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 أنقرةـ  أ.ش.أ: قالت صحيفة «أكشام» التركية 
إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يخطط 
حلصـــول حزب العدالة والتنمية احلاكم على 
نســـبة ال تقل عن ٥٠٪ مـــن مجموع أصوات 
الناخبني في االنتخابات البرملانية التي ستجرى 

في ١٢ يونيو املقبل.
  وكتب رئيس حترير الصحيفة اســـماعيل 

كوجك كايا في مقاله امـــس أن حزب العدالة 
والتنمية بزعامة أردوغان خاض ٤ انتخابات 
واستفتاءين شعبيني خالل األعوام الـ ٨ املاضية، 
وحقق فوزا ســـاحقا فيها جميعا باســـتثناء 
االنتخابات احمللية في شهر مارس عام ٢٠٠٨ 
التي حقق فيها فوزا يقل بنسبة ٥٪ عن توقعاته 

قبل االنتخابات.

  وأضاف كايا ان حزب العدالة والتنمية وصل 
الى سلطة البالد منفردا ٣ مرات متتالية عبر 
االنتخابات البرملانية وحصل في آخر انتخابات 
في ٢٢ يوليو من عام ٢٠٠٧ على نسبة ٤٧٪ من 
أصوات الناخبني، ويخطط اردوغان للحصول 
على نســـبة ال تقل عن ٥٠٪ فـــي االنتخابات 

املقبلة. 

 أردوغان يخطط للفوز باالنتخابات البرلمانية المقبلة 

 نجاد يقيل ١٤ من مساعديه ووزير دفاعه يعلن تزويد القوات البحرية بمنصات «كروز»
 إيران تعلن وصل «الكهرباء النووية» من بوشهر بشبكتها العامة الشهر المقبل.. وتدعو سفراء الوكالة الدولية لزيارة منشآتها

 صورة أرشيفية ملفاعل بوشهر االيراني النووي 

 أحمدي جناد 

من اقالته وزير اخلارجية السابق 
منوچهر متكي.

  وذكرت وكالة (مهر) االيرانية 
لالنبـــاء الليلـــة قبـــل املاضية 
أن احمـــدي جناد فصـــل ١٤ من 
مستشاريه برئاسة اجلمهورية 
ولكنهـــا لم توضح اســـباب هذا 

القرار.
  واضافـــت الوكالة ان احمدي 
جناد اشـــاد بخدمات مستشاريه 
خالل فتـــرة تعاونهم معه خالل 

اجتماعه بهم امس.
  ونقلت الوكالة عن املستشار 
االعالمي للرئيس االيراني مهدي 
كلهر القول انه احد ١٤ مستشارا 
امر احمدي جناد بفصلهم خالل 
اجتماعه معهم حيث سلمهم قرارات 
تقضي بانتهاء مهامهم كمستشارين 

في الرئاسة.
  واضاف كلهر ان املستشارين 
الذين انهى احمدي جناد خدماتهم 
في الرئاسة هم العميد رويانيان 
ووزيري هامانه وزارعي جنفدري 
وحاج علي اكبري وتوكلي بينا 
واعتماديان ومهدي جمران ومجتبى 
رحمان دوست وسوسن كشاورز 
ومهدي مصطفوي ودانش جعفري 

وستار لقائي وعلي منتظري.
  واشار الى ان بعض املستشارين 
اقالتهـــم ويتولون  الذين جرت 
مناصب اخرى سيستمرون في اداء 
مهامهم في تلك املناصب االدارية 

والتنفيذية. 

