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تسجيل 4 محاوالت انتحار حرقًا بتونس في يومني
تونس ـ يو.بي.أي: أقدم رجل تونسي على محاولة االنتحار حرقا هي الرابعة من نوعها في غضون يومني واخلامسة منذ حصول 
حكومة علي العريض على ثقة املجلس التأسيسي اخلميس املاضي. وقالت مصادر اعالمية ان رجال يبلغ من العمر 45 عاما أقدم في 
ساعة متأخرة من مساء اجلمعة املاضي على اضرام النار في جسده في بلدة حلق الوادي من الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. 
وقبل ذلك شهدت تونس اخلميس املاضي 3 محاوالت انتحار حرقا متثلت احلادثة األولى بإقدام رجل أمن على اضرام النار في 
جسده خالل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية. وفي احملاولة الثانية أقدم فيها شاب على سكب البنزين على جسده في خطوة 
الحراق نفسه احتجاجا على وضعه االجتماعي، أما احملاولة الثالثة فقد كانت أليمة وخلفت وراءها ضحية حيث عمدت سيدة في
آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على الـ 40 من عمرها في جهة أريانة الى اشعال النار في جسدها وإلقاء نفسها من أعلى بناية مما عجل بوفاتها.
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عربية وعالمية
وليا عهد السعودية وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون بني بلديهما

السعودية تتهم »دولة معادية« بالوقوف وراء تسلل »األفارقة«
ق���د بدأت  البناء بالس���ياج 
ويتوقع أن تنتهي في غضون 

عام من اآلن.
وأفصح أمير منطقة عسير 
أن اللجن���ة العلي���ا التي مت 
تشكيلها برئاسة مدير األمن 
العام، قررت دعم قوات األمن 
بعس���ير ب� »قوات إضافية«، 
مشيرا إلى أنه سيتم تنظيف 
املنطقة بالكام���ل من هؤالء 
املتسللني في غضون »شهرين« 
كحد أقص���ى، نافيا أن تكون 
قد سجلت ألي من املتسللني 
جرائم كب���رى داخل اململكة، 

كجرمية قتل أو شرف.
وذكر أن املشكلة تكمن في 
وجود من يستقبل املتسللني 
الداخ���ل ويس���اعدهم  ف���ي 
ويؤويهم ويشغلهم، غير أنه 
اعتبر من يقوم بتلك األعمال 
»قل���ة ش���اذين«، مضيفا ان 
»الشاذ ال حكم له«، كاشفا انه 
مت إبعاد نحو 13 ألف متسلل 
عن البالد في غضون األشهر 

األربعة املاضية.

إلى الرياض اجلمعة في زيارة 
للسعودية تستغرق 3 أيام.

من جهة ثانية، اتهم األمير 
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز 
أمير منطقة عس���ير جنوب 
الس���عودية على احلدود مع 
اليمن »دولة معادية« للمملكة 
بالوق���وف وراء زيادة أعداد 

املتسللني.
وق���ال عبدالعزي���ز، في 
تصريح���ات نش���رها موقع 
صحيفة »الوط���ن أونالين« 
السعودية أمس، إن غالبيتهم 
من اجلنسية اإلثيوبية بجانب 
متسللني من تشاد والصومال، 
الفتا إلى وجود خطة من دولة 
معروفة بعدائها للسعودية 
بدعم من جماعات معروفة في 

اليمن مثل »احلوثيني«.
وحول مشروع »السياج 
األمني« على طول الش���ريط 
احل���دودي مع اليم���ن الذي 
يشمل كامل الشريط احلدودي، 
وتقدر مسافته بحوالي 1450 
كيلومترا، أكد األمير أن أعمال 

التع���اون والصداق���ة وآفاق 
تعزيزه���ا ب���ني البلدين في 
مختل���ف املج���االت باعتبار 
اململكة أكبر ش���ريك رئيسي 

