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محكمة أميركية تقرر عدم مالحقة الضابط ويلسون.. وحاكم ميسوري يطلب تعزيزات من احلرس الوطني

أميركا تشتعل احتجاجاً على تبرئة »قاتل فيرغسون« وأوباما يدعو إلى الهدوء

اس���تمرت ليال طل���ب حاكم 
ميس���وري جاي نيكس���ون 
تعزيزات اضافية من احلرس 

الوطني ملساعدة الشرطة.
وجتمع حشد اصغر حجما 
واكثر ه���دوءا خ���ارج قاعة 
احملكمة الت���ي اجتمعت فيها 
هيئة احمللفني وقد بدا الذهول 

على وجوه الكثيرين منهم.
وقال انتونيو بيرنز وهو 
شاب اس���ود يبلغ من العمر 
25 عام���ا ويعيش في منطقة 
فيرغس���ون »تلك هي طريقة 
العدالة.. االغنياء  عمل نظام 
في القمة والفقراء في القاع«. 
واض���اف قائ���ال »الش���رطة 
يعتقدون انهم ميكنهم االفالت 

من العقاب«.
وكان����ت االحتجاجات التي 
اججتها حادثة قتل الفتى منذ 
الذروة  الى  اسابيع، تصاعدت 

أمس االول بعد ان اعلن املدعي 
العام أمس االول ان الش����رطي 
االميركي دارن ويلس����ون لن 
يخضع الية مالحقة قضائية بعد 
مقتل شاب اسود كان ارداه بست 

رصاصات مطلع اغسطس.
وبع���د ثالثة اش���هر من 
املداوالت في هيئة محلفني، ادلى 
املدعي العام روبرت ماكولوخ 
بهذا التصريح في وقت جتمع 
فيه مئات االشخاص في شوارع 

فيرغوسون بانتظار القرار.
وقال املدعي العام ان »واجب 
احملكمة هو فصل الوقائع« وان 
القضاة »ق����رروا انه ال يوجد 
سبب كاف لبدء مالحقات ضد 

الضابط ويلسون«.
واض����اف »ما من ش����ك ان 
الش����رطي ويلس����ون تسبب 
مبوت« ماي����كل براون متحدثا 
عن »وفاة مأسوية«. واوضح 

ال�12، تسعة بيض  ان القضاة 
وثالثة س����ود، اجروا حتقيقا 
»كام����ال ومعمقا« واس����تمعوا 
الى 60 شاهدا وتفحصوا مئات 
افادات  الى  الصور واستمعوا 

ثالثة اطباء شرعيني.
وقال رجل في احد شوارع 
فرغسون ردا على اسئلة وكالة 
فرانس برس »ان����ه امر قاموا 
به على الدوام. انا في الثالثة 
والستني من العمر لقد شهدت 
هذه االمور في فترة مارتن لوثر 
كينغ. لم يتغيروا ولن يتغيروا 

ابدا«.
من جهتها، قالت بات بايلي 
وهي من سكان سانت لويس انها 
كانت تتوقع هذا القرار. وقالت 
»لقد عش����ت لفترة كافية لكي 
ادرك ان االميركيني املتحدرين 
من اصول افريقية ال يعتبرون 

كبقية البشر«.

صد باستخدام دروع مكافحة 
الش����غب خارج مبنى الشرطة 

بزجاجات وعلب معدنية. 
وسبق أن اضرم احملتجون 
النار في عدة مب����ان، وفق ما 
أعلن قائد شرطة تلك املنطقة 

في شمال الواليات املتحدة.
وواجهت الش����رطة انفجار 
اعمال العنف منذ اعالن القرار 
القضائي وتعرض الشرطيون 
الى ح����وادث اطالق نار كثيرة 
ورش����ق باحلج����ارة وغيرها 
النيران  املقذوفات وكانت  من 
مش����تعلة في 12 بناية وفق ما 
اعلن قائد شرطة مقاطعة سانت 
لويس جون بلمار في مؤمتر 

صحافي.
وقال بلمار انه احصى 150 
طلقة نارية لكن الشرطة لم ترد 

ولم يسقط اي قتيل.
ومب���ا ان اعمال الش���غب 

وبالفعل اعربت عائلة الشاب 
املها  الضحية ع����ن »خيب����ة 
العميق����ة لكون قاتل ولدنا لن 
افعاله« ولكنها  يتحمل نتائج 

دعت الى الهدوء.
لكن ذلك لم مينع س���كان 
التظاهر، حيث  املدينة م���ن 
استخدمت الشرطة األعيرة 
النارية واطلقت الغاز املسيل 
للدموع باجتاه حشد غاضب 
رش���قها بالزجاجات خارج 
مركز شرطة فيرغسون، بعد 
ان قررت هيئة محلفني عليا 
عدم توجيه اتهام الى ضابط 
الشرطة االبيض دارن ويلسون 
في واقعة اطالق الرصاص التي 
قتل فيها فتى اسود غير مسلح 
في اغسطس. وارتفعت ألسنة 
النيران من سيارة محترقة.

