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عربية وعالمية

أدان الدعم اإليراني 
لعمليات إرهابية 

في البحرين
واليمن

في ختام أعمال دورته الـ 30 في الرياض

مجلس وزراء الداخلية العرب يقر إنشاء جائزة عربية 
باسم فقيد األمن العربي األمير نايف بن عبدالعزيز

دولة فلسطني لالنضمام إلى 
الدولية  املنظمات والهيئات 
املعنية مبكافح����ة اجلرمية 
ومس����اعدتها على االنضواء 
حت����ت املنظم����ات الدولي����ة 

املتاحة.
وزراء  مجل����س  ودع����ا 
الداخلي����ة الع����رب إلى دعم 
مشروع خطة وزارة الداخلية 
الفلسطينية لتجسيد الدولة 
الفلسطينية وتدعيم بنيانها 
الداخلي، كما دعا جامعة نايف 
الى  العربية للعلوم األمنية 
توفي����ر التدري����ب والتأهيل 
األمني الالزمني لرجال الشرطة 

الفلسطينية.
كم����ا أدان املجلس إعمال 
البحرية  األرهاب والقرصنة 
في الصومال مشيدا بجهود 

أجهزة األمن العربية للقضاء 
على اإلرهاب وتفكيك شبكاته 
وبتطور قدرات هذه األجهزة 
في مج����ال مكافحة اإلرهاب 
البحري����ن  وخاص����ة ف����ي 

والسعودية والعراق.
ودع����ا املجل����س اجلهات 
العربية  ال����دول  املعنية في 
الى االستفادة من مركز األمم 
املتح����دة ملكافح����ة اإلرهاب 
املنشأ في مقر األمم املتحدة 
في نيويورك مبب����ادرة من 
الش����ريفني  خ����ادم احلرمني 
مرحبا بدعوة جمهورية العراق 
لعقد مؤمتر خاص باإلرهاب 
الدول  وس����بل مكافحته في 
العربية وحث الدول العربية 
واملراكز البحثية املتخصصة 
بقضايا العنف واإلرهاب على 
املش����اركة الفاعلة في إجناح 

هذا املؤمتر.
واقر الوزراء في االجتماع 
إنشاء جائزة عربية باسم فقيد 
العرب����ي األمير نايف  األمن 
ب����ن عبدالعزي����ز رحمه اهلل 
واجمعوا على تنصيب جنله 
وزير الداخلية احلالي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

رئيسا فخريا للمجلس.
وج����دد املجلس الثقة في 
التجديد لالمني العام احلالي 
الدكتور محمد بن علي كومان 
لوالي����ة جديدة كم����ا أجرى 
تعيينات في بعض املناصب 
القيادية ف����ي األمانة العامة 
ومكاتبها املتخصصة، مؤكدا 
في بيان����ه اخلتامي على ان 
الدورة جرت في  أعمال هذه 
أجواء مفعمة باالخوة واحملبة 
تسودها روح التعاون والعزم 
على ضم����ان حقوق املواطن 
العربي والتصدي للمخاطر 
الت����ي تهدد أمن����ه وتعرض 
س����المته وحريته ومقدراته 

للخطر.
النائ����ب األول  وش����ارك 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود 
في أعمال هذه الدورة يرافقه 
وفد امني رفيع املس����توى، 
وألقى كلمة أكدت أهمية الدور 
ال����ذي تضطلع ب����ه األجهزة 
في ظ����ل التحديات التي متر 
العربية، مشيدا  بها املنطقة 
التي بذلت إلجناح  باجلهود 

أعمال هذه الدورة.

ملنع االستنساخ البشري.
التقرير  واعتمد املجلس 
اخلاص بأعمال جامعة نايف 
العربية للعلوم األمنية لعام 
2012، معرب����ا ع����ن تقديره 
للجه����ود التي يبذلها رئيس 
املجلس األعلى للجامعة األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
في دعم هذا الصرح العلمي 

األمني العربي.
التي  القرارات  وتضمنت 
اعتمده����ا التقري����ر املتعلق 
بأعمال األمانة العامة ملجلس 
وزراء الداخلية العرب، مؤكدا 
في س����ياق آخر على قراراته 
السابقة بشأن دعم الشرطة 

الفلسطينية.
ودع����ا املجل����س ال����دول 
إلى دعم مس����اعي  األعضاء 

الري����اض � كون����ا: اعتمد 
الداخلي����ة  مجل����س وزراء 
 الع����رب ف����ي خت����ام دورته

