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الناتو ينفي عرضه إجراء مباحثات مع طالبان 
وأوباما يراجع زيادة القوات قبل نهاية العام

طالباني يؤكد أن واشنطن
تدعم ترشيحه لوالية جديدة

بروكســــل ـ د.ب.أ: أكد اندرس فوغ راسموسني 
أمني عام حلف شمال األطلسي )ناتو( أن احللف لم 
يعــــرض أبدا إجراء مباحثات مع طالبان، معتبرا أن 
هذه ليســت مهمة احللف. خالفا ملا أعلنته احلركة 
فــي األسابيع األخيرة أنها تلقت عروض سالم من 
احللــــف إال أنها رفضتها، وصورت هذه األمور على 
أنها إقرار بانتصارها في احلرب. وقال راسموسني 
في رسالة مصورة: »سمعت بتقارير عن أن طالبان 
ترفض املفاوضات مع احللف. وفي الواقع لم نعرض 
عليها أبدا التفاوض. والسبب بسيط: هو أن احلكومة 
األفغانية هي التي تتولى هذه املهمة«. وأقر راسموسني 
بأنه »مع دخول قواتنا إلى معاقل طالبان في قندهار 
ووســــط هلمند، فإن القتال يزداد ضراوة وسنرى 

لسوء احلظ املزيد من اخلسائر البشرية«.
من جهته قال الرئيس األميركي باراك أوباما في 
مقابلــــة مع صحيفة كورييري ديال ســــيرا أمس إن 
الواليات املتحدة ســــتراجع استراتيجيتها اخلاصة 
بزيادة أعداد القوات األميركية في أفغانســــتان في 
نهاية هذا العام. والتي وافق مجلس النواب األميركي 
على متويلها ليصل عددها الى 150 الف جندي بهدف 
كسر املقاومة وإضعاف طالبان، وقال أوباما للصحيفة 
»سنجري مراجعة في نهاية هذا العام لنرى اذا كانت 
االســــتراتيجية فعالة«.  وأضاف أوباما أن اخلفض 
التدريجي للوجود األميركي في أفغانستان سيبدأ 
بحلول منتصــــف عام 2011، وقال »بحلول منتصف 
العام القادم يجب أن نبدأ عملية االنتقال لكن هذا ال 

يعني أن وجودنا سيتبخر بني عشية وضحاها«.

بغداد ـ يو.بي.آي: قــــال الرئيس العراقي جالل 
طالباني إن واشــــنطن تؤيد إعادة ترشيحه لوالية 
جديدة. وأفاد املوقع االلكتروني للرئاسة العراقية بان 
كالم طالباني جاء ردا على سؤال عقب زيارته مساء 
أمس األول رئيس املجلس األعلى اإلسالمي العراقي 
عمار احلكيم حيث بحث معه »احلوارات والنقاشات 
التي جتري اآلن بني الكتل السياســــية الفائزة في 

االنتخابات لتشكيل احلكومة املقبلة«.
وردا على سؤال حول مشروع حمله نائب الرئيس 
األميركــــي جوزيف بايدن أثنــــاء زيارته إلى بغداد 
يتعلق بتقاسم رئاســــتي الوزراء واجلمهورية بني 
رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري املالكي ورئيس 
احلكومة األسبق إياد عالوي قال طالباني »هذا غير 
صحيح على العكس جوزيــــف بايدن أبلغني انهم 
يحبذون ترشيحي لرئاســــة اجلمهورية وإنهم لم 

يبحثوا هذا املوضوع مع أحد«.
ونقل طالباني عن بايدن قوله »استطلعنا رأي 
جميع الكتل كلهم كانوا مؤيدين لهذا املوضوع خاصة 

رئيس الوزراء نوري املالكي كان متحمسا«.
وفيما يستمر الســــجال حول تشكيل احلكومة 
اجلديدة، يبقى التدهور األمني سيد املوقف حيث قتل 
ما اليقل عن 68 شخصا واصيب حوالى اربعمائة من 
الزوار الشيعة القاصدين مرقد االمام موسى الكاظم 
الحياء ذكرى وفاته اثر تعرضهم لهجمات عدة فشلت 

االجراءات االمنية املشددة في منعها.
واعلنت مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية ان 
حصيلة الهجمات منذ ليل الثالثاء، بلغت 68 قتيال 
وحوالــــى 400 جريح من الزوار فــــي هجمات عدة 
ابرزهــــا هجوم انتحاري في حــــي االعظمية، معقل 

