
عربي ودولي Thu.28 Jun. 2018 issue no 487
3الخميس 28 حزيران 2018 العدد 487

 

اتفاقية سالم للمتخاصمين جنوب السودان

جورجيا تمنع شركتي طيران سوريتين من دخول 
مجالها الجوي

مقررة أممية: مذكرة التفاهم مع ميانمار ال تضمن 
عودة كريمة للروهنغيا

اخلرطوم – وكالت: وقعت الأطراف املتحاربة يف جنوب ال�سودان على اتفاق �سالم 
يف اخلرطوم، الأربعاء، لكن متحدثا با�سم املتمردين رف�ض نقاطا اأخرى.

وح�س��ب وكالة ال�س��ودان لالأنباء الر�س��مية، وقع التفاق الرئي�ض �سلفا كري ميارديت 
رئي�ض جنوب ال�س��ودان عن احلكومة، ورياك م�س��ار رئي�ض جمموعة احلركة ال�س��عبية 
املعار�س��ة عن جمموعات املعار�س��ة اجلنوبية، يف ح�س��ور الرئي�ض ال�س��وداين عمر 
الب�س��ري املفو�ض بتي�سري املفاو�س��ات بني اجلنوبيني. وقال وزير خارجية ال�سودان 
الدردي��ري حمم��د اأحمد، اإن التفاق ي�س��مل وقفا لإطالق النار �س��يبداأ تنفيذه بعد 72 
�ساعة من التوقيع. كما يت�سمن التفاق "فتح املمرات للم�ساعدات الإن�سانية واإطالق 

�رساح الأ�رسى، وجمع ال�سالح وجعل القوات احلكومية قوات قومية".
واأ�ساف: "بعد 120 يوما من توقيع التفاق يتم ت�سكيل حكومة انتقالية".

جورجي��ا – وكالت ق��ال رئي�ض هيئ��ة املالحة اجلوية يف جورجي��ا لرويرتز ، 
الربع��اء، اإن بالده منعت �رسكتي طريان �س��وريتني م��ن دخول جمالها اجلوي 
ردا على اعرتاف دم�سق ال�سهر املا�سي باإقليمني من�سقني عن جورجيا كدولتني 
م�س��تقلتني.  واأظهر حتقيق اأجرته رويرتز يف ني�س��ان اأن اإحدى ال�رسكتني، وهي 
�رسكة اأجنحة ال�س��ام، نقلت متعاقدين ع�سكريني رو�سا للم�ساركة يف القتال يف 
�س��وريا. وقال جوت�سا ميزفري�س��فيلي رئي�ض الهيئة”اأ�س��تطيع تاأكيد اأن املجال 
اجلوي يف جورجيا مغلق اأمام �رسكتي طريان �س��وريتني هما موؤ�س�س��ة الطريان 
العربية ال�س��ورية واأجنحة ال�سام“. واأ�ساف ”و�سيغلق املجال اأمام اأي �رسكات 

طريان �سورية... اتخذنا هذا القرار بعد اعرتاف �سوريا باإقليمينا املحتلني“.
  ومل ت��رد موؤ�س�س��ة الط��ريان العربية ال�س��ورية، املعروفة اأي�س��ا با�س��م اخلطوط 
اجلوي��ة العربي��ة ال�س��ورية، حتى الآن على طل��ب للتعليق اأُر�س��ل اإىل مكتبها يف 
مو�س��كو. وقال ممثل لأجنحة ال�س��ام يف �س��وريا اإن ال�رسكة تلقت اأ�سئلة رويرتز 

وتعكف على الرد عليها.
واأعلنت جورجيا ال�س��هر املا�سي بدء اإجراءات لقطع عالقاتها الدبلوما�سية مع 
�س��وريا بعدما اعرتفت دم�س��ق، على غرار مو�س��كو، باإقليمي اأبخازيا واأو�س��يتيا 

اجلنوبية النف�ساليني كدولتني م�ستقلتني.

