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 القاهرة ـ أ.ف.پ: ندد الرئيس املصري حســــني مبــــارك بالتهديدات التي 
وجهها تنظيم القاعدة الى املســــيحيني وأكد «احلــــرص البالغ» على حماية 
االقباط «من قوى اإلرهاب». ونقلت وكالة انباء الشــــرق االوسط ان الرئيس 
املصري اتصل هاتفيا بالبابا شــــنودة الثالث وأكد له حسب الوكالة «رفضه 
الزج باسم مصر في العمل اإلرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في بغداد، 

وإدانته ألي مخططات إرهابية تستهدف أقباط مصر».
  وتابعــــت الوكالة ان الرئيس املصري أكد حرصه البالغ على حماية أبناء 

الشــــعب مبســــلميه وأقباطه من قوى اإلرهاب والتطرف». جاء ذلك ردا على 
الفرع العراقي للقاعدة الذي تبنى الهجوم على كاتدرائية السريان الكاثوليك 
في بغداد في ٣١ أكتوبر املاضي ما أدى الى وقوع ٥٣ قتيال غالبيتهم الساحقة 
من املسيحيني، وأمهل ثم هدد باستهداف جميع املسيحيني بعد انتهاء مهلة ٤٨ 
ساعة حددها للكنيسة القبطية املصرية لـ «إطالق سراح» سيدتني مسيحيتني 
مصريتني زعم انهما اعتنقتا اإلســــالم وأعيدتا بالقوة الى الكنيسة. وعززت 

السلطات املصرية بشكل غير ملحوظ االجراءات األمنية حول الكنائس. 

 مبارك يطمئن البابا شنودة ويؤكد حماية األقباط «من قوى اإلرهاب»

 بعد أنباء عن صفقة تتيح التجديد لطالباني ومنح رئاسة البرلمان لكتلة عالوي  

 تضارب معلومات حول اتفاق تقاسم السلطة يبقي المالكي بمنصبه
 بغداد ـ أ.ف.پ ـ د.ب.أ: ســـرعان ما خابت آمال 
الفرحني بظهور الدخان األبيض من مدخنة األزمة 
العراقية املشتعلة بعد قرابة ٨ أشهر، اثر اإلعالن 
عن توصل الكتل السياســـية العراقية الى اتفاق 
لتقاسم السلطة يتلخص في إبقاء القدمي على قدمه 
بالنسبة لرئاستي الدولة واحلكومة، بينما أسندت 
رئاسة البرملان الى كتلة «العراقية» الفائزة بأكبر 

عدد من املقاعد.
  فقد نفى نائب في قائمة «العراقية» هذه األنباء 
عـــن اتفاق كتلته بزعامة ايـــاد عالوي والتحالف 
الوطني لتشـــكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء 

املنتهية والتيه نوري املالكي.
  وقـــال النائب عبدالكرمي حطـــاب عضو قائمة 
العراقية في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ): «ال يوجد حتى اآلن أي اتفاق بني «العراقية» 
و«التحالف الوطني» لتشكيل حكومة برئاسة نوري 

املالكي».
  وأضاف: «ما تتناقله وســـائل االعالم عار عن 
الصحة واحلوارات جارية لبلورة موقف حاســـم 
خالل املؤمتر الذي سيعقد في اربيل مبشاركة القوى 
السياسية االخرى» املقرر انعقاده اليوم. وذكر حطاب: 
«سنذهب الى مؤمتر اربيل وسنتعامل بإيجابية مع 
دعوة مسعود البرزاني الن قائمة العراقية مكون 
مهم وله استحقاق انتخابي معروف لدى اجلميع». 
لكن القيادي في العراقية اسامة النجيفي قال من 

جهته ان قائمته ستشارك في التوافقات اجلديدة 
لتشكيل احلكومة.