امس عن املسؤول األميركي «لم 
تصلنا أي تقارير حديثة عن فقدان 
طائرات استطالع من دون طيار 
في منطقة اخلليج ألي سبب من 

األسباب».
الذي طلب    وأضاف املسؤول 
عدم الكشف عن هويته «مع أننا 
فقدنا مثل هذه الطائرات في املاضي 
إال انه ليس لدي أي علم بأن تلك 
الطائرات ســـقطت جراء نيران 

معادية مهما كان نوعها».
  مبوازاة ذلك، اعلن وزير الدفاع 
العميـــد احمد وحيدي  االيراني 
تزويـــد القوة البحريـــة التابعة 
للجيش االيراني مبنصات ساحلية 
جديدة مخصصة الطالق صواريخ 

(كروز) محلية الصنع.
  وقال وحيدي في تصريحات 
صحافية ان القدرة على تصميم 
وانتاج انواع املنصات الساحلية 
الطالق صواريخ (كروز) البعيدة 
واملتوســـطة املدى يعتبر تقدما 
كبيـــرا للغاية حققته الصناعات 

الدفاعية في البالد.
  واوضح ان منظومة الصواريخ 
تشتمل على ثالثة اجزاء رئيسية 
الهدف  وهي أنظمـــة اكتشـــاف 
ومنصة اطالق الصواريخ واالنظمة 
الرادارية لتوجيه الصاروخ، مؤكدا 
ان هذا االجناز سيعمل على زيادة 
القدرة الدفاعية البحرية للجيش 

االيراني.
  داخليا، قرر الرئيس االيرانى 
محمود احمدي جناد فصل ١٤ من 
مستشاريه بعد نحو ثالثة اسابيع 

احتمال وقوع اي حادث فيها».

  منصات كروز 

  في سياق آخر، نفى مسؤول 
عسكري أميركي علم بالده بفقدان 
أي طائرات استطالع في منطقة 
اخلليج. وذلـــك بعد اعالن إيران 
عن إســـقاط طائرتي «جتســـس 

أجنبيتني» في املنطقة.
  ونقلت شبكة «ســـي ان ان» 

والسالمة حيث انه من غير املمكن 
وقوع حادث للمحطة مشــــابه ملا 
حدث ملفاعل تشرنوبيل االوكرانية 

عام ١٩٨٦.
  واضاف جعفري في تصريح 
لوكالة االنباء االيرانية (ارنا) امس 
األول ان نظام السيطرة واالمان في 
محطة بوشهر النووية صمم على 
احــــدث املواصفات التقنية لنظام 
االمان بحيث يعمــــل على تقليل 

للكهرباء في البالد».
التقارير    ورفــــض صاحلــــي 
الغربية التــــي تتحدث عن جناح 
ڤيروس «ستاكسنت» في التأثير 
على عمــــل احملطــــة واصفا تلك 

التقارير بالشائعات.
  من جانبه قال منفذ مشــــروع 
محطــــة بوشــــهر النووية محمد 
انشــــئت من  جعفري ان احملطة 
خالل استخدام احدث تقنيات األمن 

النووية املنتجة في محطة بوشهر 
النووية بالشبكة العامة للكهرباء 

في البالد بحلول الشهر املقبل.
  وقــــال صاحلي الــــذي يتولى 
بالوكالة وزارة اخلارجية االيرانية 
فــــي تصريحات نقلتها وســــائل 
اعــــالم محلية أمس «نأمل ان يتم 
في النصف االول من الشهر املقبل 
ربط الكهرباء الذي ستنتجه محطة 
العامة  النووية بالشبكة  بوشهر 

في ڤيينا يعتقدون انها تهدف الى 
االطالع على املوقف االيراني عن 
قرب السيما نتائج جولة املفاوضات 
االخيرة التي عقدت في جنيڤ في 
السادس من شهر ديسمبر املاضي 
بني طهران ومجموعة الدول الست 
النووي  املعنيــــة بامللف  الكبرى 

االيراني.
  كما ترمي طهران من خالل هذه 
الدعوة الى التاكيد على ان برنامجها 
النووي مكرس لالغراض السلمية 
وليس كما تدعي الدول الغربية بأن 

له ابعادا عسكرية.
  وكانت ايران قد وجهت لهؤالء 
الســــفراء والصحافيني االجانب 
دعوات مماثلة في العامني املاضيني 
اال ان هذه الزيارات لم تساهم في 
تبديد القلق الدولي بشأن القدرات 

