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حممد مزيد

غينيا.. �شهية الفقراء 
لل�شلطة

عندما تويف الرئي�س الغيني الن�سانا كونتي يف عام 2008 
اجتهت هذه البالد االفريقية الواقعة على املحيط االطل�سي 
منها  تخرج  ومل  فيها  فدخلت  املظلمة،  العنف  اأن��ف��اق  اىل 

بعد.
منظرو ال�سيا�سة والفكر ال�سيا�سي مل يفطنوا يف قراءتهم 
ان تتحول القارة اىل مهرجان لالنقالبات الع�سكرية، لذلك، 
"الفقرية" ح�ساريًا ومعرفيًا،  فاأن اية قراءة  الأحد بلدانها 
و"الغنية" باملعادن والرثوات الطبيعية، �ستخرج دائما عن 

اجلوهر الكامن يف احلياة االفريقية.
ع�سكري،  بانقالب  ال�سلطة،  ت�سلم  الرئي�س،  هذا  وفاة  بعد 
واعلن  ك��ام��ارا  دادي�����س  مو�سى  ي��دع��ى  اجلي�س  يف  نقيب 
العمل  واأوق��ف  احلريات،  و�سادر  ف��ورًا،  العرفية  االحكام 
والنقابية، و�سكل جمل�سًا  ال�سيا�سية  بالد�ستور واالن�سطة 
الدميقراطية  للتنمية  القومي  "املجل�س  با�سم  ا�ست�ساريًا 

ي�سم ع�سكريني ومدنيني الدارة �سوؤون البالد .
البالد، كما  ليلي يف انحاء  قادة االنقالب عن حظر  واعلن 
الراحل  كونتي  حلكومة  املوالية  للقوات  ان���ذارا  وجهوا 
اىل  عودتهم  ملحاولة  مرتزقة  ا�ستخدام  اىل  اللجوء  م��ن 

ال�سلطة.
 " لوجوده  م�سداقية  االنقالبي  النقيب  هذا  يعطي   ولكي 
اال�ستمرار يف احلكم اكرث من  نيته  "اأعلن عدم  ال�سلطوي 
عامني، اىل حني اجراء االنتخابات الرئا�سية النزيهة بنهاية 
للرئا�سة  نف�سه  تر�سيح  عن  اأعلن  عندما  لكنه   .2010 عام 
فانطلقت  وخ��ارج��ه  الغيني  البيت  داخ��ل  ال��دم��اء  حتركت 
االحتجاجات وو�سلت اىل تخوم البيت الرئا�سي، عندئذ، 

فتحت النريان و�سقط الع�سرات من القتلى كدفعة اأوىل.
ومل يتوان اجلي�س املوايل لقادة االنقالب عن الذهاب اىل 
اق�سى مدى من العنف حني قاموا باغت�ساب الن�ساء وزج 
كل  يف  تتكرر  الق�سة  ان  ظننا  يف  املعتقالت.  يف  االالف 
انحاء البالد االإفريقية، هناك على الدوام معار�سون للحكم 
الدوام  قوات جاهزة لالنق�سا�س  الع�سكري، وهناك على 
ينزف يف  الدم  ان بحرًا من  املعار�سني.. واحل�سيلة  على 

ال�سوارع، لتاأكيد �سهوة ال�سلطة.
تقول منظمات حقوق االن�سان ان قوات اجلي�س حا�سرت 
50 األفًا يف تظاهرة اقيمت يف ملعب ريا�سي احتجاجًا على 
تقارير تفيد باعتزام النقيب )كمارا( تر�سيح نف�سه للرئا�سة. 
فرن�سا من جهتها والتي تعد )ويل نعمة( غينيا، اأعلنت عن 
تعليق تعاونها الع�سكري مع ال�سلطات يف غينيا، وو�سف 
وزير خارجيتها كو�سنري قمع التظاهرات باأنه عمل "دموي 
وبربري"!  يف حني علق االحتاد االإفريقي ع�سوية غينيا 
م�ستجدات  اآخ��ر  وكانت  الد�ستورية،  احلياة  ع��ودة  حلني 
الو�سع ما نقل عن غ�سب وا�سنطن و�سدمتها مما يح�سل 
يف هذا البلد، وقالت وزيرة اخلارجية االأمريكية، هيالري 
اأعمال  م��ن  وغا�سبة  م�سدومة  وا�سنطن  اإن  كلينتون، 
لتجمع  قمع اجلي�س  اأعقاب  �سهدتها غينيا يف  التي  العنف 