ال� 30 املنعقدة في الرياض خطة 
مرحلية سابعة لإلستراتيجية 
العربية ملكافحة االستعمال 
غي����ر املش����روع للمخدرات 
واملؤث����رات العقلي����ة، كم����ا 
اعتمد خطة مرحلية سادسة 
لإلستراتيجية العربية ملكافحة 
اإلرهاب، وجدد البيان إدانته 
لإلرهاب مهما كانت أشكاله أو 
مصادره وعزمه على مواصلة 
مكافحته ومعاجلة أس����بابه 
وحشد كل اجلهود واإلمكانيات 
الستئصاله وتعزيز التعاون 
العربي في هذا املجال وكذلك 
في مج����ال اجلرمية املنظمة 
وندد بكافة أشكال دعم اإلرهاب 
ومتويل����ه ورفض����ه القاطع 
لعمليات االبت����زاز والتهديد 
التي متارسها  الفدية  وطلب 
اجلماعات اإلرهابية لتمويل 
جرائمها. وأدان املجلس كل 
األعمال اإلرهابية التي تتعرض 
لها الدول األعضاء ومنها ما 
تعرض ل����ه مجمع الغاز في 
أميناس باجلزائر، فيما أعلن 
رفضه القاط����ع ألي محاولة 
خارجية للني����ل من أمن أي 
دولة عربي����ة وإدانته للدعم 
اللوجستي الذي تقدمه إيران 
لعمليات إرهابية في البحرين 

واليمن.
التي  القرارات  وش����ملت 
البي����ان اخلتامي  تضمنه����ا 
للدورة اعتماد خطة مرحلية 
ثالثة لإلستراتيجية العربية 
للحماية املدنية )الدفاع املدني( 
وكذل����ك توصيات املؤمترات 
واالجتماع����ات التي نظمتها 
األمانة العامة للمجلس خالل 

عام 2012.
كما اعتمد نتائج االجتماعات 
املش����تركة مع مجلس وزراء 
الع����دل الع����رب التي نظرت 
في جملة من املش����اريع من 
آلية تنفيذية  بينها مشروع 
العربية  الري����اض  التفاقية 
للتعاون القضائي ومشروع 
القانون العربي االسترشادي 
ملكافحة جرائم االجتار بالبشر 
العربية  ومشروع االتفاقية 
لتنظي����م زراع����ة األعضاء 
البشرية ومنع االجتار فيها 
العربية  ومشروع االتفاقية 

النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود خالل اجتماع الرياض

احلمود يشيد بإدارة األمير محمد بن نايف للدورة الـ 30 
ملجلس وزراء الداخلية العرب
بعث النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
ببرقية شكر الى صاحب السمو امللكي 
االمير محمد بن نايف وزير الداخلية 

باململكة العربية السعودية مبناسبة 
اختتام اعمال الدورة الـ 30 ملجلس وزراء 

الداخلية العرب التي عقدت بالرياض.
وأعرب الشيخ احمد احلمود باسمه 

ونيابة عن اعضاء الوفد الكويتي املرافق 
عن خالص ايات الشكر والتقدير »ملا 

احطتمونا به من حفاوة االستقبال وكرم 
الضيافة وحسن الرعاية وطيب االقامة 

على مدى فترة انعقاد الدورة الـ 30 
ملجلس وزراء الداخلية العرب بحسن 

إدارتكم جللسات االجتماع والتي تكللت 
بالنجاح والتوفيق«.

ومتنى في برقيته لالمير محمد بن نايف 
وللمملكة العربية السعودية الشقيقة 

»ملكا وحكومة وشعبا بدوام االمن 
والتقدم واالستقرار واالزدهار«.

سلسلة هجمات تهز وسط بغداد
ومحاولة اقتحام وزارة العدل العراقية 

بارزاني يخّير بغداد بني شراكة »حقيقية«
أو »يسلك كل طرف طريقاً يناسبه«

بغداد � رويترز � أ.ف.پ 
� يو.ب����ي.آي: قت����ل وأصيب 
عشرات العراقيني في سلسلة 
تفجيرات كبيرة ضربت وسط 
بغداد قرب املنطقة اخلضراء، 
رافقها اقتحام مجموعة مسلحة 
ملقر وزارة العدل وسط بغداد، 
حسبما افادت مصادر امنية 

