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»حماس« تعتبر أن تصريحاته ال تعّبر عن موقف الشعب الفلسطيني

اإلرهابيون استهدفوا تفجير كنائس وسفارات أميركا وفرنسا وإسرائيل 

عباس يتنازل عن »حق العودة« لبلدته

مرسي في لقاء جماهيري بأسيوط: 
لن أسمح لفاسد بأن يستمر في مكانه على اإلطالق

النيابة: خلية القاهرة خططت لقلب نظام احلكم
ـ  العربية.نــــت  ـ  القاهــــرة 
ووكاالت: اتهمت نيابة أمن الدولة 
العليا خلية إرهابية بالتخطيط 
إلسقاط الرئيس املصري محمد 
مرسي حسب ما ذكرت صحيفة 

»الشروق« املصرية.
وأشارت الصحيفة امس إلى 
أن نيابة أمن الدولة العليا اتهمت 
أعضاء خليه مدينة نصر الثمانية 
باالنضمام إلى جماعة غير شرعية 
تهــــدف إلى قلب نظــــام احلكم 
والتخطيط الغتيال شخصيات 
عامة واحلصول على أســــلحة 
نارية ومتفجرات الستهداف بعض 
املناطق احلكومية واحليوية في 

مصر.
من جهة أخرى نشرت صحيفة 
»اليوم السابع« املصرية صورا 
ألعضاء اخللية الثمانية بعد إلقاء 

القبض عليهم.
أن  الصحيفــــة  وذكــــرت 
التحقيقات، التي استمرت ثماني 
ساعات متواصلة يوم األربعاء 
املاضي، تضمنت توجيه اتهامات 

ألعضاء اخللية بإنشاء تنظيم 
باسم »جند اهلل« يتبع تنظيم 
القاعدة فضال عن اتهامات بتكفير 
أنظمة احلكم العربية واإلسالمية.  
وفي محاضر االستجواب وصف 
املتهمــــون الرئيس مرســــي بـ 

»الطاغوت«.
وذكرت »الشروق« أن النيابة 
واجهت املتهمني بتحريات األمن 
الوطني التي جاء فيها أن املتهمني، 
وعددهم 21 متهما، خططوا للقيام 
بعمليات إرهابية داخل مصر أيام 
عيد األضحى املبارك بهدف قلب 
نظام احلكم، إضافة إلى استهداف 
عدد من الكنائس ومواقع عسكرية 

وشرطية في القاهرة وسيناء.
 وقالت التحريات إنه مت إلقاء 
القبض على 8 من أعضاء اخللية، 
من بينهم ضابطان سابقان، سجنا 
مــــن قبل، وإنه يجــــري البحث 

والتحري عن 13 متهما.
وأشــــارت إلــــى أن املتهمني 
خططــــوا لتفجيــــر عــــدد من 
الكنائس فــــي 4 محافظات من 

املرقســــية  الكاتدرائية  بينهــــا 
أميركا  بالعباسية، وســــفارات 
وفرنسا وإسرائيل، ردا على نشر 
أفالم ورسومات تسيء للرسول 
ژ، كما خططوا للسفر إلى سيناء 
أيام عيد األضحى والتسلل عبر 
الشريط احلدودي إلى إسرائيل 
لتفجير مواقع في الدولة العبرية، 
انتقاما لقتل قيادات جهادية في 

غزة ومصر.
وأضافت التحريات أن األجهزة 
األمنية رصدت حتركات اخللية 
اإلرهابية منذ شــــهر أغسطس 
املاضــــي، بعــــد أن وردت إليها 
معلومــــات من جهة ســــيادية، 
وأضافــــت أن املتهمــــني كانــــوا 
يخططون لقلــــب نظام احلكم 
وإسقاط الرئيس مرسي إلصداره 
قرارات بالقيام بالعملية »نسر« 
والقضاء نهائيا على اجلهاديني 
املوجوديــــن في ســــيناء، كما 
خططــــوا لتفجير مترو األنفاق 
ومواقع عسكرية وشرطية في 

القاهرة وسيناء.

