ات (امل�ص��اب�ين بإحنالل
البشرة الفقاعي).
ويف تغريدة له على تويرت ،انتقد حممد
ج ��واد ظ��ري��ف امل ��واق ��ف االوروب� �ي ��ة االخ�ي�رة
وخاصة من الدول الثالث؛ بريطانيا وفرنسا
وأمل��ان �ي��ا ب��ال �ل �ج��وء اىل «آل �ي ��ة ال �ك �م��اش��ة»،
وك �ت��ب :ع�ل��ى االحت� ��اد االوروب� � ��ي /ال ��دول
االوروبية الثالث (فرنسا ،بريطانيا وأملانيا)
والسويد باعتبارها املساهمة املستقبلية يف
اينستكس ،وبدال من التهديدات املتغطرسة
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ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ي�م��ان��ي وال� �ش�ي�رازي وال�ص��رخ��ي
بأنهم ضالعون يف حرق القنصلية وقال :إن
الشخص الذي إستلم األموال من االمارات
احتفظ جبزء منها لنفسه ووزع الباقي على
املشاركني يف حرق القنصلية.
وكان اسم االم��ارات العربية قد تردد يف
ب��داي��ة االحتجاجات يف االول م��ن اكتوبر
امل��اض��ي ب��اع�ت�ب��اره��ا أه ��م دول ��ة ع��رب�ي��ة تثري

الفتنة وبانها حولت االحتجاجات السلمية
اىل العنف.
وحذر سلمان من العنف األخري يف النجف
االشرف وقال :إن ما حيدث يف هذه املدينة،
خطري للغاية وق��د ي ��ؤدي اىل ح��رب أهلية
وأك ��د ،ان ك��اف��ة ال �ت �ي��ارات املنحرفة مثل
مجاعات اليماني والصرخي والشريازي اىل
جانب جمموعة الزريف تلعب وبإيعاز امريكي
«صهيوني» سعودي ،دوراً يف الفتنة األخرية
يف النجف االشرف.
أعلنت هيئة احلشد الشعيب أن تنظيم
داع� ��ش ي�ن� ّف��ذ ه�ج�م��ات ب �ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق
مستغ ً
ال الوضع األمين والسياسي الراهن،
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الكرملني يؤكد لقاء بوتني وأردوغان يوم  8يناير
في إسطنبول
أك��د املتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميرتي بيسكوف ،أن اللقاء بني الرئيس
الــروسي فالدميري بوتني والرئيس التــركي رجب طيب أردوغــان سيعقد يف  8يناير/
كانون الثاني ،يف إسطنبول.
وقال بيسكوف يف مؤمتر صحفي« :بالفعل جيري التحضري للقاء الرئيسني يف هذا
املوعد ،واملوضوع الرئيسي هلذا اللقاء هو إفتتاح خط انبوب غاز وحبلول هذا التاريخ
سيتم اإلنتهاء من اجلزء األرضي من اجلانب الرتكي هلذا املشروع الدولي الكبري».
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املسؤول الجديد للسياسة الخارجية في اإلتحاد
األوروبي :البد من بقاء اإلتفاق النووي
أكد جوزيف بوريل ،املسؤول اجلديد للسياسة اخلارجية واألمن يف االحتاد األوروبي،
على احلاجة إىل بذل جهد شامل «إلبقاء اإلتفاق النووي على قيد احلياة» وحث إيران
على بذل كل ما يف وسعها يف هذا اجملال.
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ريابكوف :تطوير إيران لبرنامجها الصاروخي
يأتي في إطار احتياجاتها الدفاعية
قال نائب وزير اخلارجية الروسي ،سريغي ريابكوف :إن على األوروبيني وروسيا والصني
تطبيق االتفاق النووي مع إيران رغم موقف واشنطن.
وخالل تصرحيات إعالمية أضاف ريابكوف :إن تطوير إيران لربناجمها الصاروخي يأتي
يف إطار إحتياجاتها الدفاعية ،مشدداً على حماوالت واشنطن فرض شروطها عرب العقوبات
هو تعد مباشر على سيادة الدول.
كما لفت إىل أن املناورات الروسية اإليرانية الصينية يف احمليط اهلندي ال تستهدف أحدا
وليست إستعراضاً للقوة.

عراقجي :اإلتفاق النووي أبرم على أساس الربح للجميع
أك��د امل�س��اع��د السياسي
ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة االي��ران��ي،
«ع� � �ب � ��اس ع � ��راق� � �ج � ��ي» ،ان
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ه��و إت�ف��اق
دول � � ��ي أب � � ��رم ع� �ل ��ى أس � ��اس
ال��رب��ح للجميع ع��ن طريق
مفاوضات بناءة.
وأوض� � � � ��ح ع� ��راق � �ج� ��ي يف
ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا يف مؤسسة
العالقات الدولية اليابانية
( )JIIAيف ط ��وك��ي ��و؛ ان
اإلتفاق النووي مل يكن بني
اي � ��ران وام�ي�رك ��ا وامن� ��ا هو
إتفاق دولي متعدد األطراف.
وأضاف :إن اإلتفاق النووي الدولي أبرم على أساس الربح للجميع ومتخض عن طريق
إجراء مفاوضات ب ّناءة ،ومل يكن اإلتفاق النووي بني ايران وامريكا وإمنا هو إتفاق دولي.
وكان عراقجي قد وصل طوكيو امس االثنني يف ختام زيارة للصني إستغرقت يومني،
واليت أجرى فيها حمادثات مع نظريه الصيين حول آخر التطورات املتعلقة باإلتفاق النووي
على أعتاب عقد إجتماع اللجنة املشرتكة لإلتفاق النووي يف فيينا يوم اجلمعة املقبل على
مستوى مساعدي وزراء اخلارجية.

