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 لندن ـ عاصم علي 
  ألغت شـــرطة املواصـــالت البريطانية عطـــل عناصرها، 
واستدعتها في استنفار واضح بعد ورود معلومات استخباراتية 
عن مخططات ارهابية الستهداف املفاصل الرئيسية للمواصالت 
في بريطانيا. وأفادت مصادر أمنية بريطانية أن هناك «نشاطا» 
خللية متشددة أدى الى تغيير في مستويات الشرطة، الفتة 
الى أن «دردشات» لإلرهابيني رصدتها االستخبارات أشارت 

الى امكانية استهداف املواصالت، ما استدعى استنفارا. ولم 
توضـــح املصادر األمنية البريطانية مـــا إذا كان االرهابيون 
يتحدثون عن تفجيرات انتحارية أو اعتداءات بالسالح كهجمات 
بومبـــاي، أو مزيج من النوعني، لكنها وضعت االجراءات في 
سياق االحتياطات األمنية. وذكر مصدر حكومي أن «تقوميا 
للتهديـــد ضد مرافق املواصالت أكد وجود ارتفاع مســـتوى 

اخلطر، ما استدعى اتخاذ خطوات وقائية». 

 بريطانيا: استنفار أمني بعد معلومات عن مخطط الستهداف المواصالت 

 البابا يشكر مبارك مرتين.. وعالء وجمال يحتضنان األقباط في عيد الميالد 

 القاهرةـ  وكاالت: وســـط إجراءات أمنية 
مشددة ومشاركة عدد كبير من قيادات الدولة 
وحضور الفت لنجلي الرئيس املصري عالء 
وقرينته وجمال مبارك، احتفل األقباط بعيد 
امليالد في مصر، وقد ترأس بطريرك األقباط 
االرثوذكـــس البابا شـــنودة الثالث قداس 
العيد بحي العباســـية في قلب القاهرة أمام 
آالف املصلني، حيث شـــدد فـــي كلمته على 
احملبة والتهدئة، ومشيدا بالرئيس حسني 
مبارك، تكررت مرتني خالل كلمته اخلتامية، 
لتخصيصه يوم امليالد عيدا وإجازة رسمية 
لكل املصريني. وقـــال البابا في كلمة ألقاها 
فـــي ختام القداس أمـــام العديد من الوزراء 
واملسؤولني الذين جلسوا في الصف األول في 
الكنيسة الى جوار عالء مبارك جنل الرئيس 
حســـني مبارك «قبل ان أهنئكم أود أوال ان 
اعزي أبناءنا في االسكندرية بعد استشهاد 
عـــدد كبير من ابرياء ال ذنب لهم. كما اعزي 
ايضا أوالدنا في جنع حمادي اذ قد مرت سنة 

على استشهاد أشخاص منهم».
  ووجه البابا شـــنودة الثالث الشكر الى 
«الرئيس مبارك على عبارته» التي قال فيها 
ان «دماء أبنائنا ليست رخيصة» وفي عبارة 

اراد بها ان يشـــير ضمنا الى ان الكنيســـة 
تنتظر محاكمة ومعاقبة مرتكبي االعتداءات 

على األقباط.
  وحتدث البابا بعد ذلك عن تعاليم املسيح 
التي تدعو الى ان «نحب اخلير ونحب الغير» 
وهي رســـالة تهدئة لشـــباب االقباط الذين 

تصاعد غضبهم بعد اعتداء االسكندرية.
  يشـــار الى انه للمرة األولى قام د. أحمد 
الطيب شيخ األزهر ود.محمود حمدي زقزوق 
وزير األوقاف بزيـــارة البابا للتهنئة بليلة 
عيد امليالد على الرغـــم من أن هذه الزيارة 
تتم عادة صبـــاح اليوم التالي وليس قبيل 
إجراء القداس، كما شـــارك في القداس عالء 
مبارك النجل األكبر للرئيس املصري للمرة 