جني��ف – وكالت: انتق��دت مقررة الأمم املتحدة ب�س��اأن ميامن��ار "يانغي يل"، 
مذك��رة التفاهم املوقعة بني املنظمة الدولية وحكومة ميامنار لت�س��هيل عودة 
الالجئ��ني الروهنغي��ا اإىل ديارهم، وقالت اإنها ل تتيح للم�س��لمني يف بنغالد�ض 
العودة الطوعية اإىل بالدهم بكرامة واأمن". ويف تقريرها اجلديد الذي عر�س��ته 
خالل اجلل�س��ة ال� 38 ملجل�ض حقوق الإن�سان امل�ستمرة يف مكتب الأمم املتحدة 
يف جني��ف، والتي تتناول حقوق الإن�س��ان يف ميامنار، اأ�س��افت يل اأن حكومة 
ميامنار ل تزال ترف�ض منحها اإذنا لدخول البالد، كما مل ي�سدر رد من احلكومة 
الهندي��ة عل��ى طلبها املتعلق بزيارة الالجئ��ني الروهنغيا يف اجلزء الهندي من 
ك�س��مري. واأ�س��ارت يل اأن تقريره��ا ي�س��تند اإىل مقابالت اأجرتها م��ع الآلف من 
امل�س��لمني الروهنغي��ا يف خميم��ات منطق��ة كوك�ض ب��ازار يف بنغالد���ض التي 
ت�ست�سيف ما يقرب من مليون م�سلم اأراكاين، واأن 128 األفا من هوؤلء الالجئني 
اأج��روا على ت��رك ديارهم واللجوء اإىل بنغالد�ض ب�س��بب العنف الذي تعر�س��وا 
له عام 2012. واأ�س��افت يف تقريرها اأن عدم اإعالن م�س��مون مذكرة التفاهم 
املوقع��ة بني الأمم املتحدة وحكومة ميامن��ار اأمام الراأي العام، وافتقارها اإىل 

ال�سفافية، يدعو لعدم الرتياح. 

اأمرت قا�س��ية اأمريكية يف �س��ان دييغو جنوب غربي 
الوليات املتحدة بلم �س��مل عائالت املهاجرين التي 

فرقتها ال�رسطة الأمريكية عند احلدود مع املك�سيك.
الت��ي  بال�سيا�س��ة  �س��ابرو  دان��ا  القا�س��ية  ون��ددت 
تتبعه��ا اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب املت�س��ددة جتاه 
املهاجري��ن، قائل��ة اإن��ه يج��ب اإع��ادة جم��ع الأه��ل 
باأطفاله��م ما مل ميثلوا خطرا عليه��م وذلك يف القرار 
ال��ذي اأ�س��درته ردا على �س��كوى ملنظم��ة الدفاع عن 
احلقوق املدنية. وح��ددت لإمتام ذلك مهلة 14 يوما 
لالأطفال الذين تقل اأعمارهم عن خم�س��ة اأعوام، و30 

يوما لالأكر �سنا.
وطلب��ت من احلكوم��ة الفدرالي��ة اأن "تواجه الظروف 

الفو�سوية التي خلقتها بنف�سها".
وقدم "الحتاد الأمريكي للحريات املدنية" ال�س��كوى 
با�س��م مهاجرين جمهولني �سد �رسطة الهجرة )اآي�ض( 
التي دعتها القا�سية اإىل "بذل كل ما بو�سعها لت�سهيل 

التوا�سل" بني اأفراد العائالت التي مت تفريقها.
الإدارة  انتهجته��ا  الت��ي  املت�س��ددة  ال�سيا�س��ة  واأدت 
الأمريكية منذ مايو جت��اه املهاجرين الذين يعرون 
احلدود مع اأولدهم، اإىل ف�سل اأكرث من 2300 قا�رس 
عن اأهلهم، ما اأثار موجة ا�ستنكار واحتجاجات داخل 

الوليات املتحدة ويف العامل.
مهاجري��ن  با�س��م  رفع��ت  اأخ��رى  �س��كاوى  ون��ددت 
"غ��ري  وبالظ��روف  العائ��الت  ف�س��ل  ب�"�س��دمة" 
الإن�س��انية" يف مراك��ز الحتج��از التابع��ة ل�رسط��ة 

الهجرة.

حمكم��ة  يف  اجلناي��ات  بغرف��ة  القا�س��ي  واأ�س��در 
ال�س��تئناف يف ال��دار البي�س��اء الأح��كام يف غي��اب 
ايل��ول  منت�س��ف  من��ذ  يحاكم��ون  ال��ذي  املتهم��ني 
)�س��بتمر( 2017، الذين قرروا منذ منت�سف حزيران 
)يوني��و( اجل��اري مقاطع��ة م��ا تبق��ى م��ن جل�س��ات 

حماكمتهم.
وه��ّزت احتجاج��ات م��ا يع��رف ب��� »ح��راك الري��ف« 
مدينة احل�س��يمة ونواحيها )�س��مال( على مدى اأ�س��هر 
ما بني خريف 2016 و�س��يف 2017، وخرجت اوىل 
التظاهرات يف احل�س��يمة، احتجاجا على حادث اأودى 

بحياة بائع ال�سمك حم�سن فكري.
 