لبريطانيا في املنطقة.
الزيارة  ويتضمن جدول 
مناقشة عدة قضايا من بينها 
العس���كري  التعاون  تعزيز 
إلى  التعليم إضافة  وقضايا 
مباحث���ات تتعل���ق بحوار 
األديان ترتكز على مضامني 
امللك عبداهلل  رس���الة مركز 
بن عبدالعزيز الدولي للحوار 
القائم���ة على  بني األدي���ان 
الوسطية واالعتدال والتسامح 
وتشجيع احلوار بني الثقافات 
واألديان باإلضافة إلى امللفات 

التجارية.
وكان ولى العهد البريطاني 
قام أمس األول بجولة في قصر 
العوجا التاريخي شاهد خاللها 
العديد من الص���ور واآلثار 
التاريخية للملك املؤس���س 
عبدالعزيز وملدينة الرياض.

وكان األمير تشارلز وصل 

الرياض � وكاالت: استقبل 
امللكي األمير  صاحب السمو 
س���لمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي 
في مزرعته بالدرعية مساء 
أمس األول األمير تش���ارلز 
ولي عه���د بريطانيا والوفد 

املرافق له.
وقال���ت وكال���ة األنب���اء 
الس���عودية )واس( في بيان 
الس���عودي  لها إن اجلانبني 
والبريطان���ي بحث���ا خالل 
اللقاء »العالقات املتميزة بني 
اململكتني، وسبل تعزيزها في 

مختلف املجاالت«.
كما اس���تعرض اجلانبان 
الس���احتني  التطورات على 
اإلقليمي���ة والدولية وتبادال 
األحاديث الودية حول القضايا 

ذات االهتمام املشترك.
وكانت مصادر رس���مية 
في الس���فارة البريطانية في 
الزيارة  أن  الرياض ذك���رت 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مستقبال ولي العهد البريطاني األمير تشارلز        )واس(ته���دف إلى تعزي���ز عالقات 

»اإلدارية العليا« تؤجل دعوى حّل »الوطني« لـ 20 أبريل املقبل

»صباحي« يشترط تشكيل حكومة محايدة للمشاركة في االنتخابات

األمانة العامة تدرس نقل مقر اجلامعة العربية من ميدان التحرير

براءة  جرانة واملغربي في قضيتي االستيالء  على أراضي  الدولة

»اإلخوان« و»السلفيون« يرفضون دعوة »أبوإسماعيل« 
خلوض االنتخابات بقائمة »إسالمية« موحدة

الس���فراء  رفض عدد من 
الدائمني بجامعة  واملندوبني 
الدول العربية التعليق حول 
ما ورد بشأن املقترحات املقدمة 
لنقل مقر اجلامعة إلى إحدى 
عواص���م ال���دول اخلليجية، 
املواقع  كما نشر على بعض 
اإلخبارية، أو بناء مبنى جديد 
للجامعة في أي منطقة نائية، 
بعيدا عن ميدان التحرير وما 
يحيط���ه من أحداث ش���غب 
مقلقة، وقالوا في تصريحات 

ل��»األنباء« إنهم لم يتم تبليغهم 
رس���ميا بهذا املوضوع، ولم 
تتم مناقشته حتى اآلن داخل 
مقر جامع���ة الدول العربية، 
لكن مصادر ديبلوماسية في 
»جامعة الدول العربية« كشفت 
أن األمانة العامة تدرس تلك 
املقترحات، مبينة أن عددا من 
الدول اخلليجية طلبت نقل مقر 
اجلامعة إلى إحدى عواصمها 
مؤقتا، حتى تهدأ األوضاع في 
مصر، أو نقل مقر اجلامعة في 

مبنى جديد في إحدى ملناطق 
النائية ف���ي القاهرة. وأكدت 
املصادر أن مناقشة االقتراح 
القمة  س���تتم في اجتماعات 
العربية املقبلة، التي تنعقد في 
الدوحة نهاية مارس اجلاري. 
وقال مصدر مسؤول في األمانة 
العامة جلامعة الدول العربية 
إن اجلامعة العربية بدأت فعال 
اآلن في دراسة مجموعة من 
الدول  املقترحات تقدمت بها 
األعضاء موضحا أن األحداث 

