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 اجلزائر ـ أ.ف.پ ـ كونا: حكم القضاء اجلزائري أمس 
باإلعدام على املتهم الرئيسي في محاولة اغتيال الرئيس 
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة في السادس من سبتمبر 
٢٠٠٧ في باتنة جنوب شـــرق اجلزائـــر، فيما حكم على 
شـــركائه الـ ١٢ بالسجن بني ثالث و١٥ سنة، حسبما افاد 
مراسل وكالة «فرانس برس». قبل ذلك، تنازل بوتفليقة 

عن الدعوى املرفوعة ضد املتهمني.

  وقالت هيئة محكمة جنايات والية «باتنة» شرق العاصمة 
اجلزائرية بعد اجللســـة األولى حملاكمـــة املتهمني الـ ١٢ 
املوقوفني والتي استمرت الى ساعة متأخرة من الليلة قبل 
املاضية ان رئاسة اجلمهورية اجلزائرية متسكت كهيئة 
بطلب تعويض قدره ١٠ ماليني دينار جزائري (حوالي ١٢٠ 
ألف دوالر) يدفع للخزينة وما بني أربعة الى ٤٠ ألف دوالر 

لرجال األمن الذين أصيبوا خالل العملية االنتحارية. 

 الحكم بإعدام المتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال بوتفليقة عام ٢٠٠٧

(أ.ف. پ)   عراقي يحمل دلة قهوة مارا بالقرب من متثال لبابا نويل في بغداد  

(أ.پ)   سيدة ترسم على جدار العزل اإلسرائيلي في بيت حلم أمس والتي وصلها ١٫٤ مليون سائح إلحياء عيد امليالد  

 محكمة مصرية تخفف حكم اإلعدام على قيادي 
الجماعة اإلسالمية أبو عقرب إلى المؤبد  

 عضو في «العراقية» يكشف أن تقاسم المناصب 
في كتلته فرضه تاجر عراقي في األردن

 القاهرةـ  يو.بي.آي: قضت محكمة مصرية أمس 
بالسجن املؤبد (٢٥ عاما) على احد قادة اجلماعة 
اإلسالمية احملظورة في تهم تتعلق باالرهاب وقتل 

قيادات امنية بجهاز الشرطة.
  وجـــاء قرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ 
أمس بسجن املتهم عبداحلميد عثمان الشهير بـ 
«أبو عقرب» رغم اصدارها قرارا في يونيو املاضي 
بإحالة اوراقه الى مفتي اجلمهورية وهو ما يعني 

اجرائيا صدور احلكم بإعدامه.
  لكن احملكمة قالت في منطوق حكمها الصادر 
أمس أنها راعت الظروف الصحية للمتهم وقضت 
بحكمهـــا املخفف على «أبو عقـــرب» واضعة في 
اعتبارهـــا امكانية أن يعـــود للمجتمع كعنصر 

صالح.
  وكانت محاكمة «أبو عقرب» بدأت في فبراير 
املاضي بعد حوالي ثالث سنوات من اعتقاله بتهم 

تتعلق بالتخطيط واالشتراك في استهداف قيادات 
أمنية مبحافظة أسيوط بصعيد مصر في تسعينيات 

القرن املاضي.
  وادانت احملكمة «ابو عقرب» في قضيتي إرهاب 
تضمنتا القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد 
ضد عدد من قيادات األمن ورجال الشرطة بصعيد 

مصر.
  وكانـــت محكمة مصرية حكمـــت غيابيا على 
«أبو عقرب» باإلعدام مرتني لقيادته إحدى اخلاليا 
اإلرهابية التابعة لتنظيم «اجلماعة اإلســـالمية» 
والتي حملتها مســـؤولية مهاجمة سياح اجانب 
ومنشـــآت الدولة ورجال الشـــرطة في حقبتي 

الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي.
  ونســـب الى «أبو عقرب» ارتـــكاب ٨ عمليات 
إرهابية مبحافظة أسيوط من بينها قتل مساعد 

مدير أمن احملافظة في العام ١٩٩٣. 

