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غزة ـ يو.بي.آي: جنحت ناشطة من فتح في الوصول امس إلى 
معبر بيت حانون )إيرتز( في طريقها إلى الضفة الغربية للمشاركة 
في املؤمتر الســــادس للحركة املتوقع عقده في 4 أغسطس اجلاري 
وذلك بالرغم من قرار حركة حماس احلاكمة في غزة منع كوادر فتح 
من مغادرة القطاع. وقالت الناشــــطة غالية أبو شباب في تصريح 
لوكالــــة أنباء محليــــة إنها جنحت بالفعل فــــي الوصول إلى معبر 
بيت حانون متوجهة إلى الضفة الغربية للمشاركة في مؤمتر فتح 

الســــادس بعد تخطيها حاجز لشرطة حكومة حماس املقالة. وقال 
مصدر أمني فلسطيني إن الناشطة غادرت قطاع غزة عبر معبر بيت 
حانون شمال القطاع صباح اجلمعة )امس( بالتنسيق مع سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بعد أن وصلت إلى ذلك املكان بالتهريب معلنا 
اعتقال من ساعد في تهريبها. وكانت حماس أعلنت أنها لن تسمح 
ألعضاء فتح بالســــفر إلى الضفة للمشاركة في املؤمتر إال إذا أطلق 

سراح املعتقلني السياسيني في الضفة الغربية.

فتحاوية غادرت غزة إلى الضفة بالرغم من حظر فرضته حماس

مقتل 27 شخصًا في 5 انفجارات استهدفت مصلين شيعة بالعراق
بغدادـ  لندنـ  وكاالت: اعلنت مصادر امنية عراقية 
مقتل 27 شخصا على االقل واصابة اكثر من 50 آخرين 
بجروح في انفجار 5 عبوات ناسفة استهدفت امس 
مصلني عقب تأديتهم صالة اجلمعة وبعد خروجهم من 

مساجد وحسينيات شيعية في بغداد وضواحيها.
واوضحت املصادر ان »19 شخصا على االقل قتلوا 
واصيب 35 اخرون بجروح بانفجار عبوة ناســــفة 
استهدفت مصلني فور خروجهم من مسجد الشروفي 
في حي الشعب )شمال شرق(«. ويؤدي انصار التيار 
الصدري الصالة في هذا املســــجد. وفي جسر ديالى 
)جنوبا(، قتل 4 من املصلني واصيب 7 آخرون بجروح 
بانفجار عبوتني ناسفتني، وفقا للمصادر.  وتابعت 
تقول ان »االنفجارين استهدفا املصلني في حسينية 
الرســــول االعظم، لدى انتهاء صالة اجلمعة«. وفي 
منطقة الزعفرانية )جنوبا(، قتل احد املصلني واصيب 
6 آخرون بجروح بانفجار قرب مسجد الصدرين، لدى 
خروج املصلني، وفقا للمصادر. كما قتل احد املصلني 
واصيب اثنان اخران بجروح بانفجار قرب حسينية 
احلكيم في منطقة الكمالية )شرقا(، بحسب املصادر. 
وفــــي حي االعالم، غرب بغداد، اصيب 4 من املصلني 

بانفجار قرب حسينية االمام الصادق.

نائبة صدرية تتهم جهات إقليمية 

اثر ذلك قالت نائبــــة عراقية ان هذه االنفجارات 
»أعمال اجرامية تقف وراءها جهات اقليمية«.

وقالت النائبة زينب الكناني عضو التيار الصدري 
في البرملان العراقي، لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، 
إن »العراق مير اليوم مبرحلة حساسة قبل انطالق 
االنتخابات البرملانية التي ستجري منتصف يناير املقبل 
وعلينا أن نتوقع حصول هذه األعمال وتصفيات تطول 
الشخصيات وعلى أجهزة األمن ان تكون واعية وان 
تعتمد خططا لسد الثغرات ومنع حصول اي خروقات 

أمنية حتسبا لوقوع ردود أفعال شعبية«.
وأضافت »هذه االنفجــــارات وغيرها التي طالت 

اماكن العبادة املسيحية واألسواق خالل األيام املاضية 
جميعها أعمال اجرامية حتركها جهات خارجية وعلى 
احلكومة العراقية اتخاذ مواقف حازمة جتاه الدول 
التــــي يثبت تورطها في اعمــــال العنف التي حتصد 