 ووجهت النيابة للمتهمني تهم 
االنضمام إلى جماعة غير شرعية 
تهــــدف إلى قلب نظــــام احلكم 
والتخطيط الغتيال شخصيات 
عامة وإحــــراز أســــلحة نارية 
ومتفجرات واســــتهداف بعض 

املناطق احلكومية احليوية.
وأنكر املتهمون الثمانية التهم 
وقالوا إن حتريات األمن الوطني 
حتريات مرسلة لم تقم على دليل 

واحد.
ونفى املتهمــــون انضمامهم 
إلى جماعــــة إرهابية تهدف إلى 
قلب نظام احلكم مؤكدين أنهم 
يؤيدون الرئيس محمد مرسي، 
وأن أحد املتهمني كان في حملة 
الدعاية للرئيس مرســــي، كما 

ذكرت صحيفة »الشروق«.
وقالوا إنهــــم نظموا جماعة 
جهادية من الشباب وتدريبهم 
على استخدام السالح للذهاب 
إلى سورية للجهاد مع »اإلخوة 
الســــوريني ضد نظام الرئيس 
بشار األسد«، نافني تخطيطهم 

للقيام بعمليات إرهابية داخل 
مصر.

الكشــــف عن  وترجع بداية 
خيوط القضية إلى تلقي أجهزة 
األمــــن أول معلومات من جهاز 
العام  الوطني واألمــــن  األمــــن 
بإعدادهــــم عملية ملداهمة منزل 
أحد العناصر اإلرهابية اخلطرة، 
لورود معلومات تفيد بتورطه 
في تفجير السفارة األميركية في 
ليبيا ومقتل الســــفير األميركي 
الفيلم املســــيء  أحــــداث  عقب 

للرسول ژ.
فتم تشكيل قوة ومت اقتحام 
املنزل، فقام املتهم بإلقاء بعض 
القنابل على قوات األمن من داخل 
الشقة، إال أن قنبلة سقطت بداخل 
شــــقته، ما أدى النفجار العقار 

ومقتل املتهم.
وعند مداهمة منزل املتهم، عثر 
بداخله على قنابل وأسلحة »آر 
بي جي« وأسلحة آلية متعددة، 
وبنادق آلية وكميات هائلة من 

الذخيرة.

القدس ـ رويترز: قدم الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس تنازال 
نادرا وإن كان رمزيا إلســــرائيل 
أمس األول عندما قال إنه ليس له 
حق دائم في املطالبة بالعودة إلى 
البلدة التــــي طرد منها وهو طفل 
اثناء حرب 1948 التي قامت نتيجة 
لها إســــرائيل. ومن بني النزاعات 
التي تعرقل محادثات السالم في 
الشرق األوسط مطلب الفلسطينيني 
مبنح نحو خمسة ماليني فلسطيني 
حق العودة ألراض في إســــرائيل 
خسروها هم أو أقاربهم. وتستبعد 
إســــرائيل هــــذا خوفا مــــن تدفق 
فلســــطيني يقضي على الغالبية 
اليهودية وتقول انه ينبغي إعادة 
توطني الالجئني في دولة فلسطينية 
مســــتقبلية في الضفــــة الغربية 
وقطاع غزة وهــــي األراضي التي 
احتلتها في حرب عام 1967. وسئل 
عباس الذي كان يتحدث إلى نشرة 
األخبار بالتلفزيون اإلسرائيلي التي 
تتمتع بأكبر نسبة مشاهدة عما إذا 
كان يريد ان يعيش في صفد وهي 
البلدة التي عاش فيها طفولته في 
منطقة اجلليل عندما كانت فلسطني 
aتخضع لالنتداب البريطاني. وقال 
عباس للقناة الثانية بالتلفزيون 
اإلسرائيلي متحدثا باالجنليزية من 
مدينة رام اهلل في الضفة الغربية 
»لقد زرت صفد مرة من قبل. لكنني 
أريد ان أرى صفــــد. من حقي ان 

أراها.. ال أن أعيش فيها«.
وأضــــاف »فلســــطني اآلن في 
نظري هــــي حــــدود 67 والقدس 
الشــــرقية عاصمة لهــــا. هذا هو 
)الوضع( اآلن وإلى األبد، هذه هي 
فلســــطني في نظري. إنني الجئ 
لكنني أعيش في رام اهلل. أعتقد أن 
الضفة الغربية وغزة هي فلسطني 