األمنية املتواصلة على مدار 
العام���ني املاضي���ني مبيدان 
التحرير ووقوع مبنى جامعة 
العربي���ة في محيطه  الدول 
يعرضها ألخط���ار متواصلة 
خاصة في ظل توافد مسؤولني 
عرب وأجانب عليها بشكل شبه 
يومي، الفتا إلى أن هذا الوضع 
اخلطير أمنيا دفع بعض الدول 
العربية للتقدم بتلك املقترحات 
واحللول البديلة. وعبر اتصال 
هاتفي مع »األنباء« أكد السفير 

عدنان عيسى اخلضير األمني 
العام املساعد للشؤون اإلدارية 
واملالية بجامعة الدول العربية 
انه مازال موجودا مبقر اجلامعة 
وهناك اجتماعات داخل قاعات 
اجلامعة وكذل���ك املوظفون 
واإلداريون ي���ؤدون عملهم 
بشكل طبيعي. ولم يعترض 
احد طريقهم. وأضاف: ومنارس 

عملنا بشكل طبيعي.

القاهرة ـ هناء السيد  ٭

القاهرة � أ.ش.أ: أصدرت 
محكم����ة جناي����ات اجلي����زة 
في جلس����تها املنعقدة أمس 
حكمها ببراءة وزير السياحة 
األسبق زهير جرانة ووزير 
اإلسكان األسبق أحمد املغربي 
ورجل األعمال اإلماراتي هشام 
احل����اذق )ه����ارب( ورئيس 
اجلهاز التنفيذي لهيئة التنمية 
السياحية خالد محمد مخلوف، 
في قضيتني تتعلقان باتهامهم، 
بالتربح واإلض����رار العمدي 
باملال العام واالستيالء وتسهيل 
االستيالء على أراضي الدولة. 
وكانت النيابة العامة قد أسندت 

في القضية األولى إلى زهير 
جرانة تهمة تسهيل االستيالء 
على 5 ماليني متر مربع لصالح 
هشام احلاذق مبنطقة العني 
الس����خنة، وأوضحت النيابة 
في قرار االتهام أن جرانة قام 
بتخصيص أرض مساحتها 
5 ماليني متر مربع في مدينة 
العني السخنة لصالح شركة 
النعيم التي ميتلكها احلاذق، 
بسعر دوالر واحد للمتر باألمر 
املباش����ر، باملخالفة للقواعد 
املنصوص عليها قانونا والتي 
توج����ب تخصيص األراضي 
مبوجب مزايدات ألعلى سعر، 

حيث بلغ سعر بيع املثل في 
ذات التوقيت )عام 2007( 10 
دوالرات للمتر الواحد، األمر 
الذي كان من شأنه إهدار املال 
العام وتربيح احلاذق باملخالفة 
للقانون. وتضمنت القضية 
الثانية اته����ام أحمد املغربي 
وزهير جرانة وخالد مخلوف، 
بالتربح واإلضرار العمدي باملال 
العام واالستيالء على أراضي 

الدولة بالغردقة.
م����ن جهة أخ����رى، قررت 
احملكمة االدارية العليا برئاسة 
رئيس مجلس الدولة جبريال 
عبدامل����الك تأجي����ل الدعوى 

املطالبة بتفس����ير حكم حل 
احلزب الوطني فيما يتعلق 
بأيلولة ممتلكاته إلى الدولة 
وأوضاع الصحافيني العاملني 
بجريدة »الوطني اليوم« إلى 
جلس����ة 20 ابريل املقبل.  في 
غضون ذل����ك، أعلن املتحدث 
باسم أس����ر شهداء ثورة )25 
يناير( بالسويس علي جنيدي 
عن قيامه وأسر شهداء السويس 
بالتقدم ببالغ للمحامي العام 
لنيابات الس����ويس يتهم من 
خالله رج����ل األعمال ابراهيم 
ف����رج وأوالده املتهمني بقتل 
شهداء السويس بتهديد أسر 

الشهداء من أجل إجبارهم على 
التنازل عن القضية.

