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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6101

رئيسة الوزراء تماطل للحصول على فرصة أخرى

اتفاق ماي للبريكست يفشل للم ّرة الثانية ..واملعارضة البريطانية تدعو النتخابات برملانية
*صوت  391نائبا ضد الصفقة
الجديدة مع االتحاد األوروبي
دع��ا زعي��م ح��زب العم��ال الربيطان��ي جريمي��ي
كورب��ن إلج��راء انتخاب��ات برملاني��ة مبك��رة بع��د
فش��ل حكوم��ة احملافظ�ين بزعام��ة تريي��زا م��اي
بني��ل تأيي��د الن��واب لصفق��ة خ��روج الب�لاد م��ن
االحت��اد األوروبي-بريكس��ت.
وق��ال كورب��ن يف الربمل��ان :إن «احلكوم��ة
(حكوم��ة احملافظ�ين بزعام��ة تريي��زا م��اي)
هزم��ت م��رة أخ��رى بف��ارق كب�ير ،واآلن عليه��م
أن يقبلوا حقيقة أن اتفاقهم قد مات» ،مش�يرا
إىل أن «رئيس��ة ال��وزراء متاط��ل بالوق��ت».
وأض��اف« :ينبغ��ي علين��ا أج��راء انتخاب��ات
برملاني��ة ش��املة».
ووعد كوربن بأن يقدم حزب العمال مشروعه
اخل��اص بش��روط صفق��ة خ��روج بريطاني��ا م��ن
االحت��اد األوروب��ي.
وخت��م زعي��م ح��زب املعارض��ة حديث��ه ،قائ�لا:
إن «الصفق��ة املقرتح��ة م��ن احلكوم��ة مات��ت،
ومس��ألة إمكاني��ة خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد
األوروب��ي دون اتف��اق جي��ب ع��دم النظ��ر فيه��ا
بالربمل��ان ،وعل��ى الربمل��ان أن يؤي��د اقرتاح��ا
جدي��دا ملس��ألة خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد
األوروب��ي ،وأن ح��زب العم��ال س��يطرح خطت��ه
به��ذا الش��أن ،معرب��ا ع��ن قناعت��ه ب��أن األغلبي��ة
س��تلتف وراء اق�تراح حزب��ه ،فض�لا عن اس��تعداد
حزب��ه للمفاوض��ات».
ورف��ض جمل��س العم��وم الربيطان��ي (الن��واب)،
مس��اء الثالث��اء ،املوافق��ة عل��ى االتف��اق املع��دل

قال��ت منظم��ة (مدافع��ون ع��ن حق��وق
اإلنس��ان) الفرنس��ية إن تعام��ل الش��رطة
ال��ذي اتس��م باالس��تخدام املف��رط للق��وة
مع مظاهرات أصحاب الس�ترات الصفراء،
ال�تي اعتق��ل خالهل��ا اآلالف وأصي��ب
كث�يرون ،يعك��س تراج��ع احلري��ات املدني��ة
يف فرنس��ا .ودع��ت املنظم��ة املس��تقلة إىل
حتدي��ث أس��اليب الش��رطة ،مستش��هدة
بالتغي�يرات يف أملاني��ا وبريطاني��ا يف تقري��ر
نش��ر يف الي��وم ال��ذي م��ن املتوق��ع أن يص��وت
جمل��س الش��يوخ في��ه عل��ى مش��روع قان��ون
مين��ح الش��رطة س��لطات أك�بر يف التعام��ل
ض��د احملتج�ين .وق��ال ج��اك توب��ون مدي��ر
املنظم��ة إن الس��لطات ال�تي حصل��ت عليه��ا
الش��رطة مبوج��ب حال��ة الطوارئ يف أعقاب
هجمات نفذها متشددون يف  2015حتولت
إىل ممارس��ات ش��ائعة.
وكت��ب توب��ون يف التقري��ر مث��ل األق��راص
املس��مومة ،أصاب��ت حال��ة الط��وارئ ال�تي
فرض��ت لعام�ين قوانين��ا العام��ة بالتل��وث
ش��يئا فش��يئا وقوض��ت حك��م القان��ون
باإلضاف��ة إىل احلق��وق واحلري��ات.
وأض��اف :س��اعد ذل��ك يف وض��ع حج��ر
األس��اس لنظ��ام قانون��ي جدي��د يس��تند إىل
االش��تباه وأص��اب ذل��ك احلقوق واحلريات
األساس��ية بالضع��ف بطريق��ة م��ا.
ويق��ول معارض��و الرئي��س إميانوي��ل
ماكرون إن محلة الرئيس على مظاهرات
الس�ترات الصف��راء ال�تي أحيان��ا م��ا تتس��م
بالعنف أعطت األولوية للنظام العام على
حس��اب احلق��وق الفردي��ة.
وكان خ�براء حقوقي��ون مس��تقلون م��ن
األم��م املتح��دة ق��د قال��وا الش��هر املاض��ي
إن حق��وق احملتج�ين ُقي��دت بش��كل غ�ير
متناس��ب خ�لال االضطراب��ات.