أسيوطـ  أ.ش.أ: شدد الرئيس 
املصري د.محمد مرسي على انه 
لن يسمح لفاسد ان يستمر فى 

مكانه على االطالق.
وقال مرسي خالل لقاء شعبي 
عقـــده امس مبركـــز املؤمترات 
بجامعة أســـيوط، انـــه بعد أن 
توافرت املعلومات عمن يحاول 
العبث مبقـــدرات الوطن،  فاني 
لن أتردد في ان أضع يدي على 
مواضع األفاعي، واذا جتاوز االمر 
الوطن فهذا يســـتلزم  مصلحة 
منى أن أكون لهذا العدد القليل 
من االشخاص باملرصاد بالعني 

والقول والفعل.
وأضاف انه لكى تتحقق أهداف 
الثورة البـــد أن تتحقق العدالة 
االجتماعية وان يجتث الفساد وان 

توجه أموال البلد الى أهله.
وقال الرئيس مرسي: ال للفساد 
وال للمحســـوبية وال لتضييع 
أوقات على الناس ولدينا حساب 
بالبنك املركزي باسم نهضة مصر 
ومن يرد ان يتطهر من الفســـاد 
فليضع االموال في هذا احلساب 

واهلل يقبل التوبة.
وأضـــاف من أخذ أرضا على 
انها للزراعة واستخدمها للبناء 
العقاري أو حتايل أو ارتشى فإن 
الباب مفتـــوح للرجوع، ولكن 
القانونيـــة والوطنية  احلقوق 
الدســـتورية البد أن تعود إلى 

أصحابها ليأخذ الشعب حقه.
ونفـــى تراجـــع الدولة عما 
تعاقـــدت عليـــه اذا كان بعقود 

صحيحة، بعيدا عن املخالفات.

اإلرهاب. ال نريد ان نستخدم القوة. 
ال نريد ان نستخدم األسلحة. نريد 
ان نستخدم الديبلوماسية. نريد 
ان نســـتخدم السياسة. نريد ان 
ان  املفاوضات. نريد  نســـتخدم 

نستخدم املقاومة السلمية«.
وتلقي إسرائيل باللوم على 
عباس منذ فترة طويلة في تعثر 
الديبلوماسية قائلة ان اإلصرار 
على جتميد املســـتوطنات التي 
ينظر اليها في اخلارج على نطاق 
واسع على انها غير شرعية يرقى 

إلى حد وضع شروط مسبقة.
بـــول هيرشســـون  وقـــال 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية ان املسؤولية مازالت 
تقع على عاتق عباس للعودة الى 

املفاوضات.
وأضاف »إذا كان يريد ان يرى 
صفد أو أي مكان آخر في إسرائيل 
فانه فيما يتعلق بذلك سيسعدنا 
ان نريه أي مكان. لكن يجب ان 
تكون هناك رغبة في املضي قدما 

في عملية السالم«.
وأضاف أنه نظرا الن عباس 
ليس مواطنا إسرائيليا »فانه ليس 
له احلق في ان يعيش في إسرائيل. 

نحن نتفق على هذا«.
وفي غزة نددت حماس بعباس 
قائلة انه يتحدث نيابة عن نفسه 
فقط. وال تعترف احلركة اإلسالمية 
بإسرائيل. وقال سامي أبو زهري 
املتحدث باسم حماس انه لن يقبل 
أي فلســـطيني التنازل عن حق 
الفلســـطينيني في العـــودة الى 
ديارهم وقراهـــم وبلداتهم التي 
نزحوا منها. وأضاف انه اذا كان 
أبو مازن )عباس( ال يريد صفد 
فان صفد سيشرفها أال تستقبل 

أمثاله.

وبالنسبة للفاســـدين، قال 
الرئيـــس مرســـي: مـــن يدفع 
الضرائب القدمية التي تهرب منها 
ومن يتصالح بنية خالصة مما 
اكتسبه بغير حق، فان هذا الباب 
مفتوح ولكن التصالح ال يعني 

أبدا التغاضي عن حق الوطن.
وأضاف لن نسمح أبدا بالكذب 
والتضليـــل وتغييـــر احلقيقة 
املاضية واالنية، ليس الن ذلك 
ينال من أشخاص وامنا النه ينال 
من الوطن، الفتا إلى أن القوانني 
تسن حلماية الناس من اخلارجني 
عما اتفق عليه املواطنون لصون 

املجتمعات واألوطان.
وتابع مرســـي قائال: أن اكبر 
معوق حلركة االستقرار والتنمية 
والنهضة هو الفساد، مضيفا ان 
بعضا ممن يريـــد ان يفلت من 
الذي  املـــال  العقاب يســـتخدم 
اكتســـبه من فساد لتحقيق هذا 

