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أكاديميون إيرانيون يطالبون السلطات
بالتحقيق في "انتحار" ناشط بيئي بالسجن
طه���ران -أ ف ب :طالب كبار األكاديميين والمدافعين
عن حقوق االنس���ان االيرانيين أمس الحكومة بالتحرك
بع���د إعالن الس���لطات "انتحار" ناش���ط بيئ���ي بارز في
السجن.
وأعرب كثي���رون عن غضبهم لوف���اة االيراني-الكندي
كاووس س���يد إمام���ي ( 63عاما) في الس���جن ،علما بانه
أحد أكثر االس���اتذة المرموقين في جامعة اإلمام صادق
وأسس "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية".
في ه���ذه االثناء ،نش���ر نائب رئي���س منظمة حماية
البيئة في ايران كاوه مدني الذي عينه الرئيس حس���ن
روحاني العام الماضي تسجيال مصورا بدا بمثابة تأكيد
أنه اعتقل بدوره لمدة وجيزة خالل األيام األخيرة.
ودفعت وفاة إمامي الناش���ط الحقوقي االيراني عماد
الدي���ن باقي ،الذي س���جن عدة مرات ف���ي الماضي ،إلى
التعبير عن أسفه لعدم تناوله االنتهاكات التي تحصل
في السجون االيرانية.
وقال على موقع "تلغرام" "عندما س���معت هذه األنباء
ش���عرت بالذنب ألنني خوفا من أن يتم اس���تغاللها من
قبل أعداء ايران رفضت كش���ف المعاملة السيئة التي
تعرضت لها اثناء اعتقالي".
وأضاف "لو أننا جميعنا تحدثنا ،لعرفنا س���بب حدوث
كوارث من هذا النوع في السجون".
ُ
وأعلمت عائلة إمامي الجمعة بأنه انتحر في الس���جن
بعد أسبوعين من اعتقاله.
وذكر مسؤول قضائي األحد أن إمامي اعترف بارتكاب
جرائم متعلقة بتحقيق بش���أن التجس���س أس���فر عن
اعتقال سبعة اعضاء آخرين من منظمته غير الحكومية
المعنية بالحياة البرية.
ووجه���ت أربع جمعي���ات أكاديمية ب���ارزة تمثل أهم
الجامعات االيرانية رس���الة مفتوح���ة إلى روحاني دعت
فيها إلى "تحرك فوري وفعال للتحقيق بشكل جدي في
القضية ومحاسبة المؤسسات المرتبطة بهذه الخسارة
المؤلمة".
واعتب���رت الجمعيات األرب���ع أن "األخبار والش���ائعات
المرتبطة باعتقاله ووفاته غير قابلة للتصديق".
وفي وقت الحق ،كتب حس���ام الدين اش���نا ،مستشار