دراسة تكشف عن ّ
تفشي األحقاد السياسية
والعنصرية في املدارس األمريكية
أظهرت دراسة نشرت يوم األربعاء أن الضغائن السياسية والعداء العنصري قسم الطالب
يف املدارس الثانوية األمريكية وأن الرئيس دونالد ترامب فاقم املشكلة بتصرحياته.
ودرس الباحث��ون يف جامع��ة كاليفورني��ا يف ل��وس أجنلي��س  505م��دارس ثانوي��ة .وذك��رت
أكثر من  60يف املئة من املدارس أن بعض طالبها حتدثوا بطريقة مهينة عن املهاجرين.
وق��ال أكث��ر م��ن  80يف املئ��ة م��ن مدي��ري ه��ذه امل��دارس إن بع��ض الطلب��ة حق��روا م��ن ش��أن
مجاع��ات عرقي��ة أخ��رى .وأطلق��ت اجلامع��ة عل��ى الدراس��ة عن��وان «امل��دارس واجملتم��ع يف
عه��د ترام��ب» لك��ن مؤلفه��ا ق��ال إن الرئيس اجلمهوري ليس املس��ؤول الوحيد عن التوترات
يف املدارس الثانوية .وقال جون روجرز أس��تاذ التعليم يف جامعة كاليفورنيا عرب اهلاتف
”التقري��ر ص��ورة هل��ذا الوق��ت بالتحدي��د ..ليس��ت ص��ورة ضيق��ة عن أفعال رئي��س واحد رغم
أن أفع��ال ه��ذا الرئي��س تس��هم يف ذل��ك».

بعد حادث تحطم طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا أودى بحياة  157شخصا

الهند تنضم للدول املقاطعة لبوينغ  737االمريكية..
وتمنعها من دخول مجالها الجوي

بش��أن ش��روط انس��حاب اململك��ة املتح��دة م��ن
االحتاد األوروبي والذي طرحته رئيسة الوزراء،
تريي��زا م��اي.
وص��وت  391نائب��ا ض��د الصفق��ة اجلدي��دة م��ع
االحت��اد األوروب��ي ،فيم��ا أيده��ا  242نائبا فقط،
ليك��ون ه��ذا الرف��ض الثان��ي م��ن قب��ل الربمل��ان
للمصادق��ة عل��ى اتف��اق اخل��روج ،علم��ا ب��أن

التصوي��ت الس��ابق ج��رى يف  15يناي��ر املاض��ي.
وه��ذه النتيج��ة ،ال�تي أصبح��ت هزمي��ة جدي��دة
بالنس��بة إىل م��اي وس��ط تعال��ي األص��وات
الداعي��ة إىل اس��تقالتها ،تع�ني أن لن��دن
وبروكسل ليس حبوزتهما حتى اآلن أي اتفاق
ينظ��م عملي��ة «بريكس��ت» وذل��ك قب��ل  17يوم��ا
فقط من موعد االنسحاب الرمسي لربيطانيا

من االحتاد ،األمر الذي يزيد بشكل كبري من
احتم��ال تأجي��ل ه��ذه اخلطوة ملدة ش��هرين على
األقل .وأكدت ماي يف هذا السياق أن جملس
العم��وم س��يكون علي��ه التصوي��ت ح��ول موض��وع
االنس��حاب دون صفق��ة ي��وم  13م��ارس ،ويف حال
رف��ض الربمل��ان ه��ذا اإلج��راء س��ينظم تصوي��ت
آخ��ر ي��وم  14م��ارس ح��ول تأجي��ل «بريكس��ت».