ـ د.ب.أ: كشفت كتلة   بغداد 
«احلــــل» املنضوية حتت لواء 
العراقيــــة امس عن  القائمــــة 
الوزارية  أن تقاســــم املناصب 
والسيادية بني مكونات قائمة 
العراقية «فرضها تاجر عراقي 
مقيم في األردن» مبينة أن االتفاق 
على املناصــــب مت في اجتماع 

«سري» مبنزل األخير.
  وقــــال عضو الكتلــــة كامل 
الدليمــــي الــــذي متلــــك كتلته 
١٢ مقعــــدا في مجلــــس النواب 
العراقي لوكالة كردستان لألنباء 
(آكانيوز) إن «تقاسم املناصب 
الوزارية والســــيادية بني قادة 
القائمة العراقية جرى بصفقة 

مالية كبيرة»، مبينا أن من فرض 
عملية تقاســــم املناصب لقادة 
القائمــــة هو تاجر عراقي مقيم 

في األردن.
الذي  الدليمــــي،    وأوضــــح 
حصلت كتلته على حقيبة وزارة 
الصناعة واملعادن في احلكومة 
التي مت االعالن عنها مؤخرا، أن 
«عملية تقاسم املناصب متت في 
اجتماع سري في منزل التاجر 
العراقي بعد عقد صفقة جتارية 
مع قادة القائمة العراقية»، رافضا 
في الوقت ذاته الكشف عن اسم 

التاجر.
  وبني الدليمــــي أن «الغريب 
في قادة القائمة العراقية أنهم 

اتهموا املالكي بالعمالة وحكومته 
بالفساد وقالوا مرات عدة: إننا 
لن نشترك في حكومة يرأسها 
املالكي، واليوم تسلموا مناصب 
ســــيادية في حكومته»، الفتا 
إلى أنــــه مبجرد رفع االجتثاث 
عن بعضهم ذهبوا سعيا وراء 

املناصب» بحسب قوله.
العراقية  القائمة    وحصلت 
التي يتزعمهــــا رئيس الوزراء 
األسبق أياد عالوي على حقائب 
تسع وزارات، إضافة إلى منصبي 
نائبــــي رئيســــي اجلمهورية، 
والــــوزراء ومنصب رئاســــة 
الوطني للسياســــات  املجلس 

اإلستراتيجية. 

ـ رويتــــرز: أعلنت   القاهرة 
حركة اإلخوان املسلمني في مصر 
انها ســــتنزل إلى الشارع بعد 
االنتخابات التي مت «التالعب» 
بها إلخراج ممثلي احلركة من 

البرملان.
  وقال مرشد حركة اإلخوان 
محمد بديع ان احلركة ستستخدم 
وسائل املعارضة السلمية ضد 
برملان قال «انه ال يعكس قوة 
املعارضة املصرية احلقيقية أو 

إرادة الناخبني».
  وأضاف بديع في مقابلة مع 
«رويترز» «في غياب املعارضة 
من البرملان ستنتقل املعارضة 
إلــــى النزول في الشــــارع ألن 
هذا حق للشعب املصري ولنا 

كفصيل منه».
  وقال «سنلجأ الى كل الوسائل 
السلمية كي يبطل هذا البرملان»، 
وذكر أن احلركة ستنســــق مع 
جماعات معارضــــة أخرى في 
احتجاجــــات ســــتكون «بكل 
القانونية والدستورية  الطرق 

والشعبية».
  وقــــال بديع «هذه ليســــت 
انتخابات بها تزوير، هذا تزوير 

مشوب باالنتخابات».

  وأضاف «البرملان سيشوه 
صورة مصر وسيمرر قوانني 

ستضر مبصلحة مصر».
  ولدى سؤاله إن كان العصيان 
املدني على جدول أعمال جماعة 
اإلخوان قال بديع ان اجلماعة 
لــــم تدرس هــــذا اخليــــار بعد 
وأضاف «ستظل هناك أنشطة 

تصعيدية».
  وقــــد فاز احلــــزب الوطني 
الدميوقراطي احلاكم وهو حزب 
الرئيس حسني مبارك بعدد من 
املقاعد بلغ ٤٢٠ من جملة ٥٠٨ 
مقاعد في االنتخابات التي جرت 
في ٢٨ نوفمبــــر واخلامس من 

ديسمبر.
  وشغل االخوان املسلمون ٨٦ 
البرملان السابق مما  مقعدا في 
أتاح لهم فرصة مهاجمة السياسة 

الرسمية.
  وانسحبت احلركة من اجلولة 
الثانيــــة فــــي االنتخابات حني 
لم تفز بــــأي مقعد في اجلولة 

األولى.
  وقال مسؤولون ان االنتخابات 
كانت نزيهة وان اي انتهاكات ال 

تقوض النتيجة.
  وقالت جماعــــات حقوقية 

وأحزاب معارضة إنه مت اللجوء 
حلشــــو الصناديق والترويع 
واحليل املشبوهة لتأمني نتائج 

معينة في االنتخابات.
  وتخضع املظاهرات لرقابة 
صارمة في مصر حيث تسارع 
أجهزة أمن الدولة الى تفريق اي 
احتجاج قد يهدد النظام العام.