  وحسبما أعلن علي الدباغ الناطق باسم احلكومة 
العراقية في وقت ســـابق فقد مت حل عقدة رئاسة 
احلكومة باالتفاق على التجديد لنوري املالكي لوالية 
ثانية، مشـــيرا الى ان «االتفاق ينص على جتديد 

والية رئيس اجلمهورية جالل طالباني».
  واضاف ان «منصب رئيس مجلس النواب سيؤول 
الى القائمة العراقية (بزعامة اياد عالوي) وعليها 

تقدمي مرشح لشغل املنصب».
  وأكد الدباغ انه التزال هناك مشاكل بحاجة الى 
حل، لكنه شـــدد على ان «البرملان سيعقد جلسته 

اخلميس املقبل الختيار رئيسه».
  وتابع الدباغ ان «رئيس الوزراء (نوري املالكي) 
سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم االعالن 

رسميا عن دعمهم لالتفاق».
  وجاء اإلعالن قبـــل يوم من اللقاء املزمع عقده 
لقادة الكتل السياسية ملناقشة مبادرة رئيس اقليم 

كردستان مسعود بارزاني.
  بدوره، اكد النائب جمـــال البطيخ القيادي في 
القائمة العراقية حصـــول الئحته على تطمينات 
باملشـــاركة في القرار السياسي لقاء املوافقة على 
ابقاء املالكي لوالية ثانية. وقال لـ «فرانس برس» 
ان قائمة «العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار 
السياسي بنسبة ٥٠٪»، مشيرا الى ان «مشاركتها في 

احلكومة مرهونة باالتفاق» الذي سيتم اليوم.
  وأكـــد ان «زعيـــم العراقية سيشـــارك في هذا 

االجتماع».
  من جهة أخرى، أعلن رئيس فريق ائتالف الكتل 
الكردستانية النائب روز نوري شاويس أن الكتل 
السياسية اتفقت خالل املفاوضات التي جرت خالل 
االيـــام املاضية على اســـتحداث املجلس الوطني 
للسياســـات العليا في إطار سعي هذه الكتل الى 

حتقيق مبدأ الشراكة في احلكومة املقبلة.
  وقال شاويس لصحيفة «الصباح» العراقية في 
عددها الصادر أمس «مت خالل االجتماعات التمهيدية 
التوصل الى قواعد الشـــراكة في احلكومة املقبلة 
واالتفاق على النظام الداخلي لرئاسة الوزراء، اضافة 
الـــى االنتهاء من بحث ملفـــات مهمة عديدة أهمها 
هيئة املساءلة والعدالة واملصاحلة الوطنية ووضع 
الشروط واملواصفات لشغل املناصب السيادية».

  وذكر: «مت االتفاق ايضا على تســـمية املجلس 
الوطني للسياسات العليا ووضع جميع مقومات 
عمل هذا املجلس ســـوى نقطة واحدة مازالت قيد 
البحث وهي هل سيكون ما يصدره املجلس قرارات 
ملزمة ام توصيـــات، وهناك إجماع على ان تكون 
قرارات هذه املؤسسة ملزمة التنفيذ في حال حظيت 
مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس وعدا ذلك ستكون 

 األمن العراقي يحرس احدى الكنائس خالل قداس االحد في البصرة أمس           (أ.پ) توصيات غير ملزمة». 

 جنود إسرائيليون قد يفقدون جنسياتهم األجنبية

 إسرائيل تهدم مسجدًا بالنقب
   والسكان العرب يعيدون بناءه

 عواصــــم ـ وكاالت: ضمــــن 
سياستها التي تستهدف الشجر 
واحلجر قبل البشر، أقدمت جرافات 
وزارة الداخلية اإلسرائيلية مبرافقة 
املئات من أفراد الشرطة قبيل فجر 
أمس على هدم مسجد في مدينة 
رهط في النقب بجنوب إسرائيل 
بادعــــاء أن البنــــاء غير مرخص 
فيما بدأ السكان احملليون بإعادة 
بناء هيكل املســــجد في ساعات 

الصباح.
  واحتشد اآلالف من سكان رهط 
وهي أكبر مدينة عربية بدوية في 
النقب في منطقة املســــجد خالل 
عملية هدمــــه ووقعت مواجهات 
بينهم وبني قوات الشــــرطة التي 
أطلقــــت باجتاههــــم قنابل الغاز 
املســــيل للدموع لتفريقهم فيما 
ألقى عدد من الســــكان احلجارة 

باجتاه الشرطة.
  واعتقلت الشــــرطة عددا من 
الســــكان احملتجــــني علــــى هدم 
املسجد. وقال يوسف أبوجمعة 
وهو قيادي في احلركة اإلسالمية 
اجلناح الشــــمالي الذي يتزعمه 
الشيخ رائد صالح «إذا استمروا 
في الهدم فإننا سنبني املسجد مرة 
بعد أخرى واآلن جميعنا متحدون 
جناح شمالي وجنوب (في إشارة 

إلى احلركتني اإلسالميتني)».