النووية االيرانية.
  من جهته أعرب صاحلي عن امله 
في ان يتم ربط الطاقة الكهربائية 

 عواصمـ  وكاالت: كشفت مصادر 
في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في ڤيينا أمــــس أن إيران وجهت 
دعوات رسمية لرؤساء املجموعات 
اجلغرافية وسفراء كل من روسيا 
والصــــني واالحتاد األوروبي لدى 
الوكالــــة لزيارة بعــــض مواقعها 
املثيرة للجدل منتصف  النووية 

شهر يناير اجلاري.
  وابلغت هذه املصادر «كونا» أن 
سفير ايران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية 
وجه دعوة لكل من سفراء روسيا 
والصني واملجر بصفتها رئيســــة 
االحتاد االوروبي لزيارة مفاعلي 
نطنز وبوشهر املثيرين للجدل وذلك 

في الـ ١٥ من الشهر اجلاري.
  وذكرت املصادر ان رئيس حركة 
عدم االنحياز في ڤيينا سفير مصر 
ورئيســــة مجموعة الـ ٧٧ سفيرة 
اجلزائر والرئيسة السابقة حلركة 
عدم االنحياز في ڤيينا سفيرة كوبا 
ورئيس بعثــــة اجلامعة العربية 
تلقوا دعوات مماثلة من الســــفير 

االيراني.
الســــفراء    واضافــــت ان وفد 
املمثلني لــــدى الوكالة الذرية في 
ڤيينا ســــيلتقي خالل وجوده في 
طهران بوزير اخلارجية االيراني 
بالوكالة علي اكبر صاحلي وكبير 
النوويــــني االيرانيني  املفاوضني 

سعيد جليلي.
  لكــــن الدعوة لــــم تتضمن أي 
توضيحــــات بشــــأن الغرض من 
هذه الزيارة غير ان ديبلوماسيني 

 «ويكيليكس»: الديبلوماسيون األميركيون 
عملوا كوكالء تسويق لطائرات «بوينغ» 

 «الحركة الشعبية» تتهم البشير
  بالدفاع عن السلطة وليس عن الشريعة

 «القاعدة» وضع كنيسة القديسين باإلسكندرية 
على قائمة أهدافه قبل أسبوعين 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهرت وثائق ديبلوماسية 
نشــــرها موقع «ويكيليكس» تدخل ديبلوماسيني 
أميركيــــني إلقناع زعمــــاء العالم بشــــراء طائرات 

بوينغ. 
  وذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» أن الوثائق التي 
نشرها موقع «ويكيليكس» تظهر أن ديبلوماسيني 
أميركيني عملوا «كوكالء تسويق» لتقدمي عروض إلى 
زعماء دول ومدراء تنفيذيني في قطاع النقل اجلوي 
كما تشير إلى استمرار تســــجيل حاالت استخدام 
الرشاوى أو دفع املال ألشخاص يلعبون دور الوسطاء 
على الرغم من أن شركة «بوينغ» تقول إنها ملتزمة 

بتفادي الصفقات التي يشوبها الفساد.
  وتعتــــرف وزارة اخلارجيــــة األميركيــــة بــــأن 
الديبلوماســــيني يلعبون دورا مهما في مســــاعدة 
«بوينغ» على الرغم من توقيع اتفاق بني الواليات 
املتحدة والقــــادة األوروبيني قبل عقود ينص على 
إبعاد السياســــة عن املسألة. لكن اإلدارة األميركية 
تعتبر شــــركة «بوينغ» أساسية جلهة خلق فرص 

عمل لألميركيني.
  وتشير إحدى الوثائق إلى صفقة مع السعودية 
بقيمة ٣٫٣ مليارات دوالر مت اإلعالن عنها في نوفمبر 

املاضي.
  ويبــــدو أن العمــــل على إمتام الصفقــــة بدأ منذ 
عام ٢٠٠٦ حني ســــلم املســــؤول في وزارة التجارة 
األميركية إســــرائيل هرنانديز رسالة شخصية من 
الرئيس األميركي الســــابق جورج بوش إلى مكتب 
خادم احلرمني امللك عبداهللا في جدة يحث فيها على 
حتديث اخلطوط اجلوية الســــعودية بـ ٤٣ طائرة 

جديدة من طراز «بوينغ» وشراء ١٢ طائرة لألسطول 
امللكي الذي تستخدمه العائلة املالكة.