وحكم��ت املحكم��ة عل��ى كل م��ن نا���رس الزف��زايف 
)39 عام��ًا( الذي يو�س��ف ب� »زعيم احل��راك«، ونبيل 
اأحمجي��ق، الرج��ل الث��اين يف »احلراك«، و�س��مري اإغيد 
وو�سيم البو�ستاتي بال�سجن مع النفاذ ملدة 20 عامًا، 
بعدم��ا دانتهم باتهامات تتعل��ق بالتاآمر للم�ض باأمن 

الدولة.
وبرز الزفزايف ب�س��فته »زعيم احل��راك«، منذ اعتقاله 
يف اأي��ار )ماي��و( 2017 بعدم��ا قاطع خطب��ة جمعة 

معادية حلركة الحتجاجات.
ودان��ت املحكم��ة بته��م تتعلق اي�س��ا بالتاآم��ر للم�ض 
باأمن الدول��ة كال من حممد حاكي، وحممد بوهنو�ض، 
وزكريا اأده�س��ور الذي��ن حكمت عليه��م باحلب�ض ملدة 
15 عام��ا، يف حني حكم��ت على جمموعة ثالثة من 
�س��بعة اأفراد بال�س��جن مل��دة 10 اأعوام بعدم��ا دانتهم 

بتهم مماثلة.
ودين بقية املتهمني بجنح اأقل خطورة، مثل امل�ساركة 

يف تظاهرة غري مرخ�س��ة، او اإهانة القوات العمومية، 
اأو انتح��ال �س��فة، وتراوح��ت الأح��كام ال�س��ادرة يف 
حقه��م ما بني خم�س��ة اأعوام �س��جنا، وغرامة خم�س��ة 
اآلف دره��م )ح��واىل 450 ي��ورو( بالن�س��بة لع���رسة 
اأ�س��خا�ض، وثالث��ة اأع��وام �س��جنا مع غرام��ة 2000 
درهم )حواىل 180 يورو( بالن�سبة لثمانية اأ�سخا�ض، 

و�س��نتني �س��جنا مع غرامة 1000 درهم )حواىل 90 
يورو( بالن�س��بة ل� 21 �سخ�سا، بينما اقت�رست عقوبة 

متهم وحيد على غرامة خم�سة اآلف درهم.
وما ان بداأ القا�س��ي بنطق احكام الدانة حتى تعالت 
�رسخ��ات بع���ض اأق��ارب املتهم��ني الذي��ن ح���رسوا 
اجلل�س��ة، وانه��ار بع�س��هم ل��دى �س��ماعه العقوب��ات 

ال�سادرة، يف اأجواء غلب عليها التوتر والنفعال.
  وقالت املحامية �س��عاد براهمة عن هيئة الدفاع اإن 
»هذه الأحكام قا�س��ية جدا. كان��ت الدولة يف امتحان 
لح��رتام حق��وق الإن�س��ان وحرية التعبري وا�س��تقالل 
الق�س��اء لكنه��ا م��ع الأ�س��ف ف�س��لت«. واأو�س��حت اأن 
هيئة الدفاع �ستطلب ا�س��تئناف الأحكام بعد الت�ساور 

م��ع موكليه��ا. باملقاب��ل، و�س��ف املحام��ي حمم��د 
ك��روط ع��ن املطالبني بالط��رف املدين ه��ذه لأحكام 
ب��� »املخّففة مقارنة م��ع التهم املوجه��ة للمالحقني 
والعقوب��ات الت��ي ين�ض عليه��ا القان��ون«، علما باأن 
بع�ض تل��ك العقوبات ت�س��ل اىل الإع��دام يف القانون 
اجلنائ��ي املغربي. واأنك��ر قادة احلراك وعلى راأ�س��هم 
الزفزايف كل التهام��ات املوجهة اليهم اأثناء مثولهم 
اأمام القا�سي على مدى اأ�س��هر، موؤكدين اأن »احلراك« 
كان �س��لميًا، واأنه��م خرج��وا للتظاه��ر احتجاجا على 
الف�س��اد وللمطالب��ة باإمناء املنطقة. وطع��ن الزفزايف 
وجّل املتهمني يف اأدلة الإدانة التي اعتمدت �س��دهم، 
�س��اكيا »تزوير« الأقوال التي اأدىل بها لل�رسطة. واأنكر 
املالحق��ون كل التهم املتعلق��ة بتلقي اأموال من اأفراد 
ين�سطون يف اخلارج من اأجل انف�سال الريف، موؤكدين 
اأن حمل اأعالم حتيل على هوية هذه املنطقة املتمردة 
تاريخيًا ل يعدو التاأكيد على خ�سو�سياتها الثقافية. 
لك��ن النياب��ة العام��ة اأك��دت يف مرافعاتها الأ�س��بوع 
املا�س��ي عل��ى كل ه��ذه الته��م. وكان دف��اع الطرف 
امل��دين الذي ميث��ل الدولة يف ه��ذه املحاكمة، اأكد يف 
وقت �س��ابق اإ�سابة اأكرث من 600 رجل اأمن، وت�سجيل 
خ�س��ائر مادية اثناء الحتجاجات الت��ي هزت مدينة 
احل�س��يمة ونواحيها طوال ا�سهر منذ حادث وفاة بائع 
ال�س��مك يف خري��ف 2016.   وتق��در جمعي��ات اع��داد 
املعتقلني عل��ى خلفية »حراك الري��ف« بحواىل 450 
�سخ�س��ا، وطالب��ت هيئ��ات حقوقي��ة و�سيا�س��ية عدة 
بالفراج عنه��م، معترة مطالبه��م م�رسوعة. واأعلنت 
احلكومة املغربية اإطالق م�س��اريع اإمنائية والت�رسيع 
باإجناز اأخ��رى جتاوبا مع مطالب »احل��راك«، كما مت 
اإعف��اء وزراء وم�س��وؤولني كبار اعُت��روا مق�رّسين يف 