  وتطوق الشرطة احملتجني 
ملنع املسيرات مما يجعل تنظيم 
االحتجاجات احلاشــــدة حتديا 

حقيقيا ملنتقدي احلكومة.
  وتقول جماعــــات حقوقية 
إن قانون الطوارئ املطبق منذ 
عام ١٩٨١ يساعد السلطات في 
خنق املعارضة وإبعاد احملتجني 
عن الشوارع. ومت متديد العمل 
بالقانون في مايو املاضي لعامني 

آخرين.
  ويحظر على جماعة االخوان 
ممارسة السياسة بشكل رسمي 
مبوجب قواعد متنع قيام األحزاب 

على أساس ديني.
  وتتفــــادى اجلماعة احلظر 
بطرح مرشــــحيها كمستقلني 
وقــــد كونت قاعدة عريضة من 
املؤيدين من خالل تقدمي خدمات 

اجتماعية وصحية للفقراء. 

 مصر: «اإلخوان المسلمون» تلّوح باللجوء 
إلى الشارع إلبطال البرلمان الجديد 

 بعد خسارتها االنتخابات النيابية 

 اعتداءات اإلسرائيليين تدفع
  مواطنين عربًا لمغادرة مساكنهم

 فياض يتهيأ لخالفة عباس في رئاسة 
السلطة بمباركة أوروبية وأميركية

 عواصم ـ يو.بـــي.آي: ذكرت تقارير صحافية 
أمس ان مواطنني عربا يســـتأجرون شققا في تل 
أبيب غادروا مســـاكنهم بعد اعتداءات متطرفني 
يهود عليهم في إطار استمرار موجة التحريض 
العنصري التي يقودها قسم من احلاخامات في 

الفترة األخيرة.
  وقال موقع «يديعوت أحرونوت» االلكتروني 
إنه حصل على معلومات تؤكد أن ٥ مواطنني عرب 
غادروا في األيام األخيرة الشقق التي يستأجرونها 
فـــي جنوب تل أبيب حيث يعملـــون «خوفا من 
جيرانهـــم وبعد أن تعرضـــوا للتهديد والتنكيل 

واإلهانات».
  وأضافت الصحيفة ان أحد هؤالء الـ ٥ هو غامن 
عباس الذي انتقل من قريته أبوسنان في شمال 
البالد للســـكن في تل أبيب بســـبب العمل وهو 

ينتمي للطائفة الدرزية وأنهى اخلدمة العسكرية 
في اجليش اإلسرائيلي.

  وقال عباس للصحيفة «لقد شعرت باملهانة من 
هذه الكراهية»، رغم أنه جاء للعمل باستدعاء من 
بلدية تل أبيب في مشروع بناء في يافا. وقبل ٣ 
أيام عاد عباس وزمالؤه إلى شقتهم ووجدوا أنه 
مت كسر أنبوب املاء الرئيسي وأن حاويات الغاز 
مسروقة وقال عباس إن «صاحبة البيت قالت لي 
ان أشخاصا من احلي هددوا بحرق البيت واالعتداء 

عليها إذا لم نغادر ألننا عرب».
  واضـــاف عباس ان «جيراننا خرجوا وراحوا 
يصرخون بأنهم ال يريدون رؤية العرب في احلي 
ألنه حي لليهود فقط وعندما سمعنا ذلك قرر ٤ 
من زمالئي العودة إلى شمال البالد ألنهم شعروا 

بوجود خطر على حياتهم». 