اف����راد  ورش����ق احلش����د 
الش����رطة الذين شكلوا حائط 

ليك سيتي ولم يذكر وقوع اي 
حادث يذكر.

وف����ي اوكالن����د بوالي����ة 
كاليفورني����ا، قام حوالي ألفي 
ش����خص بحسب ش����بكة سي 
ب����ي اس بقطع طريق س����ريع 
م����ا ادى ال����ى »العدي����د« من 
االعتقاالت، بحسب صحيفة سان 

فرانسيسكو كرونيكلز.
ودفعت االحتجاجات الرئيس 
باراك اوباما الى التدخل شخصيا 
حيث وجه من البيت االبيض 
نداء الى الهدوء وقال »اننا امة 
القانون«  تقوم على احت����رام 
الذين يعارضون  داعيا جميع 
ق����رار القضاء الى التعبير عن 
معارضتهم »بطريقة سلمية« 
مش����ددا على ان عائلة مايكل 
براون نفسها دعت الى تفادي 
العنف. كما حث الشرطة على 

إظهار ضبط النفس.

واش����نطن - رويت����رز - 
القضاء  ق����رار  أث����ار  أ.ف.پ: 
األميركي تبرئة شرطي ابيض 
قتل شابا اسود في فيرغسون 
في اغس����طس املاضي، موجة 
من املظاهرات في جميع انحاء 
الواليات املتحدة من س����ياتل 
الى نيويورك مرورا بشيكاغو 
ول����وس اجنيلي����س. وف����ور 
اعالن قرار هيئة احمللفني عدم 
مالحقة الشرطي، توجه مئات 
املتظاهرين الى س����احة تاميز 
س����كوير في نيوروك حاملني 
الفتات س����وداء كت����ب عليها 
»العنصرية تقتل« و»لن نبقى 
صامتني« ونددوا ب�»عنصرية 

الشرطة«.
الذي����ن  وردد احملتج����ون 
تزايدت اعدادهم مع الساعات 
»ال عدالة ال سالم« فيما شبه 
البعض الشرطة مبنظمة »كو 
كالكس كالن« املتطرفة ووجهوا 
اليها شتائم، على ما افادت وكالة 

فرانس برس.
وجتمع املتظاهرون ايضا 
في ساحة يونيون سكوير الى 
جنوب مانهات����ن فيما قررت 
مجموع����ة ثالثة من احملتجني 
الى هارلم سيرا على  التوجه 
االق����دام فتقدمت ف����ي اجلادة 
الس����ابعة خلف الفتة تطالب 
ب�»العدالة من اجل مايكل براون« 
الش����اب املنحدر م����ن اصول 
افريقي����ة والبالغ من العمر 18 
عاما الذي قتل بالرصاص في 

فيرغسون في اغسطس.
وفي واشنطن جتمع بضع 
مئ����ات احملتجني ام����ام البيت 
االبيض هاتفني »ارفعوا ايديكم 
ال تطلقوا النار«، الشعار الذي 
اعتمده املتظاهرون منذ وقوع 
املأساة في املدينة الصغيرة في 
والية ميسوري. ورفعوا الفتات 
كتب عليها »اوقف����وا ترهيب 
الش����رطة العنصري« و»حياة 

السود لها اهمية«.
كذلك ج����رت مظاهرات في 
بوس����طن وفيالدلفي����ا ودنفر 
وسياتل وش����يكاغو وسولت 

على هامش املظاهرات
قاتل براون: »أطلقت النار عليه اعتقادا أنه يهدد حياتي«:  قال 

الضابط األبيض »دارين ويلسون« في شهادته أمام هيئة احمللفني، 
بخصوص إطالقه النار على الشاب األسود »مايكل براون« إنه أطلق 

