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 واشـــنطن ـ أ.ش.أ: أكد الرئيس األميركي 
باراك أوباما أنه يصلي هو وزوجته من أجل 
شـــفاء املبعوث األميركي ريتشارد هولبروك 

الذي خضع لعملية جراحية في القلب.
  ونقلت شبكة «بي.بي.سي» اإلخبارية امس 
عن أوباما وصفه لهولبروك،  مبعوثه اخلاص 
إلى أفغانســـتان وباكستان، بأنه ميثل «قامة 

رفيعة» في السياسة اخلارجية األميركية وأنه 
عضو بارز في فريقه. وأشارت الشبكة إلى أن 
هولبروك (٦٩ عاما) خضع جلراحة طويلة أول 
من أمس إلصالح متزق في شريانه االورطى، 
بعـــد تعرضه ألزمة مفاجئة خالل عمله مبقر 
وزارة اخلارجية األميركية، وأفادت تقارير بأن 
حالته مستقرة لكنها حرجة مبستشفى جامعة 

جورج واشنطن بالعاصمة األميركية. وقالت إن 
هولبروك كان قد عمل مبعوثا لعدد من رؤساء 
الواليات املتحدة من احلزب الدميوقراطي، لكنه 
اكتسب شهرة أوسع حني لعب دوره كمهندس 
اتفاق السالم في دايتون والتوصل إلى إنهاء 
احلرب في البوسنة والهرسك عام ١٩٩٥ ويطلق 

عليه لقب «كيسنجر البلقان». 

 أوباما: نصلي أنا وزوجتي من أجل شفاء هولبروك

 تسريبات ويكيليكس 
 الخارجية األميركية تنشر
  إحدى وثائق «ويكيليكس»

  
  واشنطن ـ أحمد عبداهللا

  تعرضت وزارة اخلارجية االميركية لالنتقاد والتهكم 
في أجهــــزة اإلعالم بعد ان تبــــني انها وضعت على 
موقعها اإللكتروني وثيقة تسربت الى العلن عبر موقع 
«ويكيليكس». وتتعلق الوثيقة بسياســــة الواليات 
املتحدة جتاه البلدان املطلــــة على البحر الكاريبي. 
وبينما رفضت الوزارة التعليق على اخلطأ فإن أحد 
معلقي البرامج الســــاخرة في محطة تلفزيونية قال 
ضاحكا ان على الوزارة ان تقاضي نفسها اآلن مشيرا 
الى تهديدات اإلدارة مبقاضاة املوقع ومديره جوليان 

اساجن بتهمة تهديد األمن القومي للبالد.
  من جهــــة اخرى، قالت احملاميــــة االميركية التي 
تتولى الدفاع عن اساجن جنيڤر روبنسون ان واحدة 
من الســــيدتني وتدعى آنــــا آردن اوقفت تعاونها مع 
الشرطة حينما رأت الكيفية التي تطورت بها الشكوى 
وتركت البلدان األوروبية التي كانت تتنقل بينها الى 
قرية بالضفة الغربية حيث تقوم بعمل تطوعي مع 

الفلسطينيني.
  واختــــارت آردن قرية يعنــــون الصغيرة حيث 
ال يتكلم الســــكان اللغة االجنليزية وليســــت لديهم 
محطات استقبال اتصاالت الهواتف النقالة او خدمة 

االنترنت.
  وترفض آردن منذ ان تفجرت قصة «ويكيليكس» 

في أجهزة اإلعالم اإلدالء بأي تصريحات صحافية. 