الرئيس ،عبر "تويتر" أنه يجب اإلشراف بشكل أكبر على
القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون والذي اصطدم مع
حكومة روحاني المعتدلة في الماضي.
وقال اش���نا "القضاة والمدع���ون والضباط والمحققون
ليس���وا معصومين وال خالين من العيوب" .وأضاف "من
الضروري اإلش���راف على طريقة تعاملهم مع المتهمين
بالطريقة نفسها التي يتم فيها اإلشراف على السلطة
التنفيذية".
وكتب في إش���ارة إلى المدعي العام الس���ابق س���عيد
مرتض���وي الذي دين عل���ى خلفية مقت���ل متظاهر في
الس���جن خالل احتجاجات العام " 2009يكفينا مرتضوي
واحد ،ال نريد آخر".
ولدى س���ؤاله عن الملف االثنين ،قال المتحدث باسم
السلطة القضائية غالم حسين محسني ايجائي لوكالة
"ايلنا" اإلصالحية "سمعت بأنه انتحر لكنني حتى اآلن ال
أملك معلومات عن التفاصيل .يجري التحقيق في هذه
الحادثة".
وبالت���وازي ،تواصلت التس���اؤالت ح���ول مدني ،نائب
رئيس منظمة حماية البيئة البالغ  37عاما ،وهو ناش���ط
مدافع عن المي���اه احتفت الحكومة به عندما عينته في
ايلول الماضي.
وأف���اد النائب اإلصالح���ي محمود صادق���ي عبر موقع
"تويتر" األحد أن المنظمة أبلغته بأن مدني اعتقل خالل
نهاية األسبوع.
لكن مس���ؤولين في المنظمة نفوا ذل���ك .إال أن مدني
نشر تسجيال مصورا مبهما عبر "انستغرام" االثنين لمح
خالله الى أنه واجهة "مشاكل" لم يحددها.
وقال "أش���كر جميع اصدقائي ومحب���ي الذين تابعوا
وضعي وآمل ب���أال يواجه أحد أي مش���اكل .أردت القول
إنني آمن".
وأض���اف أنه لم يكن ق���ادرا على الوص���ول إلى بريده
االلكتروني وحس���اباته على "تويتر" و"تلغرام" متداركا
"آمل بان تكون هذه المسألة قد حلت".
وقال "س���تمر هذه األمور وان شاء الله ،سيتم القضاء
عل���ى الفكر الضي���ق لنتمكن من تطوير بالدنا بش���كل
مستدام وتأمين بيئتنا للجيل المقبل".

العراق :البغدادي حي ويعالج
في مستشفى لداعش داخل سورية
بغداد -أ ف ب :أعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية
العراقية أن زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية"داعش" أبو
بكر البغ���دادي ما زال على قيد الحياة ويتلقى العالج
في مستش���فى للتنظي���م في المنطق���ة الصحراوية
الواقعة بشمال شرق سورية.
وقال رئيس خلية الصقور االس���تخبارية مدير عام
االس���تخبارات ومكافحة اإلرهاب ف���ي وزارة الداخلية
أب���و علي البص���ري في تصري���ح لصحيف���ة "الصباح"
العراقي���ة ،إن البغ���دادي يعاني من "كس���ور وجروح
خطيرة في س���اقه وجسمه منعته من المشي بمفرده
وأدخل مؤخرا إلى مشفى لداعش في منطقة الجزيرة
السورية".
وأكد البص���ري "تدهور الوضع الصحي والنفس���ي"
للبغدادي ،بناء على "معلوم���ات ووثائق من مصادرنا
المتغلغلة في جس���د الكيان اإلرهابي والتي ال يرقى
إليها الشك".
وأوضح المس���ؤول أن البغ���دادي "بات يعيش أيامه
األخيرة فضال عن إصابته بداء السكري".

ومنطقة الجزيرة السورية محاذية للحدود العراقية
حيث ال تزال تتزاجد فلول تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكانت الس���لطات العراقية نشرت األسبوع الماضي
قائم���ة لـ"قيادات اإلره���اب المطلوب���ة دوليا" ،وعلى
رأسها إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي،
المعروف بالبغدادي.
وكان الجيش الروس���ي أعلن ف���ي منتصف حزيران
 2017أنه يح���اول إثبات ما إذا كان البغدادي قتل في
غارة جوية روسية في سورية في أيار.
وبقي البغ���دادي الذي رصدت واش���نطن  25مليون
دوالر لم���ن يحدد مكانه أو يقتله ،متواريا عن األنظار،
وترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق
التي يس���يطر عليه���ا تنظيمه بين جانب���ي الحدود
العراقية والسورية.
لك���ن ف���ي األول من أيلول ،قال مس���ؤول عس���كري
أميركي كبير إن زعيم تنظيم الدولة االس�ل�امية على
قيد الحياة على االرجح ،وانه مختبىء في مكان ما في
وادي الفرات في الشرق السوري.