  وأشار أبوجمعة في تصريح 
لوســــائل اإلعالم الى أنه مت بناء 
املسجد في موقعه ألنه كان توجد 
املكان محطة لبيع املخدرات  في 
وأن إقامة املسجد جاء بهدف إغالق 
هذه احملطة. وقال رئيس بلدية 
رهط فايــــز أبوصهيبان إن هدم 
املســــجد ميس مبشاعر املسلمني 
«وكان ينبغي على الشــــرطة أن 
ترجح الرأي وتتحلى مبسؤولية 
أكبر وتأجيل الهدم إلى ما بعد عيد 
األضحى على األقل». في غضون 
ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن 
جنودا إســــرائيليني قد يفقدون 
جنسياتهم األجنبية كاجلنسية 
االســــبانية مثال بسبب خدمتهم 

في اجليش اإلسرائيلي.
العامــــة  اإلذاعــــة    وأفــــادت 
اإلســــرائيلية أمس بأن اجليش 
اإلسرائيلي يطالب املجندين في 
الذين يحملون جنسية  صفوفه 
دول أجنبية مثل اسبانيا بالتوقيع 
على وثيقة يصرحون من خاللها 
بأنهم يعون حقيقة أن اخلدمة في 
اجليش اإلســــرائيلي قد تتسبب 
فــــي فقدانهم اجلنســــية األخرى 
غير اإلســــرائيلية. وقال الناطق 
العسكري اإلسرائيلي إنه مبوجب 
القانون االسباني فإنه باإلمكان 
سحب اجلنســــية االسبانية من 

املجندين في اجليش اإلسرائيلي 
فــــإن حاملي اجلنســــية  ولذلك 
االســــبانية يوقعون على وثيقة 
رسمية يصرحون فيها بأنهم يعون 
هذه املشكلة واملرشح للتجنيد الذي 
يرفــــض التوقيع على التصريح 
ســــيتم رفض قبوله في اخلدمة 

العسكرية.
  من جانبها ذكــــرت صحيفة 
«جيروزاليم بوست» اإلسرائيلية 
أن سالح اجلو اإلسرائيلي سيزيد 
بشــــكل ملحوظ من قدراته على 
قصــــف األهداف بقنابــــل دقيقة 

التوجيه والتصويب.
  وأوضحــــت الصحيفة أمس 
أن ســــالح اجلو سيتسلم قريبا 
الدفعة األولى من القنابل الذكية 
مــــن طراز «جي  القطر  صغيرة 
بي يو ٣٩» من الواليات املتحدة 
التي تسمى باالجنليزية. وأشارت 
إلى أن إسرائيل ستكون أول دولة 
خارج الواليات املتحدة تتزود بهذا 
النوع من القنابل الذكية من صنع 
شركة بوينغ التي تزن ٢٥٠ باوندا 
(نحو ١١٤ كيلوغراما) وحتوي مادة 
متفجرة تزن نحو ٢٣ كيلوغراما 
التدميرية قنابل  وتعادل قدرتها 
«جي بي يو ١٠٩» التي تزن ٢٠٠٠ 
باوند (أي بوزن اكبر منها بنحو 

٨ أضعاف). 

 بوش بعد ٩/١١: 
  أوقفوهم  واركلوا مؤخراتهم

 المجلس الدستوري في ساحل العاج يقّر نتيجة 
انتخابات الرئاسة وجولة اإلعادة في ٢٨ الجاري

 سيناتور جمهوري يدعو لضرب نووي إيران وجيشها

 أوباما  والسيدة األولى يرقصان 
  في مهرجان األنوار الهندوسي

 واشــــنطن ـ ســــي.إن.إن: قال 
الرئيس األميركي السابق، جورج 
بوش، إن هجمات احلادي عشر 
من سبتمبر عام ٢٠٠١، على بالده، 
قدمت إلدارته هدفا واضحا ومنحته 
العزم لتحديد كل من يقف وراء تلك 

