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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 عواصم ـ وكاالت: طالبت وزارة الثقافة في 
احلكومة الفلسطينية املقالة التي تديرها حركة 
حماس الثالثاء بريطانيا بضرورة تقدمي االعتذار 
للفلســــطينيني وتعويضهم، وذلك في الذكرى 
الثالثة والتسعني لوعد بلفور الذي منح اليهود 

وعدا بإنشاء وطن قومي في فلسطني.
  ونقلت جريدة «القــــدس العربي» اللندنية 

عن بيان صــــادر عن وزارة الثقافة «الثاني من 
نوفمبر ١٩١٧ كان يوما مشهودا في تاريخ الشعب 
الفلسطيني خاصة واملنطقة العربية عامة، هذا 
التاريخ املشــــؤوم يوم ان وعد وزير خارجية 
بريطانيا السابق اللورد بلفور اليهود بإنشاء 
وطن قومي لهم في فلســــطني». وحمل البيان 
احلكومة البريطانية املسؤولة الكاملة عن هذه 

اجلرمية وما ترتب عليها من جرائم ارتكبت على 
أيدي بريطانيا والعصابات الصهيونية.

  واعتبر البيان هذا الوعد اجلرمية وما ترتب 
عليه يســــتلزم من بريطانيــــا ان تقدم اعتذارا 
الفلسطيني، وتعويضا كامال  واضحا للشعب 
عما حلق به على مدار ثالثة وتسعني عاما من 

التشريد واملعاناة. 

 حماس تطالب بريطانيا باالعتذار للفلسطينيين في ذكرى وعد بلفور

(ا.پ)   أحد رجال األمن يعطي تقريرا بعد تفكيك أحد الطرود املشبوهة في أثينا 

 املراهقة روبي 

 تنامي القلق لدى مسيحيي الشرق
 القاهرةـ  أ.ف.پ: ينقسم مسيحيو الشرق األوسط الذين استهدفهم 
تنظيم القاعدة في العراق من خالل هجوم على كنيســــة السريان 
الكاثوليك في بغداد، الى طوائف عدة يتنامى لديها جميعا الشعور 

بعدم األمان والتهميش.
  ويعيش في الشرق األوسط، مهد املسيحية، ٢٠ مليون مسيحي 
من بينهــــم ٥ ماليني كاثوليكي من أصل ٣٥٦ مليون نســــمة، وفقا 
لألرقام التي نشــــرها ســــينودس الشرق األوســــط الذي انعقد في 

الڤاتيكان في أكتوبر املاضي.
  ويشكل أقباط مصر، الذين ميثل األرثوذكس غالبيتهم العظمي، 
اكبر طائفة مسيحية في الشرق األوسط إذ يقدر عددهم مبا يتراوح 

بني ٦٪ و١٠٪ من إجمالي عدد سكان مصر البالغ ٨٠ مليونا.
  وتقول الكنيسة القبطية املصرية ان عدد أتباعها ال يقل عن ١٠ 

ماليني نسمة.
  ورغم ان األقباط املصريني ال تربطهم عالقة كنســــية بالسريان 
الكاثوليك في العراق، فإن تنظيم «دولة العراق اإلسالمية» املوالي 
للقاعدة، الذي تبنى الهجوم على كنيســــة سيدة البشارة للسريان 
الكاثوليــــك في حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد، أكد ان هذا 
االعتداء هو حتذير للكنيســــة القبطية املصرية وأمهلها ٤٨ ساعة 

لإلفراج عن مسلمات «مأسورات في سجون أديرة» في مصر.
  وتزايــــد قلق األقباط منذ الصعود السياســــي جلماعة األخوان 
املسلمني التي حققت في االنتخابات التشريعية عام ٢٠٠٥ اختراقا 

غير مسبوق بفوزها بـ ٢٠٪ من مقاعد مجلس الشعب.
  وفي العراق، يعتبر الوضع مقلقا بشكل خاص بعد سبع سنوات 
على الغزو األميركي. واغتنم كبير أســــاقفة كركوك فرصة انعقاد 
ســــينودس الشرق األوسط ليعبر أمامه في ١٢ أكتوبر عن قلقه من 

