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عمانـ  وكاالت: أمر العاهل األردني امللك عبد اهلل 
الثاني امس بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم 
وإجراء انتخابات نيابية جديدة. ونســــبت وكالة 
األنباء األردنية »بترا« إلى مرسوم ملكي القول »نحن 
عبداهلل الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية.. نأمر مبا هو آت: يحل مجلس النواب 
اعتبارا من الثالثاء 24 نوفمبر 2009)اليوم(«.كما 

أمر امللك عبداهلل في مرســــوم ملكي آخر بإجراء 
االنتخابات النيابية. ولم تذكر الوكالة سبب قرار 
العاهل االردني او موعد االنتخابات النيابية املقبلة. 
وكان يفترض ان تســــتمر والية مجلس النواب 
حتــــى العام 2011. ومنذ انتخابه يتعرض مجلس 
النواب النتقادات مختلف القوى السياســــية في 
البالد الدائه كما اظهرت عدة اســــتطالعات للرأي 

أجريت خالل العام احلالي تدني ثقة األردنيني به 
ومطالبتهم بحله. وينتمي اعضاء املجلس املنحل 
لقوى عشائرية محافظة. وهذه هي املرة الثانية 
التــــي يحل فيها امللك عبداهلل مجلس النواب منذ 
توليه سلطته الدستورية عام 1999 وسبق ان حل 
املجلس الثالث عشــــر في عام 2001 قبل اشهر من 

انتهاء واليته الدستورية.

 ملك األردن يحّل البرلمان ويدعو النتخابات مبكرة

وسط توقعات بنقض ثان من نائب الرئيس.. والتحالف الكردستاني يلّوح مجدداً بالمقاطعة

البرلمان العراقي يقرّ قانون االنتخابات »المعدل« ويحيله للرئاسة  
بغدادـ  وكاالت: حسم مجلس 
النواب العراقي أمس اجلدل على 
قانون االنتخابات املنقوض من 
قبل نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشـــمي وصوت باألغلبية 
لصالح احد التعديالت الثالثة 
املطروحة وســـط انسحابات 
الســـنية  الكتل  بعض ممثلي 

في البرملان.
وصوت مجلس النواب اوال 
لقبول نقض الرئاسة ومن ثم 
الـــذي ينص على  فاز اخليار 
ان »يتألف مجلس النواب من 
عدد من املقاعد بنســـبة مقعد 
واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا 
التجارة  الحصائيـــات وزارة 
لعام 2005 على ان تضاف لها 
نســـبة النمو السكاني مبعدل 

2.8% سنويا«.
وطبقا لالقتراح فسيصوت 
اينما كانوا لقوائم  العراقيون 
محافظاتهم او ملرشحيهم على 
ان حتكم املصوتني خارج العراق 

ضوابط التصويت اخلاص.
كما ينص املقترح على منح 
املقاعد املخصصة  »كوتا« من 
حملافظاتهم للمكونات املسيحية 
في مدن بغداد ونينوى ودهوك 
وكركوك واربيل والى طوائف 
االيزيدية والشبك في نينوى 

والصابئة في بغداد.
 وقـــد أكـــد برملانيـــون ان 
التصويت جاء في غياب النواب 

السنة والرافضني للقانون.
بدوره قـــال رئيس اللجنة 
النائب  القانونية في املجلس 
عـــن الكتلـــة الصدريـــة بهاء 
األعرجـــي للصحافيني »نبث 
البشرى، بان االنتخابات ستكون 

رغـــم  وكاالت:  ـ  عواصـــم 
املعلومـــات التـــي حتدثت عن 
قـــرب توقيـــع اتفـــاق لتبادل 
اسرى فلسطينيني مع اجلندي 
اكد  االسرائيلي جلعاد شاليط، 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو أمس ان اســـرائيل لم 
تتوصل بعـــد الى اتفاق لتبادل 
االســـرى مـــع حركـــة املقاومة 
االسالمية )حماس(، وسط تزايد 
جهود الوساطة االملانية على ما 

يبدو المتام الصفقة.
تصريحـــات نتنياهو جاءت 
بعد وصول وفد من حركة حماس 
برئاســـة القيادي فـــي احلركة 
محمود الزهـــار الى مصر امس 
الجراء محادثات مع املسؤولني 
املصريني حول الصفقة، بحسب 