واخرى طبية.
ونقلت »رويت����رز« عن 
مصادر بالشرطة ومسعفني 
أن التفجيرات املنسقة أسفرت 
عن مقتل 21 ش����خصا على 
األقل قرب املنطقة اخلضراء 
احملصنة حيث يوجد عدد من 

السفارات الغربية.
ووقع����ت االنفجارات في 
منطقة العالوي قرب وزارتي 
العدل والشؤون اخلارجية 

بوسط بغداد وأسفرت أيضا 
عن اصابة ما ال يقل عن 50 

شخصا.
وقالت الشرطة ان سيارتني 
انفجرتا احداهما  ملغومتني 
قرب مبنى وزارة العدل قبل 
أن يفجر انتحاري نفسه داخل 
سيارة قرب مكتب تابع لوزارة 

الداخلية.
بعد ذلك اقترب انتحاري 
آخر داخل سيارة من وزارة 
الع����دل وهاج����م مقاتل����ون 
املبنى واش����تبكوا مع قوات 
العراقية، وفي سياق  األمن 
متصل قال مسعفون وأفراد 
في الشرطة ان من بني القتلى 
ستة على األقل من الشرطة 

و12 مدنيا.
وقال املتحدث باسم قوة 

مكافح����ة االره����اب صباح 
نوري لوكالة فرانس برس 
ان »ثالثة تفجيرات منسقة 
كبيرة وقع����ت في منطقة 
العالوي بفارق زمني ضئيل 
وتبعها اقتحام مسلحني ملقر 

وزارة العدل«.
م����ن جانبه، اك����د حيدر 
الس����عدي املتحدث باس����م 
وزارة العدل لفرانس برس ان 
»الوضع بات حتت السيطرة 
واملس����لحني لم يتمكنوا من 
اقتحام املبنى لكنهم اشتبكوا 
مع الط����وق االمن����ي خارج 
املبنى«، واشار الى ان »جميع 

املوظفني ساملون«.
وبحسب احد شهود العيان 
من وزارة العدل ان مسلحني 
يرت����دون بزات عس����كرية 

اقتحموا املبنى بعد ان فجروا 
س����يارة مفخخة امام الباب 
الرئيسي للوزارة، واوضح 
ان »املس����لحني اطلقوا النار 
وقنابل يدوية على احلراس 
واشتبكوا معهم ومتكنوا من 

احراق قاعة االستعالمات«.
واش����ار الى ان املوظفني 
الباب  الفرار من  متكنوا من 
اخللفي لكن اكد وقوع ضحايا 
بني موظفي قسم االستعالمات 

واحلراس.
ونقل����ت قن����اة العراقية 
احلكومية ان اجليش متكن 
من اجالء جمي����ع املوظفني، 
وس����يطر على محيط وزارة 
العدل بالكامل، من جانبها، 
اكدت قيادة عمليات بغداد انها 
قتلت ثالثة ارهابيني اقتحموا 

مبنى الوزارة.
وقال مسؤول في العمليات 
لفرانس ب����رس ان »القوات 
االمنية وباشراف قائد عمليات 
بغداد متكنت من تطهير وزارة 

العدل بالكامل«.
القيادة في بيان:  وقالت 
متكنت الق����وات األمنية من 
تطهير بناي����ة وزارة العدل 
بالكامل بعد قتل 3 ارهابيني 
اقتحموا املبنى باالضافة الى 
اخالء جميع موظفي وزارة 

العدل بسالم.
من جهة أخرى، قال مصدر 
أمني طلب عدم ذكر اسمه ان 
أحد املس����لحني فجر نفسه 
بحزام ناسف بالطبقة الثالثة 
من مبنى وزارة العدل ما أدى 

الى وقوع حريق.

عواص����م � وكاالت: خير 
رئيس اقليم كردستان العراق 
مس����عود بارزاني السلطات 
االحتادية بغداد امس بني عقد 
شراكة »حقيقية« او ان يسلك 
كل طرف »الطريق الذي يراه 
مناسبا« في حال لم يتحقق 
ذلك. وقال بارزاني في افتتاح 
»املؤمتر الدولي حول جرائم 
االبادة بحق االكراد« في اربيل 
الذي يتمتع  عاصمة االقليم 

بحكم ذاتي »هل نحن شركاء 
وحلف����اء ام ال؟ ملاذا لس����نا 
ش����ركاء حتى اآلن؟ واذا كان 
االمر يتعلق بالتبعية فنحن 

ال نقبل التبعية«.
واضاف بارزاني »اذا كان 
اجلواب نعم، فنريد ش����راكة 
حقيقية وليس مجرد اقوال.

