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 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  بعد ان اصدر البيت األبيض حتذيرا من احتمال 
حدوث هجوم ارهابي خالل فترة األعياد املمتدة من 
عيد امليالد الى رأس السنة امليالدية أصدرت منظمة 
تدعى «شــــموخ االسالم»ـ  تدعي انها تعمل فوق 
األراضي األميركية ـ حتذيرا الى األميركيني تنذر 
فيه بتفجير عدد من االحتفاالت العامة باألعياد. 

وقالت املنظمة في شريط مصور وصل الى عدد 
من اجهــــزة االعالم االميركية ان األلعاب النارية 
التي يكثر استخدامها في املناسبة «ستكون مبثابة 
اشارة التفجير لعبواتنا التي وزعت في عدد من 
األماكن بواسطتنا وليس بواسطة بابا نويل لتجعل 

من ليلكم نهارا ومن دمكم انهارا».
  في غضون ذلك اعتقلت قوة حراسة الرئيس 

شــــخصا يقود شــــاحنة صغيرة اخترق نقطة 
التفتيش املقامة حلراســــة منزل بــــاراك اوباما 
الصيفــــي في هونولولو بهــــاواي بعد ان رفض 
التوقف لتفتيش سيارته. وتبني ان املعتقل ويدعى 
ليون رودريغز حاول الفرار من الشرطة حتى ال 
تسلمه طلبا لالستدعاء الى احملكمة بتهمة القيادة 

بصورة غير مسؤولة. 

 البيت األبيض يحذّر األميركيين من تفجير احتفاالت األعياد 

 بروكسلـ  د.ب.أ: احتفل البلجيكيون 
بعيد امليالد امس وقد حطموا الرقم 
القياسي املســــجل باسمهم ايضا في 

البقاء من دون حكومة.
  وفيما يســــتعدون ملواجهة تفاقم 
األزمة السياسية التي ستحطم جميع 
األرقام القياسية، حيث تنتظر أحزاب 
الناطقني باللغة الفرنســــية وأحزاب 
الناطقني باللغة الهولندية آخر مسودة 
من املقترحات التي يقدمها الوسيط 
الذي عينه امللك، ذكرت وسائل اإلعالم 
البلجيكية أن أمس كان اليوم الـ ١٩٥ من 
دون حكومة منتخبة وهو ما يتجاوز 
انتخابات  التي أعقبت  فترة اجلمود 
عام ٢٠٠٧ والتي استمرت طوال ١٩٤ 

يوما قبل أن يتم حلها.
  وكان الناخبون صوتوا يوم ١٣ يونيو 
في مناطــــق الفالندرز (الفلمنكيون) 
بشكل كثيف لصالح حزب التحالف 
الفلمنكي اجلديد «إن ـ في إيه» وهو 
حزب قومي يدعو الــــى إنهاء وضع 
بلجيكا كدولة احتادية، وإدارتها بدال 
من ذلك كاحتاد بني منطقتني رئيسيتني 
هما منطقة الفالندرز التي يتم التحدث 
فيها بالهولندية في الشــــمال الغني، 
ومنطقة والونيا التي يتم التحدث فيها 

بالفرنسية في اجلنوب الفقير.
  على اجلانب اآلخر، فاز احلزب 
املوالـــي للحكومة  االشـــتراكي 
املركزية في منطقة والونيا الناطقة 

باللغة الفرنسية.
  وثبت ان حتقيق توافق بني وجهات 
النظر املختلفة يظل الى اآلن أمرا صعبا 
في ظل دور املعارض الذي يلعبه حزب 
الفلمنكي اجلديد في أغلب  التحالف 
األحيان، مثل رفضه على سبيل املثال 
التفاق في أكتوبر وافقت عليه جميع 
األحزاب الـ ٦ األخرى املشــــاركة في 