تركيا تحذر من "مرحلة حرجة" في العالقات مع واشنطن
اس���طنبول -أ ف ب :حذرت أنقرة امس واش���نطن من
أن العالق���ات بين البلدين العضوين في حلف ش���مال
األطلسي بلغت "مرحلة حرجة" يتوجب التعامل معها،
وذلك قبل أيام من محادثات مرتقبة مع وزير الخارجية
األميركي.
ويصل وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أنقرة في
وقت الحق هذا األس���بوع لعقد محادث���ات تهدف إلى
ايجاد مخرج في وقت أعربت واشنطن عن قلقها العميق
حيال العملية التركية ضد المقاتلين األكراد في سوريا
والتي أثارت توترا بين تركيا والواليات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في
تصريح���ات متلفزة من اس���طنبول إن "عالقاتنا وصلت
إل���ى مرحلة حرج���ة .إما أن يتم إصالحه���ا أو أن تنهار
بالكامل".
وأطلقت أنقرة الش���هر الماضي عملية عسكرية ضد
وحدات حماية الش���عب الكردية ف���ي منطقة عفرين
بشمال سورية.
وبينما تعتب���ر تركيا حزب الش���عوب الديموقراطي
واجهة سياس���ية لح���زب العمال الكردس���تاني الذي
تصنف���ه تركيا واالتحاد االوروب���ي والواليات المتحدة
"ارهابيا" ،فإن واشنطن تدعم المجموعة وتسلحها في
تصديها لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وتركيا ممتعضة كذلك جراء عدم تس���ليم واش���نطن
للداعية اإلس�ل�امي المقيم في والية بنس���يلفانيا فتح

الله غولن الذي تتهم���ه بالوقوف وراء محاولة االنقالب
التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان عام .2016
ودع���ت الوالي���ات المتحدة أنقرة إل���ى ضبط النفس
في عمليتها بعفرين .لكن األخيرة طلبت من واشنطن
س���حب قواتها من مدين���ة منبج الخاضعة لس���يطرة
وح���دات حماية الش���عب ف���ي وقت تهدد بتوس���يع
عمليتها لتشمل المناطق الواقعة شرق عفرين.
ودعا تشاوش أوغلو واشنطن إلى "القيام بما يلزم في
منبج".
وأضاف أن المحادثات مع تيلرس���ون س���تتطرق إلى
إعادة بناء "الثقة التي دمرت" متهما واشنطن بارتكاب
"أخطاء جس���يمة" في ما يتعلق بغولن ووحدات حماية
الشعب الكردية.
وقال "لدين���ا توقعات واضحة أعربن���ا عنها مرارا ال
نريد وعودا ،نريد أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة".
وزار مستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي
هربرت ريموند ماكماستر اسطنبول خالل عطلة نهاية
األسبوع للقاء المتحدث باسم اردوغان ومستشاره في
السياس���ة الخارجية ابراهيم كالي���ن ،وفقا لما أعلنت
الرئاسة التركية األحد.
وأفادت الرئاس���ة أنهما أكدا على "عالقات الشراكة
االس���تراتيجية البعيدة المدى بي���ن تركيا والواليات
المتحدة وسبل تطوير الحرب المشتركة على اإلرهاب
بجميع أشكالها".

استئناف محاكمة صحافيين في تركيا بتهمة االنقالب
اس���طنبول -أ ف ب :استؤنفت امس ،في اسطنبول
محاكم���ة صحافيين أت���راك مش���هورين متهمين
بالضل���وع في محاولة االنقالب الت���ي جرت في تموز
 ،2016مع توقع صدور الحكم في نهاية األسبوع.
وبدأت المرحل���ة األخيرة من محاكمة الش���قيقين
أحمد ومحم���د الت���ان والصحافية نازل���ي إيليجاك
وأربع���ة متهمين آخرين قبيل الظه���ر ،على ما أعلن
على تويتر وعلى موقع "بي "24المتخصص في حرية
الصحافة.
وطالب المدعي العام في كانون األول بالسجن مدى
الحياة بحق الصحافيين الذين تتهمهم الس���لطات
التركية بصورة خاصة بـ"محاولة إس���قاط الحكومة"

