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O GLOBO

Irã diz que agência nuclear da ONU pode visitar país em janeiro
Uma equipe de altos funcionários da área nuclear da ONU poderia visitar o Irã em
janeiro, disse à Reuters o embaixador da República Islâmica na Agência Internacional
de Energia Atômica (AIEA).
Ali Asghar Soltanieh havia dito na terça-feira (20) que o Irã havia renovado um convite
para uma equipe da AIEA viajar para Teerã e deu a entender que autoridades iranianas
estavam prontas para discutir os temores internacionais sobre o programa nuclear do
país.
Mais tarde entrou em mais detalhes em uma entrevista para a Reuters Television na
noite de quarta-feira (21), dizendo que os arranjos preliminares para a visita seriam
feitos na primeira semana de janeiro.
"Qualquer dia depois disso, depois que a formação da equipe for finalizada, eles serão
bem-vindos. Portanto eu entendo que talvez em janeiro essa visita seja feita", disse
Soltanieh.
A última abertura do Irã para a agência da ONU sediada em Viena, que há tempos vem
instando Teerã para resolver disputas sobre sua agenda nuclear, coincide com um
aumento das sanções internacionais impostas ao país por causa de seu programa
nuclear.
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/12/ira-diz-que-agencia-nuclear-da-onu-podevisitar-pais-em-janeiro.html

(O Estado de São Paulo - http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,ira-diz-queagencia-nuclear-da-onu-pode-visitar-pais-em-janeiro,814293,0.htm

Irã realizará manobras navais por 10 dias no Golfo de Áden
TEERÃ, 22 dez 2011 (AFP) -O Irã irá realizar a partir de sábado dez dias de manobras
navais ao leste do Estreito de Hormuz, no mar de Omã e no Golfo de Áden, anunciou
nesta quinta-feira o comandante da Marinha, o almirante Habibollah Sayyari.
"É a primeira vez que manobras navais iranianas vão cobrir uma área tão extensa",
ressaltou Sayyari citado pela agência de notícias Fars.

Estes exercícios servem para "testar novos torpedos e treinar a coordenação entre os
navios de superfície e submarinos para combater a pirataria, o terrorismo e ameaças
ambientais", afirmou o almirante.
A Marinha iraniana é responsável pela defesa da região costeira do Irã a leste do
Estreito de Hormuz, enquanto o controle das águas rasas, confinadas no Golfo, são
controladas pela Guarda Revolucionária.
A Marinha, que possui apenas meia dúzia de pequenas fragatas e três submarinos russos
da classe "Kilo", aumentou nos últimos dois anos suas operações no Mar de Omã e no
Golfo de Áden, especialmente para proteger os navios iranianos contra os piratas
somalis que operam nesta área.
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/12/ira-realizara-manobras-navais-por-10-dias-nogolfo-de-aden.html

(R7 Record - http://noticias.r7.com/internacional/noticias/ira-tera-dez-dias-de-exerciciosmilitares-no-golfo-de-aden-20111222.html

Irã repatria sites oficiais por questões de segurança
TEERÃ, 22 dez 2011 (AFP) -O Irã repatriou em seu território a hospedagem de mais de
90% dos seus sites oficiais por razões de segurança, informou nesta quinta-feira a
imprensa, citando um funcionário de alto escalão.
"Mais de 90% dos sites oficiais foram repatriados para vários centros de informática no
Irã", disse o vice-ministro das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, Ali
Hakim Javadi.
Cerca de 30.000 sites oficiais, incluindo os de vários ministérios, estavam hospedados
em fornecedores estrangeiros, principalmente na América do Norte, afirmou Javadi.
"Eles eram constantemente ameaçados por ataques. A repatriação foi decidida para
melhorar a segurança da informação governamental na internet", acrescentou.
O funcionário recomendou ainda que as instituições não-governamentais façam o
mesmo.
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/12/ira-repatria-sites-oficiais-por-questoes-deseguranca.html

FOLHA DE SÃO PAULO
Iraque adia até abril fechamento de campo de refugiados iranianos
O Iraque decidiu atrasar até abril o fechamento do campo de Achraf, que abriga cerca de
3.300 refugiados iranianos, anunciou na quarta-feira o primeiro-ministro iraquiano, Nuri
Maliki. O fim do acampamento estava inicialmente previsto para 31 de dezembro.

"O secretário-geral da ONU sugeriu ao governo iraquiano que atrasasse [o fechamento
do campo] e aceitamos", disse Maliki em uma coletiva de imprensa, apesar de ter
afirmado recentemente que a decisão de fechar o campo no dia 31 de dezembro era
"irreversível".
Há várias semanas, as Nações Unidas e as autoridades iraquianas negociavam para
encontrar uma saída pacífica para a crise.
O departamento de Estado americano comemorou a decisão.
"Estamos satisfeitos de ver que o governo iraquiano dará um pouco mais de tempo e que
cooperam particularmente bem no âmbito do processo da ONU", declarou em
Washington a porta-voz da diplomacia americana, Victoria Nuland.
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1024956-iraque-adia-ate-abril-fechamento-de-campode-refugiados-iranianos.shtml