محادثات االئتالف.
  ويصر حــــزب التحالف الفلمنكي 
اجلديد على حكم ذاتي أوسع للفالندرز 
بحيث ميكن لدافعي الضرائب األثرياء 
تقليص الدعم الذي يقدمونه ملنطقة 

والونيا األكثر فقرا.
  ووافق الناطقون باللغة الفرنسية 

على املبــــدأ، لكن الطرفني ال ميكنهما 
االتفاق على معادلة التمويل اخلاصة 
ببروكسل العاصمة البلجيكية الناطقة 
بلغتــــني والتي تدار مــــن خالل حكم 

ذاتي.
  ومن املواضيع الشــــائكة األخرى 
على الطاولة مســــألة نقل السلطات 
من الدولــــة الفيدرالية الى الكيانات 
الناطقة باللغة الفرنســــية والناطقة 
باللغة الهولندية وفصل دائرة انتخابية 

ناطقة باللغتني في بروكسل.
  وذكــــرت صحيفــــة «لو ســــوار» 
البلجيكية أنه كان من املقرر أن يقدم 
جوهان فاندي النوت، الوسيط الذي 
عينه امللك البرت الثاني في أول أكتوبر 

بعد فشل ٥ محاوالت سابقة، مقترحات 
«مؤقتة» حــــول النقاط الـ ٣ على أن 
يتم تقدمي وثيقة نهائية يوم الثالث 
من يناير املقبل حيث ينتظر فاندي 
النوت ردود زعماء األحزاب بحلول 

يوم اخلامس من نفس الشهر.
  ومن احملتمل أن تســــمح الردود 
اإليجابية للملك بتعيني رئيس وزراء 
مكلف يقود مفاوضات قوية لتشكيل 

احلكومة.
  وخالف ذلك، فمن املرجح أن يتم 
إسناد مهمة إعادة محاولة كسر اجلمود 

الى وسيط آخر.
  يشار الى ان األزمة السياسية أتت 
على خلفية أزمة منطقة اليورو التي 

تثير مخاوف من أن بلجيكا التي يتوقع 
أن يتجاوز حجم الدين احلكومي بها 
الـ ١٠٠٪ من إجمالي ناجتها احمللي في 
٢٠١١ قــــد يتم وضعها حتت االختبار 

في األسواق.
التصنيفــــات    وحــــذرت وكالــــة 
االئتمانية «ستاندارد آند بورز (اس 
آند بي)» األسبوع املاضي من أن البالد 
قد تخســــر تصنيفها االئتماني «ايه 
ايه بلس» وهو ثاني أعلى تصنيفات 
الوكالة خالل ٦ أشــــهر إذا ما فشلت 
في تشــــكيل حكومة تؤدي وظائفها 

بشكل كامل.
  وصب زعيم حزب التحالف الفلمنكي 
بارت دي ويفر الزيت على النار بعد 

إدالئــــه بتصريحات خالل مقابلة مع 
صحيفة ديرشبيغل األملانية األسبوعية 
قال فيها إن «بلجيكا بعد مشاجرات 
سياسية ال نهاية لها أصبحت «رجل 
أوروبا املريض»، وكانت آخر شخصية 
سياسية ترفض هذا االقتراح هيرمان 
فان رومبوي، رئيس وزراء بلجيكا 
الســــابق الذي يرأس مجلس االحتاد 
األوروبي حاليا» وقال خالل اجتماع 
مع قراء «لو سوار» يوم األربعاء إن 
«األساســــيات االقتصادية لبلجيكا 
أكثر صحة مما يعتقد الناس. سيكون 
على احلكومة املقبلة أن جتري بعد 
اإلصالحات لكن ليست لدينا مشكالت 

كبرى في الوقت الراهن». 