  كما اشارت الوثائق الى أن العاهل األردني عبداهللا 
الثاني أبلغ السفير األميركي عام ٢٠٠٤ أنه اتخذ قرارا 
سياسيا بشراء طائرات «بوينغ» على الرغم من أن 

شركة «إير باص» قدمت عرضا أفضل.
  وفي عام ٢٠٠٧ مارست اإلدارة األميركية ضغوطا 
على البحرين إللغاء صفقة شـــراء طائرات «إير 
باص» أقـــل كلفة من طائـــرات «بوينغ» بـ ٤٠٠ 
مليـــون دوالر وأقنعت املســـؤولني بأن الرئيس 
بوش سيوقع على الصفقة أثناء زيارته اململكة 
ما دفع بالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي إلى 
إبالغ املســـؤولني البحرينيني أنه مستعد لزيارة 
اململكة بعد زيارة بوش غيـــر أن زيارته ألغيت 

بعد التوقيع على اتفاقية «بوينغ».
  في سياق متصل، حجبت السلطات السعودية 
القســــم اخلاص باململكة على الصفحة العربية من 
موقع ويكيليكس الذي قام بتسريب وثائق سرية 

أميركية.
  ورفض مصدر مسؤول في مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية اإلفصاح عن األســــباب احلقيقية 
إلغالق املوقع. وفوجئ متابعو موقع «ويكيليكس 
بالعربي» املعني بنشر البرقيات األميركية املسربة 
باللغة العربية بحجب الصفحة اخلاصة بالسعودية 
في وجه زوار املوقع من داخل اململكة. ويشرف على 
املوقع عدد من الصحافيني العرب الذين قاموا مؤخرا 
بترجمة ونشر الكثير من البرقيات األميركية السرية 

املتعلقة بالبلدان العربية. 

 عواصمـ  وكاالت: صرح نائب األمني العام للحركة 
الشــــعبية احلاكمة في جنوب الســــودان والقيادي 
النافذ فيها ياسر عرمان بأن «دولة شمال السودان» 
حتتاج إلى ترتيبات دستورية جديدة، في حال صوت 
اجلنوبيون لصالح االنفصال خالل االستفتاء على 

تقرير املصير املقرر إجراؤه يوم األحد املقبل.
  وذكر عرمان، عضو املكتب السياســــي باحلركة 
الشــــعبية لتحرير الســــودان، أن ما قاله الرئيس 
السوداني عمر البشير، ان «العروبة واإلسالم سيكونان 
هوية الشمال بعد االنفصال»، «ال يستقيم وليس في 

مصلحة اإلسالم والعروبة».
  وقال عرمان في تصريحات لصحيفة «الشــــرق 
األوسط» اللندنية، نشرتها امس، إن «ما قاله البشير 
ليس دفاعا عن اإلســــالم، لكنه دفاع عن الســــلطة، 
فالشريعة كرست خالل السنوات املاضية من أجل 
احلفاظ على السلطة». وطالب عرمان «املؤمتر الوطني» 
احلاكم بقيادة البشير بأن «يبحث عن مشروع جديد 
يستوعب اجلميع.. واالستفادة من جتربة اجلنوب». 
وأوضح قائال: «هو يســــتطيع فعل ذلــــك إذا أراد.. 
عليهم االجتاه صوب رئيس الوزراء التركي رجب 

طيب أردوغان، وليس إلى طالبان».
  وأشــــار عرمان إلى أن قطاع الشمال في احلركة 
الشــــعبية، الذي يرأسه، سيكون نواة حلزب جديد 