العرب السنة في شمال بغداد.
وقال مصور لوكالة االنباء الفرنسية، في منطقة 
العالوي، وســــط بغداد، ان االالف من الزوار كانوا 
منتظريــــن صباح أمس حافالت تقلهــــم الى اماكن 

سكنهم في احملافظات اجلنوبية لكن بعضهم اضطر 
للصعود الى شــــاحنات صغيرة ومتوسطة احلجم 
مخصصة لنقل البضائع، وندد املنتظرون بـ »تقصير 
الســــلطات في تقدمي اخلدمات واالمن« بشكل كاف.  
وقالت املصادر ان »احد الزوار قتل وجرح عشــــرة 
اخرون بانفجار سيارة مفخخة متوقفة على الطريق 
الرئيسي في حي االعالم« جنوب غرب بغداد صباح 
أمس، كما قتلت امرأة واصيب اربعة زوار بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الزعفرانية، جنوب 
العاصمة. وقتل ما اليقل عن اربعة من الزوار واصيب 
46 اخرون بجروح بانفجار استهدفهم في منطقة باب 

املعظم شمال بغداد فجر أمس كذلك.
وتابعت ان ثالثة من الزوار العائدين الى مناطقهم 
قتلوا واصيب 31 اخرون بانفجار عبوة في منطقة 

جسر املشتل، جنوب شرق بغداد.
واكــــدت »ارتفاع حصيلة انفجارين في ســــاحة 
قحطان بني اليرموك واحلارثية في غرب بغداد مساء 
امس االول ارتفعت الى 14 قتيال و100 جريح«، كما 
ارتفعت حصيلة اجلرحى في الهجوم االنتحاري في 

االعظمية الى 136 شخصا.
وقد اعلنت املصادر أمس االول عن انفجار واحد في 
ساحة قحطان اسفر عن مقتل ستة اشخاص واصاب 
18 اخرين بجروح. واصيب 14 شخصا بجروح في 
انفجار في الرستمية جنوب بغداد، وقتل ستة من 
الزوار واصيب 13 في انفجارات عدة في شرق بغداد 
ليل امس االول. كما قتل خمسة من الزوار واصيب 
36 اخرون بانفجارين في بغداد اجلديدة والفضيلية، 
في شرق بغداد، وقد لقي ستة من الزوار مصرعهم 
واصيب 25 اخرون بجروح مساء الثالثاء في انفجارات 
في هاتني املنطقتني. وقتل 28 شــــخصا عندما فجر 
انتحاري يرتدي حزاما ناســــفا نفسه وسط الزوار 
قرب مســــجد ابو حنيفة النعمان في حي االعظمية 

بينما كانوا في طريقهم الى الكاظمية.

اإلجراءات األمنية لم تمنع مقتل 68 شخصًا من زوار اإلمام الكاظم 

)رويترز( يهود اميركيون يقدمون لبنيامني نتنياهو قميصا كتب عليه لقبه لفريق نيكس لكرة السلة في نيويورك

افغاني امره احد اجلنود بالكشف عن وسطه للتأكد من عدم حمله 
)رويترز(حزاما ناسفا خالل دورية مشتركة في قندهار

الرئيس النيجيري غودلك جوناثان مستقبال نظيره التركي عبداهلل غول 
)ا.ف.پ(خالل قمة الدول الـ 8 النامية في ابوجا 

موسى ينعى المفاوضات غير المباشرة.. ونتنياهو يشترط »المباشرة« لبحث االستيطان
عواصــــم ـ أ.ف.پ ـ دب.أ: بينما نعى األمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى أمس املفاوضات 
غير املباشرة بني اسرائيل والفلسطينيني باعتبارها 
تواجه »فشــــال شــــامال«، يحــــاول رئيــــس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو  استدراج الفلسطينيني 
الى املفاوضات املباشرة، حيث تعهد أمس األول بان 
يكون مستقبل املستوطنات االسرائيلية في الضفة 
الغربيــــة احملتلة بني اول املواضيع التي ســــيجري 
التفاوض حولها اذا استؤنفت محادثات السالم املباشرة 

مع الفلسطينيني.
واعتبر موسى للصحافيني بعد اجتماع مع ممثل 
الرباعية الدولية توني بلير مبقر اجلامعة العربية في 
القاهرة »ال يوجد أي تقدم في املفاوضات غير املباشرة 