املعار�سة.
هنا ن�ساأل، اىل اأي مدى تبقى �سهوة االنقالبيني م�ستفحلة 

يف اقتياد ال�سلطة من اذنيها اىل تخوم الفاجعة؟
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وا�شنطن/ الوكاالت 
وثيقة  ان  االرب��ع��اء  ام�س  �سحفية  تقارير  ذك��رت 
اىل  ا�سارت  افغان�ستان  يف  املتحدة  لالمم  داخلية 
الرئا�سية  االنتخابات  خ��الل  كبرية  غ�س  عمليات 
يف  الناخبني  ع��دد  ان  اذ  اب   20 يف  ج��رت  ال��ت��ي 
ع��دد بطاقات  اق��ل بكثري من  ك��ان  ال��والي��ات  بع�س 
�سرية  وثيقة  اىل  ال�سحيفة  وا�ستندت  االق���راع. 
يف  امل��ت��ح��دة  االمم  بعثة  رئي�س  ح���وزة  يف  ك��ان��ت 
كابول الرنوجي كاي ايدي الذي اكد انه يف واليات 
عدة فاز فيها الرئي�س املنتهية واليته حميد كرزاي 
جتاوز عدد البطاقات امل�سجلة احيانا عدد الناخبني 

ب100 الف.
ويف والية هلمند اجلنوبية حيث �سجلت 134804 
بطاقة اقراع منها 112873 للرئي�س كرزاي تعترب 
�سوتوا  فقط  �سخ�س  ال��ف   38 ان  املتحدة  االمم 
اجلنوبية  باكتيكا  والي��ة  ويف  اب.   20 يف  فعليا 
امل�ستقلة  االفغانية  االنتخابية  اللجنة  احت�سبت 
لكرزاي، يف حني  212405 بطاقة منها 193541 
كان  �سوتوا  الذين  عدد  ان  املتحدة  االمم  اعتربت 
ف��از بها  ع��دة  ال��ف ناخب فقط. ويف والي��ات   350
قالت  الرئي�سي  ك���رزاي  خ�سم  عبدالله  عبدالله 
من  اكرب  كانت  الفعلية  امل�ساركة  ان  املتحدة  االمم 

م�سوؤولون حمليون. ويف والية  �سجلها  التي  تلك 
الناخبني  ع��دد  املتحدة  االمم  ق��درت  )�سمال(  بلخ 
اظهرت  الر�سمية  النتائج  ان  حني  يف  الفا  ب450 
297557 بطاقة فقط. وادت اتهامات التزوير اىل 
ح�سول انق�سامات يف �سفوف بعثة االمم املتحدة 
ال�سابق  ال��ث��اين  ال��رج��ل  وات��ه��م  افغان�ستان.  يف 
من  موؤخرا  اقيل  ال��ذي  غالربيث،  بير  البعثة  يف 
عمليات  عن  معلومات  ك�سف  برف�س  ايدي  مهامه، 
�سحيفة  االح��د  ن�سرته  مقال  ويف  ه��ذه.  التزوير 
من   %30" ان  غالربيث  راأى  بو�ست"  "وا�سنطن 
بطاقات االقراع ل�سالح كرزاي مزورة". من جهة 

اخرى اعلنت وزارة الدفاع اال�سبانية مقتل جندي 
ا�سباين وا�سابة خم�سة اآخرين االربعاء يف انفجار 
لغم يف افغان�ستان. وقال متحدث با�سم الوزارة ان 
يف  وج��اء  اآخرون".  خم�سة  وج��رح  قتل  "جنديا 
انفجر  "لغما  ان  االرك���ان  رئا�سة  عن  �سادر  بيان 
باآلية مدرعة قرب �سياح و�سان قرب هراة )غرب( ما 
اوقع قتيال وخم�سة جرحى". وقالت و�سائل اعالم 
مدرعة  اآلية  منت  على  كانوا  اجلنود  ان  ا�سبانية 
لنقل اجلنود عندما مرت فوق لغم يف والية هراة 
)غرب(. والقتيل جندي برتبة كابورال وهو �سابع 
افغان�ستان  يف  هجوم  يف  ي�سقط  ا�سباين  جندي 