تنفيذ تلك امل�ساريع.

يعقد م�ست�س��ار الأم��ن القوم��ي الأمريكي، جون 
بولتون، الأربعاء، حمادثات يف مو�س��كو متهيداً 
لعق��د لق��اء ب��ني الرئي�س��ني الأمريك��ي دونال��د 
ترامب، والرو�س��ي فالدميري بوتني، يف فيينا اأو 

هل�سنكي منت�سف متوز املقبل.
وقال املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية، دميرتي 
بي�س��كوف، اإن حمادث��ات بولت��ون يف مو�س��كو 
�س��تتناول ق�س��ايا الأمن الدويل ونزع ال�س��الح 

والق�سايا الإقليمية والعالقات الثنائية.
ومن املقرر اأن يبحث بولتون مع وزير اخلارجية 
الرو�سي، �س��ريغي لفروف، ال�ستعدادات للقمة، 

يف ح��ني اأعل��ن الكرمل��ني اأن بوتني �سي�س��تقبل 
اخلارجي��ة  وزي��ر  ا�س��تقبل  مثلم��ا  بولت��ون 
الأمريكي، جون كريي، يف عهد الرئي�ض ال�سابق 

باراك اأوباما.
رو'  'غازيت��ا.  �س��حيفة  ذّك��رت  ال�س��ياق،  ويف 
الإلكرتونية، اأن بولتون له دراية جيدة برو�س��يا 
الت��ي زاره��ا م��رات ع��دة ب�س��فته نائب��ًا لوزير 
)الب��ن(،  بو���ض  ج��ورج  اإدارة  يف  اخلارجي��ة 
معت��رة اأن ترام��ب يحت��اج اإىل احل�س��ول عل��ى 
تن��ازلت من مو�س��كو قب��ل انتخاب��ات التجديد 
الن�س��في بالكونغر���ض الأمريك��ي لالإبق��اء على 

�سيطرته عليه.
واإىل الآن مل يلت��ق بوتني وترامب �س��وى مرتني، 

وكان اللق��اء الأول متكام��اًل عل��ى هام���ض قمة 
جمموع��ة ال��دول الع�رسين يف اأملاني��ا قبل نحو 
ع��ام، بالإ�س��افة اإىل حمادث��ات ق�س��رية عل��ى 
هام�ض قمة 'اأبي��ك' يف فيتنام يف ت�رسين الثاين 

.2017
اإل اأن هذي��ن اللقاءي��ن مل يحققا اأي نتائج تذكر 
ل على �س��عيد ت�س��وية امللفات الدولية ول على 
العالق��ات الثنائي��ة التي مت��ر باأك��ر اأزمة منذ 
'احل��رب  وانته��اء  ال�س��وفييتي  الحت��اد  تف��كك 

الباردة'.
ويف الأ�سهر املا�س��ية، اأكدت مو�سكو ووا�سنطن 
مراراً اأن عقد لقاء جديد بني الرئي�س��ني �س��يكون 

مفيداً ل�ستعادة العالقات وال�ستقرار الدويل.