خالل أعمال الشغب األخيرة

إعتقال شخص من إحدى
دول مجلس التعاون
في ايران
قالت وزارة األم��ن اإليرانية ،االثنني ،إن
قوات األمن إعتقلت شخصا حيمل جنسية
إحدى دول جملس تعاون اخلليج الفارسي
خالل أعمال الشغب األخرية.
وأع� �ل ��ن امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ق �س��م م�ك��اف�ح��ة
االرهاب يف وزارة األمن االيرانية عن اعتقال
 79ش�خ�ص��ا م ��ن ال �ض��ال �ع�ين ال��رئ�ي�س�ي�ين

بشن هجمات على امل��ؤس�س��ات احلكومية
واملمتلكات العامة يف حمافظة خوزستان
(جنوب غ��رب) على خلفية أعمال الشغب
بعد رفع سعر البنزين.
وق � � ��ال امل � � �س� � ��ؤول :إن� � ��ه مت ض� �ب ��ط 13
ق� �ط� �ع ��ة س� �ل ��اح ب� �ي� �ن� �ه ��ا ك�ل�اش��ي��ن��ك ��وف
ومسدسات باالضافة اىل مالبس عسكرية
ول� ��وح� ��ات م��زي �ف��ة ل��ل��س��ي ��ارات واالي� �ق ��اف
والتفتيش.
وأض � � ��اف :إن ث�ل�اث ��ة ف� ��رق اره ��اب� �ي ��ة مت
اع �ت �ق��اهل��ا وك ��ان ��ت ق ��د ت �ل �ق��ت ت��دري �ب��ات
بدعم م��ن إح��دى ب�ل��دان اخلليج الفارسي
واضطلعت ب��دور هام يف شن هجمات على
امل��ؤس �س��ات احل�ك��وم�ي��ة واط �ل�اق ال �ن��ار على
رج ��ال األم ��ن وال �ن��اس وأح ��د أعضائها من
رعايا هذا البلد.
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على رغم أنوف الدواعش والبعثية

«العمالق اإليراني
العراقي» لن يعود
الى ال ُقمقم
منيب السائح
م��ن أك�بر أه ��داف بريطانيا باألمس
وامريكا اليوم ،هو دق إسفني بني اي��ران
وال� �ع ��راق ،وإس �ت �خ��دام ك��ل اإلم�ك��ان�ي��ات
املتوفرة لديهما ،للحيلولة دون حدوث
أدن��ى تقارب ،حتى يف ح��دوده الدنيا بني
الشعبني االيراني والعراقي.
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة األوىل
وحتى اليوم دأبت بريطانيا وامريكا ،على
إقامة أنظمة قومية متطرفة يف العراق
واي��ران ،تتبنى خطابا شوفينيا عنصريا،
ض��د ال �ع��رب يف اي� ��ران وض ��د االي��ران �ي�ين
يف ال� �ع ��راق ،ف �ح��اول��ت زرع األح��ق ��اد بني
العراقيني وااليرانيني ،يف خدمة واضحة
فاضحة للمستعمر ،حتى وص��ل األم��ر
اىل ان ش� ّ�ن الطاغية ص��دام حربا عبثية
م��دم��رة ض��د اي� ��ران ،بتحريض امريكي
«اس��رائ �ي �ل��ي» وس �ع��ودي واض� ��ح ،وه ��و ما
إعرتف به الطاغية فيما بعد.
حم ��اوالت ام��ري�ك��ا املستميتة ملنع أي
ت��ق ��ارب ب�ي�ن اي � ��ران وال � �ع� ��راق ،ت�ن�ب��ع من
خشيتها م��ن ال �ق��وة ال�ك��ام�ن��ة يف هذين
البلدين يف حال وجدت األرضية املناسبة
ل �ل �ظ �ه��ور ،ف��ال �ب �ل��دان غ �ن �ي��ان ب��ال �ث��روات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ال �ن �ف ��ط،
وت��رب �ط �ه �م��ا ح � ��دود م �ش�ترك��ة ط��وي �ل��ة،
وع �ل�اق� ��ات ت ��أرخي �ي ��ة ض ��ارب ��ة يف إع �م��اق
ال��ت ��اري ��خ ،واأله � ��م م ��ن ك ��ل ه ��ذا وذاك
األواص��ر الدينية املستحكمة اليت تربط
االي��ران �ي�ين ب��ال�ع��راق�ي�ين ،ب��اإلض��اف��ة اىل
العتبات املقدسة يف البلدين واحل��وزات
ال �ع �ل �م �ي��ة وم� ��راج� ��ع ال ��دي ��ن وال �ش �ع��ائ��ر
احلسينية ويف مقدمتها زي��ارة االربعني،
كلها عناصر قوة ميكن يف حال توظيفها
أن حت��وّل اي ��ران وال �ع��راق اىل «ع�م�لاق»
يفرض نفسه كرقم صعب يف اإلقليم
والعامل ،سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقافياً وحتى عسكرياً.
إن�ت�ص��ار ال �ث��ورة االس�لام �ي��ة يف اي ��ران،
وسقوط طاغية بغداد ،ساهما يف توفري
االرض��ي ��ة ل�ن�ه��وض «ال �ع �م�لاق االي��ران��ي
العراقي» ،بعد أن أزاح الشعبان االيراني
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