 األزمة السياسية كسرت الرقم القياسي.. البلجيكيون يقضون يومهم الـ ١٩٥ بال حكومة 

 إيران تطلق قمري «فجر» و«رصد» الصناعيين خالل ٣ أشهر 
 طهرانـ  يو.بي.آيـ  كونا: أعلن 
وزير الدفاع اإليراني العميد أحمد 
وحيدي أمس أن بالده ستطلق 
قمرين صناعيني خالل األشهر 

الـ ٣ املقبلة.
  ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن وحيـــدي قوله على هامش 
افتتـــاح معـــرض لإلجنازات 
اإليرانية فـــي مجاالت األبحاث 
والتقنيات في طهران إن إيران 
القمرين الصناعيني  ســـتطلق 
اجلديدين «فجر» و«رصد» قبل 
انتهاء السنة الفارسية احلالية 

في ٢٠ مارس ٢٠١١.
  وأضـــاف ان هذين القمرين 
الصناعيني يختلفـــان اختالفا 
كبيرا عن النماذج السابقة حيث 
البقاء فترة أطول في  ميكنهما 

الفضاء.
  وقال: «ثمـــة أقمار صناعية 
مختلفة في طور التصنيع وحتى 
نهاية العام احلالي (٢٠ مارس 
٢٠١١) ســـيتم على األقل إطالق 
قمرين صناعيني الى الفضاء».

  وكانت إيران أطلقت أول قمر 
صناعي محلي الصنع (أوميد) 

في العام ٢٠٠٩.
  من جهة أخرى، أكد مسؤول 
عسكري إيراني آخر نبأ اعتقال 
زعيم جماعة «جنداهللا» املناوئة 
إليـــران اجلديـــد عبدالرؤوف 
ريغي الـــى جانـــب ٨ عناصر 
تابعـــة للجماعة فـــي األراضي 

الباكستانية.
  ونقلـــت وكالـــة (فـــارس) 
اإليرانية عن املسؤول في محافظة 
«سيســـتان» و«بلوشوستان» 
اإليرانية دون الكشف عن هويته 
الباكستانية  قوله ان احلكومة 
ألقت القبض على ريغي شقيق 
الذي  اإلرهابي عبداملالك ريغي 
أعـــدم في ايـــران فـــي يونيو 

املاضي.
  وأوضح ان «عملية اعتقال 
عبدالرؤوف التي متت في منطقة 
تربت الباكستانية شملت ايضا 
اعتقال ٨ عناصر اخرى تابعة 
لهـــذه «الزمـــرة اإلرهابية في 

باكستان».
  وكانـــت وســـائل اإلعـــالم 
الباكستانية أعلنت أمس األول 
اعتقال قوات األمن الباكستانية 

الزعيم اجلديد حلركة «جنداهللا» 
أيام  عبدالرؤوف بعد مرور ١٠ 
على انفجار مدينة (جابهار) الذي 
تبنتـــه احلركة وأدى الى مقتل 

٣٩ شخصا.

  مناورات عسكرية مشتركة

  في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
اإلعالم اإليرانية أن قطر أعلنت 
اســـتعدادها إلجـــراء مناورات 

عسكرية مشتركة مع إيران.
  ونقلت وكالة أنباء مهر اإليرانية 
عن اللواء حمد العطية رئيس أركان 
القوات املســـلحة القطرية قوله 
خالل لقائه قادة القطع البحرية 
للحرس الثـــوري االيراني الذين 
زاروا قطر استعداد بالده إلجراء 
مناورات عســـكرية مشتركة مع 

ايران في اخلليج العربي.
  وأفـــادت الوكالـــة بأنه في 
اليـــوم الثالث مـــن زيارة قادة 
القطع احلربية البحرية للحرس 
الثوري لقطر أعرب اللواء حمد 
بن على العطيـــة عن ارتياحه 
لتنامـــي العالقات بني البلدين، 
وقال «حلسن احلظ فإن العالقات 