وقال علي جنيدي ان ذلك 
جاء بعد قي����ام رجل األعمال 
وأوالده باالتص����ال بعدد من 
أسر الشهداء وتهديدهم أنهم 
سيقومون باالعتداء عليهم في 
حالة عدم قيام أسر الشهداء 
بالتن����ازل لرج����ل األعم����ال 

وأوالده.
يذكر أن محكمة جنايات 
السويس قررت تأجيل قضية 
محاكمة املتهمني بقتل شهداء 
الس����ويس جللسة 19 مارس 

اجلاري.

القاهرة � وكاالت: تش���هد 
الساحة السياسية املصرية، 
على خلفية مظاهرات »الفرصة 
األخيرة« بالقاهرة وعدد من 
احملافظات أمس األول، مساعي 
حثيث���ة للتمهيد الس���تعادة 
أج���واء احلوار ب���ني الفرقاء 
السياسيني، في الوقت الذي 
قام الرئيس د.محمد مرس���ي 
بزيارة إلى محافظة سوهاج 
بصعيد مص���ر، والتي تنظر 
إليها بعض قوى املعارضة على 
أنها جزء من احلملة االنتخابية 
املبكرة جدا جلماعة اإلخوان 
املسلمني استعدادا النتخابات 
مجلس النواب التي كان مقررا 
انطالقها في ابريل املقبل قبل 
أن يصدر القضاء حكما بوقفها 
حتى إش���عار آخر. ففي إطار 
التفاعالت الداخلي���ة للتيار 
اإلسالمي، رفض حزبا »احلرية 
والعدالة« الذراع السياس���ي 
لإلخوان، والنور »الس���لفي« 
دعوة مؤسس »حتالف األمة« 
املكون من 7 أحزاب إسالمية، 
الشيخ حازم صالح أبوإسماعيل 
خلوض االنتخابات البرملانية 

املقبلة على قائمة واحدة.
واس���تبعد عضو املجلس 
الرئاسي حلزب النور د.محمد 

إبراهيم منصور أن يخوض 
ال���ذي يتزعمه  حتالف األمة 
أبوإس���ماعيل، وحزب النور 
»السلفي« االنتخابات البرملانية 

على قائمة واحدة.
ووص���ف »إبراهي���م« في 
تصريحات خاصة ل� »اليوم 
السابع«، دعوة أبوإسماعيل 
بأنه���ا: »أش���به م���ا تك���ون 
بالتصريحات اإلعالمية، ومن 
يريد أن يتحالف مع حزب فعليه 
أن يتواصل معهم بصورة ودية 

وليس من خالل اإلعالم«.
وأضاف بالقول: »في حالة 
»حتالف األمة« وحزب »احلرية 
والعدالة« وحزب »النور« في 
قائمة واحدة سيخسر اجلميع 
فالتحالفات تعن���ي التوحد، 
وأن تض���م القائم���ة الوحدة 
فكرا وأداء سياس���يا موحدا 
حتى يقبل الن���اس على هذا 
التحالف«، مضيفا: »ولكن أداءنا 
السياسي يختلف عن حزب 
احلرية والعدالة وعن الشيخ 
حازم أبوإسماعيل، مما يعني أن 
حتالفنا معا سيرفضه الناس«. 
وتابع قائال: »ألن حتالف هذه 
القوي س���يؤدي إلى ما سماه 
»كوكتيال« ال يستسيغه كثير 
م���ن الناس، مما يعني أن هذا 