الغرض.
وأعطى الرئيس مرسي مثاال 
مبحطة وقـــود وهمية حصلت 
وحدها على 181 مليون ليتر منذ 
عام 2008 تقوم بتهريبها وبيعها 
في السوق السوداء وتستفيد من 
ســـرقة الدعم الذي ال يصل الى 

مستحقيه.
وقال مرســـي: اسمع صوت 
الشـــعب االن يقول بـــكل قوة 
»خلصنا من الفساد« ونحن االن 
نضع ايدينا على مواطن الفساد 
ليتعافي الوطن، والفساد ال ميكن 
ان يقف علي رجليه مرة اخري 

والبد ان نعبر عنق الزجاجة.

استئناف احملادثات مع عباس لكنه 
يدعم االستيطان اليهودي في القدس 
الشــــرقية والضفة الغربية وهو 
السبب الذي أبداه الفلسطينيون 
لالنسحاب من اجلولة األخيرة من 

املفاوضات في عام 2010.
وعبر بعض مسؤولي حكومة 
نتنياهو عن شكوكهم بشأن قدرة 
عباس على إبرام اتفاق سالم بعد 
ان فقد الســــيطرة على غزة التي 
انسحبت منها إسرائيل عام 2005 
وأصبحت حتت سيطرة حماس.

وسعى عباس في حديثه للقناة 
الثانية الى التأكيد على سيطرته 
على األمن في املناطق التي يديرها 
الفلسطينيون في الضفة الغربية 
قائال انه ما دام في الســــلطة »لن 
تكون هناك أبدا انتفاضة مسلحة 

ثالثة )ضد إسرائيل(«.
وقال »ال نريد أن نســـتخدم 

الذين أجرموا  العابثون  من هم 
في حق الوطن، مشـــيرا إلى ان 
هذا الوطن ال مكان فيه لفاســـد 

أو لفساد.
وقال مرسي إن اجلميع يعلم 
مـــن كان مع الثـــورة ومن كان 
ضدها، الفتا إلى أن البعض تباكى 
على الرئيس السابق وهو االن 
الثورة وهي بريئة  يتمسح في 
منه، ويتحدث عن مشكالت الوطن 

بينما هو بعيد عنها.
ودعـــا الرئيس مرســـي من 
أو  يحاول أن ينقـــل ممنوعات 
سالحا أو غيره إلى داخل البالد 
أو يستخدم بعض الشباب، إلى ان 

يعودوا إلى حضن الوطن.

واألجزاء األخرى هي إسرائيل«. 
وحتدى عباس إسرائيل والواليات 
املتحــــدة بالتخطيط لتقدمي طلب 
الى اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
لرفع متثيل الفلسطينيني الى دولة 
غير عضو. وفي مواجهة عقوبات 
محتملة إسرائيلية وأميركية وعد 
عباس بالعودة فورا الى محادثات 
الســــالم بعد التصويت في األمم 
املتحدة الذي من املرجح أن يفوز 
الفلسطينيون فيه. والتصريحات 
التلفزيــــون والتي  أذاعهــــا  التي 
قوبلت بانتقادات شديدة من جانب 
معارضي عباس تهدف فيما يبدو 
للتأثير على اإلســــرائيليني قبل 
االنتخابات البرملانية اإلسرائيلية 
التي ستجري يوم 22 من يناير. 
وتتوقع استطالعات الرأي حاليا 
فوزا سهال لرئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو وهو مييني يقول انه يريد 

وتابع قائـــال: ولكن من أخذ 
أرضا الستصالحها ثم قام ببنائها 
عقاريا البد أن يدفع حق الدولة، 
مشيرا إلى ان البعض يحاول أن 
يحافظ على مكتسباته من الفساد 
مـــن خالل العمل على تشـــويه 
الدولة، وسنتصدى ملن  صورة 
حصل على أراض بالفساد وملن 
أمواله المتالك قنوات  استخدم 

فضائية تشوه احلقائق.
وشدد على ان الثورة لها إرادة 
واإلرادة الثورية مستمرة وستبرز 

كلما لزم االمر.
وأكد مرسي انه لن يتردد في 
أن يدعو الشـــعب املصري كله 
لثورة ثانية لنقول له بوضوح 