بني البلدين اجلارين واملسلمني 
تشهد وتيرة متنامية من خالل 
البلدين،  قـــادة  اهتمام وتأكيد 
خاصة أمير قطر الشـــيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني».
  وأكد رئيـــس أركان القوات 
القطرية اســـتمرار  املســـلحة 
الزيارات املتبادلة بني املسؤولني 
والقادة العسكريني في البلدين، 
وقـــال إن قطر على اســـتعداد 
لتوســـيع وتطويـــر العالقات 
الشـــاملة في املجاالت الدفاعية 
والعســـكرية وتبادل التجارب 
وإقامة دورات تدريبية ومناورات 
عســـكرية بحرية مشتركة في 

منطقة اخلليج.
  من جانبه، نوه قائد املنطقة 
البحرية الرابعة باحلرس الثوري 
العميد علـــي رضا ناصري في 
اللقـــاء بالعالقات اجليدة  هذا 
ايـــران وقطـــر، مؤكدا أن  بني 
بالده على استعداد تام لتنفيذ 
مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي 
والعســـكري والقيام بزيارات 
متبادلة للوفود العسكرية بني 

البلدين. 

 مسؤول إيراني يؤكد اعتقال زعيم جماعة «جنداهللا» في باكستان.. والدوحة مستعدة إلجراء مناورات عسكرية مع طهران 

(أ.ب)   مسيحيات يصلني مبناسبة عيد امليالد في كنيسة القديس غريغور لألرمن الكاثوليك في طهران أمس 

 اإلكوادور تنضم إلى ركب المعترفين
  بدولة فلسطين بحدود ١٩٦٧

 كيسنجر يعتذر لليهود عن تصريحات
  تعود إلى ٣٧ عامًا

 عواصم ـ أ.ف.پ: انضمــــت االكوادور الى ركب 
املعترفني بدولة فلسطينية لم تعلن بعد، واعلنت 
رســــميا أمس األول اعترافها بفلسطني دولة «حرة 
مستقلة»، وذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها جاراتها 

بوليڤيا والبرازيل واألرجنتني واالوروغواي.
  وقالت وزارة اخلارجية االكوادورية في بيان ان 
الرئيس رافاييل كوريا وقع امس األول «االعتراف 
الرســــمي حلكومة االكوادور بفلسطني كدولة حرة 
مستقلة بحدود ١٩٦٧» السابقة لالحتالل اإلسرائيلي 
لألراضي الفلســــطينية في حرب يونيو من السنة 
نفسها. وأضافت الوزارة ان قرار االكوادور يعبر عن 
«الدعم للتطلعات املشروعة للشعب الفلسطيني في 

قيام دولة حرة ومستقلة».
  وأكدت ان هذا االعتراف سيكون «أساسيا للتوصل 
عبر احلوار والتفاوض الى تعايش ســــلمي لدول» 

الشرق االوسط.
  وأوضحت اخلارجية ان الرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس وممثل فلســــطني فــــي األمم املتحدة 

ابلغا بقرار االكوادور.
  في غضون ذلك، حذر ابرز القادة العسكريني في 
حركة املقاومة اإلسالمية حماس احمد اجلعبري أمس 
اإلســــرائيليني من انه ليس امامهم سوى «املوت او 

الرحيل» عن األراضي الفلسطينية احملتلة.

  وقال اجلعبري وهو ابرز املطلوبني إلسرائيل في 
رسالة نشرتها مجلة «درب العزة» التي تصدر عن 
املكتب اإلعالمي لكتائب القســــام الذراع العسكرية 
حلماس «مــــا دام الصهاينة يحتلون أرضنا فليس 

لهم سوى املوت او الرحيل».
  من جهته، أعلن أبوعبيدة الناطق باســــم كتائب 
القسام اجلناح العســــكري حلركة حماس أمس ان 
التهدئــــة «امليدانية» املطبقة في غزة مع إســــرائيل 
مرهونة «بوقف العدوان» على القطاع حيث جرح 