منظمة حقوقية :الحريات مادورو يطلق خطة «الخزان األزرق» لتلبية احتياجات السكان من املياه متشددون من الروهينغا ينددون
أعل��ن رئي��س فنزوي�لا نيك��والس م��ادورو ،أن حكومت��ه س��تطلق برنام��ج «اخل��زان األزرق» لتلبي�
املدنية في خطر في ظل
املتعمدة�ة بالعنف في مخيمات الالجئني
حاج��ات كل عائل��ة يف الب�لاد للمي��اه ،يف حت��د للعقوب��ات األمريكي��ة وعملي��ات التخريب
حكم ماكرون لفرنسا

4

لقط��اع الطاقة.
وق��ال م��ادورو يف حدي��ث ب��ث عل��ى «توي�تر»« :ق��ررت الب��دء خبط��ة يطل��ق عليه��ا «اخل��زان األزرق»
ال�تي ته��دف إىل إنش��اء احتياط��ي دائ��م م��ن املي��اه ل��كل أس��رة» .وأض��اف م��ادورو ،أن اخلطة س��تنفذ
على الفور .ووفقا لبيانات سابقة ،أدت االنقطاعات املتكررة يف إمدادات املياه إىل كارثة حقيقية
لكث�ير م��ن س��كان كاراكاس ،الذي��ن يضط��رون ،يف ظ��روف النق��ص هل��ذا امل��ورد احليات��ي ،إىل
التوج��ه س�يرا عل��ى األق��دام والذه��اب إىل الينابي��ع الطبيعي��ة اجمل��اورة.
وتفاقم��ت األزم��ة السياس��ية يف فنزوي�لا وتصاع��دت املش��كالت املعيش��ية ،بع��د تنصي��ب رئي��س
الربمل��ان الفنزويل��ي املع��ارض،
خ��وان غواي��دو ،نفس��ه رئيس��ا للب�لاد بدع��م م��ن الوالي��ات املتح��دة وال��دول الغربي��ة ،دون انتخاب��ات
أو أي مس��وغ ش��رعي .وس��ارعت الوالي��ات املتح��دة بع��د دقائ��ق م��ن تنصي��ب نفس��ه رئيس��ا لالعرتاف
ب��ه مطالب��ة الرئي��س الفنزويل��ي املنتخ��ب والش��رعي نيك��والس م��ادورو بتس��ليمه الس��لطة وع��دم
استخدام العنف ضد املعارضة .ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبالد ،واصفا
رئي��س الربمل��ان واملعارض��ة «بدم��ى يف ي��د الوالي��ات املتح��دة».

زوجة وابن داعشي يفجران نفسيهما بسومطرة باندونيسيا
قالت السلطات اإلندونيسية إن زوجة وابن إرهابي داعشي مشتبه به فجرا نفسيهما يف منزهلما
عل��ى جزي��رة س��ومطرة يف وق��ت مبك��ر ي��وم األربعاء بعد س��اعات من املفاوض��ات املتوترة مع ضباط
مكافحة اإلرهاب.
وبذل��ت إندونيس��يا ،أك�بر دول��ة إس�لامية م��ن حي��ث ع��دد الس��كان ،جه��ودا كبرية خالل الس��نوات
املاضي��ة الحت��واء ع��ودة التش��دد ال��ذي اس��تلهم جزئي��ا نه��ج تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي .وحاص��رت
الش��رطة وخ�براء املفرقع��ات املن��زل يف س��يبوجلا يف إقلي��م س��ومطرة الش��مالية بع��د إلقاء القبض
عل��ى ال��زوج الثالث��اء بس��بب االش��تباه يف صالت��ه خبط��ط للهج��وم عل��ى مق��ر للش��رطة احمللي��ة.
وبقي��ت الزوج��ة والطف��ل يف املن��زل.
وقال ديدي براس��يتيو املتحدث باش��م الش��رطة الوطنية «الش��رطة ورجال الدين وأقارب املش��تبه
به كانوا يتفاوضون مع املشتبه بهما وطلبوا منهما االستسالم لكنهما ظال بالداخل» .وخالل
املواجه��ة ال�تي اس��تمرت  12س��اعة تقريب��ا ت��ردد أن الزوج��ة ألق��ت عب��وة ناس��فة عل��ى ق��وات األم��ن
فأصاب��ت ضاب��ط ش��رطة ومدني��ا .وذك��ر براس��يتيو «الس��اعة  1.25صباحا فج��رت زوجة اإلرهابي
وابنه��ا نفس��يهما داخ��ل املن��زل» مضيف��ا أن ق��وة االنفج��ار تس��ببت يف تطاي��ر احلط��ام إىل مبن��ى
جماور .وذكرت تقارير إعالمية أن الش��رطة عثرت على حنو  30كيلوجراما من املتفجرات يف
املوقع .ومل توضح التقارير عمر االبن .وتعتقد السلطات أن الزوج ينتمي جلماعة أنصار الدولة
وه��ي أك�بر مجاع��ة عل��ى صل��ة بتنظي��م داعش االرهاب��ي يف البالد.
وقال ديدي براسيتيو املتحدث باسم الشرطة الوطنية الشرطة ورجال الدين وأقارب املشتبه به
كانوا يتفاوضون مع املشتبه بهما وطلبوا منهما االستسالم لكنهما ظال بالداخل.
وخ�لال املواجه��ة ال�تي اس��تمرت  12س��اعة تقريب��ا ت��ردد أن الزوج��ة ألق��ت عب��وة ناس��فة عل��ى ق��وات
األم��ن فأصاب��ت ضاب��ط ش��رطة ومدني��ا.