التحالف مستبعد«.
من ناحيته، ق���ال عضو 
الهيئ���ة العليا حلزب احلرية 
والعدالة د.فريد إسماعيل ان: 
»خوض اإلسالميني االنتخابات 
البرملانية املقبلة بقائمة واحدة 
سيقلل من نسبتهم في البرملان 
املقب���ل، حي���ث أقصى درجة 
ممكن أن حتصل عليها قائمة 
اإلسالميني 50% ولن تزيد عن 
ذلك«. وتابع قائال: »من مصلحة 
اإلسالميني خوض االنتخابات 
البرملانية بقوائم متعددة ضاربا 
املثل بتعدد قوائم اإلسالميني 
في البرملان املاض���ي«، الفتا 
إلى ان حزب احلرية والعدالة 
والتحالف اإلسالمي الذي ضم 
كال من حزب النور واألصالة 
والبناء والتنمية قد حصلوا 

جميعا على قرابة %75.
على صعيد مواز، اشترط 
مؤسس التيار الشعبي وعضو 
جبهة اإلنقاذ الوطني حمدين 
صباح���ي تش���كيل حكومة 
محايدة، ووج���ود نائب عام 
مستقل للمشاركة في العملية 
االنتخابية، وق���ال صباحي، 
على هامش حضوره املؤمتر 
الع���ام األول حلزب التحالف 
الش���عبي، أمس األول بنقابة 

الصحافيني »ان املش���اركة ال 
تتوقف فقط على تعديل قانون 

االنتخابات«.
وكان حزب »النور« أعلن 
موافقته على حضور املائدة 
املستديرة التي دعت إليها جبهة 
اإلنقاذ الوطني، ملناقشة كيفية 
اخلروج من األزمة السياسية، 
وقال األمني العام للحزب جالل 
املرة انه احل���زب أبلغ جبهة 
اإلنقاذ مبوافقته على احلوار، 
على أساس اجلدية والتعهد 
بتنفيذ ما يتم االتفاق عليه، 
فيما نوه األمني العام املساعد 
للحزب د.شعبان عبدالعليم، 
أن االتصاالت مازالت مستمرة 
بني قي���ادات اجلبهة وجماعة 
اإلخوان املسلمني، متهيدا إلجراء 
حوار وطني موسع، خالل األيام 
املقبلة، فيما برر نقيب احملامني 
سامح عاشور استثناء »احلرية 
والعدالة« من الدعوة حلضور 
املائدة املستديرة، لكونه حزب 
الس���لطة، وقال: »ان األطراف 
املشاركة ال تريد اجللوس معه 
أو مع مؤسسة الرئاسة، دون 
حتقيق الضمانات التي طالبت 

بها جبهة اإلنقاذ«.
وفي سياق متصل، أعلن 
املتحدث الرسمي حلزب مصر 

ولي���د عبداملنعم عن ترحيب 
احلزب بالدعوة التي أطلقتها 
جبهة اإلنق���اذ إلى احلوار مع 
أربعة أحزاب هي: النور، مصر 
القوية، حزب مصر، اإلصالح 
والتنمية، مشيرا الى ان احلوار 
من املبادئ الرئيسية التي يؤمن 
بها احلزب كوسيلة للخروج 
من األزم���ة والوص���ول إلى 

االستقرار.
وتوق���ع عبداملنع���م، في 
تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوسط، أن تتركز مناقشات 
احلوار ح���ول املش���اركة أو 
املقاطع���ة النتخابات مجلس 
النواب، كما سيتطرق احلوار 
الى ضرورة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية والبحث في كيفية 
اخلروج من األزمة، معربا عن 
أمله في جناح األحزاب املدعوة 
للحوار في إقناع اجلبهة بخوض 

االنتخابات النيابية.
وعلى الصعيد الرس���مي، 
ترأس الرئيس د.محمد مرسي 
أمس مبقر محافظة سوهاج 
اجتماعا وزاريا بحضور رئيس 
مجلس الوزراء د.هشام قنديل 
و14 وزيرا ومحافظي الصعيد 
حيث مت تدشني اخلطة التنفيذية 

لتنمية محافظات الصعيد.