ونحن نواجه فشال شامال لهذه املفاوضات«.
وقال موســــى ان االنتقال الى مفاوضات مباشرة 
غيــــر ممكــــن اال بتحقيق تقدم فــــي املفاوضات غير 

املباشرة.
من جهتــــه اعلن نتنياهو في مقابلة مع شــــبكة 
»سي.ان.ان« االميركية ان: »احد االمور التي سأبحثها 
سريعا هو املستوطنات، وهذا ما اقترح القيام به«.  
وكان نتنياهو وصل الى نيويورك من واشنطن للقاء 

االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون.
 وكرر نتنياهو في حديثه مع »سي.ان.ان« دعوته 
الى الرئيس الفلســــطيني محمود عباس للمشاركة 
فــــي طاولة املفاوضــــات »االن، ال نريد اي ذريعة او 

شروط مسبقة«.
 كما وافق نتنياهو على االقتراح املقدم الري كينغ 
بالتحدث مع عباس في حوار تلفزيوني ثالثي االطراف 
مبشاركة العاهل االردني امللك عبداهلل الثاني كل من 

جهته، اذا وافق الطرفان االخران.

 وقد جمد الفلسطينيون املفاوضات املباشرة في 
ديسمبر 2008 حني اطلقت اسرائيل هجومها الدامي 
الواســــع النطاق على قطاع غزة. وعبر نتنياهو في 
وقت ســــابق أمس األول عن القلق االمني لدى بالده 
خــــالل محادثاته مع وزير الدفــــاع االميركي روبرت 

غيتس قبل مغادرته واشنطن.
 وبينها كما قال مسؤول اسرائيلي املخاوف من انه 
حني تنســــحب القوات االميركية من العراق ستكون 
اسرائيل مجددا مبواجهة تهديدات من الشرق للمرة 
االولى منذ العقد املاضي. ويســــتند ائتالف نتنياهو 
احلكومي حلد كبير الى املتشددين الذين يعارضون 
وضع اي قيود على انشــــطة االستيطان في الضفة 
الغربية. وكرر نتنياهو في حديثه مع »سي.ان.ان« 
االربعاء دعوته الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
للمشــــاركة في طاولة املفاوضات »االن، ال نريد اي 

ذريعة او شروط مسبقة«.
الطرف اآلخر متســــك بضرورة وقف إســــرائيل 
لألنشطة االســــتيطانية واإلقرار بنتائج املفاوضات 
التي توقفت نهاية 2008 من أجل املوافقة على الذهاب 
للمفاوضات املباشرة. وقال صائب عريقات، رئيس 
دائرة شؤون املفاوضات مبنظمة التحرير الفلسطينية، 
فــــي تصريحات لصحيفة »األيام« احمللية نشــــرتها 
أمس ان وقف االستيطان واستئناف املفاوضات من 
النقطة التي وصلت عندها »هما املفتاح لبدء احملادثات 
املباشرة مع إسرائيل«. وأضاف عريقات: »في اللحظة 
التي يوقف فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو النشاط االستيطاني، مبا فيه النمو الطبيعي 
ومبا يشمل القدس ويوافق على استئناف محادثات 
الوضع النهائي حول كل القضايا وعلى رأسها القدس 
والالجئون سيصار إلى استئناف مفاوضات الوضع 

النهائي بشكل مباشر«. ووصف عريقات دعوة نتنياهو 
للذهاب الفوري إلى املفاوضات املباشرة بأنها »عالقات 
عامة«، وقال: »ان يســــتمر نتنياهو في االستيطان 
وبقضم األرض املخصصة للدولة الفلسطينية ويتحدث 
عن استئناف املفاوضات فهذا يدخل في إطار أالعيب 
العالقــــات العامة«. بدوره عقب نبيل شــــعث عضو 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، على 
نتائج لقاء الرئيس األميركي باراك أوباما مع رئيس 
الوزراء االســــرائيلي بنيامــــني نتنياهو أمس، قائال 
»إنه ال يبشر بأي خير فيما يتعلق باملفاوضات غير 
املباشرة، وال بتسهيل حياة الفلسطينيني ومعاكس 
لكل املتطلبات الفلسطينية والعربية.. سوى وعود 