)أ.ف.پ( امرأة فلسطينية تدفع جنديا إسرائيليا خالل احتجاج في بيت حلم ضد اجلدار العازل اإلسرائيلي أمس 

تقارير: أردوغان يجدد رغبته في زيارة غزة 
ويطالب إسرائيل برفع احلصار عن القطاع

مبناسبة ذكرى وعد بلفور: »حماس« تطالب 
بتعويض الفلسطينيني عن سنوات احلرمان

أنقرةـ  د.ب.أ: أفادت تقارير صحافية تركية 
بأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
جـــدد نيته لزيارة قطاع غـــزة، وطالب في 
تصريحات صحافية إسرائيل برفع حصارها 
عن القطاع كشـــرط الستعادة العالقات بني 

أنقرة وتل أبيب.
وذكرت صحيفة »توداي زمان« التركية 
أمس أن أردوغان صرح للصحافيني على منت 
الطائرة في طريق عودته من برلني إلى أنقرة 
أمـــس األول بأنه يخطط لزيارة غزة قريبا، 
وإن الســـلطات التركية جتري محادثات مع 

املسؤولني في القطاع إلمتام الزيارة.

وقال أرودغان إنـــه اقترح على الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أن يصطحبه في 
زيارة غزة وان األخير »حتمس لالقتراح«. 
وذكرت الصحيفة أن أردوغان أكد على طلبه 

إلسرائيل بأن ترفع حصارها عن غزة.
وقال إن املستشارة األملانية أجنيال ميركل 
طالبته خالل زيارته ألملانيا بأن يتخذ خطوات 
لتطبيع العالقات مع إسرائيل موضحا »ناقشنا 

القضية اإلسرائيلية - الفلسطينية«.
وقال أردوغان: »من املســـتحيل حتسن 
عالقتنـــا ما لم تتحقق مطالبنـــا.. قلت هذا 

مليركل«.

غزةـ  كونا: أكدت حركة املقاومة االسالمية 
)حماس( على حق للشعب الفلسطيني في 
اســـتعادة حقوقه املسلوبة كاملة وبجميع 
الوسائل املشروعة واملتاحة له وفي مقدمتها 
املقاومة مطالبة بتعويض الفلســـطينيني 

خسائرهم التي جنمت عن وعد بلفور.
وذكر مكتب شؤون الالجئني في حماس 
ببيان مبناسبة الذكرى الـ 95 لوعد )بلفور( 
ان »االحتالل الصهيوني جاء بالقوة املسلحة 
عندما ســـلب تلك احلقوق مـــن اصحابها 

االصليني«.
صادفت أمس الثاني من نوفمبر ذكرى 
وعـــد »بلفور« الذي أصدره وزير خارجية 
بريطانيا ارثر جيمس بلفور عام 1917 وعرف 
فيما بعد باسمه وقطع مبوجبه وعدا ميثل 
حكومة االنتـــداب البريطاني يقضي مبنح 

اليهود وطنا قوميا في فلسطني.
وحملـــت حماس بريطانيا املســـؤولية 
السياسية واإلنسانية واألخالقية ملا حلق من 

نكبات ومجازر وتهجير بالشعب الفلسطيني 
مقابل ضمانة بريطانية لليهود بإقامة وطن 

قومي لليهود على ارض فلسطني.
وأشارت الى مسؤولية هذا الوعد والدور 
البريطاني املباشر في احداث نكبة فلسطني 
مطالبا بالتعويض للفلســـطينيني على ما 
خسروا من ممتلكات بفعل الطرد واملجازر 
الصهيونية وبالعودة املباشرة الى اراضيهم 

التي اخرجوا منها.
وطالبت بالتعويض للفلسطينيني عن 
فترة اللجوء وحياة القهر واحلرمان التي 
عاشـــوها وال يزالـــون في اماكـــن اللجوء 

والشتات.
ولفت الى ان »قيام دولة الكيان الصهيوني 
كان نتيجة مباشـــرة لوعد »بلفور« لذلك 
كل ما نتج عن قيام هذا الكيان من احتالل 
واغتصاب ومصادرة لألراضي واملمتلكات 
هو باطل ببطالن هذا الوعد الذي هو وعد 

من ال ميلك ملن ال يستحق«.