األولى أيضا برفقة زوجته.
  وحرص عـــدد كبير من رجال الدولة في 
مقدمتهم د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس 
اجلمهورية ود.أحمد فتحي ســـرور رئيس 
مجلس الشـــعب، وصفوت الشريف رئيس 
مجلس الشورى ووزير اإلعالم أنس الفقي 
واللواء عبد السالم احملجوب وزير التنمية 
احمللية وعائشـــة عبدالهادي وزيرة القوى 
العاملة ود.يوسف بطرس غالي وزير املالية 

ود.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة، باإلضافة 
إلى جمال مبارك جنل الرئيس مبارك وأمني 
جلنة السياسات باحلزب احلاكم والسفيرة 
األميركية مارغريت ســـكوبي وسعيد كمال 
زادة نائبا عن الرئيس مبارك، حرصوا على 
املشـــاركة في القداس وتوجيه التهنئة إلى 

البابا شنودة.
  كما تلقى البابا التهنئة من وفد من أدباء 
مصر يتقدمهم محمد سلماوي رئيس احتاد 
الكتاب وعدد من الروائيني والكتاب من بينهم 

إبراهيم أصالن، خيري شلبي.

  إجراءات أمنية مشددة

  وقد شـــهدت مختلف الكنائس املصرية 
إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث مت إغالق 
الكنائس  الشـــوارع احمليطة بأغلب  جميع 
الكبرى في مختلف احملافظات ولم يســـمح 
بوقف السيارات أمام الكنائس كذلك اتخذت 
تعديالت مرورية في املناطق احمليطة بالكنائس 
مما أدى إلى ارتباك مروري شهدته القاهرة 
علـــى وجه اخلصوص. وقـــد كلف ٧٠ ألف 
شرطي معززين بســـيارات مدرعة وخبراء 
مفرقعات بحراسة الكنائس التي شهدت قداس 

عيد امليالد.
الكاتدرائية املرقصية بالعباســـية    وفي 
شـــهدت إجراءات أمنية غيـــر اعتيادية منذ 
الساعات األولى من الصباح حيث استقبلت 
عددا كبيرا من املهنئني للبابا شنودة الثالث 
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقصية 
منذ العصر وحتى انتهاء مراسم القداس في 

الساعات األولى من اليوم التالي.
  ومنعت السيارات من دخول الكاتدرائية 
بشـــكل نهائي كما لم يســـمح بالدخول إلى 
املسلمني للتهنئة حيث اشترط رجال األمن 
وجود رسم الصليب على اليد أو إظهار البطاقة 
الشخصية التي تثبت أن املواطن قبطي وذلك 
نظرا لالحتفال، وقامت قوات األمن بتفتيش 
جميع األقبـــاط قبل توجههم إلى داخل مقر 
الكاتدرائية من خالل بوابات الكترونية يعقبها 
تفتيش ذاتي فيما لم يسمح حلاملي احلقائب 
أو الكاميـــرات غير احلاصلة على ترخيص 

مسبق من الكاتدرائية بالدخول.

  مبادرات شعبية

  وكانت املبادرات الشعبية تضاعفت خالل 
األيام األخيرة من اجل ان يحتفل املسلمون 

مع األقباط بعيدهم وتبنى محمد عبد املنعم 
الصاوي، وهو مؤســـس مركز ثقافي شهير 
هو «ســـاقية الصاوي»، دعوة حملت شعار 
«يا نعيش ســـوا يا منوت سوا» تدعو الى 
وقوف املســـلمني امام الكنائس مساء امس 
األول لتشكيل «دروع بشرية» حلماية األقباط، 
وهي دعوة بدا ان هناك استجابة واسعة لها 
خصوصا في أوســـاط املثقفني والناشطني 

السياسيني.
  غير ان رجال الشرطة املصرية منعوا في 
اكثر من مكان املسلمني الراغبني في االعراب 

عن تضامنهم من دخول الكنائس.
  كما شـــددت العديد من الدول األوروبية 
إجراءاتها األمنية حول الكنائس القبطية، التي 
اعتبر بعضها أهدافا محتملة من قبل مواقع 
إسالمية متشـــددة. وشملت هذه اإلجراءات 