منذ 2002. والكتيبة اال�سبانية منت�سرة يف البالد 
يف اطار قوة اي�ساف التابعة حللف �سمال االطل�سي 
وقوامها 1230 ع�سكريا منها 450 ب�سورة موقتة 
احلكومة  وواف��ق��ت  االفغانية.  االنتخابات  لفرة 
جنديا   220 ار�سال  على  ايلول   11 يف  اال�سبانية 
الع�سكريون  وتعر�س  افغان�ستان.   اىل  ا�سافيا 
اال�سبان يف افغان�ستان لهجمات عدة يف اال�سابيع 
ت�سرين  مقتل جنود يف  اآخرها اىل  املا�سية وادى 
الثاين 2008. وقالت االذاعة اال�سبانية ان وزيرة 
اىل  االرب��ع��اء  �ستتوجه  ت�ساكون  ك��ارم��ي  ال��دف��اع 

افغان�ستان وهي معلومات مل توؤكدها الوزارة.

بكني/ اف ب 
كبار  م��ن  الع�سرات  ت��ورط  الف�سائح  ه��ذه  وك�سفت 
نائب  راأ�سهم  على  الق�سائي،  ال�سلك  يف  امل�سوؤولني 
ف�ساد،  ق�سايا  يف  العليا،  للمحكمة  ال�سابق  الرئي�س 
مبكافحته  ال�سينية  احلكومة  تعهدت  مو�سوع  وهو 

جديا.
ال�سابق  الرئي�س  اي�سا وين جيانغ،  املتورطني  ومن 
�سوجنينغ،  ل�سرطة  ال�سابق  الرئي�س  ونائب  للق�ساء 

املدينة ال�سخمة الواقعة يف جنوب غرب البالد.
ويعتقد ان وين )54 عاما( جمع ثروة تقدر بحواىل 
ي��ورو( عرب ر�ساوى  ي��وان )10 ماليني  مليون   100

ح�سل عليها مقابل حمايته لعدد من كبار املجرمني.
ويقول املحامي امللتزم يف ق�سية مكافحة الف�ساد مو 
رئي�س  نائب  مثل  انا�س  يكون  "عندما  انه  �ساوبينغ 
مدى  اكت�ساف  عندها  ميكن  فا�سدين،  العليا  املحكمة 

ف�ساد النظام الق�سائي يف ال�سني".
وا�ساف املحامي، الذي توىل مكتبه الدفاع عن العديد 
تلقوا  او  ارا�سيهم  �سودرت  الذين  اال�سخا�س  من 

تعوي�سات بخ�سة، ان "امل�سكلة �سديدة اخلطورة".
مكافحة  بجعل  تعهدت  ال�سينية  احلكومة  ان  غ��ري 
قائمة  املدرجة على  اال�سا�سية  املوا�سيع  الف�ساد احد 
اولوياتها، وهو مو�سوع يهدد ا�س�س �سرعية احلزب 

ال�سيوعي احلاكم.
االعلى  املمثل  املا�سي  ال��ع��ام  ا�سبح  ال���ذي  ووي���ن، 
للق�ساء يف �سوجنينغ بعدما ام�سى 16 عاما يف �سلك 
من  �سخمة  ل�سبكة  احلماية  بتوفري  متهم  ال�سرطة، 
احلكوميني  وامل�سوؤولني  واملجرمني  االعمال  رج��ال 
مليون   30 م��ن  اك��رث  يقطنها  التي  البلدية  ه��ذه  يف 

ن�سمة.
اعمال  �سملت  فقد  الر�سمية  وبح�سب و�سائل االعالم 
الف�ساد التي تورط فيها هذا امل�سوؤول ميادين �ستى، 
القمار  ال��ن��ق��ل وال��ع��اب  ال��ع��ق��ارات اىل و���س��ائ��ل  م��ن 

والدعارة والربا.
حواىل  الق�سية  ه���ذه  يف  ب��ه��م  امل�ستبه  ع���دد  وب��ل��غ 
2000 �سخ�س بينهم 20 م�سوؤوال بلديا على االقل مت 
التحقيق معهم وداهمت ال�سرطة مقارهم، بينهم جانغ 