«الهجرة املميتة» ملسيحيي بلده.
  ويعيش في دول اخلليج، وفــــق تقديرات متطابقة، ٣٫٥ ماليني 
مسيحي ينتمون الى كنائس عدة وغالبيتهم من املهاجرين اآلسيويني 

او من الكاثوليك الغربيني.
  ويحق لهؤالء ممارسة شعائرهم الدينية باستثناء أولئك املقيمني 
في السعودية حيث حتظر الســــلطات اقامة اي شعائر دينية غير 

شعائر اإلسالم.
  وفي سورية ال توجد إحصاءات رسمية بعدد املسيحيني ولكن 
احملللني يؤكدون انهم ميثلــــون ٥٪ الى ١٠٪ من إجمالي ٢٠ مليون 

نسمة هم سكان سورية.
  وفي لبنان، يشكل املسيحيون مبن فيهم الطائفة املارونية الكبيرة، 
٣٤٪ من عدد السكان الذي يقدر بـ ٤ ماليني نسمة وهي أعلى نسبة 

للمسيحيني في دول الشرق األوسط. 

 ڤييناـ  رويترز: قال السفير اإليراني لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية علي أصغر سلطانية امس االول إن صنع قنبلة ذرية سيكون 
خطأ استراتيجيا بالنسبة إليران بينما قال خبير غربي رفيع املستوى 
إنه ينبغي أخــــذ ما تقوله طهران مأخذ اجلد حينما تصر على أنها 

لن حتصل على مثل هذه األسلحة.
  وأشــــار سلطانية إلى أنه يستحيل على إيران أن تنافس القوى 
الكبرى املســــلحة نوويا من حيث عدد ما متلكه من رؤوس نووية. 
وأضاف أنه لهذا السبب لن تكون إيران ندا لهذه البلدان إذا صنعت 
قنابل نووية. وتابع في مؤمتر في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في ڤيينا «لهذا السبب لن نرتكب أبدا هذا اخلطأ االستراتيجي.. نحن 

على نفس درجة قوة هذه البلدان من دون أسلحة نووية».
  وكان ســــلطانية يتحدث بعد أيام من إعالن إيران إنها مستعدة 
الستئناف املفاوضات مع القوى الست املشاركة في جهود نزع فتيل 

النزاع على برنامجها النووي.
  وتابع ســــلطانية: إن إيران دعت القوى الســــت وهي الواليات 
املتحدة وأملانيا وفرنســــا وبريطانيا والصني وروسيا للمجيء إلى 
طاولة املفاوضات دون شروط مسبقة. وتتمتع خمس من هذه الدول 

بعضوية دائمة في مجلس األمن وهي دول نووية.
  وتساءل سلطانية لو قررت إيران احلصول على مثل هذه األسلحة 
هل سيكون مبقدورها التنافس مع هذه الدول؟ واضاف «ميكنني أن 

أقول لكم بنسبة ١٠٠٪.. ال.لذا لن نكون في وضع متكافئ». 

 سلطانية: صنع إيران لقنبلة ذرية 
سيكون خطأ استراتيجيًا

 جزر الكوريل تفجر أزمة بين اليابان وروسيا
 عواصم ـ أ.ف.پ: قللت روســـيا امس من قرار 
طوكيو استدعاء سفيرها في موسكو احتجاجا على 
زيارة الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ الى جزر 
الكوريل املتنازع عليها اول من امس، واعتبرت انه 
«ال يعد مشكلة» كما نقلت وكالة «انترفاكس» عن 

مصدر ديبلوماسي روسي.

  وقال هـــذا املصـــدر «ال نرى اي مشـــكلة في 
ذلك».

  واعلن الكرملني ان روســـيا لن تســـتدعي في 
الوقت الراهن سفيرها في طوكيو اال اذا استدعت 
طوكيو نهائيا سفيرها في موسكو احتجاجا على 

الزيارة.