دوال مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا.
  وأمس األول نظم قرابة أربعمائة شخص 
تظاهرة بالشموع، تلبية لدعوة من اجلمعية 
الوطنية للتغيير، في ميدان التحرير في قلب 
القاهرة وهتفوا شعارات تدعو الى الوحدة 

الوطنية وسط تواجد امني مكثف.
  وبدا املسؤولون في التوافد على الكاتدرائية 

امـــس االول. وكان اول املهنئني بعيد امليالد 
رئيس مجلس الشـــورى صفوت الشريف 

ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور.
  وأصدرت احزاب وقوى املعارضة املصرية، 
باســـتثناء االخوان املسلمني، بيانا مشتركا 
دعت فيه الى «إقالة وزير الداخلية» حبيب 
العادلي وحملت «اجهزة الدولة» مسؤولية 
«املناخ الطائفي الذي يؤدي الى اجلرائم ضد 

األقباط».
  كما أكدت قـــوى املعارضة في بيانها انه 
«أيا ما كانت نتيجة التحقيقات حول اجلناة 
املباشرين للجرمية، فإننا نؤكد على مسؤولية 
الدولة بجميع أجهزتها عن املناخ الطائفي الذي 
يؤدي لهذه اجلرائم، فهي من ناحية تكتفي 
بالتعتيم والتضليل والتشويش اإلعالمي ومن 
ناحية أخرى تتغاضى عن األنشطة املشبوهة 
والعدائية ضد املواطنني املســـيحيني، التي 

متارسها اجلماعات اإلسالمية املتطرفة».
  ودعت األحزاب الى وقفة أخرى عند ضريح 
الزعيم الوطني سعد زغلول للتأكيد على ان 
«مصر وطن واحد وشـــعب واحد، وإلعالن 
موقف مصري واحـــد من اإلرهاب، وحتديا 

للقمع والتسلط».

 وسط أمن كثيف أمام الكنائس ومنع توقف السيارات نهائياً 

(رويترز)  البابا شنودة الثالث مترئسا قداس العيد .. وجمال مبارك .. وعالء مبارك وقرينته يبدون في حالة شديدة من التأثر خالل القداس  

 استئناف مفاوضات ٥+١ مع طهران ٢٠ الجاري في إسطنبول 

 إسرائيل: إيران لن تمتلك قنبلة نووية قبل عام ٢٠١٥ 
 ساحل العاج: غباغبو يطرد سفيري بريطانيا وكندا

 الپنتاغون يخفّض برامجه العسكرية بقيمة ٧٨ مليار دوالر 

 القدسـ  رويترز: جاء في تقييم 
مخابراتي نشر امس ان اسرائيل 
تعتقد ان ايران لن تكون قادرة 
على امتالك قنبلـــة نووية قبل 
عام ٢٠١٥ وان مسؤوال اسرائيليا 
كبيرا نصح بعدم توجيه ضربات 

عسكرية وقائية.
الذي قدمه  التقريـــر    وأظهر 
مئير داجان مدير جهاز املخابرات 
االسرائيلية (املوساد) قبل تقاعده 
امس االول ثقة اسرائيل اجلديدة 
في العقوبات التي تقودها الواليات 
املتحـــدة ضد ايـــران والتحرك 
الســـري الذي يهدف الى تثبيط 
همة او تعطيل البرنامج اإليراني 

لتخصيب اليورانيوم.
  واتفق ذلك مع التصريحات 
الـــوزراء  لرئيـــس  العلنيـــة 
االســـرائيلي بنيامـــن نتنياهو 
التي تتسم باحلذر فيما يتعلق 
باللجوء الى القوة مع ايران والتي 
تتماشى أيضا مع حتفظات أشد 
ترددها ادارة الرئيس األميركي 

باراك أوباما.
  وتنفي ايران سعيها المتالك 
أسلحة نووية وتوعدت بتوجيه 
للمصالـــح  ثأريـــة  ضربـــات 
اذا  االســـرائيلية واألميركيـــة 