 أوباما يندد بتسريبات ويكيليكس بشدة 
ومظاهرات في العالم لدعم أسانج

  
  عواصم - وكاالت: دان الرئيس االميركي باراك اوباما للمرة 
الثانية، امنا بشدة هذه املرة، تسريبات البرقيات الديبلوماسية 
االميركية التي نشرها موقع «ويكيليكس» معتبرا انها «مؤسفة»، 
فيما دعا مناصرو مؤسس املوقع جوليان اساجن الى تظاهرات 

للضغط من اجل االفراج عنه.
  وعبـــر أوباما عن تعليقات مماثلة خـــالل اتصاله بنظيره 
املكســـيكي فيليبي كالديرون امس االول للتهنئة على ما قام 

به فيما خص مؤمتر كانون حول املناخ.
  في املقابل دعا مؤيدو اساجن في اسبانيا الى تظاهرات في 
العالم للضغط من اجل االفراج عنه في لندن حيث انه موقوف 
في انتظار تســـليمه احملتمل الى السويد حيث يالحق بتهمة 

االغتصاب.
  وفي بيان حمل عنـــوان «من اجل احلرية قولوا ال الرهاب 

الدولة» دعا الى االفراج عن اساجن.
  وفي هولندا، جتمع نحو ٧٥ شـــخصا في وسط امستردام 
تعبيرا عن تأييدهم لويكيليكس كما قال الناطق باسم الشرطة 

روب دير فني لوكالة فرانس برس.
  وفي البيرو جتمع عشـــرة من انصار اساجن بشكل سلمي 

امام السفارة البريطانية في ليما.
  كذلك احتشد عشرات املتظاهرين أمس األول خارج أبواب 
القنصلية البريطانية في مدينة ساو باولو البرازيلية للمطالبة 
بإطالق سراح أساجن من السجن. وكان آالف االستراليني خرجوا 
الى الشـــوارع ملطالبة السلطات الســـويدية بإسقاط اتهامات 

التحرش اجلنسي املوجهة ألساجن. 

 ألمانيا تعتبر تركيا أكبر مما ينبغي
  وغير عصرية كما يجب لالنضمام لـ«األوروبي»

  
  برلنيـ  رويترز: ذكرت مجلة «دير شبيغل» االملانية اول من امس 
نقال عن برقيات ديبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» 
االلكتروني ان كبار الديبلوماسيني االملان يعتبرون تركيا اكبر مما 

يجب وغير عصرية مبا يكفي لالنضمام لالحتاد االوروبي.
  وقالت املجلة ان هذه التعليقات اظهرت وجود شـــكوك لدى 
وزير اخلارجية االملاني غيدو فيســـترفيله اقوى مما كان يعتقد 
من قبل ان تركيا ســـتنجح في محاولتها لالنضمام الى االحتاد 

االوروبي.
  وذكرت «دير شبيغل» ان فيسترفيله ادلى بالتصريحات التي 
نشرها «ويكيليكس» لوزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 

في نوفمبر ٢٠٠٩ بعد توليه منصبه اجلديد مباشرة.
  وقالت ان نصوص االجتماعات اظهرت قول فيسترفيله لكلينتون 
انـــه اذا كان الملانيا ان تأخذ قرارا بشـــأن انضمام تركيا لالحتاد 
االوروبي فإن االجابة ســـتكون ال، واضافت ان فيسترفيله يرى 

ان تركيا ليست عصرية مبا يكفي.
  يذكر أن تركيا بدأت مفاوضات رسمية لالنضمام لالحتاد االوروبي 
في ٢٠٠٥، لكن شكوكا في بعض العواصم بشأن قبول دولة مسلمة 

تضم ٧٤ مليون نسمة حالت دون ترحيب اوروبا بها.
  وتتقـــدم محادثات االنضمام ببطء بســـبب رفض تركيا فتح 
موانيها ومطاراتها امام حركة املرور من قبرص في الوقت الذي 
يفرض فيـــه االحتاد االوروبي حصارا علـــى اجليب التركي في 

شمال قبرص. 