فلسطينيان في غارات جوية إسرائيلية.
  وقال في مؤمتر صحافي في غزة «في موضوع 
التهدئة قلنا ال توجد هنــــاك هدنة متفق عليها مع 
العدو التهدئة امليدانيــــة احلاصلة مرهونة بوقف 

العدوان ورفع احلصار عن قطاع غزة».
  لكنه أكد ان «أي عدوان صهيوني على قطاع غزة 
سيواجه بالتصدي والرد (...) ومحاوالت التصعيد 

األخيرة هذه لعب بالنار».
  وأضاف ان «امكانياتنا نسبة ملا ميتلكه االحتالل هي 
إمكانات متواضعة وال ندعي اننا منلك قوة موازية». 
لكنه شــــدد على ان اجلناح العسكري حلماس لديه 
«ما يقلق االحتالل ومــــا يؤثر على قوته وما يؤثر 
على أي عملية عســــكرية يفكر بها في قطاع غزة»، 

دون ان يذكر أي تفاصيل. 

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: اعتــــذر وزير اخلارجية 
األميركي األســــبق هنري كيسنجر عن تصريحات 
أدلى بها في العام ١٩٧٣ كشــــف النقاب عنها مؤخرا 
ويقول فيها انه حتى لو وضع االحتاد الســــوفيتي 
اليهود في غرف غاز فان ذلك لن يكون شأنا أميركيا 

وقال إنها أخرجت من سياقها.
  وكتب كيســــنجر في مقالة تنشــــرها صحيفة 
«واشنطن بوست» اليوم «بالنسبة لشخص خسر 
في احملرقة العديد من أفراد أسرته ونسبة كبيرة من 
أولئك الذين ترعرعت معهم يحز في نفسي أن أرى 
كالما قلته يخرج من سياقه ويؤخذ على عكس نواياي 

وقناعاتي والتي تأثرت كثيرا بتلك األحداث».
  وأضاف «أنا آسف ألني قلت هذه املالحظة قبل ٣٧ 
عاما». ورد كيسنجر على الصحافي مايكل جيرسون 
الذي أشــــار في عموده بتاريخ ٢١ ديســــمبر حتت 
عنوان «أبعد من واقعية كيسنجر» إلى تعليق أدلى 

به (كيسنجر) أثناء محادثة مدتها دقيقة واحدة مع 
الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

  وجاءت تصريحات كيســــنجر بعد اجتماع ضم 
نيكســــون ورئيسة الوزراء اإلســــرائيلية السابقة 
غولدامائيــــر التي فاحتته مبوضــــوع دعم الهجرة 
اليهودية من االحتاد السوفييتي فاستشار الرئيس 
األميركي وزير خارجيته الذي طلب منه عدم وضع 

األمر على جدول أعمال اخلارجية األميركية.
  وأوضح كيسنجر في مقاله ان «الهجرة اليهودية 
من االحتاد السوفييتي لم تدرجها أي إدارة أميركية في 
موقف رسمي ليس بسبب الالمباالة األخالقية ولكن 
ألن أزمات شــــديدة فرضت أولويات أخرى» مشيرا 
إلى أن اإلدارة أدرجت عام ١٩٦٩ املسألة في القنوات 
الرئاسية باعتبارها قضية إنسانية «ألننا نعتبر أن 
أية مواجهة سياســــية خارجية من شأنها أن تؤدي 

إلى الرفض وزيادة التوتر مع السوفييت». 