النار على »براون«، العتقاده أنه ميثل خطرا على حياته.
ويحكي »ويلسون«، تفاصيل الواقعة قائال إنه أوقف »براون« 

وصديقه خالل دورية كان يقوم بها، الشتباهه في قيامهما بالسرقة، 
تبع ذلك تقدم براون باجتاه السيارة التي يستقلها، وبدأ في في 

ضرب بابها بعنف، ومن ثم وجه لكمة له وحاول اختطاف سالحه، 
إال أنه متكن من التمسك بسالحه، ومن ثم أطلق منه النار على 

براون.
طالء أحمر على وجه احلاكم: حلقت مروحية تابعة للشرطة 

فوق ساحة »تاميز سكوير« اشهر ساحة في العالم. وقد حضر 
قائد شرطة نيويورك بيل براتون اليها، حيث استقبله احملتجون 

بالهتافات املنددة والقى احد احملتجني على وجهه طالء احمر.
حتقيق فيدرالي: ذكر وزير العدل االميركي اريك هولدر ان التحقيق 
الفيدرالي مستمر. وقال: التحقيق مستقل عن التحقيق احمللي منذ 

البداية وسيبقى كذلك. مؤكدا ان السلطات الفيدرالية متتنع عن 
استخالص »نتائج متسرعة«.

حظر طيران: أصدرت ادارة الطيران االحتادية األميركية ليل أمس 
األول تقييدا مؤقتا للرحالت اجلوية فوق بلدة فيرغسون بوالية 

ميسوري مع تفجر االحتجاجات العنيفة.

األسباب احلقيقية وراء اإلطاحة بهاغل
واشنطن ـ  أحمد عبداهلل ورويترز 

من اللحظة التي عني فيها وزيرا للدفاع قبل عامني، 
بدأت العالقة املضطربة بني تشاك هاغل وفريق 

األمن القومي الذي يعمل مع الرئيس باراك أوباما 
في البيت االبيض ويشكل دائرة محكمة.

ومع اشتداد قصف قوات التحالف ملواقع تنظيم 
الدولة االسالمية )داعش( في العراق وسورية 

اشتدت مشاكل هاغل.
ويصف مسؤولون اميركيون مطلعون عالقة 

الوزير بإدارة أوباما بأنها أخذت منحى متوترا 
على نحو متصاعد بني وزارة الدفاع في ظل هاغل 

والبيت االبيض رغم أن هذا لم يكن احلال نفسه 
في عالقته بأوباما.

ورغم أن البيت االبيض صور رحيل هاغل املفاجئ 
بأنه قرار مت االتفاق عليه مع أوباما، فقد وصف 

املسؤولون سلسلة من املشاكل املتفاقمة ومن 
ذلك مطالبة هاغل في الفترة األخيرة باستراتيجية 
أكثر حتديدا للتصدي للدولة االسالمية في العراق 

وسورية، كما أوضحت مذكرة مسربة.
وقال مسؤولون مطلعون على بواطن األمور ان ما 

حدث كان في جوهره عزال لوزير الدفاع.
ويسمح عزل هاغل ألوباما بضخ دماء جديدة في 

فريقه في وقت يواجه فيه حتديات متعددة في 
اخلارج في عاميه األخيرين في السلطة مبا في 

ذلك إمكانية تعيني أول وزيرة للدفاع في الواليات 
املتحدة، فمن أبرز املرشحني خلالفة هاغل ميشيل 

فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع.
وقال املسؤولون الذين حتدثوا شريطة عدم 

الكشف عن أسمائهم ان هاغل شعر باإلحباط 
لعجزه عن استخدام نفوذه في التأثير في 

جوانب رئيسية من االستراتيجية األمنية مبا في 
ذلك احلرب على تنظيم الدولة االسالمية. وقال 

السيناتور اجلمهوري جون مكني لـ »رويترز«، في 
إشارة إلى وزيري الدفاع السابقني في عهد أوباما، 
»قراءتي ملا بني السطور أنه كان في غاية التعاسة 

مثلما قال روبرت غيتس وليون بانيتا بشأن إدارة 
التفاصيل من البيت االبيض، فمجموعة صغيرة 

من الناس تأخذ كل هذه القرارات«.
وقال مكني الذي سيتولى رئاسة جلنة القوات 

املسلحة مبجلس الشيوخ »وأحسب أيضا أنه لم 
يكن يعتقد أن لدينا استراتيجية للتصدي للدولة 

االسالمية«. وأشار مسؤول آخر إلى القيود 
التي فرضتها اإلدارة على هاغل، فقبل عام أدلى 

وزير الدفاع بخطاب مهم في مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية وهو من املراكز البحثية 

املرموقة في واشنطن.
ومنع الوزير بناء على أوامر من البيت االبيض 

فيما يبدو من فتح الباب أمام احلاضرين للرد على 
أسئلتهم بعد اخلطاب.