عشرات من أبناء الشعب العراقي«.
وذكرت الكناني ان »اجلهات التي تقف وراء هذه 
االعمال االجرامية تهدف الى اعادة العراق الى املربع 
االول جلر البالد الى احلرب الطائفية لكن هذا لن يحصل 
بفعل فطنة الشــــعب العراقي الذي ادرك طبيعة هذا 
املخطط العدواني الذي يستهدف النسيج االجتماعي 
للشعب العراقي«.  ويقول مسؤولون أميركيون إن 
تنظيم القاعدة وجماعات سنية متشددة أخرى حتاول 

اشعال العنف الطائفي من جديد بني السنة والشيعة 
والذي دفع العراق لشــــفا حــــرب اهلية عامي 2006 

و2007.

تحقيق »الغارديان«

من جهــــة اخرى، أظهر حتقيــــق أجرته صحيفة 
الغارديــــان البريطانية ونشــــرته امس دليال يرجح 
احتمال تورط مســــؤولني من احلكومة العراقية في 
اختطاف البريطانيني اخلمسة الذين قتل اخلاطفون 
4 منهم بدافع احلفاظ على سرية مكان وجود مليارات 

الدوالرات من األموال العامة املختلسة.
ونســــبت الصحيفة إلى مسؤول وصفته بالبارز 

في االستخبارات العراقية ووزير بارز في احلكومة 
العراقية فاوضا خاطفي الرهائن البريطانيني القول 
»إن اختطاف خبير الكومبيوتر بيتر مور وحراسه 
األربعة عام 2007 لم يكن عملية سهلة من قبل عصابة 
من املسلحني بل عملية معقدة ومصقولة مت اإلعداد 

لها مبساعدة من داخل احلكومة العراقية«.
وأشارت الصحيفة إلى أن شهود عيان على عملية 
االختطاف أبلغوها بأن رؤساءهم في العمل طلبوا منهم 
التزام الصمت »ألن العملية كانت على مستوى دولة 
وليس تنظيم القاعدة والدولة هي الوحيدة القادرة 
على القيام مبثل هذه العملية«. وكشفت الغارديان أن 
شخصا غربيا آخر كان يعمل مع مور وقت االختطاف 
متكن من النجاة من األسر بعد أن اختفى في دورة مياه 
في مبنــــى وزارة املالية العراقية ببغداد حيث جرت 
عملية االختطاف. وقالت إنها أجرت مقابالت كثيرة 
خالل األشــــهر الـ 10 املاضية مع شخصيات عراقية 
بارزة وشهود عيان وضابط بريطاني سابق حقق في 
عملية االختطاف لصالح الشركة التي عمل حلسابها 
البريطانيون اخلمســــة في العراق وأجمعت افادتهم 
على أن اخلاطفني كانــــت لهم صالت داخل احلكومة 
العراقية. وأضافت الصحيفة أن حتقيقها اكتشــــف 
أيضا دليال دامغا على أن أحد الدوافع الرئيسية وراء 
عملية اخلطف قد يعود إلى طبيعة العمل الذي مارسه 
البريطانيون اخلمسة في مكافحة الفساد املستشري 

على نطاق واسع في الوزارات العراقية.
وأشارت إلى أن خبير الكمبيوتر مور كان يعمل على 
إنشاء نظام حاسوبي جديد ملالحقة مليارات الدوالرات 
من أموال النفط العراقي واملساعدات اخلارجية عبر 
وزارة املالية وكان النظام الذي سمي »نظام معلومات 
اإلدارة املالية« على وشك االنطالق عند وقوع عملية 

االختطاف.
وأعلــــن مؤخــــرا أن 4 من الرهائــــن البريطانيني 
اخلمســــة املختطفني في العراق قــــد يكونون قتلوا 

على يد اخلاطفني.