ما افاد مصدر امني في رفح.
وقال املصدر ان الوفد توجه 
من منفـــذ رفح احلـــدودي الى 
القاهرة لالجتماع باملســـؤولني 

املصريني.
ومن جهة اخرى، اكد مسوؤل 
مصري رفيع املســـتوى ان وفد 
حماس »جاء البالغنا مبستجدات 
في موضوع شاليط على ضوء ما 
طرحه عليهم الوسيط االملاني«. 
واضاف ان »تقدير مصر هو ان 
مسألة )تبادل االسرى( مازالت 
بحاجة الى وقت«. وتابع املسؤول 

كابــــول ـ وكاالت: لقي أربعة جنود أميركيني في 
أفغانستان مصرعهم خالل أربع وعشرين ساعة وفقا 

ملا ذكره مسؤولون امس.
وأوضحت قيــــادة قوات املســــاعدة الدولية في 
أفغانستان »إيساف« التابعة حللف شمال األطلسي 
»الناتــــو« أن أحد اجلنود لقــــي مصرعه في انفجار 

عبوة ناسفة في شرقي البالد.
وقالت إيســــاف إن جنديــــني آخرين كانا قد قتال 
امــــس االول في انفجار عبوة ناســــفة أيضا، ولكن 
في جنوبي البالد، بينما قتل الرابع خالل اشــــتباك 

مع مسلحني.
هذا ولم تقدم إيساف أي معلومات إضافية، كما أنها 
لم حتدد أماكن مقتل هؤالء اجلنود األربعة، باإلضافة 
إلى حتفظها على نشــــر أسماء القتلى بانتظار إبالغ 
ذويهم كما تقتضي اإلجراءات العســــكرية املعتادة 

في هذه احلاالت. 

وكانت إيســــاف أعلنت في وقت سابق عن مقتل 
ثالثة أميركيني، هم متعاقــــد مدني وجنديان، لقوا 

مصرعهم في انفجارين منفصلني.
وبذلك يتجاوز عدد القتلى األميركيني في أفغانستان 
حاجز 825 قتيال، في حني بلغ عدد القتلى البريطانيني 

أكثر من 200 قتيل. 
ويأتي تزايد عدد القتلى في قوات الناتو في وقت 
كشف فيه تقرير للجيش األميركي أن تزايد العمليات 
العسكرية في أفغانستان تسبب في تراجع معنويات 
قواته، على نقيض تلك في العراق التي تعززت الروح 

املعنوية بني أفرادها جراء تراجع العنف هناك.
كذلك تأتي في وقت يدرس فيه الرئيس األميركي، 
باراك أوبامــــا، اإلعالن عن إســــتراتيجيته اجلديدة 
في أفغانســــتان بعد 26 نوفمبر اجلاري، والتي قد 
تتضمــــن الزج بنحو 40 ألف جندي أميركي إضافي 

إلى هناك.

املصري الذي طلب عدم االفصاح 
عن اســـمه »انها مسألة معقدة 
ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق 
بشـــأن القائمة بأسماء االسرى 
الذيـــن تطالب حركـــة حماس 
باالفراج عنهـــم«. جاء ذلك بعد 
الرئيس االســـرائيلي  أكـــد  أن 
شيمون بيريز حدوث تقدم في 
مفاوضات االفراج عن اجلندي 
االســـرائيلي جلعاد شـــاليط. 
وأعرب بيزيـــز، في تصريحات 
للتلفزيون االسرائيلي بعد عودته 

من زيارة الى القاهرة، عن امله 
في ان تؤدي هذه املفاوضات الى 
نتيجة ايجابية. وأضاف: اجلميع 
يعلمون ان هناك تقدما، وآمل ان 
ينجح االمر. وازدادت املؤشرات 
علـــى اقتراب حـــدوث انفراجة 
في ملف تبادل االســـرى بعد ما 
نقلته قنـــاة اجلزيرة الفضائية 
عن مصادر فلسطينية قالت ان 
اسرائيل قامت بتجميع االسرى 
الفلسطينيني في ثالثة سجون 

اسرائيلية.

قريبة وإذا تأخرت فلعدة أيام 
ألســـباب فنية، وسيدلي الكل 
بصوته. فالعراقيون في اخلارج 

سيصوتون حملافظاتهم«.
وتنص كذلك على ان يدلي 
العراقيون بأصواتهم اينما كانوا 

لصالح مرشحي محافظاتهم.
وتوقع األعرجي أن »فخامته 
ســـينقض مرة ثانيـــة«، في 
إشارة الى نائب الرئيس طارق 
الهاشمي الذي طعن في القانون 
الذي تبناه مجلس النواب قبل 

اسبوعني.