 حماس تحذر: ليس أمام اإلسرائيليين سوى «الموت أو الرحيل» 

 العسكر يتحدون حكومة أردوغان ويقترحون ترقية ٣ ضباط متآمرين 

 الحكيم يشارك مسيحيي العراق «الميالد» والمالكي يدعوهم للبقاء 

 أنقــــرة ـ أ.ش.أ: دخلت املواجهة بني 
العســــكر األتراك وحكومة رجب طيب 
اردوغان مرحلــــة جديدة من التحدي، 
بعد أن بدأت رئاسة هيئة أركان اجليش 
التركي إعداد مقترح لترقية ٣ جنراالت، 
متحدية بذلك قرار ابعادهم عن اخلدمة 
العسكرية الصادر عن وزيري الداخلية 
والدفــــاع التهامهــــم فــــي قضية خطة 
االنقالب على احلكومة التي عرفت باسم 

«املطرقة».
  ويأتى هذا التحرك من جانب رئاســـة 
أركان اجليش مبوجب القرار النهائي الصادر 
من احملكمة العسكرية اإلدارية العليا أمس 

األول القاضي بابطال قرار اإلبعاد وبأحقية 
اجلنـــراالت الثالثة جوربوز كايا، وخليل 
حلوجي اوغلو وعبـــداهللا جفرام اوغلو، 
الذين ابعدوا مـــن مناصبهم بقرارات من 
وزيري الدفاع والداخلية بتاريخ ٢٢ نوفمبر 
املاضي، في الترقي إلى درجات أعلى وإلزام 
احلكومة بتنفيذ القرار خالل ٦٠ يوما من 

تاريخ صدوره.
  وذكرت صحيفة «وطن» التركية أمس 
أن رئاسة األركان ستقدم مقترحها لترقية 
الثالثة املبعدين عن وظائفهم  اجلنراالت 
الى وزارة الدفاع األسبوع املقبل، ومن ثم 
ارساله الى رئاسة الوزراء للتوقيع عليه 

من قبل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، 
الذي رفـــض ترقية اجلنراالت الثالثة في 
اجتماع مجلس الشـــورى العسكري في 
أغســـطس املاضي، وبالتالي إرساله الى 
القصر اجلمهوري للمصادقة عليه من قبل 

الرئيس عبداهللا غول.
  واضافت الصحيفة أن ترقية اجلنراالت ال 
تعني إعادتهم إلى تولي مهامهم مرة أخرى، 
وإمنا سيقتصر األمر على مجرد حصولهم 
على الترقية مع زيادة رواتبهم من اجلانب 
اإلداري، لكن من اجلانب املعنوي يعد القرار 
انتصارا للضباط املبعدين ضد احلكومة، 
وقد يفتح هذا املوضوع تطورات جديدة 

خالل األيام القادمة تخص عالقة احلكومة 
باجليش ألن اردوغـــان أعلن من قبل أن 
اإلرادة املدنية قرارها واضح وإذا مت توجيه 
املوضوع لزوايا اخرى ســـنضطر التخاذ 

الالزم واقرار قانون يتعلق باملوضوع.
  من جهته أكد وزير الداخلية بشير اطاالي 
عزم احلكومة على االستمرار في متابعة 
املوضوع واتخاذ اإلجـــراءات الضرورية 
املتعلقة باملوضوع مشيرا الى أن هناك خطة 

إلجراء التعديالت القانونية الالزمة.
  وذكر مسؤولون بحزب العدالة والتنمية 
احلاكـــم أن قـــرار احملكمة يعـــد انتهاكا 

للدستور. 

هدفها متزيق النسيج االجتماعي 
وسلب العراق سمة التنوع الديني 
والفكري والقومي واملذهبي التي 

متيز بها عبر التاريخ».
  وقال املالكي «اننا مصممون على 
الوقوف بقوة وحزم بوجه محاوالت 
إفراغ العراق من املسيحيني الذين 
كان لهــــم دور مشــــهود في بناء 
حضارتنا العريقة». في سياق مواز  
احتفل اجلنود األميركيون في قاعدة 
بلد العسكرية العراقية بعيد امليالد 
امس األول وزين اجلنود في القاعدة 
أشجار عيد امليالد وتسلموا هدايا 