CORREIO BRAZILIENSE

Em entrevista ao Correio, embaixador do Irã no Brasil adverte Israel
Mohsen Shaterzadeh Yazdi comanda a Embaixada da República Islâmica do Irã desde
2008. O diplomata de 52 anos, doutor em engenharia de materiais, é um homem que
não teme se envolver em polêmica. Durante pouco mais de uma hora, recebeu o Correio
e tratou de assuntos delicados, como a relação com Israel, o programa nuclear iraniano e
a política de execuções do regime. "Somente existem em nosso país 150 mil mísseis.
Basta um único movimento de Israel para que esse país seja destruído", alertou, ao
responder sobre o risco de um ataque unilateral às suas instalações nucleares, por parte
do Estado hebraico. O embaixador garantiu que Teerã não abrirá mão do
enriquecimento de urânio e classificou o programa nuclear de "orgulho nacional".
Segundo Mohsen, o Ocidente foi o grande prejudicado pelas sanções impostas ao
regime do presidente Mahmud Ahmadinejad. "Hoje em dia, o nosso volume comercial
com o Ocidente diminuiu de 60% para 40%", revelou. O representante do governo
iraniano em Brasília chamou a Primavera Árabe de "Despertar Islâmico" e assegurou
que os países do Oriente Médio cada vez mais se voltam para o islã. Sobre a recente
captura de um avião-espião norte-americano por parte da Guarda Revolucionária
Iraniana, o embaixador advertiu: "As informações ultrassecretas decifradas dessa
aeronave causarão alguns danos à reputação dos EUA no mundo". Ele enalteceu as
relações bilaterais entre Brasil e Irã e disse que o fluxo comercial aumentou em 80%
apenas em 2010. "É uma situação sem precedentes nos últimos 100 anos", comemorou.

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2011/12/22/interna_mundo,28374
4/em-entrevista-ao-correio-embaixador-do-ira-no-brasil-adverte-israel.shtml

NOTÍCIAS ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ (Reuters) - Uma série de explosões de bombas atingiu Bagdá nesta quintafeira, matando pelo menos 72 pessoas no primeiro grande ataque na capital iraquiana
desde o início de uma crise sectária no governo, dias depois da cerimônia que marcou a
retirada das últimas tropas norte-americanas do país.
Os atentados, aparentemente coordenados, foram o primeiro sinal de uma reação
violenta contra a decisão do primeiro-ministro xiita, Nuri al-Maliki, de afastar dois
rivais sunitas, aumentando o risco de uma recaída no tipo de derramamento de sangue
sectário que levou o Iraque à beira da guerra civil alguns anos atrás.
Pelo menos 18 pessoas foram mortas quando um homem dirigindo uma ambulância
detonou o veículo perto de um prédio de uma agência do governo no bairro de Karrada
em Bagdá, lançando uma nuvem de poeira e partes do carro em um jardim de infância,
segundo a polícia e autoridades da área de saúde.
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/12/atentados-em-bagda-matam-72-e-tensaoaumenta-no-iraque.html

O Exército dos Estados Unidos admitiram nesta quinta-feira que possui grande parte da
responsabilidade em relação a um bombardeio da Otan, a aliança militar do Ocidente,
que matou cerca de 25 soldados paquistaneses em novembro na fronteira com o
Afeganistão.
Uma declaração oficial divulgada pelo Departamento de Defesa americano afirmou,
porém, que as tropas afegãs e americanas agiram em legítima defesa, apesar de assumir
que houve uma falta de coordenação adequada com as forças paquistanesas.
Aviões e helicópteros da Otan atacaram no dia 26 de novembro dois postos fronteiriços
paquistaneses na região tribal de Mohmand, em um dos locais mais conflituosos da
zona limítrofe com o Afeganistão. Em resposta, o país fechou rotas vitais de apoio às
tropas da aliança lutando em território afegão e os EUA se viram obrigados a deixar
uma base no local.
O texto diz que o inquérito militar constatou que as forças americanas "agiram em
legítima defesa e com força apropriada depois de serem atingidas", levando em conta
"as informações que tinham disponíveis".

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1025034-eua-admitem-erro-em-ataque-no-paquistaomas-alegam-legitima-defesa.shtml

O grupo islâmico Hamas propôs no Cairo a criação de um comitê interino que
represente todas as facções até que seja eleito um Conselho Nacional Palestino,
principal órgão representativo da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), no
qual estejam todos os grupos.
O porta-voz do Hamas em Gaza, Fawzi Barhum, afirmou na capital egípcia que "a OLP
envelheceu, não representa todo o povo palestino e não cumpriu seus deveres com o
povo". "Propomos a formação de um comitê interino que represente todas as forças
palestinas até que cheguemos ao ponto de escolher um Conselho Nacional", apontou.
Barhum é um dos membros da delegação de seu grupo que há dois dias se reúne no
Egito com integrantes das outras 12 facções palestinas, que assinaram um acordo de
reconciliação em 4 de maio no Cairo. A OLP representa o povo palestino e agrupa as
principais facções, com exceção do Hamas e do Jihad Islâmica.
Na reunião desta quinta comparecerão os secretários gerais de todas as facções,
incluindo o presidente da ANP (Autoridade Nacional Palestina) e líder do Fatah,
Mahmoud Abbas, e o líder do Hamas, Khaled Meshaal.
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1024982-hamas-propoe-comite-interino-ate-que-olprepresente-palestinos.shtml