 موسوي: تسريبات 
ويكيليكس تكشف «ضعف» إيران

  
ــد  ــد القائ ــر اح ــران ـ أ.ف.پ: اعتب   طه
ــوي  ــني موس ــي املعارض مير حس اإليران
ــربها موقع ويكيليكس  ــق التي س ان الوثائ
ــم حكومة  ــران، واته ــف «ضعف» إي تكش
ــتفزازية إزاء  ــة اس ــران بانتهاج سياس طه

جيرانها العرب.
ــع «كالم  ــي حديث م ــوي ف   وقال موس
ــرة املعارضة على االنترنت ان  ــبز» نش س
«بعض تلك الوثائق تظهر ان وضعنا ضعيف 
ــة املغامرة» التي  ــبب سياس في املنطقة بس
ــس محمود احمدي  ــا حكومة الرئي تنتهجه

جناد.
ــوي حكومة الرئيس احمدي    واتهم موس
ــوف» وبانها  ــض على اخل ــاد «بالتحري جن
و«تروج  ــة»  ــية ضعيف «ديبلوماس متارس 
لصورة مبالغ فيها عن قوة ايران العسكرية» 

في املنطقة.
  واضاف «انهم نسوا اقامة عالقات بناءة 
مع دول املنطقة وليس لدينا حلفاء حقيقيون 

بني جيراننا».
ــى وثائق  ــير ال ــوي يش   ويبدو أن موس
ــادت بأن  ــس وأف ــع ويكيليك ــربها موق س
ــوا الواليات  ــادة اخلليج العرب دع معظم ق
املتحدة للتدخل لوضع حد للبرنامج النووي 

اإليراني املثير للجدل.

 موسكو رصدت قتلة 
ليتفيننكو ولندن طالبتها 

بعدم التحرك 
  

  لندن ـ عاصم علي
ــية  ديـبلوماس وثـيـقة    أفـادت 
مؤرخة في العام ٢٠٠٦ كشفها موقع 
ــيا أكدت أنها  ويكيليكس بأن روس
ــة املفترضني للعميل  ــدت القتل رص
الروسي السابق الكسندر ليتفيننكو 
ــموما في لندن  قبل ان يقضي مس
ــن البريطانيني  ــه، لك في العام نفس
ــارت  طلبوا منها عدم التحرك. واش
وثيقة ديبلوماسية ارسلتها السفارة 
ــنطن  االميركية في باريس الى واش
ــرتها  ونش  ٢٠٠٦ ــمبر  ديس ــي  ف
صحيفة «ذي غارديان»، الى «عشاء 
ــفير الواليات املتحدة  ودي» بني س
ــري كرامتون  ــة اإلرهاب هن ملكافح
ــة الروسية  واملمثل اخلاص للرئاس
اناتولي سافونوف. واوردت الوثيقة 
ان «سافونوف اوضح ان السلطات 
ــدن علمت بوجود  ــية في لن الروس
افراد ينقلون مواد مشعة في املدينة 
ــن البريطانيني ابلغوا  والحقتهم، لك
ــم يخضعون للمراقبة  (الروس) أنه

قبل أن يحصل حادث التسميم». 

 مبارك: االنتخابات شهدت سلوكيات سلبية ونسعى لتغييرها لألفضل
 القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت

  أقر الرئيس املصري حسني مبارك امس ان االنتخابات البرملانية 
األخيرة شـــهدت بعض التجاوزات لكنه ألقى باللوم على املرشحني 
وأنصارهم، واعدا ان يعمل البرملان املقبل على الدفع نحو مزيد من 
الدميوقراطيـــة. وقال مبارك في كلمة أمام اجتماع الهيئة البرملانية 
للحزب الوطني الدميوقراطي احلاكم «هذه االنتخابات شهدت سلوكيات 
سلبية ومرفوضة من بعض املرشحني ومؤيديهم ونسعى جاهدين 

لتغييرها إلى األفضل».
  وأضاف مبارك انه يدين تلك السلوكيات التي «حاولت االفتئات 

على إرادة الناخبني باستخدام املال واللجوء للعنف والترهيب».
  إال ان مبـــارك أصر على أن انتخابات مجلس الشـــعب متت «في 
الغالـــب األعم من الدوائر مبا يتفق مع صحيح القانون واإلجراءات 