من رجل يرتدي زي بابا نويل.
اللفتنانــــت كولونيل    وقالت 
كيمبرلي نورث جونز انها تستمتع 
بقضــــاء فترة األعياد وهي قريبة 
من اسرتها ولكن يجب أن تكون 
سعيدة بالوقت الذي تقضيه في 
القاعدة، وتتمنى أن يكون آخر عني 
لها بالعراق. واضافت «عيد امليالد 
ميثل حتديا بالنسبة لي شخصيا 
ألن والدي توفي عشية عيد امليالد 
في آخر مرة ارسلت فيها. لذلك فإنه 
ميثل بالنســــبة لي حتديا بعض 
الشيء بشكل شخصي ولكن لهذا 
السبب أشعر بالسعادة ألن أكون 
مع اناس آخرين ألن هذا هو الوقت 
الوحيد في العام الذي ال تريد أن 

تكون فيه وحيدا». 

االرهاربيني سيلحق ضررا فادحا 
مبكون اجتماعي يعتز به جميع 
العراقيني ويساهم دون قصد في 
التي  تنفيذ املخططات املشبوهة 
تهدف الى إخالء العراق من أبنائه 
املسيحيني». واعتبر محاوالت «إبعاد 
املســــيحيني عن وطنهم وأرضهم 
جرمية كبرى بحق الوحدة الوطنية 

في بالده الى البقاء في وطنهم. 
  وجاءت دعوة املالكي في رسالة 
هنأ فيها املســــيحيني بعيد امليالد 
ليحثهم «علــــى البقاء في وطنهم 
والتمسك به واملشاركة في بنائه 
وإعماره أسوة بباقي أبناء الشعب 
العراقي» معتبــــرا ان مغادرتهم 
العراق «حتت ضغــــط تهديدات 

النواب العراقي اســــامة النجيفي 
في بداية جلسة امس املسيحيني 
العراقيني مبناســــبة عيد امليالد، 
مطالبا احلكومة العراقية بحماية 
العراقيــــني واعطاء  املســــيحيني 

املوضوع اولوية خاصة.
  من جهته، دعا رئيس احلكومة 
العراقية نوري املالكي املسيحيني 

 بغــــداد ـ د.ب.أ: شــــارك عمار 
احلكيم، رئيــــس املجلس األعلى 
اإلسالمي العراقي أمس في احتفاالت 
عيد امليالد التي أقامها املسيحيون 
بكنيسة انتقال مرمي العذراء، في 

منطقة املنصور ببغداد.
  وكان االحتفــــال برعاية نيافة 
الكاردينال عمانوئيل دلي والنائب 
املسيحي يونادم كنا، وقد ألقيت 
فيــــه التراتيل اخلاصــــة بقداس 
أعياد امليالد. وعبر املشاركون في 
االحتفال عن شكرهم وسعادتهم 
بهذه املشاركة التي «تؤكد معاني 
األخوة بني العراقيني بغض النظر 
عــــن االنتماء الدينــــي أو املذهبي 
أو الفكري».يأتــــي ذلــــك بعد أن 
قررت القيادات الدينية املسيحية 
إلغــــاء جميع مظاهر  العراق  في 
االحتفــــاالت التقليديــــة في مثل 
هذه املناسبة السنوية واالقتصار 
على اقامة الطقــــوس الدينية في 
االديرة والكنائس كاجراء احترازي 
ملنع وقوع اعمال عنف قد تطول 
املسيحيني. من جانبه، هنأ الرئيس 
العراقي جالل طالباني مسيحيي 
بالده في رسالة وجهها لهم متمنيا 
لهم «سنة مليئة باحملبة والسالم 
وان تكون فاجعة كنيســــة سيدة 
النجاة مبعثــــا لتالحم العراقيني 
جميعا»، فيما هنأ رئيس مجلس 

 جنود أميركيون يتمنون أن يكون آخر عيد لهم في العراق 

(أ.پ)   عراقي مسلم يقرأ الفاحتة عند صور ضحايا كنيسة سيدة النجاة في بغداد في اطار احياء اعياد امليالد  