وقال مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية ان أوباما 
وهاغل بدآ في منتصف أكتوبر يبحثان مستقبل 

وزير الدفاع البالغ من العمر 68 عاما.
وحتى قبل هزمية احلزب الدميوقراطي في 

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 4 
نوفمبر، كان أوباما يتعرض لضغوط لتعديل فريق 
األمن القومي مع تصاعد االنتقادات بسبب أسلوب 

البيت االبيض في التعامل مع داعش وتصرفات 
روسيا في أوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال مسؤول كبير في اإلدارة قال انه مع تزايد 
أهمية أزمة الدولة االسالمية في العراق وسورية 
في قائمة األولويات اتضح لكبار املسؤولني في 

البيت االبيض أنها ليست مجال خبرة هاغل، ورأى 
املسؤولون فيه حلقة ضعيفة لضعف ادائه فيما 

يخص الشرق األوسط وألنه مت اختياره ألداء 
مهمة مختلفة.

بدوره، قال جوزيف ماكميالن املسؤول السابق عن 
سياسات الشرق االدنى وجنوب آسيا في وزارة 
الدفاع االميركية ان نبأ استقالة وزير الدفاع لم 
يكن مفاجئا له وان كثيرين في واشنطن كانوا 

يتوقعون ان تنتهي فترة هاغل في الوزارة »قبل 
موعدها«. وقال ماكميالن: السبب احلقيقي وان لم 

يكن املباشر وراء استقالة وزير الدفاع في تقديري 
يكمن في انه كف عن ان يكون رجل املرحلة. لقد 
استدعاه الرئيس اوباما لشغل هذا املوقع ألنه كان 

معارضا لتدخل الواليات املتحدة في بعض االزمات 
والستمرار احلروب االميركية هناك، اال ان هاغل 
وجد نفسه يقف فوق بساط يتحرك في االجتاه 
املعاكس لذلك، اي اجتاه االبقاء على القوات في 

افغانستان حتى 2015 والعودة الى العراق.
ووصف املسؤول السابق ما حدث بقوله: اتهم 
البيت االبيض وزير الدفاع انه غير قادر على 

كبح جماح اجلنراالت الذي اعربوا عن معارضتهم 
لسياسة الرئيس في سورية والعراق، وترى 

اي ادارة في املسؤولني الذين يختارهم الرئيس 
لشغل مواقع قيادية في اجهزة احلكومة االحتادية 

مسؤولني ايضا عن ضبط ايقاع االجهزة التي 
يعملون بها على النحو الذي يالئم الرئيس، انهم 
معينون سياسيا ولم يكن وصولهم الى مواقعهم 

على اساس من ترقيات بيروقراطية مثال.
واضاف: في اآلونة االخيرة احتج اجلنراالت، 
بعضهم كانوا يقولون ان استراتيجية االدارة 
ليست حازمة بقدر كاف والبعض اآلخر كانوا 
يقولون انها تنذر باقحام واشنطن في حرب 

جديدة، ونقل هاغل هذه احلالة من اخلالفات بني 
القادة العسكريني الى البيت االبيض باعتبارها 

ثمرة الهتزاز االستراتيجية التي اعلنها الرئيس 
جتاه سورية والعراق وطالب ان تكون هناك 

استراتيجية واضحة.

التحالف يستهدف الرقة بعدة غارات ويقصف مدرسة للصم والبكم

فابيوس ان بالده تضاعف 
املساعي إلنقاذ مدينة حلب 
السورية وإنشاء »مناطق 
امنية« محظورة على طيران 
النظام السوري وعلى تنظيم 

الدولة االسالمية.