ال،  اجل����واب  كان  واذا 
فليسلك اذن كل طرف الطريق 
الذي يراه مناسبا«، من دون 

اي توضيحات اضافية.
وشهدت العالقة بني اربيل 
وبغداد مؤخرا تدهورا اضافيا 
بسبب اقرار البرملان العراقي 
العام����ة في غياب  للموازنة 
النواب االك����راد الذين كانوا 
يطالبون باضافة 4.5 مليارات 
دوالر قيمة مستحقات شركات 
النف����ط االجنبية العاملة في 

االقليم.
وميثل هذا اخلالف فصال 

جديدا في سلسلة اخلالفات 
بني االقليم الكردي واحلكومة 
املركزية في بغ����داد، وجزءا 
العامة  السياسية  من االزمة 
الب����الد منذ  التي تعيش����ها 
عشية االنسحاب العسكري 
االميرك����ي نهاية 2011. ورأى 
الزي  ارتدى  ال����ذي  بارزاني 
العراق  ان  الكردي  التقليدي 
وبعد عشر سنوات من اسقاط 
نظامه السابق، يعيش »ازمة 

حقيقية على كل االصعدة )...( 
سببها الرئيسي عدم االلتزام 
بالدستور«. ويتهم بارزاني 
ومعه اطراف سياسية اخرى 
رئيس الوزراء نوري املالكي 
الذي يحكم البالد منذ 2006 
بالتسلط والتفرد باحلكم، علما 
ان خصوم املالكي حاولوا في 
السابق سحب الثقة منه في 
البرملان من دون ان ينجحوا 

في ذلك.

احلكومة التونسية اجلديدة تتسلم مهامها 
بالتزامن مع تشييع »بوعزيزي« اجلديد

البابا فرانسيس يقوم بأولى خطواته
على رأس الڤاتيكان حتت شعار البساطة

ترحيب عاملي بانتخابه واألزهر يأمل بعالقات أفضل معه

 تونس � أ.ف.پ: تسلمت احلكومة التونسية 
اجلديدة بعد ظهر امس مهامها بش����كل رس����مي 
بالتزامن مع جنازة بائع متجول احرق نفس����ه 
الثالث����اء املاضي في قل����ب العاصمة في حادثة 
اعادت الى االذهان انتحار البائع املتجول محمد 
البوعزيزي مفجر »الثورة« التي اطاحت مطلع 

2011 بالرئيس املخلوع زين العابدين بن علي.
وتضم احلكومة اجلديدة ممثلني عن حركة 
النهضة االس���المية اكبر االح���زاب وحزبي 
»املؤمتر« و»التكتل« شريكيها العلمانيني في 
االئتالف احلكومي الثالثي، اضافة الى مستقلني 
اسندت اليهم وزارات السيادة )الدفاع والداخلية 

والعدل واخلارجية(.
ونبهت الصحف التونسية الصادرة امس الى 
ان احلكومة اجلديدة »ليس من حقها اخلطأ« 
نظرا ملا تعيش���ه البالد من حتديات ومشاكل 
اجتماعية وسياس���ية وامنية متفاقمة يقول 

مراقبون انها تستدعي حلوال سريعة.
وق���د قال رئيس احلكوم���ة اجلديدة علي 
العريض لوكالة فرانس ب���رس ان حكومته 
ستعلن جملة من االجراءات العاجلة للتخفيف 
من وطأة البطالة والفقر واحلد من غالء املعيشة 

الذي «انهك« املواطنني.
وامس ايضا جرت جنازة البائع املتجول 
ع���ادل اخلزري )27 عاما( ال���ذي توفي امس 

االول متاثرا بحروق بليغة اصيب بها بعدما 
اضرم النار في نفسه الثالثاء في قلب العاصمة 

تونس.
ولفتت جريدة »الصريح« الى ان هذا احلادث 
»عاد بنا الف خطوة الى الوراء ونبهنا الى اننا 
االن لم نغادر منطقة ومنطق محمد البوعزيزي 
وانن���ا مازلنا في نقطة الصفر )..( وكأن )..( 

االنتحار حرقا مازال هو احلل«.
ومن جهته اعرب الرئيس التونسي املنصف 
املرزوقي عن »عميق حزن���ه وامله« اثر وفاة 
اخلزري التي قال انها حصلت »بنفس الكيفية 
املؤملة املرعبة التي توفى بها ش���هيد ثورتنا 
)محمد البوعزيزي( ورمبا لنفس االس���باب، 
نتيجة فقدانه االمل وانسداد االفق في عيونه 
كغيره من شبابنا الذين ال يرون من بصيص 