و"محاولة اإلطاحة بالنظام الدستوري".
غير أن مؤيدي الصحافيين يرفضون هذه المزاعم
إذ يتهم الش���قيقان ألت���ان والصحافي���ة إيليجاك
بتوجيه "رس���ائل خفية" عشية محاولة االنقالب في
 15تموز/يوليو .2016
ومن المحتمل أن يصدر الحك���م بحق الصحافيين
بحلول ي���وم الجمعة ،بحس���ب م���ا أوردت الصحافة
التركية.
وكان���ت محكمة تركي���ة رفضت الش���هر الماضي
اإلفراج ع���ن محمد التان بالرغم من ص���دور قرار عن
المحكم���ة الدس���تورية اعتب���ر توقيف���ه "انتهاكا"
لحقوقه.
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السجن  21عامًا لوزير
عراقي سابق أدين بالفساد

القاهرة  -تيلرسون والرئيس السيسي خالل اجتماعهما في القاهرة ،أمس.

(أ.ف.ب)

تيلرسون :الوقت "مبكر جدًا" لمسار
دبلوماسي مباشر مع كوريا الشمالية
القاه���رة -أ ف ب :قال وزي���ر الخارجية االميركي ريكس
تيلرسون امس في القاهرة إنه "من المبكر جدا" الحديث
عن مس���ار دبلوماس���ي بين الوالي���ات المتح���دة وكوريا
الشمالية كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست".
تأت���ي تصريحات تيلرس���ون في اعق���اب محادثاته مع
نظي���ره المصري س���امح ش���كري والرئيس عب���د الفتاح
السيس���ي في القاهرة في مس���تهل جولته في الش���رق
االوسط.
وكان يش���ير الى ما نش���رته الصحيفة االميركية األحد
نقال عن نائب الرئيس االميركي مايك بنس بأن واش���نطن
مستعدة الجراء مباحثات مع بيونغ يانغ.
ونقلت واش���نطن بوس���ت عن بنس قوله "ل���ن تتوقف
الواليات المتح���دة وحلفاؤها عن فرض عقوبات قاس���ية
على نظام كيم جونغ اون حتى يتخذ خطوات واضحة نحو
نزع الس�ل�اح النووي ،لكن إدارة ترامب على استعداد االن
للجلوس والتحدث مع النظام مع استمرار حملة الضغوط".
ورد تيلرسون على سؤال صحافي عما نشرته الصحيفة
قائال "بالنظر إل���ى تعليقات نائب الرئيس االميركي حول
احتمال محادثات وما اذا كانت بداية لعملية دبلوماسية،
أعتقد أنه من المبكر جدا ان احكم" على ذلك.

وتاب���ع "لقد قلن���ا قبل ذل���ك إن األمر يع���ود إلى كوريا
الشمالية لتقرر متى تكون مس���تعدة لبدء (المحادثات)
معنا بش���كل ص���ادق وذات مغزى" ،مضيف���ا "انها (كوريا
الشمالية) تعرف الشروط الضرورية للتفاوض".
وأضاف تيلرسون "أعتقد أنه من المهم أن نتحرك قدما،
ونح���ن بحاجة حقا لب���دء محادثات تس���بق أي مفاوضات
رس���مية ،لتحديد م���ا إذا كانت األطراف على اس���تعداد
لالنخراط في امر مهم".
واعتب���ر ان م���ن الضروري "االس���تمرار في ع���زل كوريا
الشمالية اقتصاديا ودبلوماس���يا" ،وذلك في وقت كانت
واش���نطن قد حذرت من اخذ محاوالت بيونغ يانغ للتقارب
مع سيول على محمل الجد.
تتزامن التصريح���ات االميركية مع دع���وة زعيم كوريا
الشمالية السبت نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الى
قمة في بيونغ يانغ ،وفقا لما أعلنت سيول.
وقال بنس للصحافيين ف���ي طريق عودته الى الواليات
المتح���دة بعد حضوره افتت���اح دورة االلع���اب االولمبية
الش���توية في بيونغ تشانغ ،ان واش���نطن وسيول ما زالتا
ّ َ
متحدتي���ن ف���ي معارضتهم���ا للبرنامج الن���ووي لكوريا
الشمالية.