ح��ث مس��لحون م��ن الروهينغ��ا يف ميامن��ار
أتباعه��م ي��وم األربع��اء عل��ى االمتن��اع ع��ن
ارت��كاب جرائ��م يف خميم��ات الالجئ�ين يف
بنجغ��ادش بع��د تقاري��ر بش��أن عملي��ات قت��ل
وخط��ف منس��وبة جلماع��ة (جي��ش إنق��اذ
الروهينج��ا يف أراكان).
وتس��عى اجلماع��ة إىل احلص��ول عل��ى
حق��وق أقلي��ة الروهينغ��ا املس��لمة ال�تي ال
حيم��ل معظ��م أفراده��ا جنس��ية ويعان��ون م��ن
االضطهاد يف ميامنار .ونفذت هذه اجلماعة
هجمات على مواقع حدودية يف والية راخني
يف ميامن��ار يف ع��ام .2016
وتصفه��م احلكوم��ة باإلرهابي�ين وتق��ول إن
احلمل��ة العس��كرية الواس��عة يف والي��ة راخ�ين
الواقعة يف غرب البالد واليت أدت ملوجة نزوح
إىل بنغ�لادش م�بررة .ويف األس��ابيع القليل��ة
املاضي��ة اتهم��ت وس��ائل إع�لام يف بنغ�لادش
اجلماع��ة بارت��كاب أعم��ال عن��ف يف خميم��ات
الالجئني تش��مل سلس��لة من عمليات القتل.
وأق��رت اجلماع��ة بوج��ود عن��ف لكنه��ا نف��ت أن
تك��ون قيادته��ا أجازت��ه .وقال��ت اجلماع��ة يف
بي��ان مص��ور بالفيدي��و نش��رته عل��ى توي�تر
ه��ؤالء الن��اس ال يع��ادون حكوم��ة بنج�لادش
فحس��ب وإمن��ا أيض��ا جيعل��ون جي��ش إنق��اذ
الروهينغ��ا مس��ؤوال ع��ن جرائمه��م ...وبس��بب
أنش��طتهم تش��وهت مسعة األقلية بأسرها يف
أحن��اء الع��امل .وعربت اجلماعة عن امتنانها
حلكوم��ة بنج�لادش وحث��ت الالجئ�ين عل��ى
االمتن��اع ع��ن ارت��كاب أي خمالف��ة ض��د
السلطات هناك حيث يعيش حنو مليون من
الروهينغا .وقال بيان اجلماعة أنشطتنا من
أجل حقوقنا املشروعة مستمرة ضد حكومة
بورم��ا اإلرهابي��ة وجيش��ها ال��ذي مي��ارس
اإلب��ادة اجلماعي��ة .وأض��اف أن اهلجم��ات
ستس��تمر حلني اس��تعادة احلقوق األساس��ية.
ويرف��ض جي��ش ميامن��ار مجي��ع االتهام��ات
املوجه��ة ل��ه بانته��اك حق��وق اإلنس��ان.