الهجمات و«ركل مؤخراتهم».
  ويصــــف الرئيــــس األميركي 
الســــابق في مذكراتــــه «حلظات 
القرار»، الذي يطرح في األسواق 
غدا، ردة فعله إثر إبالغه من قبل 
مستشارة األمن القومي حينذاك، 
كونداليزا رايس، بارتطام طائرة 
الدفــــاع  ثالثــــة مببنــــى وزارة 

«الپنتاغون».
  وأشــــار قائال: «جلســــت في 
مقعــــدي واســــتوعبت كلماتها.. 
أفكاري بــــدأت تتضح، ميكن أن 
تكــــون الطائرة األولــــى حادثة، 
الثانية بالتأكيد هجوم أما الثالثة 
فكانت إعالن حرب»، وفق ما كتب 
بوش في كتابــــه اجلديد املؤلف 
من ٤٨١ صفحة، وحصلت سي ان 

اســــتجابة إدارته لكارثة إعصار 
الذي وصفه بأنه «لم  «كاترينا» 
يكــــن معيبا» فحســــب بل «غير 
مقبول» وحتدث عــــن إخفاقاته: 
«كقائد حلكومة فيدرالية كان علي 
تدارك القصــــور عاجال والتدخل 
بشكل أسرع.. أزهو بقدرتي على 
اتخاذ قــــرارات واضحة وفعالة، 
ولكن في األيام التي تلت «كاترينا» 
هذا لم يحدث.. املشــــكلة ليست 
اتخاذي قرارات خاطئة، بل أنني 
اســــتغرقت وقتا طويــــال للبت 

فيها».
  كما ســــلم في كتابه بإخفاقه 
التواصل مــــع ضحايا اإلعصار، 
وغالبيتهــــم مــــن األميركيني من 

أصول أفريقية.
الرئيــــس األميركي    وأوضح 
السابق في حديث لشبكة «ان بي 
ســــي» مؤخرا، أن أسوأ حلظات 
إدارته «متثلت بإعالن مغني الراب 
أثناء حملة تبرعات للضحايا، بأن 

«جورج بوش ال يحب السود». 

ان على نسخة منه قبيل طرحه 
للبيع.

  وأضاف: «دمائي بدأت تغلي.. 
ســــنجد من فعلوا ذلــــك ونركل 
مؤخراتهم... غاية رئاستي صارت 
واضحــــة: وهي حماية شــــعبنا 
والدفاع عن حريتنا التي تعرضت 

لهجوم».
  ويتطرق بوش في كتابه إلى 

 أبيدجـــانـ  رويترز: قضى 
املجلس الدستوري في ساحل 
العاج أمس األول بسالمة نتائج 
انتخابات الرئاسة التي جرت 
االسبوع املاضي رافضا الطعون 
وهو مـــا يعنـــي ان الرئيس 
لـــوران جباجبو ومنافســـه 
ســـيخوضان جولة إعادة في 
الشهر  الثامن والعشرين من 
اجلاري. وفي جلسة علنية أقر 

التي  النتائج االولية  املجلس 
أعطت جباجبو حوالي ٣٨٪ من 
االصوات يليه منافسه احلسن 
واتارا الذي حصل على ٣٢٪ من 
االصوات. ويلزم إجراء جولة 
إعادة ألن أحدا من املرشحني 

لم يفز بأغلبية مطلقة.
  وفي وقت ســـابق طالبت 
أحزاب املعارضة بإعادة فرز 
لألصوات، مشيرة إلى مخالفات 

التـــي طال  فـــي االنتخابات 
تأجيلها.

  وتستهدف االنتخابات التي 
تأجلت ست مرات إعادة توحيد 
الدولة التي كانت مزدهرة يوما 
ما وهي أكبر دول العالم املنتجة 
للكاكاو والتي أدت حرب اهلية 
إلى  في عامـــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ 
انقسامها إلى شطرين. ويسيطر 

املتمردون على شمال البالد. 

 هاليفاكـــس ـ يو.بـــي.آي: دعا الســـيناتور 
اجلمهوري األميركي ليندســـي غراهام الواليات 
املتحدة إلى االستعداد لشن هجوم عسكري على 
البرنامج النووي والقوات املســـلحة اإليرانية 
بهدف حتييد النظام اإليراني. ونقلت قناة «سي.