وزير الخارجية الهولندي في مأزق
بعد كذبه بشأن اجتماع مع بوتين
اله���اي -أ ف ب :وض���ع وزير الخارجي���ة الهولندي
هالبى زيلسترا نفس���ه في مأزق كبير أمس ،بعدما
اعترف بكذبه بش���ان حضوره اجتماعا مثيرا للجدل
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين قبل سنوات.
واعت���رف زيلس���ترا نهاية االس���بوع بأن���ه "خالفا
لمزاعم���ه الس���ابقة ،لم يكن موجودا ف���ي االجتماع
م���ع الرئيس الروس���ي" ،على ما نقل���ت صحيفة دي
فولكسكرانت المنتمية ليسار الوسط.
ويتس���بب هذا االمر بحرج لزيلس���ترا الذي يتوجه
اليوم لموسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي الفروف.
وكان زيلس���ترا ،عض���و ح���زب الش���عب الليبرالي
المحافظ الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء مارك روته،
وهو الحزب األبرز في االئتالف الحاكم ،اصر على أنه
حضر اجتماعا في منزل بوتي���ن قبل  12عاما حضره
ايضا المدير التنفيذي السابق لشركة شل غيروين
فان دير فير.
وقال أمام مؤتمر لحزب الشعب الليبرالي المحافظ
في ايار  2016إنه كان موجودا "في المقاعد الخلفية
كمساعد" خالل االجتماع الذي تحدث فيه بوتين عن
تعريف "روسيا الكبرى" ،على ما ذكرت الصحيفة.
وابلغ زيلس���ترا الحضور حينها "سمعت بوضوح ما
قاله بوتين عن فهمه لما تعنيه +روسيا الكبرى."+
وتابع أن "بوتين يود العودة إلى +روسيا الكبرى+

وإجابت���ه كانت أنها تتضمن روس���يا ،بيالروس���يا،
اوكرانيا ،ودول البلطيق".
لك���ن الوزي���ر البالغ  49عام���ا ّ
غير روايت���ه نهاية
االس���بوع ،إذ أبلغ صحيفة فولكسكرانت أنه لم يكن
ينبغي عليه الكذب في شأن حضوره االجتماع.
وق���ال "لم أكن ذكيا .كان علي أن اتصرف بش���كل
مختلف" ،متابعا أنه "استعار" القصة من شخص أخر
حضر االجتماع واخبره تصريحات الرئيس الروسي.
وأث���ار تعيي���ن زيلس���ترا ف���ي تش���رين األول
الفائت دهش���ة في هولندا بس���بب تواضع خبرته
الدبلوماسية.
وذكرت الصحيفة اليومية أن "مستشاري" زيلسترا
اس���تغلوا قصة حضوره االجتماع مع بوتين "لدحض
االنتقادات بشان افتقاده الخبرة الدبلوماسية".
وحين س���ألته الصحيفة لماذا كذب بشأن حضوره
االجتم���اع ق���ال الوزير إن���ه أراد "حماي���ة المصدر
الحقيقي" الذي حضر.
وام���س ،قال رئي���س ال���وزراء روت���ه إن "مضمون
(االجتم���اع مع بوتي���ن) صحيح ،لكن ل���م يكن على
(زيلس���ترا) أن يزعم أنه كان ف���ي مكان ما ،في حين
انه لم يكن ابدا فيه".
وأكد للصحافيين أن وزير خارجيته ال يزال يحظى
بالثقة إذ أن "جوهر القصة صحيح".