تاو نائب رئي�س املحكمة العليا يف �سوجنينغ.
وكتبت �سحيفة "�سبيبة ال�سني" ان "ما ي�سدم اكرث 
باملافيا ورجال  التي تربط وين جيانغ  العالقات  يف 
امل�سوؤولني  جميع  لعبه  ال���ذي  ال����دور  ه��و  اع��م��ال، 

الر�سميني على كل امل�ستويات".
وا�سافت انه "لو مل تكن هناك هذه ال�سبكة الوا�سعة 
من امل�سوؤولني القامة ج�سور توا�سل، ملا كانت لوين 
املظلة  ه��ذه  ت��وف��ري  على  وال��ق��درة  ال�سلطة  جيانغ 

احلمائية".
وبعيد افت�ساح امر وين، طرد احلزب ال�سيوعي من 
لرئي�س  ال�سابق  النائب  �سونغيو،  هوانغ  �سفوفه 
املحكمة العليا يف ال�سني اثر اقالته من من�سبه بتهمة 

االخالل بواجباته.
ويعتقد ان هوانغ )51 عاما( �ساهم يف ت�سوية ق�سية 
عقارية قيمتها 400 مليون يوان مقابل ر�سوى كبرية 
نهاية الت�سعينيات، يوم كان ي�سغل من�سبا يف اقليم 
غ��وان��غ دون���غ اجل��ن��وب��ي وه���و اح���د اث���رى االقاليم 

ال�سينية واكرثها حركة.

"�سيتي  ج���ام���ع���ة  م����ن  ت�����س��ي��ن��غ  ج������وزف  وي���ع���ل���ق 
ال�سني  "م�سكلة  ان  كونغ  هونغ  يف  يونيفر�ستي" 
وجود  بعدم  مرتبط  والف�ساد  الف�ساد،  هي  الكربى 

اآليات للمراقبة والتوازن يف ال�سلطة".
وي�سيف ان "هذا االمر مرده اىل ان احلزب يريد ابقاء 
�سيطرته املطلقة على ال�سلطة وهو لي�س م�ستعدا الخذ 
حلقة  فهي  وبالتايل  ال�سلطة،  هذه  تقل�س  اج��راءات 
مفرغة ال ت�سمح لهم مبكافحة الف�ساد بطريقة فعالة".

ال�سينية  ال�سلطات  ف��ان  االع���الم  و�سائل  وبح�سب 
مل تتخذ اي اج��راءات يف هذا االطار من مثل ارغام 
امل�سوؤولني على الك�سف عن ثرواتهم او منع توظيف 

اقاربهم.
ويقر جوزف ت�سينغ بان مثل هذا االمر ي�ساعد على 
حتقيق ال�سفافية ولكنه يوؤكد باملقابل ان �سحافة اكرث 
باال�سافة  ال��دور،  هذا  ت��وؤدي  ان  اي�سا  حرية ميكنها 
اىل برملان يتمتع ب�سالحيات اكرب تتيح له ان يكون 
اكرث من جمرد جمل�س دوره امل�سادقة على القرارات 

ال�سادرة عن القمة.

ال��ق�����ش��اء ال�����ش��ي��ن��ي اأم�����ام حت����دي ت��ط��ه��ر ن��ف�����ش��ه م���ن ال��ف�����ش��اد 

خ���ال ال��ع��ق��ود ال��ث��اث��ة 
املال  �شهوة  دفعت  الفائتة 
ال�شينيني  م���ن  ال��ك��ث��ر 
ملتوية  ط��رق  �شلوك  اىل 
لتحقيق الث�روة، مبن فيهم 
عدد من كبار امل�شوؤولني يف 
ب��داأ  ال���ذي  الق�شاء  �شلك 
نف�شه  ع��ن  ينف�س  ال��ي��وم 
انك�شاف  اثر  الف�شاد  غبار 

�شل�شلة ف�شائح.