وق���ال فابيوس متحدثا 
انتر »اننا  إلذاعة فران���س 
نعم���ل مع مبع���وث االمم 
املتحدة ستافان دي ميستورا 
حملاولة انقاذ حلب ومن جهة 
اخرى إلقام���ة ما يعرف ب� 
»املناطق االمنة« وهي مناطق 
امنية ال ميكن فيها للطائرات 
السورية ولعناصر داعش 

مالحقة السوريني فيها«.
وتاب���ع »انن���ا بص���دد 
العم���ل على ذل���ك. ينبغي 
العديدين االميركيني  اقناع 
بالطبع وغيرهم، لكنه موقف 
الفرنسية  الديبلوماس���ية 
واكرر ان اله���دف اآلن هو 

انقاذ حلب«.
وقال فابيوس ردا على 
التي تأخذ على  االنتقادات 
الغربية  الضربات اجلوية 
انها ال تستهدف سوى تنظيم 
الدولة االسالمية »نقول ان 

لدينا خصمني«.

امتأل بالغبار بعد القصف، 
وتكسرت أبوابه، ما أصابه 
ه���و وعائلت���ه بحالة من 

الصدمة، والذعر.
من جهة اخرى، اعلن وزير 
الفرنسي لوران  اخلارجية 

عواصم � وكاالت: استهدف 
طيران التحالف الدولي الذي 
تق���وده الوالي���ات املتحدة 
مدرسة ابتدائية للصم والبكم 
في مدين���ة الرقة التي تعد 
الرئيس���ي لتنظيم  املعقل 
الدولة االسالمية »داعش« 
ش���رق س���ورية ليل امس 
الثمان  الغارات  االول. لكن 
التي شنتها طائرات التحالف 
أوقعت أض���رارا كبيرة في 
املدرسة التي مازال التالميذ 
يستخدمونها نهارا اضافة 
الى األبنية السكنية املجاورة 

للمدرسة.
 وأفاد أحد املواطنني الذين 
تعرض بيته ألضرار مادية 
جراء القصف، بأن هناك عدة 
بنايات قريبة من املدرسة 
تعرضت خلسائر، بعضها 
كبيرة، مشيرا إلى أن القصف 
وقع في الس���اعة التاسعة 
والنص���ف ليال، وأن املنزل 

الجئون سوريون يفترشون الطريق في اسطنبول                                                                   )أ.ف.پ(

ضبط 4 سيارات مفخخة واعتقال 6 أشخاص في كمني بكربالء

بدء تسليح ألف عنصر من الشرطة العراقية 
في الرمادي لصد »داعش«

عواصم � وكاالت: أعلن اللواء كاظم محمد 
الفهداوي قائد ش���رطة محافظة األنبار غربي 
العراق أمس، عن بدء تسليح فوجني من الشرطة 
بعد إخضاعهما للتدريب في معسكر احلبانية 
شرقي مدينة الرمادي مركز احملافظة، في الوقت 
الذي وصلت تعزيزات عسكرية إلى الرمادي 
حلماية املجمع احلكومي فيها من هجوم يشنه 

»داعش« منذ أيام على املدينة.
وفي تصريح لوكالة »األناضول« أوضح 
الفهداوي، ان قوات اجليش العراقي املتمركزة 
في معس���كر احلبانية، بدأت بتسليح فوجني 
من الشرطة يبلغ تعداد عناصرهما أكثر من 
ألف عنصر أنهوا تدريباتهم في املعسكر التي 

استمرت 20 يوما.
وأض���اف ان الفوجني اللذين مت تزويدهما 
بالسالح والعتاد وجتهيزات أخرى مثل الدروع 
وواقيات الرصاص، سيتم زجهما في القتال إلى 
جانب قوات اجليش ومقاتلي العشائر في معارك 

الرمادي التي سيتمركز فيها الفوجان.
في سياق متصل، قال قائد شرطة األنبار، 
إن تعزيزات عسكرية متمثلة بفوج من لواء 
الرد السريع التابع لوزارة الداخلية وصل إلى 

مدينة الرمادي، قادما من بغداد. 
وبني الفهداوي، ان الفوج متركز في محيط 
املجمع احلكومي في الرمادي وذلك حلمايته من 
هجوم »داعش« الذي يحاول السيطرة على كامل 
املدينة، مشيرا إلى أن االشتباكات بني القوات 
احلكومية و»داعش« استمرت لليوم اخلامس 

على التوالي في عدد من مناطق الرمادي.
وتخضع مدينة الفلوجة، وناحية الكرمة، 
وأحياء من مدينة الرم���ادي ومناطق أخرى 
مبحافظة األنبار ذات الغالبية السنية، منذ مطلع 

العام احلالي، لس���يطرة »داعش«، ومسلحني 
موالني له من العشائر الرافضة لسياسة رئيس 
احلكومة العراقية السابق نوري املالكي التي 