مخالفة دستورية

مـــن جهتـــه، قـــال النائب 
عن املوصل أســـامة النجيفي 
»ارتكب مجلس النواب مخالفة 
دســـتورية خطيرة، لم تلتزم 
رئاســـة املجلس باخلروقات 
الدســـتورية والقانونية فهذه 
املادة التي مت التصويت عليها 

مخالفة للدستور«.
وأضاف »انها محاولة لسرقة 
مقاعد محافظات نينوى وكركوك 
وصالح الديـــن وإعطائها الى 
احملافظات الشمالية )الكردية( 

بصورة غير مشروعة«. 
التصويت ســـيعود  وبعد 
القانون ملجلس الرئاسة حيث 
قـــال برملانيـــون مقربون من 
الهاشمي إنه قد يعاود االعتراض 
عليه مما سيؤجل االنتخابات 
املقررة في يناير ملدة شهر، االمر 
الذي يهـــدد اخلطط األميركية 

لسحب القوات العام املقبل.
قبل ذلك وصف الهاشـــمي 
الرســـالة التـــي تســـلمها من 
قادة كتـــل برملانية يوم أمس 

رئيس اللجنة القانونية في املجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء األعرجي معلنا اقرار قانون االنتخابات بعد ادخال التعديالت       )أ.ف.پ(

جنود مينيون على خط املواجهة مع احلوثيني في صعدة           )رويترز(

النواب.
وأضاف »تضمنت الرسالة أن 
تلك الكتل توصلت إلى صيغة 
تســـوية وبعد أن فهمت الكتل 
البرملانية حرص الهاشمي على 
ضمان حقوق الناخبني خارج 
البالد »لذا فهـــي تقترح عليه 
النقض اخلاص باملادة  سحب 
األولى من قانون االنتخابات في 
التي تضمنتها  ضوء الصيغة 

تلك الرسالة«.

بأنهـــا غامضة، وطالب  االول 
بإيضاحات وتفســـيرات وأن 
يحســـم املجلـــس موقفه من 
تعديالت املقترحة على قانون 

االنتخابات اجلديد.
وذكر بيـــان أصدره مكتب 
الهاشمي أمس أن نائب رئيس 
اجلمهورية تلقى أمس رسالة 
من رئيس مجلس النواب مرفقة 
بطلب مرفوع من عدد من قادة 
وممثلي كتل سياسية في مجلس 

وأعـــرب املكتـــب اإلعالمي 
للهاشمي عن استغرابه الشديد 
مـــن أن بعض قـــادة وممثلي 
البرملانية ممن وضعوا  الكتل 
تواقيعهم علـــى الطلب كانوا 
أنفســـهم أول من ادعى بعدم 
دســـتورية قرار النقض الذي 
أصدره الهاشمي وهم يطالبون 
اليوم بسحب النقض في اعتراف 
ضمني بدستورية قرار النقض 
الدســـتور ملجلس  الذي كفله 

املواد املنقوضة حصرا دون فتح 
مواد قانون االنتخابات للنقاش 

مجددا. 

3 خيارات

وكان رئيس اللجنة القانونية 
في مجلس النواب العراقي أعلن 
ان اللجنة القانونية في مجلس 
النواب، عرضت 3 خيارات حول 
القانون االنتخابي ورفعتها الى 
البرملان لعرضها على  رئاسة 
املجلس للتصويت على احدها 
وحسم مسألة القانون. وأشار 
الى ان اخليار األول يتمثل برد 
النقض الذي قدمه نائب الرئيس 
الهاشـــمي والتصويت  طارق 
مجددا على نفس الصيغة األولية 
لقانـــون االنتخابـــات وإعادة 
القانون الى مجلس الرئاســـة 
مؤكدا ان رد النقض ســـيكون 
مبنيا على أســـاس ان أسباب 
نقض الرئاســـة غير قانونية. 
وأضـــاف ان الصيغة األخرى 
التي تقدم بها االئتالف العراقي 
وائتالف دولة القانون والتحالف 
الكردستاني تقضي بإعطاء احلق 
لكل العراقيني مبن فيهم مهجرو 
اخلارج للتصويت حملافظاتهم 
على أال تخصم أصوات عراقيي 
اخلارج من املقاعد التعويضية 
وال يتم املساس بالكوتا اخلاصة 
باألقليـــات. أما املقترح الثالث 
فهو الـــذي تقدمت به احلركة 
العراقيـــة بزعامة  الوطنيـــة 
اياد عـــالوي وعدد من النواب 
وميثل صـــورة معدلة ملقترح 
األمم املتحدة علما بأن مقترح 
األمم املتحدة كان يقضي بزيادة 
نسبة املهجرين الى 10% كحل 