وبعيدا عن العنف واالنحراف والتجاوز».
  وتابـــع قائال «إن هذه االنتخابات مبا كشـــفت عنه من إيجابيات 

وسلبيات هي خطوة مهمة على الطريق».
  واشار مبارك في أن «احلزب الوطني استعد لالنتخابات األخيرة 
بعمـــل تنظيمي جاد ومتجدد أفرز قيادات وكوادر قادرة على حتمل 
املســـؤولية وانتقل ملرحلة جديدة تضـــع االلتزام احلزبي فوق أي 

اعتبار آخر».
  وأضاف «اآلن وقد انتهت االنتخابات مبا يصاحبها من صخب معتاد 
منذ بدايات القرن املاضي، فإن علينا أن نتعلم من دروسها كي نخلص 
ملا ميكن اتخاذه من إجراءات على املستويني التشريعي والتنفيذي 

لندفع بتجربتنا الدميوقراطية الى خطوات أبعد إلى األمام».

  وانتقد الرئيـــس املصري مقاطعة بعض األحـــزاب لالنتخابات 
البرملانية، وقال «كرئيس ملصـــر كنت أود لو حققت باقي األحزاب 
نتائج أفضل.. وكنت أود لو لم تهدر جهودها في اجلدل حول مقاطعة 
االنتخابات ثم التوجه خلوضها واملشـــاركة فيها، ثم إعالن البعض 

االنسحاب منها تشكيكا في نتائجها».
  واحتجت جماعة اإلخوان املسلمني وحزب الوفد الليبرالي املعارض 
على عمليات تزوير في اجلولة األولى وانسحبا من جولة اإلعادة.

  وقال مرشحون إن عمليات تزوير جرت إلجناح أكبر عدد ممكن 
من املعارضني في جولة اإلعادة بعد أن أوشـــك مجلس الشـــعب أن 
يكون مشكال من احلزب الوطني وحده تقريبا، لكن احلكومة قالت 

ان االنتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
  ودعا مبارك «احلزب الوطني وباقي األحزاب للتمعن في دروس 
هذه االنتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعما للتعددية وإثراء حلياتنا 
احلزبية والسياسية كهدف نلتزم به ال نحيد عنه ونواصل السعي 

من أجله».
  وكان األمني العام للحزب الوطني رئيس مجلس الشورى صفوت 
الشريف قد أعلن خالل اللقاء احلزبي ان لقاء مشتركا ملجلسي الشعب 
والشورى سيعقد في ١٩ اجلاري فضال عن انعقاد املؤمتر العام السنوي 

للحزب الوطني خالل الفترة من ٢٥ الى ٢٧ من الشهر نفسه.
  وكانت اللجنة العليا لالنتخابات قد اعلنت في السادس من الشهر 
اجلاري النتائج النهائية النتخابات مجلس الشعب مبرحلتيها والتي 
تصدرها احلزب الوطني احلاكم بفوزه بـ ٤٢٠ مقعدا، فيما حصلت 

أحزاب املعارضة على ١٥ مقعدا وفاز املستقلون بـ ٦٩ مقعدا. 

 مع قرب األعياد.. المسيحيون
  في العراق يعيشون حالة من الذعر

  
ــيحيني بأعياد امليالد  ــم احتفاالت املس ــداد ـ د.ب.أ: مع قرب موس   بغ
ــون حالة من اخلوف  ــيحيون في العراق يعيش والعام اجلديد اليزال املس
والذعر بعد األحداث املأساوية املرعبة التي حدثت في كنيسة سيدة النجاة 