سلطات بورما ّ
تجرف بصورة نهائية عددًا
كبيرًا من القرى التي كان يسكنها الروهينغا
رانغ���ون -أ ف ب :ازالت الجراف���ات بصورة نهائية
عددا كبيرا من القرى المحروقة التي كان يس���كنها
الروهينغ���ا في غ���رب بورما في االي���ام األخيرة ،كما
ذكرت منظمات غير حكومية.
وتظهر ص���ورا نش���رها عل���ى ش���بكات التواصل
االجتماع���ي س���فير االتح���اد االوروب���ي ل���دى بورما
كريستيان شميت ،مناطق بأكملها سوتها الجرافات
باألرض.
ول���م يبق أي أثر م���ن هذه الق���رى المحروقة خالل
الحملة العس���كرية التي بدأت ف���ي آب  .2017حتى
االشجار قد اقتلعت.
وف���ي تغري���دة كت���ب الس���فير مع ه���ذه الصور
الملتقطة من مروحية خالل رحلة نظمتها السلطات
البورمية" ،نحلق فوق مزي���د من القرى التي دمرتها
الجرافات".
وتتهم االمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة
تطهير عرقية في غرب البالد حيث فر نحو  700الف
م���ن اقلية الروهينغا الى بنغالدش المجاورة منذ آب
.2017
وذك���رت كريس ليوا من مش���روع منظم���ة اراكان
غي���ر الحكومية الت���ي تحصي تح���ركات الروهينغا
المهاجرين ،ان "الروهينغ���ا اصيبوا بالصدمة الزالة
قراهم عن وجه االرض".
واضافت "يشعرون بأن آخر آثار وجودهم في هذه
المنطقة تتعرض للزوال".
وقال الج���ىء لهذه المنظمة غي���ر الحكومية "بعد
فصل االمطار ،س���يكون متعذرا التعرف الى المكان
الذي كنا نعيش فيه ،ألن كل شيء تم جرفه".
واوضح���ت ليوا ان بعض المس���اجد تعرض للجرف
ايضا ،كما حصل في قرية ميو ثو غيي.

واوضح الوزير البورمي ون ميات ايي لوكالة فرانس
ب���رس الخميس ،ان كل ذلك "ج���زء من خطة من اجل
العودة" .واكد "نضع خططا جديدة النشاء قرى" قبل
عودة الالجئين.
والوضع حرج في والية راخين ،ألن بورما وبنغالدش
ل���م تتمكنا م���ن التقيد بالمهل لع���ودة مئات آالف
الالجئين الروهينغا الى بورما.
وكان من المقرر حص���ول اولى عمليات العودة في
 23كانون الثاني ،بموجب اتفاق وقعه البلدان ،ونظر
إليه بحذر الخبراء والمنظمات غير الحكومية.
ويعتبر هؤالء ان الظروف لم تتوافر من اجل ايجاد
حل للتوتر ف���ي والية راخين ،ويطالب���ون بأن تكون
عمليات العودة على اساس طوعي فقط.
واعلن���ت بنغالدش االثنين انه���ا وقعت اتفاقا مع
المفوضية العليا لألمم المتحدة لش���ؤون الالجئين،
إلش���راكها في برنام���ج العودة ه���ذا ،حتى ال تتهم
بأنها اعادت الروهينغا الى بالدهم رغما عنهم.
ودع���ا س���كرتير الدول���ة البنغالدش���ي للش���ؤون
الخارجية ش���هريار الما الى التحلي بالصبر ،موضحا
ان دكا ال تريد اعادة الجئي���ن كما حصل لعدد كبير
من برامج العودة في السابق.
واضاف ان بنغالدش "تريد التأكد من ان الوضع في
بورما آمن وال يوجد اي خطر".
وأقر الجي���ش البورمي بأن جنودا وقرويين بوذيين
قتلوا عن سابق تصور وتصميم اسرى من الروهينغا،
وهذا اول اعتراف علني بانتهاك حقوق االنسان بعد
اشهر من النفي ،لكنه يبقى محدودا.
وم���ا زال الوص���ول ال���ى المنطق���ة محظ���ورا على
الصحافيين ،ما يؤكد صعوبة القيام بعمليات التحقق
من االتهامات بالقتل واالغتصاب والتعذيب.