حلل مشاكلهم ومعاناتهم«.
وقال علي العريض لفرانس برس ان حكومته 
تستهدف توفير 90 الف فرصة عمل جديدة منها 

23 الفا في القطاع العام قبل نهاية 2013.
واعلنت حكومة حمادي اجلبالي انها وفرت 
في العام املاضي 100 الف فرصة عمل جديدة 
منه���ا حوالي 25 الفا في القط���اع العام فيما 
تشكك منظمات للعاطلني من خريجي اجلامعات 
باستمرار في صحة هذه االرقام وتتهم احلكومة 

ب�»تضخيمها لغايات سياسية وانتخابية«.

حتالف »غير مقدس« بني إيران وروسيا والڤاتيكان يعرقل إقرارحقوق املرأة
األمم املتحدة ـ رويترز: قال ديبلوماسيون في األمم املتحدة إن هناك »حتالفا غير مقدس« بني إيران 
وروسيا والڤاتيكان وآخرين يهدد بإعاقة إعالن لألمم املتحدة بخصوص النساء والفتيات بسبب 
االعتراض على اللغة املرتبطة باحلقوق اجلنسية والتناسلية وحقوق املثليني.

ويسعى مندوبون في مفوضية األمم املتحدة املختصة بوضع املرأة للوصول إلى صيغة توافقية 
بشأن وثيقة نهائية اليوم. وقال نشطاء في مجال حقوق املرأة إن دوال مثل روسيا والڤاتيكان وإيران 
وغيرها من الدول املسلمة احملافظة منها مصر تعترض على اإلشارة إلى متكني املرأة من احلصول 
على عقاقير منع احلمل الطارئة واإلجهاض وعالج األمراض التي تنتقل من خالل اجلنس.

وثقافي���ا في الس���لطة على 
رأس الكنيسة )...( ومبادرة 
انفت���اح وامل تطوي صفحة 
حقبة وتبعد البابا عن االجواء 
التقليدية«، كما تواصلت امس 
ردود الفعل املرحبة بانتخاب 

البابا اجلديد.
التي ال  ورحبت الص���ني 
تقيم عالقات ديبلوماس���ية 
مع الڤاتيكان بانتخاب البابا 
فرانسيس واعربت عن املها 
في ان يعتم���د »موقفا مرنا 
وبراغماتيا« لتحسني عالقاته 

مع بكني.
وفي موسكو، هنأ الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني البابا 
اجلديد على انتخابه، معتبرا 
ان التعاون »البناء« بني روسيا 
والڤاتيكان سيس���تمر، كما 
رحبت الكنيسة االرثوذكسية 
البابا  الروس���ية بانتخ���اب 

اجلديد.
وكان الرئي���س االميركي 
ب���اراك اوباما صرح االربعاء 
ان انتخاب البابا »يشهد لقوة 
وحيوية منطق���ة تؤثر اكثر 
فاكث���ر في عاملن���ا« متوجها 
بتهاني���ه احلارة ال���ى البابا 

اجلديد.
واعرب االمني العام لالمم 
املتحدة بان كي مون عن امله 
البابا اجلديد  في ان يواصل 
ب���ني االديان  تعزيز احلوار 
على غرار سلفه بنديكتوس 
الس���ادس عش���ر، واشادت 
رئيسة االرجنتني كريستينا 
كيرش���نر بانتخاب مواطنها 
ومتن���ت له »مهم���ة راعوية 
مثمرة في ممارسة مسؤوليات 
كبيرة جدا سعيا الى العدالة 
واملس���اواة واالخوة وسالم 

يسود االنسانية«.
ومن جانبه، رحب األمني 
العام ل���أمم املتحدة بان كى 

البابا اجلديد  مون بانتخاب 
معربا عن »أمله في أن يواصل 
البابا فرانسيس األول تعزيز 
احلوار بني األديان على غرار 
سلفه بنديكت السادس عشر«، 
وفى أميركا اجلنوبية، عمت 
الف���رح واالبتهاج  مش���اعر 
بعد اع���الن انتخاب أول بابا 

للڤاتيكان ينتمي للقارة.
الش���يوعية،  فف���ى كوبا 
الكنائس  تعال���ت أج���راس 
لالحتفال بالبابا فرانسيس 
األول ، فيما توافد الكاثوليك 
الكاتدرائية وفى  على مق���ر 
العاصمة األرجنتينية بوينس 
ايرس مسقط رأس برغوليو، 