 مصادر: «الوطني» رتب أوراقه وأنهى ظاهرة 
تعدد المرشحين في الدائرة الواحدة

 مسؤول في الحزب ينفي تحديد مرشحه لرئاسة مصر رسمياً 

 القاهرة ـ خديجة حمودة ـ وكاالت
  في سياق احلديث عن انتخابات مجلس الشعب 
والتي شهدت االحزاب السياسية احداثا ساخنة في 
مرحلة االستعداد لها، أكدت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
ان احلزب الوطني رتب اوراقه بصورة جيدة بعد ان 
استطاع القضاء على ظاهرة تعدد مرشحيه في الدائرة 
الواحدة والتي كانت تتســــبب في تفتيت االصوات 
ووصول بعض اعضاء غير مرغوب فيهم سياسيا الى 
املجلس خاصة من اعضاء جماعة االخوان املسلمني 
احملظورة. وينظر املســــؤولون في احلزب الوطني 
بأهمية بالغة الى حزب الوفد حيث يتوقعون له حتقيق 
جناح في االنتخابات القادمة ويؤكدون ان الوفد اعاد 
ترتيب أوراقه من خالل قياداته اجلديدة واصبح من 
االحزاب املؤثرة في احلياة السياسية ويسير حسب 

خطة وحتركات محسوبة وجادة.
  اما بالنسبة لالزمة التي فجرها حزب الوفد بسبب 
رفض قيادات احتاد االذاعة والتلفزيون منحه مساحات 
اعالمية حلملتــــه االنتخابية على قنوات التلفزيون 
املصري الرسمية والقنوات اخلاصة ايضا، فقد اكدت 
قيادة اعالمية لـ «األنباء» انــــه البد من التمييز بني 
احلملة االنتخابية والتــــي البد ان تخضع للمواعيد 
احملددة لها وفــــي ذلك الوقت لن مينــــع االحتاد اي 
حزب من حقه فــــي االعالن املدفوع على التلفزيون، 
وبني الدعوة للمشــــاركة السياســــية للمواطنني في 
االنتخابات والتي ستبث اعالناتها في أي وقت النها 
ال تتحدث عن املرشــــحني النتخابات مجلس الشعب 

قبــــل املوعد احملدد لهم وامنا هــــي نوع من التوعية 
السياسية املطلوبة.

  وال تكاد تخلو أي جلسة للحديث عن االنتخابات 
الرئاسية القادمة من توقعات واستنتاجات مبرشح 

احلزب الوطني القادم.
  وتؤكد املصــــادر املطلقة القريبة من املؤسســــة 
الرئاسية ان الرئيس مبارك لم يعلن رسميا عن نيته 
في الترشح للرئاسة عام ٢٠١١ حيث يرى ان مكانته 
واحترامــــه لها جتعله ينظر لالمــــور من اجتاه آخر 
فليس من املقبول او املعقول ان يفرض نفسه من اآلن 
على احلزب الوطني كمرشح للرئاسة، وتوضح تلك 
املصادر ان مبارك اعتاد االحتفاظ بقراراته اخلاصة 
املصيرية لنفسه وانه يفكر بحكمة شديدة وحرص 
على مستقبل مصر ليس داخليا فقط بل على املستوى 
االقليمي والعاملي حيث يضع دائما مكانتها وريادتها 

وتاريخها نصب عينيه.
  وفي هذا السياق، يأتي ما أعلنه مسؤول احلزب 
الوطني محمد كمال لقناة «العربية» امس مؤكدا ان 
احلزب لم يحدد بعد رســــميا مرشحه للرئاسة وأنه 

متفرغ حاليا لالنتخابات البرملانية.
  وعن مشــــاركة املصريني العاملني في اخلارج في 
االنتخابات من خالل السفارات والقنصليات فإن هناك 

جدال حول مدى امكانية ذلك.
  اال ان مسؤولني باللجنة العليا لالنتخابات أكدوا 
صعوبة ذلك بالنسبة النتخابات مجلس الشعب نظرا 

لكثرة عدد الدوائر االنتخابية واملرشحني 

 ٢٣٠ قتيًال وجريحًا بسلسلة تفجيرات تضرب بغداد

 مصير بيرلسكوني على المحك بعد حديثه 
عن عالقة قرابة بين «روبي» والرئيس مبارك

 عواصمـ  وكاالت: ضربت العاصمة العراقية بغداد 
سلسلة من التفجيرات شبه املتزامنة مساء امس، أدت 
إلى مقتل أكثر من ٥٠ شخصا، وجرح ١٨٠ على األقل، 
وفق ما أكدته لـ «سي ان ان»، مصادر في أجهزة األمن 