بغ���داد  -أ ف ب :أص���درت محكمة عراقية حكمًا بالس���جن  21عامًا على وزير
التجارة الس���ابق عبد الفالح السوداني؛ في ثالث قضايا من أصل ثمان مقدمة
بحقه ،بحسب ما أفاد مسؤول حكومي عراقي وكالة فرانس برس ،أمس.
وقال المس���ؤول :إن محكمة النزاهة أدانت السوداني بثالث قضايا" ،اثنتان
بتهمة اإلهم���ال الوظيفي وحكمهم���ا  14عامًا ،والثالثة بتهمة االس���تغالل
الوظيفي وحكمها سبعة أعوام".
وكانت السلطات العراقية تسلمت السوداني المدان بقضايا فساد مالي من
اإلنتربول ،بعد اعتقاله في بيروت ،بأيلول الماضي.
وكانت الس���لطات اللبنانية اعتقلت السوداني في مطار بيروت على خلفية
مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية.
وأصدرت المحاكم العراقية عام  2012حكمًا غيابيًا بالس���جن  7سنوات على
السوداني إلدانته بقضايا فساد إداري ومالي.
ُ
وينتمي الس���وداني إلى حزب الدعوة -تنظيم الع���راق ،وانتخب عضوًا في
الجمعي���ة الوطنية العراقية عام  2005والت���ي انبثقت منها حكومة ابراهيم
الجعفري.
وتم اختيار الس���وداني لمنصب وزي���ر التربية في حكوم���ة الجعفري ،ثم
بعد انتخابات نهاية عام  ،2005اختير الس���وداني أيضًا لش���غل منصب وزير
التجارة.
ُّ
ً
كما أدين بإصدار أوامر أخرى بعدم تس���لم م���واد مجهزة إلى الوزارة ،فضال
ع���ن إصداره أوامر بعدم االلتزام بتعليمات مجلس الوزراء ،األمر الذي َّأدى إلى
إلحاق الضرر بالمال العام.

المعارضة في جنوب إفريقيا
تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة
الكاب -أ ف ب :طالبت المعارضة الجنوب افريقية امس ،بحل البرلمان
وباجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من االزمة السياسية الناجمة عن
رفض الرئيس جاكوب زوما االس����تقالة ،على رغم الضغوط التي يمارسه
عليه حزبه.
وأعلن زعيم التحال����ف الديموقراطي ،ابرز احزاب المعارضة ،موس����ي
مايمان ان "زوما انتهك الدستور".
واض����اف في مؤتمر صحاف����ي عقده مع قادة المعارض����ة اآلخرين في
الكاب (جنوب غرب) "يجب ان نتوصل الى حل البرلمان" واجراء انتخابات
جديدة.
وعق����د المؤتمر الوطني اإلفريقي الحاك����م اجتماعا امس في بريتوريا
"لوض����ع اللمس����ات االخيرة" على مصي����ر جاكوب زوما ،كما قال رئيس����ه
سيريل رامافوزا.
وتتوافر للمؤتمر الوطني االفريقي الوسائل القالة رئيس الجمهورية
ال����ذي رفض حتى االن االس����تقالة على رغم دعوات قي����ادة الحزب .لكن
جاكوب زوما ليس ملزما بموجب الدستور بامتثال لقرار مماثل.
واذا ما استقال جاكوب زوما ،فسيخلفه نائب الرئيس سيريل رامافوزا.
وقال رئيس الحزب الديموقراطي المس����يحي االفريقي كينيث ميشو
ف����ي المؤتمر الصحافي ان "المش����كلة ال تقتصر عل����ى جاكوب زوما ،انه
المؤتمر الوطني االفريقي".
وشدد على أنه "من المهم ان يتم حل البرلمان وان نبدأ من الصفر .ألنه
اذا ما اس����تبدل بنائب الرئيس سيريل رامافوزا ،فان مجموعة االشخاص
انفسهم الذين يدافعون عن الفساد ويحمونه ،سيكونون في السلطة،
وسنستمر في هذه الحلقة من الفساد".
وجاكوب زوما الذي تنته����ي واليته الثانية في  ،2019متورط في عدد
كبير من فضائح الفساد .ومن المقرر تنظيم االنتخابات النيابية المقبلة
في .2019