الرئاسة.
نقـــض  كان  »إذا  وتابـــع 
الهاشـــمي لقانون االنتخابات 
غير دستوري كما يدعي البعض 
فباإلمـــكان جتاهلـــه واعتبار 
قانون االنتخابـــات نافذا وال 
داعي هنا لرسالة الطلب بسحب 
النقض وبعكس ذلك فقد أتاح 
الدستور خيارات عدة للمجلس 
برد النقـــض أو املوافقة عليه 
وإجراء التعديالت الالزمة على 

وســـط بني ما اقره البرملان اي 
5% وما يطالب به نائب الرئيس 
العراقـــي أي 15%. وقبـــل ذلك 
عقـــدت هيئة رئاســـة مجلس 
النـــواب العراقي اجتماعا ضم 
عددا من قادة الكتل السياسية 
بحضـــور رئيـــس املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات فرج 
احليدري ملناقشة موضوع نقض 
نائب رئيس اجلمهورية طارق 
القيادي في  الهاشـــمي. وكان 
التحالف الكردستاني د.محمود 
عثمـــان قـــال إن نائب رئيس 
اجلمهورية طارق الهاشمي رفض 
سحب نقضه لقانون االنتخابات، 
موضحا ان الوفد املفاوض مع 
الهاشـــمي »أبلغ بعض النواب 
ليال بأن الهاشمي رفض سحب 
نقض، كما أن ســـحبه بحسب 

رأى القانونيني ال يجوز«. 

التعامل بجدية

في امللـــف االنتخابي ايضا، 
دعت كتلة التحالف الكردستاني 
البرملانيـــة األخرى في  الكتل 
مجلـــس النـــواب العراقي إلى 
التعامل بجدية مع تهديد رئيس 
اإلقليم مسعود برزاني مبقاطعة 
املقبلة في  اإلقليم لالنتخابات 
حال لم تطـــرأ زيادة على عدد 
املقاعـــد املخصصة حملافظات 
النواب  اإلقليـــم في مجلـــس 

املقبل.
وفي هذا اإلطار، قال املتحدث 
باسم الكتلة فرياد راوندوزي في 
تصريح خاص لراديو »سوا« 
األميركي إنه »يجب على الكتل 
النيابية األخرى أن تأخذ هذه 

املالحظة بعني االعتبار«.

الحوثيون يتحدثون عن تعرضهم لـ »زحف« شامل 

الطيران السعودي يجدد القصف »بكثافة« لتجمعات الحوثيين 
وسط أنباء عن تقدم في مفاوضات اإلفراج عن شاليط

إسرائيل تجمع األسرى في ثالثة سجون 
ونتنياهو ينفي االتفاق على صفقة التبادل 

إيساف: مقتل 4 جنود أميركيين 
في أفغانستان خالل 24 ساعة

وزير إسرائيلي: االستيطان 
سيستمر حتى لو أعلّنا تجميده

غزة � أ.ش.أ: قال بيني بيغن وزير الدولة االس��رائيلي في حكومة 
بنيامني نتنياهو ان البناء في املستوطنات االسرائيلية بالضفة الغربية 
سيس��تمر حتى في الفترة التي قد يتم فيها االعالن عن جتميده من 

اجل استئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
واكد بيغن � خالل لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي � 
ان التفاهمات مع الواليات املتحدة االميركية لم تتحدث عن وقف البناء 
في املستوطنات، وان االدارة االميركية تفهمت خالل لقاء نتنياهو مع 

باراك أوباما احلاجة الى استمرار البناء في املستوطنات.
وأشار الى ان الواليات املتحدة طلبت من اسرائيل العمل على تخفيض 
وتيرة االستيطان خالل فترة املفاوضات ولم تطلب جتميده أو وقفه، 

معتبرا ان ذلك ضوء أميركي اخضر الستمرار االستيطان.