»الغارديان«: مسؤولون عراقيون تورطوا في اختطاف البريطانيين الخمسة لتغطية عملية اختالس أموال عامة

وزير الدفاع البريطاني يقر بالفشل 
في دعم القوات بالعراق وأفغانستان

لندنـ  وكاالت: اعترف وزير الدفاع البريطاني بوب إينزوورث 
بأن حكومته فشلت في تقدمي الدعم املطلوب لقواتها على خطوط 

النار خالل السنوات األولى للحرب في افغانستان والعراق.
وبرر إينزوورث غضب اجلنود البريطانيني من غياب االهتمام 
احلكومي والشعبي مبهمتهم خالل حرب العراق واملراحل األولى 
لألزمة في أفغانستان وقال في مقابلة مع صحيفة »ديلي تليغراف« 
نشـــرت امس »إن حتسن الطريقة التي أقرت من خاللها احلكومة 
واجلمهور بهذه املهمة ودعمتا قواتنا املسلحة خالل العامني املاضيني 

كانت أساسية في الرد على قلق هذه القوات«.
وتوقع وزير الدفاع البريطاني قيام احلزبني الرئيســـيني في 
البالد العمال واحملافظني مبنح أولوية قصوى للمسائل الدفاعية 
خالل الســـنوات املقبلة بعد أن أقر بأن قرارات قطع بعض برامج 
الدفاع التي مت اتخاذها في السنوات املاضية »ميكن أن ينظر إليها 

كأخطاء اآلن«.
وأضـــاف إينزوورث »أن ميزانية الدفـــاع ارتفعت ولكن ليس 
على غرار سرعة ارتفاع ميزانيات الوزارات األخرى والتي أملتها 

احتياجات الناخبني«.
مـــن جهة أخرى، أعلنت منظمة األمم املتحدة امس ارتفاع عدد 
القتلى من املدنيني األفغان خالل الستة أشهر األولى من عام 2009 
بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، وأرجعت املنظمة 
الدولية أسباب سقوط عدد كبير من الضحايا إلى الغارات اجلوية 

وحروب العصابات.
وقالت األمم املتحدة في تقريرها نصف الســـنوي »مع احتدام 
القتال وانتشاره، تزداد حصيلة القتلى من املدنيني بكثافة« موضحة 

أن كل عام يشهد مقتل مزيد من العزل.
وأوضحت بيانات بعثة االمم املتحدة في أفغانستان أن جماعات 
املعارضة املسلحة تتحمل مسؤولية 59% من القتلى املدنيني )1013 

قتيال( وأن هناك بعض احلاالت غير الواضحة.
وقالـــت البعثة إن هذا ميثل ارتفاعا في نســـبة الضحايا التي 

يتحمل املسلحون مسؤولية قتلهم.
وخالل 40 غارة جوية نفذتها القوات متعددة اجلنسيات وخضعت 
للمراقبة، ســـقط نحو 200 مدني قتيال ما يجعل الغارات اجلوية 

األسلوب القتالي األكثر خطورة.

األمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى المدنيين األفغان بـ %24

ثاباتيرو يتهم منظمة إيتا بتنفيذ انفجار مايوركا
وساركوزي يدعم إسبانيا في معركتها ضد االنفصاليين

نجاد يؤكد على عالقة الثقة التي تربطه بخامنئي
طهران ـ تـــل أبيب ـ وكاالت: 
اكـــد الرئيـــس االيراني محمود 
احمـــدي جناد امـــس ان عالقة 
»محبـــة وثقة« كتلـــك القائمة 
بني »اب وابنه« تربطه باملرشد 
االعلى علي خامنئي بعد مطالبة 
احملافظني للرئيـــس باالمتثال 

ألوامر املرشد.
ونقلت وكالة مهر لألنباء عن 
احمدي جناد قوله »خالل االيام 
االخيرة، حاول البعض بسذاجة 
ان يصوروا العالقات بني احلكومة 
واملرشـــد االعلى وكأنها ساءت 
لاليحاء بوجود خالف بينهما«.

واضـــاف »اال انهم يجهلون 
التي تربطني  العالقـــة  طبيعة 
شخصيا باملرشد مبوازاة عالقاتنا 
السياسية واالدارية. انها عالقة 
قائمة على احملبة والثقة، عالقة 

اب بابنه«.
التعليـــق االول  وهذا هـــو 
للرئيس منذ بدء اخلالف حول 
اختياره اسفنديار رحيم مشائي 
املقربني منه، ملنصب  وهو احد 

نائب الرئيس.
وندد احملافظون بتعيني مشائي 
النهم مستاؤون من تصريح له 
في 2008 مفاده ان ايران »صديقة 
للشعب االسرائيلي«، وخصوصا 
لتأخر احمـــدي جناد في تنفيذ 
امر املرشـــد االعلى للجمهورية 

االسالمية باقالته.