إسرائيلية بإمكانية وقف االستيطان«.
وقال شعث عقب لقائه مع عمرو موسى األمني العام 
جلامعة الــــدول العربية، بعد ظهر أمس، إن االنتقال 
إلى مفاوضات مباشرة »يتطلب حتقيق تقدم بالتزام 
إسرائيل بالوقف التام لالستيطان في القدس، وهو 
أمر لم يتحقق إال جزئيا، وحتقيق تقدم على طاولة 
املفاوضات بااللتزام باالتفاقيات السابقة، وحدوث تقدم 
في موضوعي احلدود واألمن«. وكشف د.نبيل شعث 
عن إعداد السلطة الفلسطينية الجتماع للجنة املركزية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية فتح، يشارك 
فيه الرئيس محمــــود عباس إلحاطة أعضاء اللجنة 
بنتائج مفاوضات التقــــارب التي يقوم بها املبعوث 
األميركي جورج ميتشيل »والتي لم حتقق أي تقدم 
على مســــتوى امللفات املطروحة وحتديد اخلطوات 
القادمة« على حسب قوله. وأضاف إن الوضع في غزة 
لم يتحسن كما لم تشــــهد قضية املعابر التي تربط 
غزة مع إســــرائيل أي تقدم »على صعيد دخول مواد 

تعمل على تسهيل حياة الفلسطينيني«.

منظمة التحرير تصف اجتماعه بأوباما بـ»غير المبشر« وعريقات يعتبرها »عالقات عامة«

القاهرةـ  يو.بي.آي: قالت جماعة اإلخوان 
املسلمني املعارضة أمس انها انضمت الى 
احلملة التي يقودها محمد البرادعي من 

أجل اإلصالح السياسي في مصر.
ودعا املرشـــد العـــام للجماعة محمد 
بديع كل أعضاء اجلماعة واملصريني إلى 
»املشاركة بفاعلية في حملة تواقيع شعبية 

جتري إلسناد مطالب اجلمعية الوطنية 
للتغيير« التـــي يدعمها البرادعي. وذكر 
موقع اجلماعة علـــى االنترنت ان بديع 
وأعضاء في مكتب اإلرشاد التابع للجماعة 
دشنوا حملة تواقيع على املطالب السبعة 
لإلصالح التي قال ان احلركة توافقت عليها 
مع البرادعي. ودعا بديع »اإلخوان املسلمني 

في كل مكان على أرض مصر وخارجها إلى 
دفع كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة 
في هذه احلملة حتى يكون هناك رأي عام 
مصري يطالب باإلصالح والتغيير«. من 
ناحيته، قال نائب املرشـــد بشار بيومي 
ان اجلماعة اتخذت قرارها باملشاركة بعد 

مناقشات داخلية.

اإلخوان المسلمون ينضمون إلى حملة البرادعي لإلصالح السياسي في مصر

تركيا: المحكمة تلغي »بعض« التعديالت الدستورية 
وحزب العدالة ماٍض في إجراء االستفتاء حولها 

أنقـــرةـ  وكاالت:  نذر خالف دســـتوري جديد تلوح 
فـــي األجواء التركية بني حزب العدالة احلاكم واحملكمة 
الدســـتورية التي ألغت أجزاء مـــن حزمة اإلصالحات 
الدســـتورية بعد أن مت متريرهـــا برملانيا مؤخرا بينما 

سمحت بطرح معظمه لالستفتاء في سبتمبر املقبل.
فقد انتقد احلزب احلاكم قرار احملكمة باإلبطال اجلزئي 
ملادتني من مواد حزمة تعديالت دستورية أقرها البرملان 
في مايو املاضي، وتتضمن 26 مادة أساســـية و3 مواد 
احتياطيـــة، تنصب على إصالح النظـــام القضائي في 
البـــالد، حيث اعتبرت احملكمة في قرارها أمس االول أن 
األجزاء من حزمة االصالحات التي غيرت الطريقة التي 
يعني بها القضاة وممثلو االدعاء مخالفة للدستور. وكان 
البرملان مرر التعديالت االصالحية التي أثير حولها جدل 
شديد في مايو املاضي ولكنها لم حتظ بأغلبية كافية ما 
اســـتوجب طرحها لالستفتاء في 12 سبتمبر املقبل قبل 

أن تصبح قانونا.
القرار الدســـتوري لم يرق كذلك للمعارضة التركية 
حيث طلب حزب الشعب اجلمهوري املعارض من احملكمة 
الدستورية إلغاء خطة االصالح بأسرها قائال إنها تنتهك 

القوانني االساسية التركية بشأن فصل السلطات.
 واتهـــم أعضاء املعارضة الذين صوت معظمهم ضد 
حزمة اإلصالحات، احلكومة باستخدام برنامج االصالح 