تعرضت لهجوم.
  وقال داجان «ايران لن متتلك 
قنبلة نووية قبل ٢٠١٥ اذا حدث 

هذا أصال».
  وفي يونيو عـــام ٢٠٠٩ أبلغ 
داجان جلنة برملانية اسرائيلية 
ان ايران ميكن ان حتصل على أول 

رأس نووي بحلول عام ٢٠١٤.
الذي  الزمني    وأرجع تقييمه 
قدمـــه قبـــل ان يتـــرك منصبه 
الى مجموعة مـــن العوامل منها 
التوتـــرات الداخلية فـــي ايران 
الســـلبي للعقوبات  والتأثيـــر 

الدولية.
التخصيب    وتعرض برنامج 
االيراني النتكاسة فنية رمبا تكون 
بسبب عملية تخريب أجنبية في 
حوادث منها العطب الذي أصاب 
ايرانية من جراء  أجهزة نووية 
الكمبيوتر ســـتاكس  ڤيـــروس 

نت.
  وأبـــدى داجـــان حتفظا إزاء 
املعلنة  القوة  الى  اللجوء  امكان 
ضد املواقع النووية اإليرانية وقال 
ان اي حترك عسكري ضد ايران 

يجب ان يكون املالذ األخير.
  وداجـــان هو جنرال ســـابق 
وينظر اليه على نطاق واسع على 
انه احملرك الرئيسي وراء تصعيد 
احلروب االســـرائيلية املستترة 

ضد أعداء في اخلارج.
الهجمات  ان    وقـــال داجـــان 
العسكرية االسرائيلية قد تدفع 
ايران الى التخلي عن معاهدة حظر 

انتشار األسلحة النووية واملضي 
في برنامجها قدما بعد ان تتخلص 
متاما من عمليات التفتيش التي 

تقوم بها األمم املتحدة.
اال تتسرع    واستطرد «يجب 
ايران، عليها  اسرائيل مبهاجمة 
أال تفعل هذا إال اذا اصبح السيف 

مصلتا على رقابها».
  وأبـــرزت وســـائل اإلعـــالم 
االســـرائيلية تصريحات داجان 
ونشرتها الصحف وبثتها الشبكات 

التلفزيونية واإلذاعية.
  ويعتقد على نطاق واسع ان 
اسرائيل متلك الترسانة النووية 
الوحيدة في منطقة الشرق األوسط 
لكن يرى كثيـــر من احملللني ان 
ســـالحها اجلوي أصغر من ان 
يضرب وحده مواقع ايران البعيدة 

املتفرقة واحملصنة.
  وأعلنت الواليات املتحدة انها ال 
تريد ان ترى حربا اقليمية جديدة 
لكنها مثل اسرائيل لم تستبعد 

استخدام القوة ضد ايران.
  وقال وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهـــود باراك يـــوم الثالثاء انه 
«يجب عدم استبعاد اي خيار من 
الطاولة» لكن «الوقت مازال وقت 
املواجهة  الديبلوماسية» حلسم 

مع ايران.
  وقال في خطاب «املطلوب هو 
عقوبات أشد من تلك املفروضة 

التي  العقوبات  اآلن، مثل تلـــك 
تصيب بالشلل هي وحدها القادرة 

على اختبار عزمية ايران».
  الى ذلك، أعلنت املتحدثة باسم 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاترين اشتون امس ان املفاوضات 
النووية بني ايران ودول مجموعة 
٥+١ (الواليات املتحدة، فرنسا، 
بريطانيا، روسيا، الصني وأملانيا) 
ستســـتأنف في ٢٠ اجلاري في 

اسطنبول.
  وقالت مايا كوتشيانتشـــيك 
«انه موعد مقرر نقوم بدراسته، 
وقد تلقينا مؤشرات إيجابية من 

اإليرانيني في هذا الصدد.
  وأوضحت ان هذه املفاوضات 
ستســـتمر لنحو يـــوم ونصف 

اليوم.
  وتتولى اشتون دور الوسيط 
ملجموعة ٥+١ في هذا امللف، وعقد 
اجتماع سابق في ٦ و٧ ديسمبر 
املاضي في جنيڤ بعد توقف هذه 

احملادثات ملدة ١٤ شهرا.
  واألربعاء رفضـــت متحدثة 
باسم كاترين اشتون العرض الذي 
قدمه اإليرانيون لالحتاد األوروبي 
وعدة دول اخرى لزيارة منشآتهم 
النوويـــة في منتصف الشـــهر 
اجلاري معتبرة ان الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية هي املسؤولة عن 

القيام بذلك. 