محاكمات

وفيمـــا يحاكم اليوم كما هو 

واضاف ان »الذين لم يرتكبوا 
مخالفـــة او ينتهكـــوا القوانني 
االســـالمية يجب االفراج عنهم. 
وآمل أال يكون هناك اي معتقل 
في سجوننا بحلول ذكرى ميالد 

االمام )املهدي( الثاني عشر«.
وتصادف هذه الذكرى السابع 
من اغسطس، وقد طلب احمدي 
الســـلطة  جناد شـــخصيا من 
القضائيـــة االفـــراج عن جميع 
املتظاهريـــن املوقوفني بحلول 

ذلك املوعد.

اإلفراج عن عشرات المعتقلين

الى ذلك ذكـــرت وكالة أنباء 
العمـــل االيرانية »إلنا« شـــبه 
الرسمية نقال عن قائد الشرطة في 
طهران عزيز اهلل رجب زاده قوله 
»مت اعتقال حوالي 50 شخصا من 
املشاركني في املراسم التي أقيمت 
أمس، واطلق سراح معظمهم بعد 

وقت قصير من اعتقالهم«.
ورفضت السلطات االسبوع 
املاضي طلبا قدمه زعيما املعارضة 
مير حســـني موســـوي ومهدي 
كروبي القامة مراسم تأبني رسمية 
في ميدان بوسط طهران للقتلى 
الذين سقطوا باعمال العنف التي 
حصلت على خلفية التشكيك بفوز 

احمدي جناد باالنتخابات.

خيار العقوبات 

من جهة اخرى أفادت صحيفة 
هآرتس االسرائيلية بأن مسؤولني 
أميركيني اطلعوا اسرائيل خالل 

مقرر نحو 30 شـــخصا اعتقلوا 
خالل املظاهرات عقب انتخابات 
الرئاســـة في 12 يونيو املاضي 
افرجت الشـــرطة االيرانية عن 
عشرات االشخاص بعد ساعات 

على اعتقالهم امس.
وبخصوص احملاكمات افادت 
وكالة االنباء الطالبية االيرانية 
)ايســـنا( ان حوالى 30 شخصا 
ســـيحاكمون اعتبارا من اليوم 

بتهمة املساس باالمن القومي.
وقالت الوكالة دون توضيح 
امام  انهم ســـيمثلون  مصدرها 

محكمة ثورية في طهران.
واوضحـــت وكالـــة االنباء 
الطالبيـــة )ايســـنا( ان »هؤالء 
االشخاص الـ 30 شاركوا في اعمال 
الشغب واتهموا بانهم تصرفوا 
القومي  بشـــكل مناهض لالمن 
وأخلوا باالمن العام وقاموا بأعمال 
تخريب«. واضافت ان العديد منهم 
متهمون ايضا بإقامة عالقات مع 

»اعداء اهلل«.
واالربعاء املاضي افادت وكالة 
االنبـــاء االيرانية الرســـمية ان 
20 شـــخصا »من مثيري اعمال 
الشغب« سيحاكمون اعتبارا من 

اليوم.
ازاء ذلـــك قال آية اهلل ناصر 
مكارم شيرازي الذي اعرب مرارا 
عن قلقه من االزمة السياســـية 
التي تواجهها البالد، ان »اعادة 
الهدوء الى املجتمع تقتضي البت 
في مصير املســـاجني في اقرب 

وقت ممكن«.

االسبوع اجلاري على أفكار اإلدارة 
األميركية لتكثيف العقوبات ضد 
ايران في حـــال رفضها عرض 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 

للحوار.
ونقلت الصحيفة عن مستشار 
القومي األميركي جيمس  األمن 
جونز خالل زيارته الســـرائيل 
ملناقشة البرنامج النووي االيراني 
أن امام إيران حتى انعقاد جلسة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
األسبوع األخير من شهر سبتمبر 

للرد على مبادرة اوباما.
وأشار مصدر اسرائيلي الى أن 
املسؤولني األميركيني طلبوا من 
اسرائيل »البقاء وراء الكواليس« 
على الساحة العاملية واالمتناع عن 
»الصراخ والهذيان« في املسألة 
االيرانية الى حني انتهاء املجتمع 
الدولي من تقومي احلالة االيرانية 

في نهاية سبتمبر.
وشدد املصدر على أنه »حتى 
ذلك التاريخ البد لنا من اعطاء 

فرصة للديبلوماسية«.
وتهـــدف العقوبات اجلديدة 
املفترضـــة الى احلـــد من قدرة 
طهران على اســـتيراد املنتجات 

النفطية املكررة.
وكشف جونز وفريقه عن ان 
مشـــروع القانون الذي وضعه 
الســـيناتور جو ليبرمان للحد 
من مبيعـــات املنتجات النفطية 
املكررة اليران قد اكتمل تقريبا 
وحاز توقيع 67 من أعضاء مجلس 

الشيوخ.