»الپنتاغون«: تبني 14 محطة صواريخ مضادة 
للصواريخ الكورية الشمالية

الدول اإلسالمية توافق على إعالن »تاريخي« 
لألمم املتحدة حول املرأة

أثارت وزارة الدف����اع األميركية )الپنتاغون( 
قلق األميركيني اول من امس بعد االعالن املفاجئ 
عن تخصيص زيادة طارئة في االنفاق لبناء 14 
محطة للصواريخ املضادة للصواريخ النووية 
على الرغم من اخلفض االجباري العام في ميزانية 
الوزارة طبقا لقوانني خفض االنفاق احلكومي في 

الواليات املتحدة.
وقال وزير الدفاع تش����ك هاغ����ل ان الزيادة 
في االنفاق س����تذهب لتعزيز املنظومة الدفاعية 
املخصصة ملواجه����ة الصواريخ النووية لكوريا 
الش����مالية »بعد التطور الذي فاق كل التوقعات 
وال����ذي حققته كوريا الش����مالية في قدراتها في 
مجال صنع األسلحة النووية والصواريخ العابرة 
للق����ارات«، كما أعلن الوزير زيادة عدد الس����فن 
األميركية احلاملة للصواريخ املضادة للصواريخ 

والتي حتيط بكوريا الشمالية.
وقال هاغل في تفسير ذلك ان الواليات املتحدة 
ترغب في البقاء امام البرنامج النووي والصاروخي 
الكوري الشمالي بخطوة حتسبا لكل االحتماالت 
فيما قال مساعده جيمس ميللر في بيان منفصل ان 
الدفعة األولى من النفقات في اإلجراءات األميركية 
اجلديدة ستكلف نحو مليار دوالر وان املزيد من 
احملطات ستشيد في مرحلة الحقة السيما في والية 

آالس����كا. وأوضح الوزير االميركي ان اإلجراءات 
اجلديدة تهدف ال����ى تأكيد نية الواليات املتحدة 
الوفاء بالتزاماتها جتاه أصدقائها وحلفائها بقدر 
ما تهدف الى اثبات رفض واش����نطن للخطوات 
االستفزازية املتزايدة التي تقوم بها بيونغ يانغ 

في اآلونة االخيرة.
وقال هاغل »نريد ان نبرهن للعالم اننا نرفض 

العدوان واننا سنواجهه«.
وهيمن اخلبر على نشرات محطات التلفزيون 
األميركية على نحو أعاد الى أذهان املش����اهدين 
األميركيني الى ذكريات احلرب الباردة مع االحتاد 

السوفييتي قبل انهياره في عام 1991.
وقالت محط����ة »ايه.بي.س����ي« التلفزيونية 
األميركية ان منظومة الصواريخ املضادة للصواريخ 
املقامة في الوالي����ات املتحدة لم تبرهن على اي 
فعالي����ة مميزة في آخر التجارب الش����املة التي 
أجريت لها خالل فترة رئاس����ة الرئيس جورج 

بوش التي انتهت في عام 2008.
وأوضح ميللر ان احملطات الصاروخية اجلديدة 
تشكل اخلطوة األولى من خطوات تعزيز منظومة 
الدفاع الصاروخي لدرء اي هجوم نووي ميكن ان 

تتعرض له الواليات املتحدة.
واشنطنـ  أحمد عبداهلل  ٭

 نيويورك � أ.ف.پ: اتفقت الدول اإلس����المية 
والغربية أمس األول على جتاوز خالفاتها لالتفاق 
على اعالن تاريخي لالمم املتحدة يتضمن مدونة 

سلوك ملكافحة العنف ضد النساء.
وفي ختام مفاوضات استمرت اسبوعني في 
نيويورك، وافقت ايران وليبيا والسودان ودول 
إس����المية اخرى كانت متحفظة جدا، على ادراج 
فقرة في االعالن تنص على ان العنف ضد النساء 
والبنات ال ميكن تبريره باي »عادات او تقاليد او 