يحمل اسم احلركة الشعبية وأفكارها، لكنه مستقل 
عنها بالكامل. ورفض أن تقوم «دولة اجلنوب» على 
«أساس فصل عنصري» يستبعد الشماليني من الذين 
قاتلوا معها، قائال: «نحن سنكون نواة الشمال، نحمل 
أفكار احلركة في الشمال.. مثل أحزاب اخلضر املنتشرة 
في أوروبا والدميوقراطيني املسيحيني، ومثل جماعة 
اإلخوان املســــلمني عامليا وأحزاب البعث واألحزاب 

االشتراكية من إسبانيا إلى جنوب أفريقيا».
  وأضاف: «ما الذي يجعل رئيس االحتاد العاملي 
لعلماء املسلمني الشيخ يوســــف القرضاوي يقوم 
بوساطة لتوحيد احلركة اإلسالمية في السودان.. 

هذه ليست عمالة، بل هي أفكار مشتركة».
  الى ذلك، جتمع مواطنون من جنوب السودان في 
احد أحياء العاصمة السودانية اخلرطوم حلضور 
جلسة تعليم قبل االستفتاء على مستقبل اجلنوب 
واملقرر في التاسع من يناير، وتعقد جلسات تعليم 
مماثلة في جميع أنحاء البالد لرفع مستوى الوعي 
لدى الناخبني واطالعهم على الكيفية التي ستجرى 
بهــــا عملية التصويــــت، وكان ماليــــني اجلنوبيني 
هجروا اجلنوب خالل حرب أهلية اســــتمرت نحو 
٢٠ عاما واســــتقروا في اماكن اخرى عبر اكبر دولة 
في افريقيا والتي تعادل مســــاحتها ربع مســــاحة 

الواليات املتحدة. 

 دبــــي ـ العربية.نت: أصدر تنظيــــم القاعدة من 
خالل ما يســــمى «دولة العراق اإلسالمية» أمرا قبل 
أسبوعني باستهداف عدد من الكنائس القبطية في 
مصر وأوروبا خالل عيد «الكريسماس»، كما يظهر 
من خالل أحد املواقع املتطرفة الذي يعتقد أنه تابع 

لذلك التنظيم. 
  أما األمر املباشر بتنفيذ تهديد استهداف الكنائس 
فقد جاء حتت عنوان جانبــــي في بيان يقول: «قم 
ودع عنك الرقــــاد. مهم بخصوص تفجير الكنائس 
أثناء االحتفال بعيد الكريســــماس» وكتبه شخص 
يسمى «أمين» وصف نفسه بأنه طالب بكلية شموخ 

اإلسالم لإلعالم.
  يخاطب األمر ما يسميه «الغرب الصليبي» قائال: 
«السالم على من اتبع الهدى.. أما بعد فإننا لم ننس 
فعلكم الشنيع في الكنانة مصر وخطفكم للمسلمات 

الالتــــي أبني إال أن يتخلصن من وهم ما تســــمونه 
نصرانية» وتوجه النداء إلى «كل مسلم غيور على 
عرض أخواته بتفجير دور الكنائس أثناء االحتفال 
بعيد الكريســــماس، أي في الوقت الذي تكون فيه 

الكنائس مكتظة».
  ثم اورد بالتفصيل أسماء وعناوين بعض الكنائس 
في مصر، باإلضافة إلى بعض الكنائس القبطية في 
أوروبا.. ومن ضمن هذه الكنائس كنيسة القديسني 

في اإلسكندرية التي استهدفها التفجير األخير.
  وبالضغط على أيقونة كل كنيسة تظهر تفاصيل 
كاملة عنها.. ثم يقول: «هذا ما استطعت جمعه أيها 

اإلخوة األكارم».
  ويعرض املوقــــع صورا لعبوات يدوية مختلفة 
منها ما هو على شكل قنينة ومنها على شكل علب 

بيبسي كوال يتم إدخال املواد املتفجرة داخلها. 