عواصمـ  وكاالت: اتهم رئيس 
الوزراء االسباني خوسيه لويس 
ثاباتيرو امس منظمـــة »ايتا« 
االنفصاليـــة بالوقـــوف وراء 
التفجير الـــذي وقع امس االول 
في جزيرة مايوركا وأسفر عن 

مقتل حارسني مدنيني.
ونقل راديو لندن عن ثاباتيرو 
قوله في تصريـــح صحافي ان 
احلارسني املدنيني قتال من قبل 
منظمة ايتا معربا عن »الغضب 

واأللم الشديدين«.
وأقيمـــت مراســـم جنـــازة 
احلارســـني امس بحضور أفراد 
مـــن العائلة امللكيـــة من بينهم 
األمير فيليبي وزوجته وبحضور 
ثاباتيرو ووزير الداخلية الفريدو 
بيريز روبالكابا ووزيرة الدفاع 

حيث قتل احلارسان، لكن احلركة 
محدودة فيهما ألسباب أمنية.

وقـــد أغلق مينـــاء اجلزيرة 
مـــن حيث يعبر آالف الســـياح 
فـــي عبارات، وكذلـــك املطارات 
عصر اخلميـــس »تفاديا لفرار 

اإلرهابيني«.
وقال املتحدث انه »مت استئناف 
نشاط ميناءي باملا والكوديا لكنه 
أمنية سائدة  محدود ألســـباب 
منذ االعتداء. وال ميكن للمراكب 
الدخول وال مغادرة اجلزيرة دون 

ترخيص احلرس املدني«.
وأوضح انه »مت تسجيل تأخر 
قليل طال الركاب السيما بسبب 

عمليات التفتيش«.
وكان قد أعيد فتح مطار باملا 
مايوركا اخلميـــس بعد إغالقه 

كارمـــي تشـــيكون وماريانـــو 
راخوي.

واحلارســـان املدنيـــان هما 
كارلـــوس ســـاينز دي تيخادا 
غارسيا )28 سنة( ودييغو سالفا 
ليســـاون )27 ســـنة( وقد قتال 
في تفجير عبوة وضعت حتت 
سيارتهما امام ثكنة باملانوفا في 

جزيرة مايوركا السياحية.
وصادف يـــوم امس الذكرى 
اخلمسني لتأسيس منظمة »ايتا« 
االنفصالية احملظورة واملتهمة 
بقتل أكثر من 800 شخص وذلك 
في ســـعيها نحو انفصال إقليم 

الباسك.
هذا وأعلن ناطق باسم سلطات 
موانئ جزر الباليار عن إعادة فتح 
ميناءي جزيرة مايوركا االسبانية 

لنحو ساعتني.
مبوازاة ذلك طمأن السكرتير 
الثاني املســـؤول عن الشؤون 
القنصليـــة في ســـفارتنا لدى 
اسبانيا خالد عبدالرحيم الزعابي 
علـــى صحـــة وســـالمة جميع 
املصطافني الكويتيني في جزيرة 
باملا دي مايوركا بعد االنفجارات 

التي ضربت املدينة امس.
وقال الزعابي فــــي بيان ان 
السفارة قامت منذ وقوع احلادث 
مبتابعة املوقف مع الســــلطات 
االسبانية املختصة لالطمئنان 
على سالمة املصطافني الكويتيني 

املتواجدين في اسبانيا.
الى ذلك دان الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســــاركوزي »بأقســــى 
التعابير« اعتــــداءي بورغوس 

ومايوركا وجدد »عزم فرنســــا 
على دعم« احلكومة االسبانية 
»بنشاط في معركتها« ضد منظمة 

ايتا.
وفي رسالة بعثها إلى رئيس 

أجدد لكم عزم فرنسا على دعمكم 
بنشاط في معركتكم ضد إرهاب 

ايتا«.
وأعــــرب ســــاركوزي عــــن 
»صدمته« و»حزنه« إزاء اعتداءي 

احلكومة االســــبانية ثاباتيرو 
ونشــــرها قصــــر االليزيه، قال 
الفرنســــي »أحرص  الرئيــــس 
على إدانة تلك األعمال اجلبانة 
التعابير وان  واملشينة بأقسى 

بورغوس ومايوركا.
كما عبر عــــن »أحر تعازيه 
لعائلتــــي عنصــــري احلــــرس 
املدني« و»تعاطفــــه الكامل مع 

اجلرحى«.