وحصدت نحو ١٥٠ مسيحيا بني قتيل وجريح في ٣١ اكتوبر املاضي.
  وأعلنت السلطات االمنية والعسكرية أنها وضعت خططا أمنية حلماية 
ــيحيني وتهيئة األجواء لهم  الكنائس واألديرة في أرجاء البالد حلماية املس

ألداء طقوسهم خالل احياء اعياد امليالد والسنة اجلديدة.
ــج احتفاالتهم بأعياد امليالد هذا  ــيحيون برنام   ويتوقع ان يقلص املس
ــار اليوم التالي  ــى اداء قداس منتصف الليل في نه ــام واالقتصار عل الع
ــكل محدود داخل املنازل بسبب االوضاع األمنية غير  وتبادل التهاني بش
ــتهدافهم. وتتزامن احتفاالت املسيحيني هذا  ــتقرة والتخوف من اس املس
العام مع انطالق دعوات جلمع املسيحيني في العراق في مدينة واحدة في 

منطقة سهل نينوى في مدينة املوصل من اجل توفير احلماية لهم.
ــكال وردة إن  ــان باس ــتار حلقوق االنس ــة جمعية عش   وقالت رئيس
«احلديث عن إقامة مدينة خاصة باملسيحيني يطرح حاليا لكن ليس بشكل 
ــيني  ــبب عدم وجود رؤية واضحة لدى القادة الدينيني والسياس قوي بس
ــيحيني حول هذا املوضوع واعتقد ان هذا املوضوع بحاجة الى اتفاق  املس
حقيقي بني اجلميع من اجل التوصل الى هذا احلل، كما ان علينا االعتراف 
ــيحيني حاليا ضعيفة وبدون برامج واضحة وهي  ــؤون املس بأن إدارة ش

بحاجة الى رؤية حقيقية ملناقشة املأساة ومواجهة اخلطر».
ــص اعداد  ــرة وهي تناق ــكلة خطي ــن اليوم أمام مش ــت «نح   وأضاف
ــتهدافات املتواصلة لهم بعد كل  ــى خلفية االس ــيحيني في العراق عل املس
ــتطيع منعهم  حادثة يتعرضون لها وهم اآلن في هجرات متواصلة وال نس
من ذلك النهم يخشون على حياتهم وحياة عوائلهم رغم إدراكنا أن الفرار 
ــيحيون الى بلدهم بعد  ــا نتوقع أن يعود املس ــس احلل». وذكرت: «كن لي
ــال جاء على العكس حيث  ــام ٢٠٠٣ وخاصة انهم من الكفاءات لكن احل ع
ــر خطير بحيث يصل اليوم  ــداد النازحني من العراق في مؤش ازدادت اع

عدد املسيحيني حاليا في العراق الى اقل من مليون مسيحي».
ــيحيني  ــتان في العراق من يرغب من املس   ودعت حكومة اقليم كردس
ــالل األيام املاضية  ــا فتحت األبواب خ ــم في اإلقليم فيم الداء احتفاالته
ــن مالذات امنة بعد  ــيحيني الذي نزحوا بحثا ع ــتقبال املئات من املس الس
اتساع رقعة استهدافهم من قبل اجلماعة املسلحة املرتبطة بتنظيم القاعدة 
ــر املاضي اكبر مجزرة  ــالمية التي نفذت في ٣١ أكتوب ودولة العراق االس
ــط بغداد راح ضحيتها نحو ٦٠ شخصا  ــة سيدة النجاة وس داخل كنيس
ــاء والرجال وجرح نحو ٧٠ اخرين فضال عن استمرار  من االطفال والنس