حطام الطائرة االثيوبية من طراز بوينج  737ماكس راح ضحيتها  157شخصاً

*الخطوط الجوية اإلثيوبية تقرر نقل
الصندوقني األسودين إلى الخارج
أعلن��ت وزارة الط�يران املدن��ي ي��وم األربع��اء أن
اهلن��د ل��ن تس��مح للطائ��رات م��ن ط��راز بوين��ج
 737ماك��س بدخ��ول جماهل��ا اجل��وي أو
عب��وره اعتب��ارا م��ن الس��اعة  10:30بتوقي��ت
جرينت��ش بع��د ح��ادث حتط��م طائ��رة م��ن ه��ذا
الط��راز يف إثيوبي��ا ي��وم األح��د.
وقال��ت ال��وزارة يف وق��ت متأخ��ر ي��وم الثالث��اء
إنها ستمنع حتليق الطائرات من طراز بوينج
 737ماك��س عل��ى الفور.
وتش��غل ش��ركتا جي��ت إيرواي��ز وس��بايس
جي��ت ،أك�بر ش��ركيت ط�يران يف اهلن��د،
طائ��رات م��ن ط��راز بوين��ج  737ماك��س .8
وق��ال متح��دث باس��م ش��ركة س��بايس جي��ت
ي��وم األربع��اء إنه��ا أوقف��ت تش��غيل طائ��رات
بوين��ج  737ماك��س بع��د ق��رار م��ن اجله��ات
التنظيمي��ة بذل��ك.
وم��ن املنتظ��ر أن تس��تكمل الش��ركة وق��ف
الطائ��رات م��ن ه��ذا الط��راز حبل��ول املوع��د

النهائ��ي يف الس��اعة  1030بتوقي��ت جرينت��ش.
وقال��ت جي��ت إيرواي��ز ردا عل��ى استفس��ارات
العم�لاء عل��ى توي�تر إنه��ا ل��ن تش��غل طائ��رات
ه��ذا الط��راز.
م��ن جانب��ه ق��ال متح��دث باس��م اخلط��وط
اجلوية اإلثيوبية يوم األربعاء إن الصندوقني
األس��ودين لطائ��رة الش��ركة املنكوب��ة
سريس�لان إىل اخل��ارج لفحصهم��ا ألن الب�لاد
ال متل��ك الق��درة عل��ى ذل��ك.
وأض��اف :ال إمكاني��ات هن��ا ل��ذا س��ينقل
الصندوق��ان األس��ودان إىل م��كان آخ��ر
للفح��ص .وأودى احل��ادث ي��وم األح��د حبي��اة
كل م��ن كان��وا عل��ى م�تن طائ��رة ال��ركاب
م��ن ط��راز بوين��ج  737ماك��س وعدده��م 157
شخصا .وجرى انتشال الصندوقني األسودين
من موقع احلطام على بعد  60كيلومرتا من
العاصم��ة اإلثيوبي��ة أدي��س أباب��ا ي��وم االثنني.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للخط��وط اجلوي��ة
اإلثيوبية لقناة (س��ي.إن.إن) يوم األربعاء إنه
ب��دال م��ن إرس��ال الصندوق�ين األس��ودين إىل
الوالي��ات املتح��دة ف��إن من املمك��ن نقلهما إىل
دول��ة أق��رب يف أوروب��ا.

وتغلق  34مدرسة بعد تفاقم حوادث التسمم

ماليزيا ُتبقي على عقوبة اإلعدام لكنها تترك القرار للقضاة
تراجع��ت ماليزي��ا ع��ن خط��ة س��ابقة إللغ��اء عقوب��ة اإلع��دام لكنه��ا قال��ت إن احلكوم��ة س��تلغي
عقوب��ة اإلع��دام اإللزامي��ة وس��ترتك األم��ر للمحاك��م الختاذ قرار بش��أن ما إن كان الش��خص
امل��دان ارتك��ب جرمية خطرية تس��توجب ش��نقه.
وأطلع نائب الوزير برئاسة جملس الوزراء حممد حنيفة مايدين الربملان على التغيري يف اخلطة
يوم األربعاء .وكان وزير العدل ليو فوي كيونج قال يف أكتوبر تشرين األول املاضي إن احلكومة
قررت إلغاء عقوبة اإلعدام .وقد يؤثر قرار ماليزيا بعدم إلغاء عقوبة اإلعدام كلية على مستقبل
رجل الش��رطة اهلارب س��ر األزهر عمر الذي فر إىل أس�تراليا قبل أن تصدر حمكمة ماليزية حكما
بإعدام��ه يف ع��ام  2006لقتل��ه العارض��ة املنغولي��ة ألتانتوي��ا ش��اريبو .م��ن جانبه��ا قال��ت وزارة التعلي��م
املاليزية يوم األربعاء إنها أغلقت  34مدرسة بعدما تسبب ما يشتبه يف أنه تسرب كيميائي األسبوع
املاضي يف عالج أكثر من  200تلميذ ومدرس وآخرين من التسمم .وتعتقد السلطات أن التسمم
ناتج عن خملفات سامة أُلقيت يف نهر قريب من املدارس يف والية جوهور جبنوب البالد.