لتشديد قبضتها على الهيئة القضائية.
بيد أن نائب رئيس احلزب احلاكم حسني شيليك، قال 
معلقا على قرار احملكمة، إن احملكمة جتاوزت صالحياتها 
ونظرت في مضمون التعديالت وأساســـها بينما يحدد 
الدســـتور وظيفتها في النظر فـــي التعديالت من حيث 

الشكل.
 وأضاف شيليك قائال: »لألسف كررت احملكمة اخلطأ 
نفسه، بعد أن سبق وفعلت ذلك في التعديالت اخلاصة 
برفع احلظر املفروض على احلجاب باجلامعات في عام 
2008 التي وافق عليها 440 عضوا بالبرملان املؤلف من 

550 عضوا وقبلت طعن 110 أعضاء بالبرملان فقط«.
 من جانبه وصف نائب رئيس الكتلة البرملانية حلزب 
العدالة والتنمية سعاد كليتش قرار احملكمة بأنه انتهاك 

للدستور وتدخل سافر في صالحيات البرملان.
 وشـــدد على أن االنتخابات البرملانية املبكرة ليست 
مطروحة على أجندة احلكومة من األساس مشيرا الى ان 
االنتخابات ستجرى في موعدها الطبيعي في يوليو من 
العـــام القادم، ولن يؤثر قرار احملكمة على موقف حزب 

العدالة والتنمية في هذا الشأن.

 من جانبه، أكد وزير الداخلية بشير أتاالي أن احملكمة 
جتاوزت صالحياتها ألنه ليس مـــن واجبها النظر في 
مضمون التعديالت املطعون عليها، لكن احملكمة أقدمت 

على ارتكاب اخلطأ نفسه للمرة الثانية.
 واشـــار أتاالي الى أن العملية اخلاصة بالتعديالت 
الدستورية ستســـتمر باإلعداد لالستفتاء عليها في 12 
سبتمبر القادم، قائال إن حزمة التعديالت التزال جيدة 
ودميوقراطية، وقرار احملكمة لم يغير كثيرا في طبيعتها 

أو أهدافها.
 بدوره، أكد وزير العدل التركي ســـعد اهلل ارجني أن 
احملكمة الدســـتورية العليا ارتكبـــت خطأ أثناء نظرها 
الدعوى التي أقامها حزب الشعب اجلمهوري املعارض 

للمطالبة ببطالن حزمة التعديالت الدستورية.
 وقال أرجني تعليقا على قرار احملكمة، إن احملكمة وقعت 
في خطأ جسيم عندما نظرت في مضمون وأساس بعض 

مواد احلزمة، ولم تنظر فيهما من حيث الشكل فقط.
 وأضاف أن احملكمة انتهكت بذلك املادة 148 من الدستور 
التركي، والتى حتدد وظائف وسلطات احملكمة نفسها، 
والتي متنحها احلق في نظر التعديالت الدستورية من 
حيث الشـــكل فقط قائال إن العملية القانونية اخلاصة 
بالتعديالت وصلت الى نهايتها اآلن على الرغم من اخلطأ 

الذي وقعت فيه احملكمة. 
أما اإلعالم التركي فقد اعتبر أن قرار احملكمة الدستورية 
الصادر مساء أمس األول، هو مبثابة صيغة حل وسط 

لم ترض أي أحد.
 وقالت صحف »حريت« و»زمان« و»صباح« و»أكشام« 
و»بوجون« و»راديـــكال« و»ميلليت« و»طرف« و»يني 
شـــفق« و»جمهوريت« و»وطن« و»ســـتار«: »إن قرار 
احملكمة الدستورية جاء على عكس التوقعات واتخذت 
القرارات باألغلبية برفض الطعن املقدم من حزب الشعب 
اجلمهورى للمطالبة ببطالن التعديالت الدستورية التي 

أقرها البرملان«.