 أبيدجان ـ أ.ف.پ: أعلنت حكومة رئيس ســـاحل العاج املنتهية 
واليته لوران غباغبو طرد سفيري بريطانيا وكندا من ابيدجان، في 
اول رد فعل على املجتمع الدولي الذي يعترف بخصمه احلسن وتارا 
رئيسا. وقال املتحدث باسم حكومة غباغبو اهوا دون ميلو في بيان 
بثه التلفزيون احلكومي انه تقرر انهاء اعتماد ماري ايزابيل ماسيب 
ســـفيرة كندا، ونيكوالس جيمس وستكوت سفير اململكة املتحدة، 

عمال «مببدأ املعاملة باملثل» في العالقات الديبلوماسية.
  وكانت بريطانيا وكندا سحبتا نهاية ديسمبر اعتمادي سفيري 
ســـاحل العاج اللذين عينهما لوران غباغبو واعلنتا اعترافهما مبن 
يعينهم خصمه احلسن وتارا الذي اعترف به املجتمع الدولي وعلى 
رأسه االحتاد االفريقي واالمم املتحدة، رئيسا فائزا في انتخابات ٢٨ 
نوفمبر امام غباغبو. وفي نهاية ديسمبر هدد غباغبو بطرد سفراء 
الدول التي تنهي اعتماد ســـفرائه. وردا على طرد سفيرها، اعلنت 
بريطانيا انها لن تعترف اال بالبالغات الصادرة عن احلســـن وتارا 
بوصفه «رئيسا منتخبا دميوقراطيا لساحل العاج». واتخذت كندا 
موقفا مماثال معلنة انها ترفض االعتراف بطرد سفيرها من ابيدجان، 
وانها لم تتلق طلبا مماثال من حكومة وتارا. وبهدف زيادة الضغط 
علـــى غباغبو، اعلنت وزارة اخلزانـــة االميركية امس االول جتميد 

ارصدته اضافة الى زوجته وثالثة من املقربني منه.
  وبعد وســـاطة غير مثمرة الثالثاء، اليزال غباغبو مهددا بتدخل 
عسكري تنفذه دول املجموعة االقتصادية لغرب افريقيا. ولكن التدخل 

العسكري اجلاري اعداده يبقى احلل االخير بالنسبة لهذه الدول.
  وقال وزير خارجية نيجيريـــا اودين اجوموغوبيا بعد لقاء في 
الغوس مع نظيره اجلنوب افريقي مايت نكوانا ماشابان ان «القوة 

املشروعة غير مســـتبعدة، لكننا ســـنفعل كل ما هو ممكن القناع 
الرئيس غباغبو بالتنحي».

  واعتبر ان مسألة اســـتخدام القوة مسألة «عامة وال تعني فقط 
نيجيريا ومجموعة دول غرب افريقيا وافريقيا، الن هناك حياة بشر 
على احملك». ولكن احلسن وتارا قال خالل مؤمتر صحافي في مقره 
في فندق الغولف في ابيدجان ان «القوة الشرعية ال تعني استخدام 
القوة ضد العاجيـــني». انها قوة خللع لوران غبغاغبو وهذا حصل 

في اماكن اخرى، في افريقيا كما في اميركا الالتينية».
  وقال في الفندق الذي حتميه قوات االمم املتحدة وحتاصره القوات 
املوالية لغباغبو: هناك عمليات خاصة غير عنيفة تتيح فقط القبض 