تي.ڤي» الكندية عن غراهام قوله أمس األول أمام 
منتدى هاليفاكس لألمن الدولي في كندا أن حزبه 
سيدعم ضربة عســـكرية ضد إيران من شأنها 
تدمير قدرتها على الرد وتسمح في الوقت نفسه 

للشعب باالنتفاضة على النظام.
  وأوضح قائال: «برأيي ان القوة العســـكرية 
يجب أال تستخدم فقط لتحييد البرنامج النووي 
الذي اتسع وأصبح أكثر فاعلية بل أيضا إلغراق 
سالح البحرية وتدمير سالح اجلو وتوجيه ضربة 
قاضية إلى احلرس الثوري». وأضاف «بعبارة 

أخرى: حتييد النظام».
  وقـــال ان آخر ما تريده الواليات املتحدة هو 
حرب أخرى ولكن آخر ما يريده العالم هو إيران 

مسلحة نوويا.
  وسأل «إذا لم تستخدم القوة العسكرية، إذا 
لـــم تنفع العقوبات وبعد ســـنة من اآلن أصبح 
أكيدا أنها لن تنجح ماذا ســـيفعل أصدقاؤنا في 

إسرائيل».
  ورأى ان العقوبـــات بدأت تؤتي ثمارها على 
إيران ولكنه شدد على ضرورة أن يوضح الرئيس 
األميركي باراك أوباما أن جميع اخليارات مطروحة 
على الطاولة. وتعتقد الواليات املتحدة أن إيران 
تستخدم برنامجها النووي إلنتاج أسلحة نووية 
وهو ما تنفيه اجلمهورية اإلسالمية التي تؤكد 
على سلمية برنامجها وأغراضه املدنية. ورد وزير 
الدفاع الكندي بيتر ماكاي على كالم غراهام وقال 
ان الهجوم العسكري على إيران سيكون لديه تأثير 
سلبي وأن العقوبات الدولية هي اخليار األفضل. 
من جهته قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك 
«اننا في مرحلة الديبلوماســـية والعقوبات» إال 

أن إيران مازالت تشكل تهديدا. 

ــي باراك أوباما في  ــارك الرئيس االميرك  مومباي ـ أ.ف.پ: ش
ــي «ديوالي» أمس راقصا مع  احتفاالت مهرجان األنوار الهندوس

االطفال في مدرسة في مومباي خالل زيارته الى الهند.
  وجلس أوباما وزوجته ميشيل في البداية في مدرسة هولي نامي 
جنوب املدينة وراحا يصفقان على انغام املوسيقى فيما كان اطفال 
يرتدون أزياء ملونة يؤدون رقصة تقليدية خالل املهرجان السنوي. 
ــتانا ذي  ــيدة االولى التي كانت ترتدي فس بعد ذلك، انضمت الس
ــترة زهرية اللون الى الراقصني بحماسة ثم أقنعت  مربعات مع س

زوجها األكثر ترددا مبراقصتها.
  الرئيس الذي خلع سترة بذلته ورفع كمي قميصه االبيض راح 
يقوم بحركات اليدين والذراعني املميزة التي تشكل جزءا ال يتجزأ 

من الرقص الهندي.
  بعد ذلك تهافت األطفال للحصول على توقيع الزوجني مطالبني 

بأن تلتقط لهم صور معهما.
ــيل اوباما مع االطفال    وهي املرة الثانية التي ترقص فيها ميش
خالل هذه الرحلة، ويبدو أن اهتمامها بالتقاليد احمللية جعلها تكسب 
قلوب السكان احملليني، حيث رقصت حافية القدمني أمس االول على 
انغام موسيقى بوليوودية خالل زيارة الى مؤسسة خيرية تساعد 

االيتام واملشردين في عاصمة الهند املالية والترفيهية.
ــهد مهرجان ديوالي الذي صادف يوم اجلمعة احتفاالت    ويش
صاخبة تدوم اياما في الهند ذات األغلبية الهندوسية، لكن الشرطة 
حظرت إطالق املفرقعات النارية حول الفندق الذي ينزل فيه الزوجان 

أوباما ألسباب أمنية. 