لالحتفاء بهذه املناسبة.
من جانبها اعربت مشيخة 
االزهر عن املها في »عالقات 
افض���ل« مع الڤاتي���كان بعد 
انتخاب الباب���ا اجلديد وفي 
ظه���ور »توجه جديد« يتيح 
استئناف احلوار الذي كانت 
مش���يخة االزه���ر علقته مع 

الڤاتيكان اوائل 2011.
وقال محمود عزب مستشار 
امام االزهر احمد الطيب لشؤون 
احلوار لوكال����ة فرانس برس 
»نهنئ كنيسة القديس بطرس 
والكاثوليك في العالم بتنصيب 
البابا اجلديد ونتمنى ان تسود 
بيننا عالق����ات افضل خلدمة 
االنسانية كلها ومبجرد ان نرى 
توجها جديدا سنعود فورا الى 
احلوار )..( الذي كنا علقناه الن 
مواقف الڤاتيكان لم تكن تدعو 

)وقتها( الى التقارب«.

روم���ا � أ.ف.پ: ق���ام بابا 
الڤاتيكان فرانس���يس األول، 
الالتينية،  امي���ركا  حبر من 
اخلميس بزي���ارة كاتدرائية 
الكبرى في  القديس���ة مرمي 
روما في مستهل واليته التي 
تندرج حتت شعار البساطة 
الكنيسة  والساعية لتقريب 
الكاثوليكية من عموم الشعب، 
كم���ا يحيي ف���ي وقت الحق 
قداسا مع الكرادلة في كنيسة 

سيستني.
وقد أدى رئيس اس���اقفة 
بوينس ايرس السابق البالغ 
من العم���ر 76 عاما خورخي 
برغوليو صالة في كاتدرائية 
القديسة مرمي في بداية يومه 
االول كرئي���س للكنيس���ة 
الكاثوليكي���ة الت���ي تعد 1.2 
مليار ش���خص، وخرج من 
الكاتدرائية بعد صالة استمرت 

نصف ساعة.
ووصل في موكب صغير 
من س���يارتني وم���ن ضمن 
مرافقي���ه يورغ غانس���وين 
الس���كرتير اخلاص لس���لفه 
بنديكتوس الس���ادس عشر، 
وكان���ت مجموع���ة من نحو 
عشرة اش���خاص غالبيتهم 
من الصحافيني واملصورين 

في استقبال البابا.
وترج���ل البابا الذي دخل 
الكاتدرائية وهي واحدة من 
اربع كاتدرائيات في روما من 
باب جانبي، من سيارة ال حتمل 
لوحة التس���جيل املخصصة 
للبابا، متاش���يا مع صورته 
كرجل متواضع، وامضى ليلته 
االولى في بيت القديسة مرتا 
حيث اقام كل الكرادلة الذين 

شاركوا في املجمع.
وافاد اح���د املصورين ان 
البابا رفض ان يستقل السيارة 
التي كانت تنتظره لنقله الى 
بيت القديسة مرتا وفضل ان 
يركب احلافلة الصغيرة برفقة 

الكرادلة االخرين.
والبابا اجلديد الذي خرج 
مبتس���ما بع���د انتخابه الى 
ش���رفة كاتدرائي���ة القديس 
بطرس وسط هتافات »فليحيا 
البابا« من قبل عشرات االف 
االش���خاص احملتشدين في 
الساحة، خصص اول صالة 
له لسلفه بنديكتوس السادس 
عشر ودعا الى »االخوة« بني 

الكاثوليك.
وفيما ي���دل على املفاجأة 
الكبرى التي احدثها انتخاب 
برغوليو، اش���ارت الصحف 
االيطالية الصادرة اخلميس 

الى »ثورة في الڤاتيكان«.
»ال  صحيف���ة  وكتب���ت 
ريبوبليكا« ف���ي افتتاحيتها 
»ثورة ف���ي الڤاتي���كان« ان 
الفضائح االخيرة داخل ادارة 
الكنيسة ساهمت في انتخاب 
هذا البابا بدال من الكاردينال 
االيطالي اجنيلو سكوال الذي 

كان من االوفر حظا.
وتابعت الصحيفة ان »خيار 
خالفة بنديكتوس السادس 
)رويترز(عشر يشكل حتوال جغرافيا  البابا اجلديد فرانسيس األول يباشر مهامه 