العراقية، حتدثت عن وقوع ١٤ انفجارا.
  وضربت التفجيــــرات حي الكاظمية الذي تقطنه 
غالبية من الشيعة شمال غرب بغداد، إلى جانب أحياء 
البياع والشعلة جنوب غربي العاصمة، وأور والزهور 
في شــــمال شرقي بغداد، ومدينة الصدر في الشرق. 
كما انفجرت عبوة ناســــفة أخــــرى في حي اليرموك 
املختلط بني الســــنة والشيعة في الغرب، إلى جانب 

انفجار تاسع في منطقة لم تتحدد على الفور.
  وبحسب الشرطة العراقية، فقد كانت التفجيرات 
ناجمة عــــن عبوات مزروعة على جوانب الطرق، أو 
في سيارات مفخخة، وقد أعادت موجة الهجمات إلى 
الذاكرة األيام الدامية التي شهدتها بغداد في ذروة العنف 

الطائفي بني السنة والشيعة قبل أكثر من عامني.
  وتأتي هذه التفجيرات فيما التزال األزمة السياسية 
تراوح مكانها في العراق، وبينما يواصل رئيس الوزراء 
املنتهية واليته، نوري املالكي، مساعيه لتولي املنصب 
الذي يشغله حاليا، فيما يحاول رئيس الوزراء األسبق، 
إياد عالوي، مساعيه لتشــــكيل حكومة، باعتبار أن 

قائمته فازت في االنتخابات العراقية األخيرة.
  إلى ذلك، أعلن مصــــدر امني ان رئيس احلكومة 
العراقية املنتهية واليته نوري املالكي وبصفته القائد 
العام للقوات املســــلحة العراقية أصدر أمرا باعتقال 
آمر الفوج املســــؤول عن منطقة الكرادة على خلفية 

حادثة كنيسة «سيدة النجاة».
  وقال املصدر الذي طلب عدم الكشــــف عن اسمه: 

«ان القائد العام للقوات املسلحة نوري املالكي أصدر 
أمرا باعتقال آمر الفوج الثالث من الشرطة االحتادية 
املسؤول عن منطقة الكرادة وسط بغداد» وهو برتبة 
عقيد على خلفية حادث كنيسة «سيدة النجاة» الذي 
وقع األحد وراح ضحيته ٥٢ قتيال و٧٣ جريحا وفق 

حصيلة أصدرتها وزارة الصحة امس.
  وفي السياق نفسه استنكر املرجع الشيعي األعلى 
في العراق علي السيستاني االعتداء الذي استهدف 
الكنيســــة ودعا القوات األمنية الى حتمل املسؤولية 
في حفظ األمن. وقال مصدر مقرب من السيســــتاني 
لـ «فرانس برس» ان «سماحة املرجع يستنكر العمل 

االجرامي الذي تعرض له اخواننا املسيحيون».
  وأضاف ان «السيستاني يدعو اجلهات األمنية الى 

حتمل مسؤولياتها في حفظ امن املواطن».
  من جهة اخري، أعلن األمني العام للحزب الوطني 
الدميوقراطي احلاكم في مصر صفوت الشريف رفض 
احلزب جملة وتفصيال الزج باسم مصر في االعتداءات 

االجرامية التي تعرضت لها الكنيسة في العراق.
  في سياق آخر، تسعى منظمة عراقية غير حكومية 
الى رفع دعــــوى قضائية ضد اعضاء البرملان البالغ 
عددهم ٣٢٥ نائبا بسبب تقاضيهم رواتب كبيرة دون 

قيامهم بأي جهود مقابل هذه الرواتب.
  كانت املنظمة التي يطلق عليها «جتمع العراق» 
والتي تعتبر جزءا من جتمع اكبر يطلق عليه جتمع 
املبادرة املدنية قد كسبت دعوى مماثلة قبل أسابيع 
بعــــد قيامها برفع دعوى ضد قــــرار مجلس النواب 
باعتبار جلسته األولى التي انعقدت في بداية يونيو 
جلسة مفتوحة وهي اجللســــة التي استمرت ألكثر 

من ٤ أشهر. 