يصفونها ب� »الطائفية«.
من جهة أخرى، قال قائد عسكري إيزيدي، إن 
مقاتلني ايزيديني صدوا بدعم جوي من طيران 
التحالف الدولي هجوما لتنظيم »داعش« على 

مزار إيزيدي بقضاء سنجار شمالي البالد.
وأوضح نواف خديدا سنجاري، آمر مفرزة 
قتالية إيزيدية تتحصن في جبل سنجار، في 
حديث ل� »األناض���ول«، ان مقاتلني إيزيديني 
تصدوا لهجوم شنه تنظيم »داعش«، صباح 
أمس، على مزار »شرفدين« في السفح الشمالي 

جلبل سنجار« أوقعوا خسائر بني صفوفه.
وأض���اف ان املقاتلني اإليزيديني أوقعوا 8 
عناصر من املهاجمني ما بني قتيل وجريح، كما 
أعطبوا عربة مدرعة من نوع »همر« أميركية 
الصن���ع تابعة للتنظيم، ف���ي حني أن طيران 
التحالف الدولي ال���ذي كان يقدم دعما جويا 
للمقاتلني اإليزيديني دمر عربة ثانية من نفس 
الطراز. إلى ذلك، متكنت قوات األمن العراقية 
امس من ضبط 4 سيارات مفخخة في محافظة 

كربالء الواقعة في وسط البالد.
ونقلت قناة )الس���ومرية نيوز( العراقية 
اإلخباري���ة عن مصدر أمن���ي عراقي قوله إن 
»استخبارات وزارة الداخلية مع قوات األمن 
الوطني في كرب���الء قاموا بنصب كمني قرب 
معمل األسمنت عند املدخل الغربي للمحافظة 
متكنت خالله من ضبط 4 س���يارات مفخخة 
قادمة من محافظة األنبار العراقية«. وأشار إلى 
ان القوات األمنية متكنت أيضا من اعتقال 6 

أشخاص كانوا داخل السيارات املفخخة.

ّضر ملواجهة الشرطة البريطانية تحُ
»سيناريو بومباي اإلرهابي«

لندن ـ عاصم علي

كشفت صحيفة »ذي تاميز« البريطانية أن 
الشرطة حتضر عبر تدريبات مكثفة ملواجهة 
احتمال وقوع اعتداء باألس���لحة الرشاش���ة 
يحاكي هجوم بومباي عام 2008 والذي أوقع 
164 قتيال، في وقت صرحت وزيرة الداخلية 
تيريزا ماي بأن حرب سورية أوجدت »زمنا 
من اخلطر العظيم جدا« للمملكة املتحدة. وجاء 
كالم ماي خالل إعالنها سلسلة قرارات جديدة 
ملكافحة االرهاب، عشية تقرير جلنة برملانية 
عن فشل االستخبارات في احباط االعتداء على 
اجلندي لي ريجبي جنوب شرقي لندن العام 
املاضي. ويتوقع أن ينتقد التقرير الرد الفاشل 
لالستخبارات الداخلية )أم آي 5( على مؤشرات 
تطرف مايكل أديبالوجو الذي حاولت جتنيده 

كمخبر على اجلماعات املتشددة.
وكانت جلن���ة األمن واالس���تخبارات في 

مجلس العموم البريطاني )البرملان( استجوبت 
املدير العام لالستخبارات الداخلية أندرو بارك 
واطلعت على مئات الصفحات من املعلومات 
االس���تخباراتية ودرس���ت اتص���ال اجلهاز 

بأديبوالجو حتى وقوع االعتداء.
وعلى صعي���د متصل، أكدت الصحيفة أن 
عش���رات املتخصصني في الش���رطة شاركوا 
ف���ي تدريب في منطقة كن���ت، يحاكي اعتداء 
الرشاشة على منطقة  »ارهابيا« باألس���لحة 
جتارية. وأش���ارت الصحيفة إلى أن التدريب 
هو األكبر من نوعه من���ذ وقوع اعتداء على 
مركز »وست جايت« للتس���وق في نيروبي 

العام املاضي. 
يذكر أن السلطات البريطانية في حال تأهب 
لتخوفها من وقوع اعتداء ارهابي نتيجة مشاركة 
600 مواطن ف���ي القتال في صفوف تنظيمي 
»داعش« و»جبهة النصرة« في سورية، وعودة 

عدد منهم إلى اململكة املتحدة.