 وثيقة م�ن االأم�م املتح�دة ت�ؤك�د التزوي�ر ف�ي االنتخاب�ات 
الرئا�شية االفغانية 

هنديتان على حدود ك�شمري .. )ا.ف.ب(             

 �شريناغار/ اف ب 
ال�سيادة  ي��ح��ارب��ون  م�سلمني  متمردين  خم�سة  قتل 
ك�سمري  من  الهندي  الق�سم  يف  االربعاء  ام�س  الهندية 
خالل مواجهات مع اجلي�س، كما اعلن م�سدر ع�سكري. 
لوكالة  برار  جاي.ا�س.  اجلي�س  با�سم  املتحدث  وقال 
قتلوا  مفر�سني  متمردين  ارب��ع��ة  ان  بر�س  فران�س 
لل�سطر  املحاذيتني  وب��ارام��وال  ك��وب��وارا  والي��ت��ي  يف 

الباك�ستاين من ك�سمري.
واو�سح ان "املعارك اندلعت بينما كان اجلنود ي�سنون 
اثر ورود  للمتمردين  هجوما على خمباأين مفر�سني 

معلومات دقيقة عن وجودهما".
منطقة  يف  خام�سا  متمردا  قتل  اجلي�س  ان  وا���س��اف 
حرجية تبعد حواىل 20 كلم عن �سريناغار، العا�سمة 

ال�سيفية لك�سمري الهندية.

اىل  ومق�سومة  الهيمااليا  يف  تقع  منطقة  وك�سمري 
واالخ���ر  ال��ه��ن��د  الدارة  يخ�سع  اح��ده��م��ا  ���س��ط��ري��ن، 
من  الهندي  ال�سطر  ي�سهد   1989 ومنذ  لباك�ستان. 
عن  ا�سفرت  ا�سالمية  انف�سالية  مت��رد  حركة  ك�سمري 
ال�سلطات  بح�سب  قتيل  ال���ف   47 م��ن  اك���رث  ���س��ق��وط 
حقوق  عن  ال��دف��اع  جمموعات  بح�سب  الفا  و�سبعني 

االن�سان.
كبري  �سكل  يف  ك�سمري  يف  العنف  وت��رية  وتراجعت 
بعدما بداأ اجلاران النوويان املتنازعان على ال�سيطرة 

على ك�سمري، حمادثات �سالم يف 2004.
اال ان عملية ال�سالم توقفت اثر اعتداءات بومباي التي 
نفذتها يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2008 جمموعة من 
العا�سمة  املقاتلني اال�سالميني املت�سددين يف بومباي 

االقت�سادية للهند وخلفت 166 قتيال.

مقتل خم�شة متمردين مفرت�شني 
يف ك�شمر الهندية 

رانغون/ ا ف ب
ت�سي  �سو  اون��غ  املعار�سة  التقت 
وللمرة  االرب���ع���اء  ام�����س  جم����ددا 
ايام،  خم�سة  غ�سون  يف  الثانية 
بينها  ال���ع���الق���ات  م��ك��ل��ف��ا  وزي�����را 
احلاكم  الع�سكري  املجل�س  وب��ني 
م�سوؤول  اف��اد  ما  على  بورما،  يف 
هويته.  ك�سف  ع��دم  طلب  بورمي 
فران�س  لوكالة  امل�سدر  واو�سح 
بر�س ان املباحثات بني املعار�سة 
العمل و�سابط  ت�سي ووزي��ر  �سو 
ال�سلطات  وب��ني  بينها  االت�����س��ال 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ا���س��ت��م��ر ل��ن��ح��و 30 
التابعة  ال�سيافة  دار  يف  دقيقة 

للحكومة.

الوزير  التقت  ت�سي  �سو  وك��ان��ت 
ل��ل��م��رة االوىل  امل��ا���س��ي  ال�����س��ب��ت 
وغداة   ،2008 الثاين  كانون  منذ 
ران����غ����ون  يف  حم���ك���م���ة  رف���������س 
املعار�سة  ب��ه  ت��ق��دم��ت  ا�ستئنافا 
لل�سالم  ن��وب��ل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زة 
احلكم  على  فيه  احتجت  وال���ذي 
اجلربية  ب��االق��ام��ة  اآب  يف  عليها 

ملدة 18 �سهرا ا�سافية. 
الذي  الوقت  يف  اللقاءان  وياأتي 
اال�سبوع  وا���س��ن��ط��ن  ف��ي��ه  ب����داأت 
ال�سلطات  م��ع  مباحثات  املا�سي 
اكرث  منذ  للمرة االوىل  الع�سكرية 