 أوباما ينتقد تقصير باكستان في حرب اإلرهاب 
  ويشيد باإلسالم: بعض المتطرفين يشوهونه

العظيم.. ولكنه عندما يقع في أيدي 
قلة من املتطرفني، يأتي مشوها، 
مؤكدا أن واحدة مــــن التحديات 
التــــي نواجهها هي الطريقة التي 
ميكننا بها عزل أولئك الذين شوهوا 

رؤيته».
  وأضاف أوباما أن هذا التشويه 
لالسالم ميثل حتديا كبيرا في الهند 
ومختلف أنحاء العالم، مشيرا الى 
أن اجلهاد يحمل الكثير من املعاني 

حيث يخضع لكثير من التفسيرات 
من أكثر من مليار شخص مسلم 

في العالم.
  وأكد أوباما أن االســــالم دين 
عظيم ويرمز الى السالم والعدالة 

واإلنصاف والتسامح.
الشأن االفغاني، أوضح    وفي 
أوباما أن الواليات املتحدة تدعم 
فكرة القرار السياسي في أفغانستان 
إذا ما أبدى أي من عناصر طالبان 

الرغبة في االبتعــــاد عن القاعدة 
وقــــرروا التوقــــف عــــن اللجوء 
الدســــتور  العنف، واحترام  إلى 

األفغاني.
  إال أنه أضاف أن هناك تنظيمات 
مرتبطــــة بطالبــــان والقاعدة أو 
العسكر الطيبة «ال ميكن التهاون 

معها».
  وتابع: «ستكون هناك حاجة إلى 
تدخل عسكري مع من يتورطون في 

مثل العنف الذي رأيناه في مومباي 
أو الذي رأيناه في ١١ سبتمبر».

  الحقا، وصل أوباما أمس إلى 
نيودلهي حيث يلتقي بالقيادات 

الهندية.
  ووصل أوباما وقرينته ميشيل 
إلى مطار باالم في نيودلهي حيث 
كان في استقبالهما رئيس الوزراء 
الهندي مامنوهان سينغ وقرينته 

جورشاران كاور. 

 نيودلهــــيـ  وكاالت: لم يكتف 
أوباما  بــــاراك  الرئيس األميركي 
باالمتناع عن زيارة باكستان حليفه 
االستراتيجي في مكافحة اإلرهاب 
خالل جولته اآلســــيوية وهو ما 
أثار سخط اسالم آباد، بل إنه وجه 
ومن جارتها اللدود الهند انتقادا 
الذعا إلــــى احلرب التي تخوضها 
باكســــتان ضد اإلرهاب كونها ال 
تسير بالســــرعة املطلوبة، لكنه 
حث نيودلهي على الدفع من أجل 

محادثات السالم.
  وجاءت هذه التصريحات ردا من 
أوباما على سؤال حول السبب في 
عدم تصنيف واشنطن لباكستان 
على أنها دولة إرهابية، وذلك على 
هامش لقاء أجراه أوباما مع طلبة 
جامعيني في إطار زيارته ملدينة 

مومباي، العاصمة املالية للهند.
  بعد هجمات عــــام ٢٠٠٨ التي 
أودت بحياة ١٦٦ شخصا، وهو األمر 
الذي أدى إلى تعطيل عملية السالم 
بني اجلارتني حيث اتهمت نيودلهي 

إسالم آباد بدعم املسلحني.
  وأوضــــح: «لقد حول اجليش 
الباكستاني بالفعل بعض اهتمامه 
وتركيزه إلى هذه املناطق، ولكن 
ليس هذا ما تدربت عليه قواتهم 
ولذلك عليهم التكيف مبا يتناسب 
مــــع املناطق اجلديــــدة والوقائع 

اجلديدة».
  من جانب آخر، أشاد الرئيس 
األميركي، باإلسالم ووصفه بأنه 
«دين عظيم»، مشيرا الى أن هناك 
حاجة لعزل أولئك الذين شوهوا 

رؤيته.
  وقال باراك أوباما في رد على 
ســــؤال ألحد الطلبة خالل لقائه 
املفتوح مع جمع كبير من طالب 
كلية «ســــانت إكسافير كوليدج» 
مبومباي، «نحن ندرك هذا الدين 
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