 بيروت: علـــم من مصادر 
  ديبلوماســـية أوروبية ان 
عملية اإلعداد لتولي سالم فياض 
الفلسطينية،  رئاسة السلطة 
بدال من الرئيس محمود عباس 
في حال شغور هذا المركز ألي 

سبب كان، قد بدأت.
  وفيـــاض رجـــل موثوق 
مـــن  وكفاءتـــــه  بقدراتـــه 

األوروبييـــن واألميركييــــن 
ويعـــــد «براغماتيا» وواقعيا 
الـــى األمــور،  في نظرتـــــه 
ولديـــه عقـــــل منظـــم وهو 
مؤهل لقيادة عملية تأسيس 
الدولة الفلســـطينيــة وإدارة 
شؤونها، ويصنف خارج دائــرة 
الفســاد المستشري في صفوف 
الســـلطــة وخــارج صراعات 

ومحــاور «فتــح».
  وتقــول هذه األوساط ان 
الفلسطينية تحتاج  السلطة 
في مرحلـــــة انتقالية جديدة 
الى سالم فيــاض الذي يشبــه 
فــي شخصيته ودوره الرئيس 
فــؤاد الســـنيــورة لمرحلــة 
انتقاليــة فـــي لبنان دامت ٤ 

سنوات.

 في أعقاب تحريض حاخامات يهود

 إسرائيل تقر ١٣ ألف وحدة استيطانية: الحرب على غزة مسألة وقت 

  وأضافت أن املنظومة الدفاعية «معطف 
الريح» املزودة بها الدبابة رصدت الصاروخ 
وتصدت له أثنــــاء حتليقه في اجلو. وأكد 
ضابط باجليش أنه مت إجراء هذه التجربة 
حتت ظروف مشــــددة من األمان والسالمة 
بحيث لم يتعرض طاقم الدبابة ألي خطر.

  يشار إلى أن عائالت جنود قتلى توجهوا 
بطلب إلى اجلنرال غابي اشــــكنازي رئيس 
أركان اجليش االسرائيلي مطلع هذا األسبوع 
احتجاجا على نية الختبار منظومة «معطف 
الريح» بواســــطة إطالق صاروخ حي على 
دبابة مأهولة وإثر هذا االحتجاج تقرر إطالق 
صاروخ تدريبي بدال من صاروخ حي على 

الدبابة املأهولة.
الناجحة.. تقرر    وفي أعقاب التجربــــة 
أن يتم نشــــر الكتيبة املدرعة الوحيدة في 
اجليش املزودة مبنظومة «معطف الريح» 
على حدود قطاع غزة الشــــهر املقبل وهي 

الكتيبة رقم ٩ في لواء ٤٠١ املدرع. 

قطاع غزة قبل عامــــني وأصبحت اآلن في 
موقع أقوى عسكريا».

  واشــــارت إلى أن مســــؤولني عسكريني 
اســــرائيليني اعلنوا في وقت ســــابق أنهم 
سينشــــرون دبابات مزودة بنظام دفاعي 
صاروخي بالقرب من غزة في أعقاب تزايد 
الهجمات الصاروخية من القطاع األسبوع 

املاضي.

  معطف الريح

  الى ذلك، أجرى اجليش اإلسرائيلي الليلة 
املاضية جتربة الختبار منظومة «معطف 
الريــــح» التي تعتــــرض صواريخ مضادة 

للدروع.
  وقالت اإلذاعة االسرائيلية أنه مت إطالق 
صاروخ تدريبي مضاد للدروع ال يحمل رأسا 
حربيا متفجرا على دبابة مأهولة من نوع 
(ميركافا ٤) جلس في داخلها أفراد طاقمها، 

عندما كانت تتحرك من مكان آلخر.

عدم متديد فترة جتميد البناء في املستوطنات 
التي انتهى العمل بها نهاية سبتمبر املاضي». 
ورأت احلركة في تقريرها «ان نتائج ما يجرى 
اآلن واضح للجميــــع ويؤكد ان اآلالف من 
اليهود اجلدد سيسكنون في الضفة الغربية 
عندما يعود رئيس احلكومة االســــرائيلي 
بنيامــــني نتنياهو والرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس في النهاية للجلوس إلجراء 

مفاوضات مباشرة.
  في ســــياق آخر، أفادت هيئــــة اإلذاعة 
البريطانية «بي بي سي» أمس بأن ضابطا 
وصفته بالبارز في اجليش االسرائيلي أكد 
أن اندالع حرب جديدة في غزة مسألة وقت 
ما دامت حركة املقاومة االسالمية «حماس» 