  وختمت «الغارديان» بالقول إن 
معضلة بيرلسكوني تبدو خطيرة 
هذه املرة مع ما يتردد من أنه قد 
ارتكب فعال إجراميا يعاقب عليه 

القانون.
  وكان بيرلسكوني رفض االعتذار 
عن امتاع نفســــه بعــــد ان طالب 
وزير اخلارجية االيطالي السابق 
والقيادي في احلزب الدميوقراطي 
املعارض ماسيمو داليما، الڤاتيكان 
بضرورة التدخــــل واإلدالء برأيه 
في قضية الفتــــاة املغربية روبي 
التي ذكــــرت الصحافة اإليطالية 
أنها ارتبطت بعالقة جنســــية مع 

بيرلسكوني.
الشــــأن، استجوبت    وفي هذا 
النيابة االيطالية القائد الســــابق 
لشــــرطة ميالنو بشأن االتهامات 
باســــاءة رئيس الوزراء سيلفيو 
بيرلسكوني اســــتخدام سلطاته 
لالفــــراج عــــن املراهقــــة. ونفى 
بيرلسكوني اي تصرف غير الئق 
مع الفتاة، التي تدعى روبي، مصرا 

على انه فقط عطف عليها.

«بي بي سي» عن الصحيفة «أصبح 
ظهر سيلفيو بيرلسكوني للحائط 
بعد تصريح ألشد حلفائه يطالبه 
باالســــتقالة إذا مــــا ثبتت صحة 
الفضائح اجلنسية األخيرة حوله». 
واحلليف هو فرانكو فيني زعيم 
احللف الوطني وهو مييني حتالف 
مع حــــزب بيرلســــكوني ملدة ١٥ 
عاما حتى احتد االثنان عام ٢٠٠٩ 

ليصبحا حركة حرية الشعب.

 روماـ  وكاالت: أكد رئيس الوزراء 
االيطالي ســــيلفيو بيرلسكوني 
التي تطالب  عدم نيته االستقالة 
بها أحزاب املعارضة على خلفية 
الزوبعة التي تشهدها ايطاليا منذ 
أيام حول اتصال هاتفي أجراه مع 
الشرطة مبدينة ميالنو لالفراج عن 

قاصر متهمة بالسرقة.
  وقال بيرلســــكوني في حديث 
أدلى به للتلفزيون االيطالي أمس 
«أعتقد ان انسحابي سيكون مبثابة 
تخاذل عن واجبي من شــــأنه أن 
يفقدنــــي احترام االيطاليني الكثر 

الذين منحوني ثقتهم».
  من جهتها، كشــــفت صحيفة 
«الغارديان» أمس ان رئيس الوزراء 
االيطالي ســــيلفيو بيرلسكوني 
املعروف بتعدد عالقاته النسائية 
ارتكب خطأ كبيرا قد يكون ثمنه 
التنحي عن رئاسة احلكومة بعدما 
زعم وجود عالقة قرابة بني الفتاة 
املراهقة والرئيس املصري حسني 

مبارك.
  ونقلت هيئة االذاعة البريطانية 

 المالكي يأمر باعتقال قيادي في الشرطة على خلفية االعتداء على «سيدة النجاة»

 استبعد االستقالة رغم فضيحة استغالل صالحياته لإلفراج عن المراهقة

 رعب الطرود المفخخة يجتاح أوروبا.. وعبوة مشبوهة في مكتب ميركل 
في ديسمبر ناقوس اخلطر.

  وأعلنـــت صنعـــاء فيما بعد 
احلرب على تنظيم القاعدة وكثفت 
واشنطن من التدريبات ومعلومات 
املخابرات واملساعدات العسكرية 
التي تقدمها للقوات اليمنية مما 
ساعدها على شن هجمات عنيفة 
على مخابئ املتشـــددين والتي 
أســـفر بعضها عن سقوط قتلى 

من املدنيني أيضا.
  لكن عمليـــات القاعدة خالل 
العام املنصرم أثارت الشـــكوك 
بشـــأن مدى جناح احلملة التي 

تقوم بها الدولة.
  وتكافح صنعاء تنظيم القاعدة 
املرة تلو املرة منذ ما قبل هجمات 
١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ على الواليات 
املتحدة بالتعاون مع واشنطن في 
كثير من األحيان لكن كثيرين في 
الغرب يعتبرون أن نهج احلكومة 
اليمنية في التعامل مع املتشددين 

تعوزه احلماسة وغير فعال.
  وتصاعد نشاط القاعدة باليمن 
عـــام ٢٠٠٩ بعد أن اندمج جناح 
التنظيم بالســـعودية الذي كان 
يلعق جراحه بعد حملة شنتها 
الرياض ضـــده مع جناح اليمن 
ليشـــكال جناحا باملنطقة مقره 

اليمن.
  ومن بني زعمـــاء القاعدة في 
جزيرة العرب ناصر الوحيشي 
الذي كان أحد أقرب مســـاعدي 
اسامة بن الدن ذات يوم، وهدف 
التنظيـــم املعلن هو اســـتهداف 
الغربيني مبنطقة اخلليج املصدرة 

للنفط. 