على الشخص غير املرغوب فيه ونقله الى مكان آخر».
  وتوقـــع ان «يرحل لوران غباغبو قبل نهاية شـــهر يناير. لدي 
سلسلة اجراءات ستؤدي الى سقوطه مثل الثمرة، ليس مثل الثمرة 

الناضجة، وامنا مثل الثمرة الفاسدة».
  وكثرت تصريحات احلسن وتارا احملاصر في مقره في حني يقيم 

خصمه في القصر الرئاسي ويسيطر على اجليش واملؤسسات.
  ومـــع اعالنه انه يفضل «احلل الســـلمي» اال ان لهجته بدت اكثر 
عدائيـــة بعد ان كان يدع ذلك لرئيس وزرائه غيوم ســـورو، زعيم 
القوات اجلديدة املتمردة الســـابقة. واتهم وتارا منافســـه غباغبو 
بـــان «يديه ملوثة بالدماء»، في لهجـــة اعنف من املعتاد في حديث 
الذاعة «اوروبا ١» الفرنســـية اجري معه االربعاء. واكد ان «مرتزقة 
وميليشـــيات غباغبو» ارتكبوا جرائم «اغتصاب واغتيال»، مشيرا 
الى ان احملكمة اجلنائية الدولية سترسل «خالل ايام» بعثة حتقيق 

الى ساحل العاج. 

 سقوط مروحية 
عسكرية سعودية 
واستشهاد طاقمها

   
ــا: أعلنت وزارة  ــاض ـ كون   الري
ــعودية امس عن سقوط  الدفاع الس
مروحية عسكرية مخصصة لالخالء 
الطبي واستشهاد طاقمها املكون من 
أربعة اشخاص جنوب الرياض.  وقال 
ــي وزارة الدفاع  ــؤول ف مصدر مس
والطيران واملفتشية العامة السعودية 
ــقطت طائرة  «انه في صباح امس س
اخالء طبي من نوع هيليكوبتر تابعة 
ــلحة  ــات الطبية للقوات املس للخدم
ــوب  ــرا جن ــد ٣٥ كيلومت ــى بع عل
الرياض في منطقة احلائر وكانت في 
ــة اخالء طبي ملريض من حوطة  مهم
ــاف املصدر «أدى  بني متيم». وأض
ــهاد طاقم الطائرة  احلادث الى استش
ــي املكون من الكابنت طيار خالد  الطب
ــاعده املالزم أول طيار  الدخيل ومس
ــب أمجد  ــبيعي والطبي ــل الس مندي
العراقي املصري اجلنسية واملمرضة 

روزيال الفلبينية اجلنسية». 

 واشـــنطن ـ د.ب.أ: في خطوة تهدف 
إلى كبـــح عجز امليزانيـــة املتزايد الذي 
تواجهه الواليات املتحدة االميركية، أعلن 
وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس عن 
تخفيضات في برامج الپنتاغون العسكرية 
أمس االول بقيمة ٧٨ مليار دوالر على مدى 
األعوام اخلمسة املقبلة  وقال غيتس إن 
التخفيضات تستهدف نظم األسلحة باهظة 
التكلفة والتي تفرض عبئا على امليزانية، 
فضال عن عدد من األفـــراد واملتعاقدين 
املستقلني ونفقات عامة أخرى، وأن ذلك 

سوف يتم على مدى خمسة أعوام.
  وأوضح أن تخفيضات إضافية للقضاء 

على اإلسراف في اإلنفاق سيسمح للجيش 
بإعـــادة توزيع ما جـــرى توفيره على 

أولويات أكبر.
  وأضاف «يتعني علينـــا أن ندرك أن 
البرامج الدفاعية ليست كلها ضرورية، 
وليـــس كل دوالر دفاعي مقدس وينفق 

على نحو جيد».
  وبصفة عامة، فإن أفرع اجليش املتمثلة 
في اجليش والقـــوات اجلوية والقوات 
البحرية ومشاة البحرية حددت خفضا 
مشـــتركا في اإلنفاق بقيمة مائة مليار 
دوالر على مدى خمســـة أعوام ميكن أن 

تنفق على احتياجات أكثر إحلاحا.