تسيطر على القطاع.
  ونســــبت «بي بي ســــي» إلى الضابط 
االسرائيلي الذي لم تكشف عن هويته قوله 
«إن حركة حماس أعادت تســــليح نفســــها 
بصورة أكبر منذ الهجوم االسرائيلي على 

 عواصم ـ كونا ـ أ.ش.أ: كشــــفت تقارير 
إخبارية اسرائيلية عن ان عمليات البناء في 
مستوطنات الضفة الغربية احملتلة ومدينة 
القدس شهدت ازديادا ملحوظا خالل األشهر 
الثالثة االخيرة حيث اقر بناء نحو ١٣ ألف 

منزل فيها.
  وذكرت صحيفــــة «يديعوت احرنوت» 
اإلســــرائيلية في عددها الصــــادر أمس ان 
«عمليات البناء هــــذه تواصلت على نحو 
مكثف منذ انتهاء فتــــرة جتميد البناء في 
املستوطنات التي كانت احلكومة االسرائيلية 
قد اقرتها والتي انتهت في االسبوع األخير 

من شهر سبتمبر املاضي».
  ونبهت الى «ان هذه العمليات جتري على 
نحو غير مسبوق من حيث الكثافة وتنفذ 
في مستوطنات تريد اسرائيل ان تكون في 
داخل حدودها في حال التوصل التفاق مع 

الفلسطينيني في املستقبل».
  ونقلت الصحيفة عن تقرير حلركة «السالم 
اآلن» االسرائيلية املعارضة لالستيطان القول 
«بدأت عمليات البناء إلقامة ما ال يقل عن ١٧١٢ 
وحدة سكنية جديدة في الفترة االخيرة فيما 
تتواصل اقامة املشاريع الكبيرة على نحو 

واضح في كثير من املستوطنات».
  وأكد تقرير احلركة «ان الكثير من عمليات 
البناء هذه يجري اآلن في مستوطنات صغيرة 
ونائية بالضفة الغربية احملتلة» موضحا ان 
«مشاريع البناء الكبيرة تنفذ اآلن في نحو 

٦٥ مستوطنة».
  وأوضح ان ٧٦ وحدة سكنية تقام اآلن 
في مســــتوطنة «كودميم» منذ انتهاء فترة 
التجميــــد فيما جتري اقامــــة ٦٠ وحدة في 
مستوطنة ريفيفا «سلفيت» و٥٨ منزال في 
مســــتوطنة «اليعازر» وكذلك ٤٢ منزال في 
مستوطنة «كرمي تســــور» و٣٠ منزال في 

مستوطنة «نيريا».
  ووفــــق التقريــــر فــــإن «البلــــدوزرات 
االسرائيلية تعمل حاليا وعلى مدار الساعة 
على بناء منازل في مســــتوطنة «شاكيد» 
وكذلك في مستوطنات «باديول» و«ريحان» 
و«عطيرت» و«سويسا» و«معاليه مخماس» 

والتي ستقام بها عشرات املساكن.
  وأشــــار الى «ان عملية البناء هذه بدأت 
بعد ان تعثرت مفاوضات السالم التي كانت 
جتري مع الفلسطينيني حيث قررت اسرائيل 

 اختبرت منظومة «معطف الريح» المضادة للصواريخ 

 مسيحيو العراق يلغون احتفاالت الميالد ورأس السنة  
 بغداد ـ أ.ف.پ: ما بني اخلوف مــــن هجمات جديدة لتنظيم القاعدة 
واحلزن على ضحايا هجوم كنيسة سيدة النجاة، ألغى مجلس الكنائس 
في العراق االحتفاالت في جميع أنحاء البالد واختصرها بقداس روحي 

وصالة حزنا على مجزرة كنسية النجاة.
  وقال املطران شليمون وردوني بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية 
في بغداد ان «مجلس كنائس العراق اجتمع قبل أسبوعني ودعا املؤمنني 
الى إلغاء كل االحتفاالت وجعلها تقتصر على احتفال روحي في الكنائس 

ألسباب احتياطية محزنة».
  من جهته، قال األب مخلص قرياقوش الكاهن في كنسية سيدة النجاة 
التي شهدت الهجوم في أكتوبر املاضي ان «مناسبة عيد امليالد مختلفة 

