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35  بانك���وك � رويترز: جلأت الش���رطة التايلندية إلى احليلة 
لتلقي القبض على 14 مش���تبها بهم بعد أن خدعتهم وأبلغتهم 
بفوزهم في مس���ابقة لليانصيب لتعتقلهم فور وصولهم كي 

يتسلموا اجلوائز املزعومة.
 وقال اللفتنانت جنرال كريسادا بانكوجنتشون الذي دبر 
اخلدعة إن الش���رطة أرادت أن تخرج الرجال من مخابئهم كي 
يتسلموا أجهزة تلفزيون وجوائز مالية أبلغوا انهم فازوا بها 

في سحب على أرقام التليفون والهويات الشخصية.
 وأض���اف لرويترز »نحن س���عداء بالنتيجة، لم نتوقع أن 
يسقط أي أحد في الفخ، رمبا شعروا بغباء كبير السيما الذين 
اختبأوا لشهور«، وقال كريسادا إن الشرطة أرسلت مئات من 
خطابات التهنئة إلى العناوين املسجلة للمجرمني املشتبه بهم 
ف���ي أنحاء العاصمة بانكوك واملناطق احمليطة بها ومن بينهم 

متهمون باالغتصاب والسرقة.

»اليانصيب«.. أوقع 14 مطلوباً

الڤاتي���كان � رويترز - أ.ف.پ: 
قفزت ام���رأة فوق حاجز واندفعت 
نحو البابا بنديكتوس وأس���قطته 
أرضا في بداية قداس ليلة عيد امليالد 
في كاتدرائية القديس بطرس، ولم 
يصب البابا بأذى فيما يبدو وواصل 
قيادة القداس الذي استمر ساعتني 
إلى نهايته لكن كرديناال فرنس���يا 
مسنا كان في املوكب البابوي سقط 
على االرض ونقل إلى املستش���فى 

مصابا بكسر في الساق.
 وأظهرت لقط���ات تلفزيونية 
املرأة وهي تقفز فوق احلاجز وتلقي 
بنفسها على البابا مما آثار صرخات 
احلاضرين، وجذبت املرأة رداء البابا 
بينما كان حارس أمني يتصدى لها 
ثم سقطت هي والبابا على االرضية 
الرخامي���ة للكاتدرائية. وقال االب 
فيدريكو لومباردي املتحدث باسم 
الڤاتي���كان ان امل���رأة التي وصفها 
التي  بأنها »مضطربة« هي نفسها 
حاولت القفز فوق حاجز لالقتراب 
من البابا في قداس عيد امليالد العام 
املاضي.  وساعد رجال امن البابا على 
النهوض وبعد ثوان قليلة واصل 
املوكب مسيرته في املمشى الرئيسي 
بالكاتدرائية. وبدا البابا هادئا حتى 
نهاية الق���داس.  لك���ن الكردينال 
الفرنس���ي روجيه ايتشجاري )87 
عاما( الذي اعتلت صحته مؤخرا- 
سقط على ارضية الكاتدرائية ونقل 
في كرسي متحرك. وقال لومباردي 
إنه اصيب بكسر في عظمة الفخذ.  

املرأة  الڤاتيكان  واحتجزت شرطة 
الستجوابها، حيث تبني انها تدعى 
سوزان مايولو )25( عاما وحتمل 
اجلنسيتني االيطالية والسويسرية، 
وقد مت نقلها الى املستشفى، حيث 
تبني انها غير متزنة نفس���يا ولم 
تكن مس���لحة. وبدت الصدمة على 
وجوه حراس امن الڤاتيكان واصيب 
االساقفة بالذهول مع وقوع احلادث 

في بداية الق���داس الذي يقود فيه 
البابا حوال���ي 1.1 مليار كاثوليكي 

في العالم إلى عيد امليالد.
ه���ذا وظهر الباب���ا بنديكتوس 
الس���ادس عش���ر أمس على شرفة 
كاتدرائي���ة القدي���س بطرس وهو 
ف���ي صحة جيدة على ما يبدو بعد 
االعتداء الذي تعرض له خالل قداس 
منتصف الليل، إللقاء مباركته لعيد 

امليالد »الى املدينة والعالم« كما هو 
مقرر. ولدى ظهوره على الش���رفة 
علت االبتس���امة وجه البابا ولّوح 
بيده إلى عشرات اآلالف الذين غصت 
بهم ساحة القديس بطرس وهتفوا 
وصفقوا له بحماسة طوال رسالته 
إلى املدينة والعالم. وقال البابا ان 
املجتمع يتأثر حاليا »بعمق بأخطر 
أزمة اقتصادية لكن أيضا أخالقية 

بالدرجة األولى، وباجلروح املؤملة 
من جراء احلروب والنزاعات«.