  وخالل الفترة ذاتها، ســـيتم اقتطاع 
٨٧ مليار دوالر مباشـــرة مـــن ميزانية 

الدفاع.
  وأوضح غيتس أن تلك التدابير سوف 
تفي بهدف البيت األبيض فيما يتعلق باحلد 
من موازنة الدفاع في ٢٠١٢ لتصل إلى ٥٥٤ 
مليار دوالر، لتزيد بشـــكل طفيف على 

ميزانية ٢٠١١ البالغة ٥٤٩ مليار دوالر.
  وال تتضمن تلك األرقام كلفة العمليات 

العسكرية في العراق وأفغانستان.
  وقال إن التخفيضات ستتضمن تقليص 
حجم اجليش بنحو ٤٠ ألف جندي ومشاة 
البحرية مبا يتراوح بني ١٥ إلى ٢٠ ألفا. 

 مقتل ٩ جنود يمنيين في هجوم للقاعدة
 عدنـ  أ.ف.پ: قتل تسعة جنود مينيني وجرح 
اثنان امس في هجوم شــــنه عناصر من تنظيم 
القاعدة بقاذفات آر بي جي واالسلحة الرشاشة على 

قافلة عسكرية في محافظة ابني جنوب اليمن.
  واســــتهدف الهجوم قافلة للجيش في مدينة 
لودر كانت تواكب شاحنة تنقل مواد غذائية الى 
القواعد العسكرية في املنطقة، كما اوضح مسؤول 
رفض الكشف عن هويته لوكالة «فرانس برس». 
وقال ان تسعة جنود قتلوا وجرح اثنان في الكمني 

الذي نصبه رجال من القاعدة.
  وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل خمسة 
جنود. واشتعلت النيران في آليتني عسكريتني في 

الهجوم ودمرت شاحنتا صهريج لنقل املياه.
  واكد مســــؤول فــــرع وزارة الصحة في لودر 
مصطفى احمد لوكالة «فرانس برس» انه مت ايداع 

جثث خمسة جنود مشرحة مستشفى املدينة.
  واضاف ان احد املارة من املدنيني اصيب بجروح 
في الهجوم. واكد مسؤول في مستشفى محافظة 
البيضاء القريبة ان املستشفى تسلم جثث اربعة 

جنود قتلوا في الكمني.
  وكانت مدينة لودر في اغسطس مسرحا ملعارك 
عنيفة دامية بــــني مقاتلني من القاعدة واجليش 

اليمني خلفت ٣٣ قتيال.
  واقــــام اجليش منــــذ ذلك التاريــــخ حواجز 
عند مداخل املدينــــة حيث يراقب حركة الدخول 

واخلروج.
  وتنظيم القاعدة يزداد نشاطا في محافظة ابني 
ومحافظة شبوة حيث تكثفت الهجمات الدامية في 

االشهر االخيرة ضد قوات االمن اليمنية.
  ومحافظة ابني هي ايضا معقل حركة انفصال 
في جنوب اليمن الذي كان دولة مســــتقلة حتى 
١٩٩٠، وحيث حتتــــج احلركة اجلنوبية على ما 

تعتبره سياسة متييز ينتهجها الشمال.
  وفي سبيل التصدي النشطة القاعدة، اعلنت 
وزارة الداخلية اليمنية نهاية ديسمبر املاضي انها 
تعتزم انشاء «وحدات ملكافحة االرهاب» في اربع 
محافظات جنوبية، بينها ابني،  جتهد السلطات 

اليمنية من اجل فرض سلطتها فيها.
  ويهدف انشاء هذه الوحدات املقررة ايضا في 
محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، الى «نقل 
املواجهة مع العناصر االرهابية من تنظيم القاعدة 
الى مرحلة احلسم الستئصال شرور االرهاب من 
اليمن وتضييق اخلناق عليه في كل مكان او منطقة 

يتواجد فيها»، بحسب وزارة الداخلية. 