 السعودية تحجب الصفحة العربية الخاصة بها من الموقع 

 مصر أمسكت أول خيوط جريمة كنيسة القديسين
  ورصد ١٥ مشتبهًا به دخلوها الشهر الماضي 

 عودة الهدوء إلى سيدي بشر وتعزيز األمن قبيل احتفال األقباط بعيد الميالد 

 صورة املشتبه به كما نشرت بجريدة االهرام املصرية 

املواد املتفجرة املصنوعة من مادة
الـ «تي أن تي»، باإلضافة إلى بعض 
القطع احلديدية التي تتطاير مع 
الشـــظايا وتخلف اإلصابات ،   كما 
تعمل املوجات التفجيرية على بتر 

األجزاء وتفتيتها .
  من جهته، كشف تقرير الطب 
الشـــرعي أمس أن معظم ضحايا 
احلادث أصيبوا بإصابات تفجيرية 
وبعضهم بحروق لهيبية وتهتك 
داخلي بأعضاء اجلسم نتيجة تطاير 
الشظايا واختراق أجسام معدنية 

ألجسادهم.
  وذكرت وكالة أنباء (الشـــرق 
االوسط) أن تقرير الطب الشرعي 
الـــذي تســـلمته النيابـــة العامة 
باالســـكندرية خاص بتشـــريح 
وفحص ١٨ جثة وبعض االشـــالء 
أمام  لضحايا حـــادث االنفجـــار 
الكنيســـة مبنطقة ســـيدي بشر.  
وتسلمت النيابة العامة أيضا عددا 
كبيرا من الصواميل والقطع املعدنية 
اســـتخرجت من جثـــث ضحايا 
االنفجار كان قد وضعها اجلاني في 
القنبلة لتتطاير مع االنفجار اليقاع 
اكبـــر عدد من الضحايا. وقد حدد 
الطب الشرعي أمس هوية ٣ جثث 
من ضحايا حادث االعتداء اإلجرامي 
على كنيسة القديسني باإلسكندرية، 
والتـــي كانت مجهولة الهوية منذ 
وقوع احلادث.. حيث مت التعرف 
على هوية أصحاب اجلثث الثالث 
وتبني أنها لفتيات ومت تسليمهن 
لذويهم بعـــد أن صرحت النيابة 

بدفنهن. 

وقد استمعت النيابة إلى أقوال عدد 
من الشهود واملصابني، الذي أدلوا 
بأوصاف «دقيقة» للمشـــتبه في 
تنفيذ التفجيـــر، منها أنه أبيض 
البشرة، يقارب األربعني من العمر، 
إلى ١٨٠ سنتيمترا.  ويصل طوله 
الذقن والشـــارب،  أنه حليق  كما 
ويرتـــدي نظارة طبية، وســـترة 
اللون.  زرقاء حتتها قميص فاحت 
بينما نشرت رسما تقريبيا له في 

صحيفة االهرام. 
  كما أجمع الشهود على وجود 
انفجارين: األول عند الساعة الثانية 
عشرة و١٥ دقيقة، تاله الثاني بـ٥ 
دقائق.  وتضمنت إفادة حارس أمن 
في الكنيسة ، مواصفات املشتبه فيه، 

وأنه أثناء عمله لفت انتباهه وجود 
سيارة ســـكودا، فيها ٣ أشخاص، 
 أخذ سائقها وقتا طويال في عملية  
ركنهـــا أمام الكنيســـة في اجلهة 
املقابلة ، رغم أن املكان كان يتسع 
ألوتوبيس. وكان معه شـــخصان 
آخران تركا السيارة ،   وبقي سائقها 

ملدة طويلة .
  مـــن جهتها، ذكـــرت صحيفة 
«األهرام» أنه خالل تشريح جثث 
ضحايـــا التفجير، عثـــر األطباء 
على مســـامير وأجســـام صلبة 
داخل اجلثث، ما يرجح أن القنبلة 
املســـتخدمة كانت بدائية الصنع. 
إلى جانب احتمال أن يكون اجلناة 
قد اســـتخدموا كميات كبيرة من 

وأشار العادلي إلى «تورط جهات 
أجنبية في ارتـــكاب احلادث وأن 
هناك بعض املتســـللني الذين مت 
التعـــرف عليهم دخلوا مصر قبل 
أعياد امليالد عبر احلدود مبساعدة 
مصريني»، بحســـب ما نقلت عنه 

صحيفة «املصري اليوم» أمس. 
  وحتدثـــت الصحيفة عن طلب 
اجلهات األمنية من سلطات املطارات 
واملوانئ املصرية رصد وصول أي 
مشتبه به خالل الشهر املاضي، ما 
أســـفر عن قائمة تضم ١٥ أجنبيا 
دخلوا البالد خالل شهر ديسمبر 
٢٠١٠. بينما تنتظر النيابة تقارير 
إدارة املرور حول بيانات ١٣ سيارة 
كانت موجودة قرب مكان التفجير. 