شبح هجمات مومباي يطارد السالم في جنوب آسيا 
نيودلهــــيـ  وكاالت: لــــم يتــــرك احلصار 
»اإلرهابي« ملومباي املدينة تعاني بشــــدة 
من العنف فحسب بل استمر تأثيره يحدث 
صداه في جنوب آسيا لعام آخر، مما أدى 
بواحدة من أكثر مناطق العالم توترا إلى 

االنزالق أكثر في أزمة.
فالهجمات التي شــــنها املسلحون من 
جماعة العســــكر الطيبة املسلحة ومقرها 
باكســــتان أدت إلى اإلضرار بالعالقــــات املتطورة بني 
باكســــتان والهند وهما أكبر قوتني بجنوب آسيا حيث 
أدى غضــــب نيودلهي من املذبحة إلــــى وقفها لعملية 

السالم املستمرة منذ خمس سنوات.
ومع تصاعد الغضب الداخلي وســــط احلديث عن 
»ضربات إجهاضية« على معسكرات املسلحني، دفعت 
الهند مبقاتالتها لتحلق فوق باكستان مما جعل اجلارتني 

النوويتني على حافة إعالن حرب.

وقد خفت حدة التهديد باحلــــرب ولكن التوقعات 
اخلاصة بإحياء مباحثات السالم ظلت قامتة من جانب 
نيودلهي. وطالبت الهند بأن تقوم إســــالم أباد بحملة 
قمع ضد املسلحني ومحاكمة قادتهم الذين يعتقد أنهم 
مسؤولون عن مذبحة مومباي قبل العودة إلى طاولة 
املفاوضات. وقال رئيس الوزراء الهندي مامنوهان سينج 
مؤخرا »إن مسؤولية احلكومة الباكستانية هي تدمير 
معسكراتهم والتخلص من بنيتهم األساسية«، مطالبا 

مبعاقبة اإلرهابيني »عن جرائمهم ضد اإلنسانية«.
ويعتمد االســــتقرار في جنوب آســــيا والذي يضم 
خمس سكان العالم بدرجة كبيرة على العالقات الهندية 
والباكستانية. إذ وإلى جانب مكافحة اإلرهاب، تعاني 
املنطقــــة من الفقر وضعف معايير التنمية البشــــرية 
حيــــث يعيش 400 مليون من عدد ســــكانها البالغ 1.5 

مليار نسمة حتت خط الفقر.
وفي تعهدات متكــــررة مبكافحة اإلرهاب وتصاعد 

التطرف اإلسالمي، قال وزير اخلارجية الباكستاني شاه 
محمود قريشي إن بالده فعلت أكثر مما فعلته أي دولة 

أخرى في التخلص من اإلرهاب والتطرف.
وتتهم أفغانستان باكستان بغض الطرف عن الهجمات 

التي تشنها طالبان عبر احلدود على أراضيها.
كما قالت إيران مؤخــــرا إن عبدامللك ريجي رئيس 
جماعة جند اهلل املسلحة املسؤولة عن الهجوم القاتل 
في الشهر املاضي على احلرس الثوري اإليراني يختبئ 

في إقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان.
كذلك تتحدث الصني أيضا عن أن مسلميها يتلقون 
حماية وتدريبات في منطقة بشــــمال غرب باكســــتان 
يســــودها التمرد إلثارة العنف في إقليم تشينجياجن 
الصيني. وقال قريشي لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
إن باكستان »ذاتها ضحية لإلرهاب وإنها ال ميكن ولن 
تسمح باستخدام أراضيها لصالح اإلرهاب في أي مكان 

في العالم«.
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والدبابـــات واملدفعية وراجمات 
الصواريخ وطيران االباتشـــي 

وامليغ«.
من جهـــة أخـــرى، واصلت 
العســـكرية واألمنية  الوحدات 
في محور »ســـفيان« مبحافظة 
»عمران« شـــمال اليمـــن تنفيذ 
عملياتها ضـــد عناصر اإلرهاب 
والتخريب ومتشيط العديد من 
املواقع والشعاب التي تختبئ بها 
تلك العناصـــر وتدمير أوكارها 
اإلرهابية قرب جبل جلهم، وتكبد 
احلوثيون خســـائر كبيرة في 

األرواح واملعدات،

جنبا إلى جنب مع األسلحة في 
قرى قائم الكعوب والبيضاء. 