من ع�سر �سنوات. 
اوف  اليت  "نيو  �سحيفة  واك��دت 

اول  ان  االحد  ميامنار" الر�سمية 
الكرونية  ر���س��ال��ة  اث���ر  مت  ل��ق��اء 
ثان  ل��ل��ج��رنال  ت�سي  �سو  بعثتها 
ميكن  ك��ي��ف  فيها  وذك����رت  ���س��وي 
من  االف���ادة  الع�سكري  للمجل�س 

رفع العقوبات الغربية. 
موقعها  على  ال�سحيفة  وذك���رت 
الدولة  "جمل�س  ان  االل��ك��روين 
الر�سمي  )اال�سم  والتنمية  لل�سالم 
للمجل�س الع�سكري( تلقى الر�سالة 
االول/ ت�����س��ري��ن  م���ن  االول  يف 

اكتوبر. 
اىل   )...( الوزير  توجه  وبالتايل 
�سان  اون��غ  م��ع  ران��غ��ون واجتمع 

�سو ت�سي". 

ا�ستئناف  مي��ه��د  ان  وي��ف��ر���س 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��ني  احل����وار 
ال�سالحات  الع�سكري  واملجل�س 
عليه  ت��وؤث��ر  ال  ب��ل��د  يف  �سيا�سية 
املعار�سة  ورح��ب��ت  ال��ع��ق��وب��ات. 
اوباما  ادارة  ب��ق��رار  ال��ب��ورم��ي��ة 
بانها  حماميها  خالل  من  وابلغت 
ت��دع��م احل�����وار غ���ري امل�����س��روط. 
بتنظيم  الع�سكري  املجل�س  ووعد 
االوىل  هي   2010 يف  انتخابات 

منذ 1990. 
الوطنية من اجل  الرابطة  وكانت 
�سو  تتزعمها  التي  الدميوقراطية 
ت�سي فازت يف االق��راع من دون 

ي�سمح لها مبمار�سة احلكم.

املعار�شة �ش� ت�شي تلتقي جمددا وزيرا يف املجل�س الع�شكري 
احلاكم بب�رما 

ا�شطنبول/ الوكاالت 
ام�س  ا���س��ط��ن��ب��ول  ال�����س��رط��ة يف  ا���س��ت��خ��دم��ت 
خراطيم  التوايل  على  الثاين  لليوم  االربعاء 
و�سيارات  ل��ل��دم��وع  امل�����س��ي��ل  وال���غ���از  امل���ي���اه 
على  يحتجون  متظاهرين  لتفريق  م�سفحة 
اللذين  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق 
العا�سمة  يف  ال�سنوية  اجتماعاتهما  يعقدان 

الركية.
وهجمت قوات ال�سرطة على نحو 300 متظاهر 
جتمعوا يف حي بنغالتي على ال�سفة االوروبية 

من ا�سطنبول وهم يهتفون "ارحل يا �سندوق 
النقد الدويل هذا العامل ملكنا" وكانوا يريدون 
ب�سع  يبعد  الذي  االجتماع  مركز  اىل  التوجه 
بح�سب  التظاهرة،  موقع  ع��ن  االم��ت��ار  مئات 
مرا�سل وكالة فران�س بر�س. ورد املتظاهرون 
اق�سى  منظمات  واع�ساء  ملثمني  ومعظمهم 
الي�سار والفو�سويني، برمي احلجارة وكرات 

معدنية مبقاليع.
وقامت ال�سرطة باعتقال بع�س املتظاهرين.

وكانت �سرطة ا�سطنبول تدخلت بقوة الثالثاء 

بعنف  يحتجون  ك��ان��وا  متظاهر  ال��ف��ي  ���س��د 
الدوليتني  املاليتني  املوؤ�س�ستني  اجتماع  على 

واعتقلت نحو 80 منهم.
كان  العمر  م��ن  ع��ام��ا   55 يبلغ  رج��ل  وت���ويف 
قلبية.  �سكتة  اث��ر  وذل��ك  التظاهر  منطقة  يف 
ل�سندوق  ال�سنوية  االجتماعات  واختتمت 
النقد الدويل والبنك الدويل التي بداأت ر�سميا 

الثالثاء، اليوم االربعاء.
و1600  ���س��رط��ي  اآالف  ع�����س��رة  ن��ح��و  وت���وىل 

حار�س مهمة توفري االمن لالجتماعات.