القاهرة ـ وكاالت: قـــام محام مصري برفع 
دعوى قضائية للمطالبة بحجب جميع املواقع 
اإلباحية من على شـــبكة اإلنترنت داخل مصر 
حلماية الشباب، بحسب تقرير أوردته جريدة 
»اليوم السابع« اول من امس. وأوضح التقرير 
قيام د.إبراهيم السالموني احملامي برفع دعوى 
قضائية أمام أمحكمة القضاء اإلداري مبجلس 
الدولة، ضد رئيس اجلمهورية بصفته، طالبه 
فيها بحجب جميع املواقع اإلباحية من على شبكة 
اإلنترنت داخل مصر. وقال د.الســـالموني في 
صحيفة دعواه ان زيادة أعباء الزواج والبطالة 
املستمرة في الســـنوات املاضية، بجانب عجز 
احلكومـــات عن إيجاد حلول لهـــم ترتب عليه 
إقبال معظم الشباب على فتح املواقع اإلباحية 

على شبكة اإلنترنت.
وأضـــاف مقدم الدعوى أن الهدف من حجب 
املواقـــع اإلباحية واملخلة بـــاآلداب العامة هو 

حماية املجتمع املصري، واحلفاظ على نسيجه 
االجتماعي، وحماية متصفحي اإلنترنت من خالل 

إجراءات معينة تفرضها احلكومة.
وأشـــار إلى أن كثرة هذه املواقع تؤدي إلى 
نشر الفجور، والتحريض على الفسق، باإلضافة 
إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، ما يهدد 

األمن القومي للبلد.
وأشار د.الســـالموني إلى أن حجب املواقع 
اإلباحية على شبكة اإلنترنت تتراوح تكلفته ما 
بني 7 و8 ماليني دوالر، وجتربة دولة اإلمارات 
العربية خير دليل، موضحا أن رئيس اجلمهورية 
تقاعس ومعه احلكومة عـــن القيام بأي إجراء 
حلجب تلك املواقع بالرغم من أنه سبق وقد تقدم 
بإنذار قضائي على يد محضر حمل 15283 لسنة 
2012، ضد الرئيس بصفته، مشيرا فيه إلى أن 
مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة »جنس« 

في البحث على الشبكة العنكبوتية.

القاهرةـ  وكاالت: قررت محكمة جنح مستأنف 
مدينة نصر، برئاسة املستشار أحمد الشهيدي، 
وعضوية املستشارين أحمد حماد ومعتز أحمد، 
أمس األول، حبس اإلعالمي توفيق عكاشـــة 
ورئيس قنـــاة »الفراعني«، 6 أشـــهر التهامه 
بســـب وقذف طليقته رضا الســـيد إبراهيم، 
وشهرتها رضا الكرداوي، املذيعة باحتاد االذاعة 
والتلفزيون، كما قررت احملكمة إحالة الدعوى 
املدنية الى احملكمة املدنية املختصة. وبحسب 
صحيفة »اليوم السابع«، قالت طليقة عكاشة 
إنه قام بتكذيبها على الهواء من خالل برنامج 
»مصر اليوم«، الذي يذاع على قناة »الفراعني«، 

ورفض دفع مصاريف عالج ابنه، وأنكر نسب 
الطفل املعاق، وقام بالسخرية منه على الهواء، 
فقضت محكمة أول درجة بحبس توفيق عكاشة 
ملدة سنة، إال أنه تقدم باستئناف على احلكم 
الصادر ضده. وكانت رضا الكرداوي، طليقة 
توفيق عكاشة، أقامت دعوى سب وقذف ضده، 
اتهمته فيها بالتشهير بها في وسائل اإلعالم، 
وانه قال على الهواء عبارات تســـيء لسمعة 
اآلخرين وتخدش األعراض عالنية، ومن تلك 
العبارات »من الســـهل أنك تصحى من النوم 
تالقي عندك ارتفاع فـــي درجة احلرارة، لكن 

مش ممكن تصحى تالقي عندك ولد«.