فـــي املقابل، أكـــد املتمردون 
احلوثيون ان القوات السعودية 
شنت امس عملية عسكرية شاملة 
بـــرا وجوا ضدهم فـــي املناطق 

احلدودية بني اململكة واليمن.
وقال بيان للمتمردين الزيديني 
انه »بدأ زحف ســـعودي مكثف 
باجتاه االراضي اليمنية في جميع 

محاور احلدود اليمنية«.
البيـــان ان اجليش  واضاف 
الســـعودي »يســـتخدم جميع 
انواع االسلحة البرية واجلوية 

واألســـلحة اخلفيفـــة والقنابل 
التي يتسلح بها  وهي األسلحة 
املتسللون أثناء تسللهم لداخل 

األراضي السعودية.
كما كشف مخبأ بأحد أودية 
اخلوبة مت ضبطـــه أمس األول 
مـــن قبل رجال حـــرس احلدود 
عن اعتماد املتسللني على جتارة 
املخدرات لتنفيذ أعمالهم التسللية 
حيث وجدت األسلحة الرشاشة 
من نوع كالشـــنكوف وعدد من 
البنادق من النوع الكندي وذخائر 
حية تزيد على 1000 طلقة وكميات 
كبيرة من احلشيش املخدر مدفونة 

صنعاءـ  يو بي آيـ  د.ب.أ: أكد 
قائد ميداني عسكري سعودي أمس 
الطيران السعودي استأنف  أن 
قصفه »وبكثافة« ملواقع حوثيني 
بعد ورود معلومات استخباراتية 
تفيد بوجود جتمعات للمسلحني 
احلوثيني في عـــدة مواقع على 
امتـــداد الشـــريط احلدودي مع 

اليمن.
ورفض القائد السعودي إعطاء 
مزيد مـــن التفاصيل إال أن بيانا 
مقتضبا أصدرته قيادة املنطقة 
اجلنوبية أمس أكد استمرار صد 
العدوان من املتسللني املسلحني 
من خالل عمليات متشيط في جبل 

الدخان والدود والرميح.
وقال البيان: »مازالت قواتنا 
املســـلحة الباســـلة تتعامل مع 
املتسللني بكل حزم واقتدار وهلل 
احلمد وقد كبدتهم خسائر كبيرة، 
وقد اســـتخدمت قواتنا في هذه 
العمليات القصف املدفعي واجلوي 
على أوكار املتسللني حيث مازالت 
لديهم نوايا سيئة في اختراق جزء 
من حدودنا اجلنوبية وببسالة 
التصدي  وشجاعة جنودنا يتم 
لهم والتربص بهـــم في الزمان 

واملكان«.
وعلم من مصادر عســـكرية 
أن القـــوات الســـعودية عثرت 
على مخازن أسلحة في عدد من 
األودية واملزارع واملنازل املهجورة 
تشمل قذائف الهاون واألربي جي 

إيران تطلق اسم الحوثي 
على أحد شوارع طهران

الرياض � د.ب.أ: أطلقت إيران 
الس��ابق للحوثيني  الزعيم  اسم 
الراحل حسني بدر الدين احلوثي 

على أحد شوارع طهران.
ونسب�ت صحيف���ة »)الوطن« 
السع�ودية في عدده��ا الصادر 
أمس إلى مص��ادر مينية قولها 
إن »طه��ران أقدم��ت على هذه 
اخلطوة بعد أن تأزمت العالق���ات 
اليمن��ي��ة � اإليران�ية بس��بب 
ات��هام صنع����اء ملرجع���يات 
إيراني��ة بدعم حرك��ة احلوثي، 
التي تقود مت��ردا ضد الدول��ة 
من���ذ عدة سن���وات، وما تال 
تلك االتهام��ات من تداعي��ات، 
كان أبرزها إغ���الق املستش��فى 
اإليراني بصنع�����اء والقبض 
على س��فينة أس��لح���ة وعلى 
متن����ها طاقم إيراني في البحر 
األحم����ر كانت في طريقه���ا 

إلى احلوثيني«.
وحس����ب الصحيف�����ة، 
ينظ��م طلبة إيراني���ون اليوم 
تظاهرة أمام السف���ارة السعودية 
بطهران احتجاجا على ما يج���ري 
في اليم��ن، على حد تعبير أمني 
احتاد الطلبة مصطفى عباس��ي 

جناد.