صــــــورة وخبــــــر
انهيار مبنى يضم مدرسة في الجوس بنيجيريا

تحطم طائرة صغيرة في والية أوهايو ومصرع قائدها

السجن لكاردينال في أستراليا بتهمة االعتداء

محاكمة الجئ في أملانيا بتهمة قتل واغتصاب فتاة

ق��ال متح��دث باس��م وكال��ة الط��وارئ يف نيجريي��ا إن مبن��ى يض��م مدرس��ة انه��ار يف
العاصم��ة التجاري��ة الج��وس ي��وم األربع��اء .وذك��ر إبراهي��م فارينل��وي املتح��دث
باس��م الوكال��ة الوطني��ة إلدارة الط��وارئ أن��ه مل ت��رد معلوم��ات بع��د ع��ن وق��وع
ضحاي��ا ،وذك��رت هيئ��ة الط��وارئ النيجريية أن مكون من 3طوابق .وقال متحدث
باس��م اهليئ��ة ،يف تصرحي��ات لوكال��ة «س��بوتنيك»« :وردتن��ا معلوم��ات عن انهيار
مبنى من  3طوابق يف إحدى مناطق الغوس ،وال نزال نتحرى الدقة ،واملعلومات
م��ن موق��ع االنهي��ار حت��ى اآلن».

أعلن��ت الس��لطات األمريكي��ة ،ي��وم األربع��اء ،حتط��م طائ��رة صغ�يرة يف من��زل
فى جمتمع سينسيناتي يف والية أوهايو ،ما أسفر عن مقتل قائدها .ونقلت
صحيف��ة (ي��و إس ني��وز) اإللكرتوني��ة األمريكي��ة ع��ن مس��ؤولني يف الط��وارئ
قوهل��م :إن املن��زل ،ال��ذي يق��ع يف مدين��ة مادي��را ،كان خالي��ا من الس��كان وقت
حتطم الطائرة  .ومل تتأكد السلطات ما إذا كان هناك شخص أخر جبانب
الطي��ار أم ال يف ح��ادث حتط��م الطائ��رة ذات احملرك�ين ،ومل يُصدر على الفور
أي معلوم��ات ح��ول هوي��ة الطيار.

حكمت حمكمة يف أسرتاليا على الكاردينال جورج بيل ،األمني السابق لسكرتارية
الفاتي��كان االقتصادي��ة ،بالس��جن مل��دة س��ت س��نوات بتهم��ة االعت��داء اجلنس��ي عل��ى
اثن�ين م��ن الفتي��ان القاصري��ن .وقال��ت قن��اة  SBSالتلفزيوني��ة ،إن حمكم��ة دائ��رة
ملب��ورن ،أخ��ذت باالعتب��ار الس��ن املتق��دم للكاه��ن ( 77عام��ا) ،وكذل��ك ش��دة
اجلرمي��ة والضج��ة ال�تي أثارته��ا جرمي��ة االغتص��اب ،عند اختاذها الق��رار .وجاء يف
حيثيات حكم احملكمة ،أنه حكم على الكاردينال بالس��جن س��ت س��نوات ،س��يقضي
ث�لاث س��نوات ومثاني��ة أش��هر منه��ا م��ن دون احل��ق يف اإلف��راج املش��روط.

وسط إجراءات أمنية مشددة ،تبدأ الثالثاء يف مدينة فيسبادن األملانية ،حماكمة
ش��اب عراقي يتهم باغتصاب وقتل فتاة ،يف قضية أثارت اس��تياء كبريا يف البالد.
ويف مايو املاضي قام املتهم علي بشار بضرب واغتصاب وخنق سوزانا حتى املوت يف
غاب��ة ق��رب مرك��ز الالجئ�ين ال��ذي كان يقي��م فيه يف فيس��بادن .وعندما عثر على
جثتها بعد أسبوعني ،كان بشار قد غادر مع أسرته أملانيا إىل أربيل بشمال العراق.
وبعد غضب شعيب بسبب مقتلها ،قامت الشرطة الفدرالية بإعادة بشار من أربيل
حيث كانت تعتقله قوات األمن الكردية احمللية.