ودعا احلبر األعظم إلى »استقبال« 
املهاجرين الذين يدفعهم »اجلوع« 
و»التعص���ب« او »تدهور« البيئة 
للنزوح. وأضاف »أمام نزوح أولئك 
الذين يهج���رون أرضهم ويدفعهم 
اجلوع والتعصب او التدهور البيئي 
بعيدا، تشكل الكنيسة حضورا يدعو 

الى االستقبال«. كما عبر أيضا عن 
تضامنه مع »أولئك الذين عصفت 
بهم الكوارث الطبيعية والفقر في 
املجتمعات الغنية أيضا«. ودعا مرة 
جديدة إلى »نبذ أي منطق للعنف 
واالنتقام« و»االنخراط بقوة وسخاء 

في سبيل التعايش السلمي«.
وحتدث البابا ايضا عن الوضع 
الصع���ب الذي تعيش���ه »الرعية 
الصغيرة للمسيحيني« في العراق 
واملنطق���ة. وفيما يتعلق بآس���يا 
حتدث احلبر األعظم باهتمام عن 
سريالنكا وكوريا والفلبني. وفي 
افريقيا »تضرع )الى اهلل( إلنهاء 
جمي���ع التعديات ف���ي جمهورية 
الكونغ���و الدميوقراطي���ة« ودعا 
»الى »احترام حقوق اإلنس���ان« 
والى »احلوار« في غينيا والنيجر. 
وفي أوروبا وأميركا الشمالية طلب 
البابا »جت���اوز الذهنية االنانية« 
و»احترام الضعفاء ابتداء بأولئك 
الذين لم يولدوا بعد«. وفي اميركا 
الالتينية دع���ا البابا الى »احترام 
احلقوق الثابتة لكل فرد«. ثم عبر 
البابا بنديكتوس الس���ادس عشر 
عبر تلفزيونات العالم اجمع عن 
متنياته بعيد ميالد مجيد جلميع 
الشعب وجميع األمم في 65 لغة، 
من اللغات الرائجة مثل االيطالية 
والفرنسية واإلجنليزية واألملانية 
والروسية والصينية واليابانية، 
واخرى اقل رواجا مثل املنغولية 

واالرامية والسواحلية وغيرها.

االعتداءات التي تعرض لها البابوات

الڤاتيكان يدافع عن رجال أمن البابا عقب االعتداء

الڤاتيكان � أ.ف.پ: يندرج االعتداء الذي تعرض له البابا 
بنديكتوس السادس عشر مساء اخلميس في اطار سلسلة من 
االعتداءات كان ابرزها ذلك الذي استهدف سلفه البابا يوحنا 

بولس الثاني العام 1981 وكاد ان يودي به.
ففي 13 مايو 1981، وقبل ان يكمل عامه ال� 61 ببضعة ايام، 
كان يوحنا بولس الثاني يعبر بسيارته املكشوفة ساحة القديس 
بطرس التي جتمع فيها نحو عشرين الف مؤمن،  حني اصيب 

بثالث رصاصات اخترقت احداها صدره.
وبع����د محاولة االغتي����ال هذه، مت احب����اط اعتداءين كانا 
سيس����تهدفان البابا الپولندي خالل زيارتني قام بهما لوطنه 

االم العامني 1983 و1987.
وفي نوفمبر 2002، اكدت صحيفة »تاميز« البريطانية ان 
تنظيم القاعدة كان يخطط الغتيال البابا في الفلبني العام 1999، 

خالل زيارة مت الغاؤها في اللحظة االخيرة لدواع صحية.
وفي 25 يناير 1989، حاول شاب بريطاني هو جوزيف ماك 
غوفرن )23 عاما( االقتراب م����ن يوحنا بولس الثاني مدعيا 

انه »ابن اهلل«.
واالعتداء الذي تعرض له بنديكتوس السادس عشر مساء 
اخلميس ليس احلادث االول من����ذ بداية واليته البابوية في 

ابريل 2005.
فقد اعلن الڤاتيكان ان املرأة »املختلة« التي اندفعت نحو البابا 

سبق ان قامت مبحاولة مماثلة ليلة عيد امليالد الفائت.
وفي 6 يونيو 2007، حاول شاب املاني )27 عاما( قيل ايضا 
انه »مختل« القفز داخل س����يارة بنديكتوس الس����ادس عشر 
في ساحة القديس بطرس، لكن العناصر األمنية متكنت من 

التصدي له وتوقيفه.

مدينة الڤاتيكان � د.ب.أ: دافع الڤاتيكان أمس اجلمعة عن 
األمن اخلاص بالبابا بنديكتوس السادس عشر عقب تعرضه 

لالعتداء.
وصرح املتحدث باسم بابا الڤاتيكان االب فيديركو لومباردي 
بقول����ه من غير املمكن وضع »حراس����ة 100% حول البابا ألن 
مثل هذه اإلجراءات من ش����أنها منع البابا من القيام مبهمته 

البابوية بني املصلني«.
وقال ان تلك احلوادث من الصعب تفاديها في ضوء رغبة 

البابا في ان يكون على اتصال مع مريديه.
وس����ئل لومباردي عن سبب الس����ماح ملايولو )25 عاما( 
بدخول كنيسة القديس بطرس مساء أمس األول خاصة انها 
حاولت ايضا االقتراب من البابا في قداس مسائي العام املاضي، 

ولكن احلرس منعها قبل ان تصل اليه.
ورد لومب����اردي قائ����ال ان املرأة التي حتمل اجلنس����يتني 
السويسرية وااليطالية لم يبد عليها »انها تشكل خطورة«.

وقال املتحدث ان مايولو التي تعاني من مش����اكل نفسية 
تخضع حاليا للمالحظة في منشأة طبية في روما.

امرأة تسقط البابا بنديكتوس أرضًا أثناء قداس عيد الميالد
ظهر بعد الحادث بصحة جيدة وقال: »المجتمع يتأثر بعمق بأخطر أزمة اقتصادية وأخالقية«

مجموعة من اللقطات التي تظهر اعتداء املرأة على البابا بنديكتوس                         )ا.پ(

البابا بنديكتوس كما ظهر بعد احلادثة ملوحا بيده إلى عشرات اآلالف في ساحة القديس بطرس                   )ا.پ(