االغتياالت التي تطول املسيحيني في املوصل.
  وتقول هيام وهي شابة مسيحية (٢٦ عاما): «بعد احداث كنسية سيدة 
النجاة وصلنا الى قناعة تامة ان حياة املسيحيني في خطر والبد من وجود 
مالذ أمن لهم النه من الصعب على احلكومة توفير احلماية لنا خاصة اننا 
نعيش في احياء متفرقة من بغداد واملوصل والبصرة وبالتالي من الصعب 
ــع حماية على كل منزل». وأضافت وهي موظفة حكومية: «ال احد في  وض
ــيحيني لكن يبدو اننا اصبحنا ضحية  العراق يؤيد اعمال العنف ضد املس
ــة في العراق وبالتالي فان استهدافنا  صراع اإلرادات بني التيارات املتنافس
ــنا فضال عن  ــائل للدفاع عن انفس ــيرا الننا ال منلك اي وس بات امرا يس
ــهل الننا مانزال غير منظمني أسوة بالطوائف االخرى ونحن  اننا هدف س

بحاجة الى مسؤولني اكفاء واقوياء يدافعون عنا». 

القدرة على التغيير دون مواجهة 
أي مشاكل.

  الـــى ذلـــك، أبدى مســـؤول 
عسكري إيراني أسفه بسبب تبني 
الواليات املتحدة سياسة أسماها 
بــــ «اإليرانوفوبيا» أو «اخلوف 
املرضي من إيـــران» في منطقة 
الشرق األوسط، مشيرا إلى أنه 
توجه محكوم عليه بالفشل في 
املنطقة. وقال مسعود جزايري 
نائب رئيس أركان القوات املسلحة 
اإليرانية فـــي تصريحات نقلها 
تلفزيون «برس تي ڤي» اإليراني، 
إن السياســـات الدفاعية إليران 
تقوم على قواعد منظمة وتعاليم 

محددة.
  وقال جزايري إن أشخاصا مثل 
وزير الدفاع األميركي لديه «تفهم 
محدود» لتلك القواعد والتعاليم 

اإليرانية. 

أفغانستان أو التي تبدأ بالتحليق 
صوب إيران.

  وقـــال ان «اخلطـــوات التي 
مت اتخاذها علـــى صعيد البنى 
التقصي  التحتيـــة وإمكانيـــة 
للرادارات قد قطعنا فيها مراحل 
جيدة حتى وصلنا الى املرحلة 
النهائية وهذه املنظومة في طور 

التصنيع اآلن».
انه «وفقـــا لقابلية    واضاف 
التقصـــي ومتابعة األهداف فإن 
عددا كافيـــا من هذه املنظومات 
سيتم نصبها ولن نواجه مشكلة 

على صعيد عددها».
انه إضافة    وأوضح أرجنكي 
إلى املدى الـــذي تعمل املنظمة 
اجلديدة في اطاره والذي يبلغ 
٣٠٠٠ كيلومتر فإن لديها أيضا 
خاصية العمـــل على ارتفاعات 
تتناسب مع احلاجة إضافة إلى 

والتقنيـــة ان لـــدى إيران جيال 
جديدا من الرادارات التي تصل 
مسافة كشفها لألهداف إلى ٣٠٠٠ 
كيلومتر أي أهداف جلهة قطر أو 

  ونقلت وكالة األنباء اإليرانية 
«فارس» عن أرجنكي الذي يشغل 
منصب مســـاعد قـــوات الدفاع 
اجلـــوي لشـــؤون االتصاالت 

حميد أرجنكي امـــس االول ان 
لدى قواته إمكانية الكشف عن 
األجســـام الطائرة على مسافة 

٣٠٠٠ كيلومتر.

 إيرانـ  دبيـ  العربية ووكاالت: 
أعلنت زهـــراء رهنورد، زوجة 
الزعيم اإلصالحي اإليراني مير 
حسني موسوي امس أن السلطات 
األمنية حتول بني زوجها واخلروج 
من املنـــزل بحجة احلفاظ على 
حياته. وقالت زهراء رهنورد في 
إثر زيارتها  تصريحات جديدة 
منزل إصالحي بارز أفرج عنه، إن 
السلطات األمنية تفرض ما يشبه 
اإلقامة اجلبرية على موسوي، 
ومنعته من اخلروج معها لزيارة 
القيادي اإلصالحي علي تاجر نيا 
بعد أن أفرج عنه إثر اعتقاله منذ 
االنتخابات الرئاسية التي أجريت 
العام املاضي. وأكدت رهنورد أن 
ما تفعله الســـلطات األمنية هو 