 القاهـــرة ـ وكاالت: فـــي وقت 
تواصل السلطات املصرية تشديد 
اجراءاتهـــا االمنية حول الكنائس 
الطوائف  لـــدى  امليالد  قبيل عيد 
القبطية االحد املقبل، عاد الهدوء 
الى مناطق سيدي بشر بشرق مدينة 
اإلسكندرية أمس وخاصة شارع 
خليل حمادة املتواجدة به كنيسة 
القديسني املستهدفة بهجوم رأس 
السنة اإلرهابي وأسفر عن وقوع 
ضحايـــا ومصابـــني، حيث عادت 
احلياة إلى طبيعتها وانتقل األهالي 
واملواطنون في الشـــوارع بحرية 
وأمان سواء في  الذهاب ألعمالهم 
أو لقضاء احتياجاتهم املختلفة من 
احملالت التجارية التي عاودت فتح 

أبوابها من جديد.
الثالث من  اليوم    ولم يشـــهد 
وقوع احلادث اإلرهابي أي وقفات 
أو  احتـــكاكات  أو  احتجاجيـــة 
مصادمات مع قوات األمن املتواجدة 

لتأمني املنطقة.
  كمـــا أدى املصلـــون األقباط 
بالكنيسة الصالة لليوم الثالث على 
أرواح ضحايا احلادث اإلرهابي، في 
الظهر مبسجد  أقيمت صالة  حني 
شـــرق املدينة املواجه للكنيســـة 
وذلك بعد االنتهـــاء من إزالة آثار 

االحتجاجات التي استهدفته. 
  في هذه االثناء، كشـــف وزير 
العادلي  الداخلية املصري حبيب 
عن توصل األجهـــزة االمنية إلى 
معلومات مهمة، من شأنها أن تساعد 
في كشـــف هوية مرتكبي حادث 
كنيسة القديسني في اإلسكندرية. 

 مفتي السعودية يدين: اإلسالم ليس دين 
متفجرات وال يجيز استهداف دور العبادة  
 الرياض ـ د.ب.أ: اســـتنكر مفتي عام الســـعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، التفجير الذي طال إحدى 
الكنائس في مدينة اإلسكندرية في مصر، معتبرا إياه عمال إجراميا 

ال ميت لإلسالم بصلة.
  وقال آل الشيخ في تصريحات لصحيفة «عكاظ» في عددها الصادر 
امس: «هذا عمل غير جائز شرعا فاإلسالم يحرم العدوان على الغير 
بكل صوره وأشكالها، مضيفا ان «سفك الدماء وقتل االبرياء بغير حق 
أمر ال يقره شرع وال عقل، فاإلسالم ليس دين التفجيرات وال يجيز 

استهداف دور عبادة غير املسلمني وما حدث أمر محزن ومؤسف».
  وشدد آل الشيخ على أن ما حدث في مصر «مقصده األول واألخير 
ضرب املســـلمني ببعضهم ورفع حدة الغضب ضدهم وإشغالهم عن 
واجباتهم األساسية وضرب الوحدة الوطنية في مصر وإشعال فتيل 

األزمات والصراعات وهو أمر ال يقره اإلسالم».
  ودعا آل الشيخ إلى ضرورة أن يتنبه املسلمون إلى مثل هذه األمور 
وعدم جعلها فرصة للطعن في اإلسالم وأهله، مؤكدا أن «ما جرى فعل 

آثم وجرمية شنيعة ال متت لإلسالم أو اجلهاد بشيء». 