عن تقييد النمو وتفاقم البطالة. 
ويحتاج نحو ثلث القوة العاملة 
لوظائف ويعيش اكثر من ٤٠٪ 
من ســـكان البالد البالغ عددهم 
٢٣ مليون نســـمة على أقل من 

دوالرين في اليوم.
اليمن    وطاملا خشـــي حلفاء 
الغربيون والسعودية من استغالل 
القاعـــدة االضطرابات  تنظيـــم 
لتحويل البالد الى قاعدة النطالق 
هجمات تزعزع استقرار املنطقة 
وقد دقت احملاولة الفاشلة لتفجير 
طائرة متجهة إلى الواليات املتحدة 

إن الشـــحنات الناســـفة حتمل 
بصمات الفرع اإلقليمي لتنظيم 
اليمن  الذي يتخـــذ من  القاعدة 
مقـــرا له اال وهو تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب الذي سبق ان 
أعلن املسؤولية عن محاولة فاشلة 
لتفجير طائرة متجهة الى الواليات 

املتحدة في ديسمبر املاضي.
  وتردع املخاوف بشأن زعزعة 
االســـتقرار في اليمن فضال عن 
تفشي الفساد على نطاق واسع 
االســـتثمارات األجنبية الكبيرة 
خارج صناعة النفط بالبالد فضال 

اليمن.
  وقـــال املســـؤول «يعتقد ان 
عســـيري يختبـــئ ويتنقل مع 
أعضاء كبار بالقاعدة مثل ناصر 
الوحيشي (زعيم تنظيم القاعدة 
في اليمن). مـــازال رجال األمن 
واملخابرات يتعقبونهم لتحديد 

أماكنهم بالضبط».
  وتابع «احلملة تتضمن عملية 

عسكرية ومخابراتية مكثفة». 
  وقـــد أعـــادت هـــذه الطرود 
املفخخة اليمن الى واجهة االهتمام 
األمني الدولي ويقول مسؤولون 

الدين  العولقـــي رجـــل  أنـــور 
املتشدد أميركي املولد املطلوب 
القبض عليه في واشنطن التهامه 
القاعدة. وقد  باالتصال بتنظيم 
اليمنية أيضا  الســـلطات  بدأت 
الذي  العولقـــي غيابيا  محاكمة 
يعتقد انه ضالع في محاولة فاشلة 
لتفجير طائرة كانت متجهة إلى 
الواليات املتحدة في ديســـمبر 
عام ٢٠٠٩ وهـــي احملاولة التي 
أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب مسؤوليته عنها. ويعتقد 
أن العولقـــي موجود في جنوب 

احملتجـــة على إلغـــاء الرحالت 
اجلوية من وإلـــى عدد من دول 
أوروبا، عن إطالق حملة موسعة 
تســـتهدف مخابـــئ القاعدة في 
محافظتي مأرب وشـــبوة شرق 
فـــي محاولة العتقال  العاصمة 
ابراهيم عســـيري  الســـعودي 
املطلوب أمنيا واملشتبه في قيامه 

بتصنيع الطرود املفخخة.
  وصرح مسؤول أمني ميني 
بأن هدف العملية في محافظتي 
مأرب وشـــبوة هـــو إضافة إلى 
القبض على  اعتقال عســـيري، 

وفككـــت أكبر عدد مـــن الطرود 
وأحدهـــا كان موجهـــا للرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي أول 

من أمس. 
  كما قامت أمس بتفجير طرد 
في السفارة البلغارية في أثينا 
التي أخطرت الشرطة في وقت 
سابق أمس بوجود طرد مشبوه 
على سورها، وعلى االثر أرسلت 
السفارة  الى  اليونانية  الشرطة 
فـــي تفكيك  البلغاريـــة خبراء 