تشييع قتيلي االعتداء وإعادة فتح موانئ الجزيرة السياحية

اإلدارة األميركية أطلعت إسرائيل على العقوبات المفترضة ضد إيران

)أ.پ(آثار انفجار سيارة مفخخة في موقف سيارات بالقرب من مسجد شيعي في ضاحية الشعب بالعاصمة بغداد امس

ميانمار: تأجيل النطق بالحكم
بحق زعيمة المعارضة إلى 11 أغسطس

تنديد بإعدام زعيم إسالمي
من دون محاكمة في نيجيريا

يانغــــونـ  د.ب.أ: ذكر محامــــون من فريق الدفاع عن 
زعيمة املعارضة في ميامنار أونغ سان سو تشي أن احملكمة 
املعنية بالبت في قضية موكلتهــــم أرجأت امس النطق 
باحلكم بحقها و3 من خدمها متهمني بانتهاك شروط اإلقامة 
اجلبرية املفروضة على سو تشي إلى 11 اجلاري، إلعادة 

النظر في بعض املسائل القانونية املتعلقة بالقضية.
وقال نيان وين أحد أعضاء هيئة الدفاع: »قال القضاة إنهم 

بحاجة إلى مراجعة اإلشكاالت القانونية في القضية«.
وقالت سو تشي لديبلوماسيني أجانب حضروا احملاكمة: 

»ستتوقف نتائج احملاكمة على سيادة القانون«.
وتواجه سو تشي اتهامات بانتهاك شروط احتجازها 
رهن اإلقامة اجلبرية في منزلها عقب سماحها للمواطن 
األميركي جون ويليام يتاو بالســــباحة إلى منزلها، في 
الثالث من مايــــو املاضي بالرغم من عدم دعوته، وبقائه 

هناك حتى ليلة اخلامس من نفس الشهر.
ويرى مراقبون أن جلسات احملاكمة السابقة أظهرت أن 
السلطة القضائية في ميامنار ليست مستقلة عن النظام 
العســــكري احلاكم في البالد، والــــذي يريد بقاء زعيمة 
املعارضة بعيدة عن الساحة السياسية حتى بعد إجراء 

االنتخابات العامة املقررة العام املقبل.

الغــــوس ـ أ.ف.پ: نددت منظمة نيجيرية للدفاع عن 
حقوق االنسان امس بـ »اإلعدام من دون محاكمة« للزعيم 
اإلسالمي املتطرف محمد يوسف بعيد توقيفه اثر معارك 

بني متطرفني وقوات األمن.
وصرح رئيس رابطة حقوق االنســــان شــــاماكي غاد 
بيتر لوكالة فرانس برس »ما كان الداعي لقتل شــــخص 
فور توقيفه؟ كان من احلري اســــتجوابه لتفادي تكرار 
ما قد شهدناه«. وتابع »كل املنظمات املدافعة عن حقوق 
اإلنسان تندد بكل اشــــكال التصفية من دون محاكمة«. 
وقتل 600 شخص على األقل خالل مواجهات استمرت من 
األحد الى اخلميس بني إســــالميني متطرفني من مجموعة 
»بوكو حرام« )التربية الغربية حرام( التي يتزعمها محمد 
يوســــف وقوات األمن في 4 واليات في شمال نيجيريا. 
ونددت رابطة حقوق اإلنسان بلجوء احلكومة الى العنف 
لقمع اإلسالميني، مشــــيرة الى احتمال سقوط قتلى بني 
املدنيني عن طريق اخلطأ. وأوضح بيتر »من غير املمكن 
ان يتعرف اجلنود الى الناشطني احلقيقيني. وذلك يعني 

بوضوح ان مدنيني قتلوا أيضا«.
وأشارت الشرطة الى ان محمد يوسف )39 عاما( قتل 

بينما كان يحاول الهرب بعيد اعتقاله من قبل اجليش.