السعودية :تعيين نساء كمحققات
في سلك النيابة العامة ألول مرة
الري���اض  -أ ف ب :أعل���ن مكتب النائب العام الس���عودي ،أمس ،أنه
سيعين نس���اء في وظيفة محقق للمرة األولى ،في ظل سعي المملكة
إلى تعزيز عمل المرأة في إطار خطة إصالحية بمرحلة ما بعد النفط.
وأفاد المكتب ،في بيان نقلته وزارة اإلعالم" ،بأن الوظائف الش���اغرة
متاحة للمرأة كموظفة في النيابة العامة برتبة ضابط تحقيق".
وكان���ت دائرة الجوازات أعلن���ت مؤخرًا أنها تلق���ت  107آالف طلب
لشغل  140وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.
وكان الملك س���لمان بن عبد العزيز أصدر ،العام الماضي ،مرس���ومًا
يقضي بالس���ماح للنساء بقيادة الس���يارة اعتبارًا من حزيران المقبل،
في خطوة تاريخية من ش���أنها أن تسفر عن انضمام نساء إلى القوى
العاملة في المملكة.
وكان ولي العهد األمير محمد بن س���لمان البالغ  32عامًا أطلق حملة
إصالحات في المملكة المحافظة تحت مسمى "رؤية ."2023
وباإلضافة إلى رفع الحظر عن قيادة المرأة للس���يارة ،سمح بفتح دور
الس���ينما ،إضافة إلى المشاركة في سلسلة من النشاطات الترفيهية
والرياضية.
لكن ال تزال النس���اء في السعودية يواجهن عددًا من القيود ،حيث
يتعين عليهن الحصول على موافقة من ولي األمر للدراس���ة والسفر
والقيام بأمور أخرى.

طالبان باكستان تعلن مقتل
مسؤولها الثاني في غارة أميركية
اس�ل�ام اباد -أ ف ب :قتل الرج���ل الثاني في طالبان باكس���تان في
غ���ارة لطائرة اميركية بدون طيار كما ق���ال المتمردون امس في بيان
فيما يواصل الجي���ش االميركي تكثيف هجمات���ه على طول الحدود
االفغانية.
وقتل خالد محسود الرجل الثاني في تحريك طالبان باكستان قبيل
فج���ر الثامن من ش���باط في غارة على ش���مال وزيرس���تان ،واحدة من
المناطق القبلية الباكس���تانية على الحدود مع افغانستان كما قالت
الحركة في بيان ارسل بالبريد االلكتروني.
وعين قادة الحركة المفتي نور ولي محس���ود خلفا له بحسب البيان
الذي اكد ان محسود "يثق ثقة عمياء" بزعيم الحركة موالنا فضل الله.
ول���م تعل���ق الس���لطات االميركي���ة عل���ى الموض���وع .ويحظر على
الصحافيين دخول منطقة ش���مال وزيرس���تان ويصع���ب التحقق من
عمليات القصف على طول الحدود.
ونشر البيان في وقت كثفت الواليات المتحدة غاراتها الجوية شرق
افغانس���تان مس���تهدفة مختبرات طالبان النتاج المخدرات ومخابىء
مقاتل���ي تنظيم الدولة االس�ل�امية"داعش" .وين���وي الرئيس دونالد
ترامب بهذه الطريقة ارغامهم على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
لكن المتمردين ردوا بعنف وشنوا هجمات في افغانستان وخصوصا
كابول اوقعت العديد من الضحايا المدنيين.