فرض اإلقامة اجلبرية عليه.
  الـــى ذلك، قال مســـاعد قائد 
قـــوات الدفاع اجلـــوي العميد 

 أكد أن الحزب الوطني استعد لالنتخابات التشريعية بعمل تنظيمي جاد ومتجدد

 صورة تلفزيونية للرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل إلقائه كلمته أمس 

 إيران: نستطيع رصد األجسام الطائرة على بعد ٣ آالف كيلومتر

 ستوكهولم نجت من «كارثة إرهابية» ومقتل شخص في هجومين
 ستوكهولم ـ وكاالت: فيما أكد وزير اخلارجية السويدي أن بالده 
جنت أمس من كارثة في أعقاب التفجيرات التي شهدتها ستوكهولم، 
وصفت االســــتخبارات الســــويدية االنفجارات التي وقعت في وسط 
العاصمة أمس االول بـ «اجلرمية اإلرهابية»، وقال انديرس ثورنبرغ 
رئيس الدائرة املكلفة اجــــراءات األمن خالل مؤمتر صحافي «جنري 
حتقيقا بحصول جرمية إرهابية مبوجب القوانني السويدية». ووقع 
انفجاران امس االول في حي مكتظ في وســــط ستوكهولم أسفرا عن 
مقتل شخص، وذلك بعد دقائق من تلقي رسالة الكترونية تتحدث عن 

«حتركات» تستهدف «احلرب على اإلسالم» في السويد.
  وقال وزير اخلارجية السويدي كارل بيلت عبر موقع «تويتر» ان 
االنفجارين اللذين وقعا بعد ظهر امس األول وتســــبب احدهما على 
األرجح مبقتل منفذهما، وفق وسائل االعالم، يشكالن «محاولة فاشلة 
لهجوم إرهابي أثارت قلقا كبيرا في منطقة مكتظة بوسط ستوكهولم 

ولكنها كان ميكن ان تكون كارثية بالفعل».

  وجاء إعالن الوزير بعد أن ذكرت قناة «اس في تي» السويدية ان 
انفجارين وقعا في وسط ستوكهولم جنما عن هجوم انتحاري فاشل 

وقد عثر على جثة الشخص الذي نفذه.
  وأضاف الوزير ان الهجوم «فشل، لكنه كان ميكن ان يكون كارثيا 
بالفعل»، في اشارة الى اجلموع التي تقصد عادة هذا احلي وخصوصا 
في فترة األعياد، وندد امام اكبر جامع في ســــتوكهولم بـ «االنفجار». 
وفي رســــالة الى وكالة الصحافة الســــويدية «تي.تي»، دان الشيخ 
حسن موســــى امام جامع سودرمالم «كل أشــــكال الهجمات والعنف 
واخلوف والتهديدات بحق األبرياء مهما كانت مبرراتها او ذرائعها». 
ونقلت الوكالة امس عن االمام قوله ان امن واستقرار السويد هما من 

االلتزامات الدينية واالجتماعية.
  ووقع انفجاران متزامنان تقريبا تفصل بينهما مســــافة نحو ٢٠٠ 
متر مســــاء امس االول ما أدى الى سقوط قتيل يعتقد انه االنتحاري 

حسب وسائل اإلعالم السويدية. 

 فرضت اإلقامة الجبرية على موسوي

(ا.ف.پ)   صحافيون يحاولون التقاط صورة ألعضاء من الباسيج تظاهروا أمام السفارة البريطانية في طهران أمس 

 صورة مأخوذة من ڤيديو إلطفائي يخمد النيران املشتعلة في سيارات نتيجة أحد التفجيرين (رويترز) 