وا�شنطن / الوكاالت 
ق����ال����ت وزي����������رة اخل����ارج����ي����ة 
كلينتون،  هيالري  االأمريكية، 
اإن وا�سنطن م�سدومة وغا�سبة 
�سهدتها  التي  العنف  اأعمال  من 
اجلي�س  قمع  اأع��ق��اب  يف  غينيا 

لتجمع املعار�سة.
وقالت جمعيات حقوق االإن�سان 
بني  ال���دام���ي���ة  امل���واج���ه���ات  اإن 
خلفت  وامل��ع��ار���س��ني  اجل��ي�����س 

مقتل اأكرث من 150 �سخ�سا.
موؤمتر  خالل  كلينتون  واتهمت 
عنا�سر  وا�سنطن  يف  �سحفي 
يف اجلي�س الغيني بالتورط يف 
اأعمال قتل ع�سوائية واغت�ساب 

طالت بع�س املعار�سني.
واأملحت اإىل اأن القيادة يف غينيا 
باعتذار  الغيني  لل�سعب  مدينة 
االإدارة  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ع��م��ي��ق، 
اإج����راءات  �ستتخذ  االأم��ري��ك��ي��ة 

منا�سبة �سد احلكومة الغينية.
وك�����ان زع���م���اء امل���ع���ار����س���ة قد 
مباحثات  يجروا  لن  اإنهم  قالوا 
بهدف  احل��ك��وم��ة  م���ع مم��ث��ل��ي 
التي  ال�سيا�سية  االأزم�����ة  ح��ل 
تع�سف بها حتى يتنحى رئي�س 
النقيب  الع�سكرية،  احلكومة 
م��و���س��ى دادي�������س ك���م���ارا، من 

من�سبه.

كلنت�ن : 
وا�شنطن غا�شبة 

من م�شت�ى 
العنف يف غينيا

ال�شرطة الرتكية ت�اجه متظاهرين بخراطيم املياه 
والقنابل امل�شيلة للدم�ع 

بي�شاور/ الوكاالت 
اكد اجلي�س الباك�ستاين انه قتل ام�س االربعاء قياديا كبريا 
يف حركة طالبان يف وادي �سوات �سمال غرب البالد، حيث 
ي�سن اجلي�س منذ الربيع هجوما وا�سع النطاق على املقاتلني 
اال�سالميني املرتبطني بتنظيم القاعدة. وقال اجلي�س ان نزار 
احمد، وا�سمه احلركي غازي بابا، هو من بني 15 مطلوبا من 
بني ابرز القياديني يف احلركة املتمردة التي يتزعمها موالنا 
الله والتي جنحت �سيف 2007 يف فر�س �سيطرتها  ف�سل 
�سياحيا  معلما  م�سى  م��ا  يف  ك��ان  ال��ذي  ال���وادي،  ه��ذا  على 
مهما يف البالد. ور�سدت ال�سلطات جائزة مقابل راأ�س هذا 
امليجور م�ستاق  الف يورو. واو�سح  القيادي تزيد عن 80 

خان املتحدث املحلي با�سم اجلي�س لوكالة فران�س بر�س ان 
نزار احمد قتل يف تبادل الطالق النار مع اجلي�س الذي طوق 

منزله يف �ساحية مينغورا، عا�سمة اقليم �سوات، العتقاله.
من  العديد  قتل  او  اعتقال  يف  الباك�ستاين  اجلي�س  وجنح 
تعلن  والتي  الله  ف�سل  يتزعمها  التي  طالبان  حركة  ق��ادة 
والءها لتنظيم القاعدة، اال ان زعيم احلركة ال يزال متواريا 
حركة  متمردي  مع  طويال  تفاو�ست  وبعدما  االن��ظ��ار.  عن 
طالبان، وو�سل بها االمر حد القبول مبطلب طالبان تطبيق 
اباد  ا�سالم  اختارت  �سوات،  وادي  يف  اال�سالمية  ال�سريعة 
عليها  و�سنت  املتمردة  احلركة  �سد  الع�سكري  احلل  موؤخرا 

يف ني�سان هجوما وا�سعا، ب�سغط من وا�سنطن.

اجلي�س الباك�شتاين يعلن مقتل قيادي يف حركة 
طالبان يف وادي �ش�ات 