مديرة جهاز االمن النرويجي يان كريستيانسن

النرويج تحبط مخططًا لـ »أعمال إرهابية« 
وتعلن اعتقال 3 متورطين مرتبطين بالقاعدة 

عواصمـ  وكاالت: على طريق 
توسيع اجلهود العاملية ملكافحة 
اإلرهاب وافق البرملان االوروبي 
أمس على اتفاق مثير للجدل في 
مكافحة متويل االرهاب، يسمح 
مبوجبـــه لالحتـــاد االوروبي 
باســـتئناف نقـــل املعطيات 
املصرفيـــة املتعلقة مبواطنيه 

الى الواليات املتحدة.
 وأقر البرملان النص بـ 484 
صوتا مقابل 109 بينما امتنع 
12 عضوا عـــن التصويت في 
تصويت جرى في دورة عامة 

للبرملان في ستراسبورغ.
 وسيسمح هذا القرار للخزانة 
االميركيـــة باالطـــالع مجددا 
اعتبارا من االول من أغسطس 
املالية لثمانية  على املعطيات 
آالف مؤسسة ومصرف في مئتي 
بلد، تديرها شركة سويفت التي 

تتخذ من بروكسل مقرا لها.
مبوازاة ذلك، أعلن جهاز االمن 

النرويجي )بي.اس.تي( أمس 
اعتقال ثالثة اشخاص مرتبطني 
بتنظيم القاعدة واعدوا »اعماال 

ارهابية« بعد حتقيق طويل.
 وقالت املديرة العامة للجهاز 
يان كريستيانسن في مؤمتر 
صحافي ان »ثالثة اشـــخاص 
يشـــتبه في انهـــم اعضاء في 
ارهابية ويحضرون  مجموعة 
لعمـــل ارهابـــي ومرتبطون 

بالقاعدة اعتقلوا« أمس.
 وأوضحـــت ان اثنـــني من 
هـــؤالء اعتقلوا فـــي النرويج 
والثالث في املانيا، وتابعت ان 
املعتقلني الثالثة رجال واحدهم 
نرويجي اصله من االويغور. 
اما الشخصان اآلخران فأحدهما 
عراقي والثاني اوزبكســـتاني 
ويقيمان بشـــكل قانوني في 

النرويج.
 وقالت محطة التلفزيون »ان 
ار كي« ان املعتقلني مرتبطون 

باالرهاب الدولي. وقالت وسائل 
اعالم محلية نقال عن معلومات 
انهم  الواليـــات املتحـــدة  من 

مرتبطون بتنظيم القاعدة.
انه  وقالت كريستيانســـن 
مت اعتقال األشـــخاص الثالثة 
املتهمـــني بالتعاون للتخطيط 
ألعمال »إرهابية« الذين كانوا 

حتت املراقبة لبعض الوقت.
وأشـــارت إلـــى أن ســـبب 
اعتقالهم في هذا الوقت بالتحديد 
هو ان اإلعالم اخلارجي كان على 

وشك التكلم عن املوضوع.
وقالت كريستيانسن »إنها 
قضية جدية. ونعتقد أن هذه 
لهـــا عالقة  املجموعـــة كانت 
بأشخاص في اخلارج مرتبطني 
بالقاعدة وأشخاص يخضعون 
للتحقيق في دول أخرى بينها 
الواليات املتحدة وبريطانيا«.

مـــن جهتها نقلت شـــبكة 
»فوكـــس نيـــوز« االميركية 
عن مســـؤولني فـــي النرويج 
إن مسؤولي مكافحة اإلرهاب 
األميركيني عملوا بشكل وثيق 
مع السلطات النرويجية لكشف 
محاولة التفجير األخيرة التي 
مت علـــى خلفيتهـــا اعتقال 3 
أشخاص يشـــتبه في صلتهم 

بتنظيم القاعدة.

 ولم يوضح املسؤولون - 
حسبما ذكرت شبكة »فوكس 
نيوز« األميركية - السبب الذي 
يدفع اإلرهابيني إلى شن هجمات 
في النرويج، لكنهم لفتوا إلى أن 
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 
أمين الظواهري كان قد دعا إلى 
شن هجمات في عدة بلدان كان 

من بينها النرويج.
 من جانبـــه، قال مانغوس 
نوريـــل اخلبيـــر فـــي مجال 
اإلرهاب إن وجود 500 جندي 
نرويجي ضمن القوات الدولية 
في أفغانســـتان قد يكون أحد 
العوامل التي تدفع اإلرهابيني 
إلى شن مثل هذه الهجمات في 
إعادة بعض  أن  النرويج، كما 
النرويجية نشـــر  الصحـــف 
الرسوم الكاريكاتورية املسيئة 
للرسول ژ التي نشرتها إحدى 
صحف الدمنارك عام 2006 قد 

تكون عامال آخر. 

االتحاد األوروبي يسمح لواشنطن باالطالع على بيانات 8 آالف مؤسسة ومصرف 