القاهرةـ  وكاالت: أكدت مديرية أمن السويس 
أن مـــا أثير مؤخرا عبر وســـائل اإلعالم عن 
وجود »جماعة األمـــر باملعروف والنهي عن 
املنكر« وتهديدها بقطع لسان شاب قام »بسب 
الدين«، هو كالم يهدف لإلثارة اإلعالمية فقط، 
وال أصل لهذا األمر. وأكدت، بحســـب ما ورد 
في »اليوم الســـابع«، أن ما حدث لم يتجاوز 
املشاجرة بني صاحب أحد احملال بحي األربعني 
وأحد األشخاص امللتحني، وما أثير معظمه غير 
صحيح، ويهدف إلثارة الرأي العام وتضخيم 

األمور عن حجمها الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن العقيد خالد العزب، 
رئيس املباحث اجلنائية مبديرية أمن السويس، 
أن قســـم األربعني تلقى منذ يومني بالغا في 
هذا األمر، إال أن البالغ لم يتضمن وجود أي 
تهديدات من جماعة »األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر« بالتعدي على هذا الشخص.
وأضاف أن املوضوع كله يتلخص في أن 
أحد األشخاص قام باستخدام دورة املياه بأحد 
احملال، وعقب خروجه نشبت مشاجرة بينه 

وبني هذا الرجل وهو أمر طبيعي، ولم يتطور 
األمر لظهور متطرفني يحاولون تطبيق احلد 

عليه وهو كالم غير صحيح.
وقالت الصحيفة ان قسم األربعني يجري 
حتريات عن الواقعة في البالغ املقدم املتعلق 
باملشـــاجرة، ومن املنتظـــر أن يحضر طرفا 

املشاجرة لسماع أقوالهما في البالغ.
وكانـــت صحيفة »املوجـــز« اإللكترونية 
قد أوردت خبرا يفيـــد باتخاذ »جماعة األمر 
باملعـــروف والنهي عن املنكر« بالســـويس 
حكمها بقطع لسان شاب بعد أن »سب الدين«، 
احتجاجا على محاوالت »اجلماعة« قطع يد 
شـــقيقه واالعتداء عليه بعد أن رفض دخول 
أحد »أمرائهم« دورة مياه خاصة به من دون 

استئذان.
وذكرت الصحيفة أنه لم يقتصر األمر على 
هذا احلد بل ظل أعضاء »اجلماعة« متربصني 
أمام منزله لتنفيذ حكمهم، وهو ما دفع والده 
إلى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر 

بالواقعة واإلبالغ عنهم.

دعوى قضائية تطالب بحجب 
»املواقع اإلباحية« في مصر

حبس توفيق عكاشة 6 أشهر 
بتهمة سب وقذف مطلقته

أمن السويس: ال صحة لتهديد 
ملتحني بقطع لسان شاب

نفى أي وجود جلماعة األمر باملعروف: إثارة إعالمية

أنكر نسب طفله املعاق وقام بالسخرية منه على الهواء

الكنيسة القبطية تدعو مرسي حلفل تنصيب البابا
القاهرة ـ العربية.نت: أعلن املتحدث باسم اللجنة 

املشرفة على االنتخابات البابوية األنبا بوال أن 
الكنيسة املصرية القبطية سترسل خطابا رسميا 
للرئيس محمد مرسي الى دعوته حلضور حفل 
تنصيب البابا اجلديد للكنيسة في 18 اجلاري. 

وأضاف األنبا بوال، في مؤمتر صحافي باملقر البابوي 
اول من امس، أن الرئيس مرسي »لن يحضر قداس 

القرعة الهيكلية املقررة يوم 4 اجلاري الختيار 
البابا رقم 118، لكن الكنيسة ستوجه دعوة لكل 

الشخصيات العامة، على رأسها الرئيس، حلضور 
حفل التنصيب«. ولم يصدر تعليق رسمي من 

مؤسسة الرئاسة حول ما إذا كان الرئيس سيحضر 

احلفل أم ال. أما في حال حضوره فستكون املرة 
األولى التي يزور فيها الكنيسة األرثوذكسية منذ 
انتخابه رئيسا ملصر، كما أنها أول زيارة لرئيس 
مصري بشكل رسمي للكنيسة األكبر في مصر 

منذ عقود. وكان من املعتاد عندما حتضر قيادات 
الدولة واحلزب الوطني احلاكم سابقا املنحل حاليا في 

عهد الرئيس السابق حسني مبارك أعيادا مسيحية 
بالكنيسة تخصص لها حراسة مشددة، ما يتسبب 

في مضايقات لزوار الكنيسة من املواطنني العاديني. 
ومن املنتظر أن يحضر حفل تنصيب البابا أساقفة 

من املجمع املقدس للكنيسة األرثوذكسية في إثيوبيا 
التي تشارك في انتخاب البابا.