اليوم مع احلزن الذي أصاب كنيستنا بفقدان أبنائنا».
  وأكد ان «املناسبة ســــتقتصر على القداس والشعائر الدينية بدون 
أي من مظاهر االحتفال». وأضاف األب مخلص ان «الكنيسة كانت تزين 
بشجرة امليالد كل عام. لكن هذا العام لن نقيم أي شيء من هذه املظاهر 
من أجل حياتنا ووجودنا»، مشددا على ان االحتفال باملناسبة «سيقتصر 

على القداس والصالة والصيام».
  علــــى الصعيد العام أيضــــا، قرر كثير من مســــيحيي العراق إلغاء 
االحتفاالت ومنهم فرقد أسعد التي فضلت عدم االحتفال بليلة عيد امليالد 
هذا العام كغيرها من املســــيحيني في العراق خشية تعرضهم لهجمات 
من تنظيم القاعدة الذي هددهم بالقتل وألنها التزال حزينة اثر مذبحة 
كنيسة سيدة النجاة التي تنتمي اليها. وبعد ان أكدت ان «احتفال ليلة 
عيد امليالد مناســــبة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، كنا نحتفل بها كل عام 
نفرح بها مع االقارب واالصدقاء ونحضر القداس فيه»، قالت هذه الطبيبة 

لوكالة فرانس برس «هذا العام العيد سيختلف كثيرا».
  وأضافت «ال نستطيع ان نفرح مثل كل عام ألننا نخاف على أوالدنا 
وال نستطيع أن نأتي ونخرج على راحتنا في ظل التهديدات املوجودة 

فعليا».
  وتابعت ان ما أطلقه تنظيــــم القاعدة «ليس تهديدات فقط إمنا يتم 
تنفيذها ومن يهددونه يستطيعون الوصول اليه وقتله بكل سهولة».

  من جانبه، أكد يوســــف محمد صاحب محــــل زهور «كنا جنهز بني 
مائتي و٣٠٠ شــــجرة لعيد امليالد كل عام لكنني لم أبع سوى ١٥ شجرة 
في هذا العام». وفي مدينة املوصل التي تضم عددا كبيرا من املسيحيني 
وشــــهدت اجلزء األكبر من االعتداءات ضد املسيحيني، قالت مرمي دانيل 
(٥٧ عاما) بحزن «أين العيد لألم التي فقدت ابنها بالقتل الوحشي الذي 

ميارسه اعداء هذا البلد؟».
  وأضافت هذه الســــيدة التي فقدت ابنها وهو في الثانية والعشرين 
مــــن عمره والذي كان أبا لولدين أمام منزله بينما كان يهم للتوجه الى 
اجلامعة قبل ثالثة أشــــهر «أي عيد وأنا أرى أحفادي يبكون على أبيهم 

ويتحسرون على من كان يأتيهم بشجرة امليالد ومالبس العيد؟».
  وتابعــــت «أين العيد وأنا أرى زوجة ولدي في عينها دموع وكلمات 
تشتكي من هم الوحدة التي خلفتها أياد ملطخة بدم األبرياء وتتحسر 
على ملسة حنان من زوج يقول لها في اول يوم من العيد كل عام وأنت 

بخير؟».
  وفي البصرة ثاني أكبر مدن العراق، قال ســــعد متي عضو مجلس 
محافظة البصرة عن االقليات مســــيحي «أصدرنا بيان مجلس كنائس 
البصرة إللغاء كل مراسم االحتفاالت مبناسبة أعياد امليالد ورأس السنة 

واالكتفاء فقط بإقامة القداس».
  وأوضح ان البيان تضمن «اعتذارا عن اســــتقبال املهنئني باملناسبة 
إكراما لشهدائنا االبرار الذين سقطوا في مذبحة كنيسة سيدة النجاة في 

بغداد وكذلك لقدسية وحرمة شهر محرم إلخواننا املسلمني».
  وهناك حاليا نصف مليون مســــيحي في العراق مقابل ٨٠٠ ألف الى 

١٫٢ مليون في ٢٠٠٣.
  وفي مدينة كركوك (٢٥٥ كلم شمال بغداد) قال د.لويس ساكو رئيس 
أســــاقفة كركوك للمسيح الكلدان ان «املسيحيني هذا العام لن يحتفلوا 
بأعياد رأس السنة ألسباب أمنية وألنهم يشعرون بألم وحزن كبير».

 حداداً على ضحايا كنيسة سيدة النجاة وتخوفاً من هجمات «القاعدة» 