املتفجرات.
  كذلك قامت بتفجير طرد آخر 
أمام ساحة البرملان وكان مرسال 

إلى سفارة تشيلي. 
  قبـــل ذلك، وقـــع انفجار في 
السفارة السويسرية في وسط 
أثينا في حـــني تعرضت دورية 
للشرطة إلطالق نار في فاليرو، 
الضواحي الساحلية اجلنوبية 
للعاصمـــة، كما أعلن مصدر في 

الشرطة.
انه بحسب    وأوضح املصدر 
املعلومات فإن مجهوال ألقى عبوة 
ضعيفة القوة في باحة السفارة 
السويسرية، من دون ان يؤدي 

انفجارها الى اصابات.
  كذلك أعلنـــت أثينا أمس أن 
طردا آخر انفجر قرب الســـفارة 

الروسية. 
  وبعد أثينا وفرنسا وبريطانيا، 
أعلنت الشرطة األملانية العثور 
على طرد مشـــبوه فـــي مكتب 
املستشارة األملانية اجنيال ميركل 

ببرلني أيضا أمس.
  من جهتهـــا، أعلنت صنعاء 

 عواصـــم ـ وكاالت: مع تعزز 
املخاوف من حتـــول اليمن إلى 
أفغانستان جديدة مدفوعة بازدياد 
نشاط تنظيم قاعدة جزيرة العرب 
املتمركز في اليمن، تصاعد هوس 
تشـــديد اإلجـــراءات األمنية في 
غير مكان الســـيما اوروبا التي 
باتت مستقبال ومعبرا للطرود 
املفخخة ســـالح القاعدة اجلديد 
القدمي، فقد اتخذت بريطانيا مزيدا 
من اإلجـــراءات األمنية اجلديدة 
بتوسيع تعليق الشحن اجلوي 
اليمن  الذي فرض ســـابقا على 
ليشـــمل الرحـــالت القادمة من 

الصومال. 
  بينما أعلنت وزيرة الداخلية 
البريطانية تيريزا ماي عن توسيع 
احلظر على الشحن اجلوي ليشمل 
الصومال وتعليق اي شـــحنات 

وطرود قادمة من هناك.
لنـــدن، أعلنت    وعلى خطى 
هولندا أمس عن حظرها لدخول 
جميع الطرود البريدية وحركة 
الشحن القادمة اليها من اليمن، 
فيما دعـــت احلكومة البلجيكية 
اليمن  القادمني من  املســـافرين 
والواليات املتحدة األميركية الى 
توخي مزيد من احلذر باإلضافة 
الى اتخاذ احليطة عند التعامل مع 

رحالت الشحن القادمة منهما.
  وقبـــل بلجيكا قامـــت أملانيا 
وفرنسا وكندا بتعليق الرحالت 

اجلوية القادمة من اليمن. 
  أما احللقة اجلديدة في مسلسل 
ضبط الطرود املشبوهة فقد كانت 
في اليونان التي ضبطت وفجرت 

 اليمن يتعقب العقل المدبر وراءها ويحاكم العولقي غيابيًا

 مصر تخصص مواقع «معزولة» الستقبال 
الطائرات القادمة من دول «ملتهبة»

 القاهرة ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة «املصري اليوم» 
أمس ان وزارة الطيران املدنـــي املصرية بصدد إصدار 
قرار بتخصيص مواقع معزولة محددة يتم فيها تنفيذ 
اإلجراءات األمنية على الطائرات التي تصل من مناطق 

«ملتهبة».
  وأضافت الصحيفة ان اإلجراءات اجلديدة التي ستطول 
طائـــرات دول تقل فيها االحتياطات األمنية ستشـــمل 
حجزا أمنيا على هذه الطائـــرات حتى يتم االنتهاء من 
فحصها والتأكد من عدم احتوائها على طرود أو شحنات 

مشبوهة.
  وقالت الصحيفة ان اإلجراء جاء بعد عدة اجتماعات 
أمنية عقدت على خلفية الطرود املفخخة املكتشفة على 
منت عدد من الطائرات املتجهة من اليمن إلى مطارات في 

أميركا وأوروبا. 