اعتبارات دينية«.
في املقابل قدم����ت الدول الغربية وخصوصا 
البلدان االسكندنافية التي كانت تدفع باجتاه تبني 
نص صارم، تنازالت في الفصل املتعلق بحقوق 

مثليي اجلنس واحلقوق اجلنسية.
وشارك اكثر من ستة آالف مندوب من املجتمع 
املدني في هذه الدورة السابعة واخلمسني للجنة 
االمم املتحدة للوضع املرأة، التي بدأت في الرابع 

من مارس، ووصفت رئيسة هيئة االمم املتحدة 
للنساء ميشال باشليه االجتماع »بالتاريخي«.

واعلن عن االتفاق بعد كش����فت باشليه انها 
ستس����تقيل من رئاسة هذه الهيئة وستعود الى 
بلدها تشيلي، وقالت في تغريدة نشرتها هيئة 
االمم املتحدة للنس����اء على حسابها على موقع 
تويتر »هذه آخر جلنة لي حول الظروف القضائية 
واالجتماعية للمرأة، انا عائدة الى بلدي«، واكدت 
الرئيسة التشيلية السابقة ان قرارها باالستقالة 

اسبابه شخصية من دون ان توضحها.
 وقال ديبلوماس����يون ان اي����ران والڤاتيكان 
وروسيا ودول مسلمة ش����كلت تكتال الضعاف 
بيان يدعو الى فرض معايير قاسية بشأن العنف 

ضد النساء والبنات.
ووصف االخوان املسلمون املصريون الوثيقة 
املقترحة بانها منافية لالس����الم وحذروا من انها 

ميكن ان تؤدي الى »انهيار كامل للمجتمع«.

طهران تخول قياداتها العسكرية الرد الفوري 
على التهديدات اخلارجية

طهران � وكاالت: أكد املتحدث باس����م القوات 
املسلحة اإليرانية البريجادير مسعود جزايري ان 
القيادات االيرانية باتت مخولة بالرد الفوري على 

جميع تهديدات من وصفهم بأعداء إيران.
ونقل����ت وكالة أنباء »ف����ارس« اإليرانية عن 
جزايري قوله ان مقاومة املنطقة »للتدخل اخلارجي 
في شؤونها« بلغت حدا من النضج السياسي، وانها 
لن تركع امام األنظمة املستبدة، الفتا الى ان كاًل 
من بريطانيا وفرنسا والدول الرجعية باملنطقة، 
هم اخلاسرون النهائيون في احلرب على سورية، 
كما شدد على ان ايران تتبنى اآلن سياسة العصا 
واجلزرة، وأن هذه الدول ستصبح نادمة على ما 
قامت به من عمليات وصفها باإلرهابية في سورية، 
فيما اس����تبعد احتمال استسالم سورية حكومة 

وشعبا في مواجهة تلك العمليات.
إلى ذلك، ذكر تلفزيون العالم اإليراني ان العميد 

جزائري سخر من تصريحات بعض قيادات اسرائيل 
التي تهدد ايران وق����ال ان قياداتنا مخولة بالرد 
الفوري على جميع تهديدات العدو وإن ردها سيفقد 

العدو القدرة على التفكير.
وأضاف ان ايران حتظى بقوات مسلحة شعبية 
بل تعتبر اكثر القوات املسلحة شعبية بالعالم قوة. 
وخاطب العميد جزايري املس����ؤولني االميركيني 
قائال يا سيد اوباما ال تخطئ لقد وضعنا جميع 
خياراتنا على الطاولة ايضا وعليك العودة الى 
ارض����ك قبل ان تتورط اكثر مم����ا انت عليه في 
مس����تنقع املنطقة. من جهة اخرى، تدشن ايران 
اليوم املدمرة »جم����اران2« في مياه بحر قزوين 
شمال البالد برعاية الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد ورئيس هيئة االركان املشتركة في القوات 
املسلحة االيرانية اللواء فيروز آبادي ووزير الدفاع 

االيراني احمد وحيدي.