بوتين يجري محادثات في موسكو تمهيًدا لعقد قمة روسية أميركية

حرائق "مرعبة" تضرب بريطانيا.. والحر يزيد الوضع سوءا

السجن 20 عاما على قائد »حراك الريف« في المغرب

محكمة أميركية تأمر بلم 
شمل عائالت المهاجرين

الرباط – وكاالت

موسكو – وكاالت

اأج��رت حرائ��ق هائل��ة مئ��ات الأ�س��خا�ض على 
الف��رار م��ن منازله��م م��ن مقاطع��ة "مان�س�س��رت 

الكرى" �سمال غربي بريطانيا.
وبح�س��ب موقع "�سكاي نيوز" فقد مت  اإخالء نحو 
34 من�س��اأة و�رسك��ة يف ح��ي كارب��وك مبنطقة 
�س��تاليريدغ، يف ح��ني اأك��دت ال�رسط��ة اإغ��الق 

بع�ض املدار�ض القريبة من مواقع احلريق.
وحثت اجلهات ال�سحية ال�سكان الذين ي�ستطيعون 
روؤية األ�سنة الألهب من م�سافات بعيدة على اإبقاء 
النواف��ذ والأب��واب مغلق��ة باإحكام، فيم��ا اأعلنت 
وزارة الدف��اع اأن اجلي���ض عل��ى اأهبة ال�س��تعداد 
للم�س��اعدة يف التعامل مع احلري��ق الذي ل يزال 
م�ستعرا منذ عدة اأيام يف غابات �سادلورث مور.

وكان��ت احلرائق قد اندلعت يوم الأحد املا�س��ي، 
وزادت حدته��ا يف اليوم التايل بفعل موجة احلر 
الت��ي ت�س��هدها اململك��ة املتح��دة، حيث و�س��لت 
درج��ة احل��رارة يف بع�ض املناط��ق اإىل اأكرث من 

30 درجة مئوية.
وو�س��ف اأح��د ال�س��كان احلرائق بالأم��ر املرعب 
ال��ذي يه��دد حياته��م، م�س��يفا: "لقد ا�س��طررنا 

لإبقاء النوافذ مغلقة. رائحة الدخان قوية جدا".
وق��ال اآخر ل�س��حيفة "مان�س�س��رت ايفنينغ نيوز": 
"لق��د اأ�س��بح الو�س��ع خميف��ا نوعا ما. م��ع اأنه 
لدينا زجاج م��زدوج على النوافذ والأبواب، ومع 
ذل��ك كان علين��ا و�س��ع منا�س��ف مبلل��ة حولها. 
ل ن�س��تطيع اخل��روج، اإذ اأن الروؤي��ة ت��كاد تك��ون 

معدومة".
اأو�س��حت ق��وات الإطف��اء  ويف �س��ياق مت�س��ل، 
والإنق��اذ يف مان�س�س��رت اأنها ما ت��زال تعمل على 
اإخم��اد ه��ذه احلرائق بكام��ل طاقتها، كم��ا اأنها 
مناط��ق  اإىل  انت�س��ارها  دون  للحيلول��ة  ت�س��عى 
اأخ��رى، رغ��م اأن �س��عوبة الت�س��اري�ض واحلرارة 

املرتفعة.
وم��ن املتوق��ع اأن ترتف��ع درج��ات احل��رارة يف 
اململك��ة املتحدة اأك��رث يف الأي��ام املقبلة، حيث 
ميك��ن اأن ت�س��ل اإىل 33 درجة مئوي��ة يف اأجزاء 

من البالد يوم اخلمي�ض.

لندن- وكاالت

الجيش السوري يكمل تطهير بادية دير الزور المحاذية للعراق

اأعل��ن اجلي�ض ال�س��وري ا�س��تكمال قواته لعمليات ط��رد مقاتلي 
تنظي��م "داع���ض" الإرهاب��ي م��ن بادي��ة دي��ر ال��زور بالكام��ل 
املحاذية للحدود العراقية ، بعد تطهري 5800 كيلو مرت مربع. 
وقال اجلي�ض يف بيان نقلته وكالة الأنباء الر�س��مية "�س��انا" ، 
ان "الق��وات العامل��ة يف دير ال��زور وبدعم من ال�س��الح اجلوي 
ت�س��تكمل ط��رد اإرهابيي داع�ض م��ن بادية دير ال��زور بالكامل 
بعد تطهري م�س��احة تقدر ب� 5800 كيلو مرت مربع". واأ�س��اف 

"تطهري بادية دير الزور بالكامل والو�سول اإىل احلدود العراقية 
يوؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربي ال�سوري، واإ�رسار القيادة 

العامة للجي�ض على مالحقة فلول التنظيمات الإرهابية .
وكان م�س��در ع�س��كري �س��وري ذكر اأن "اجلي�ض ال�س��وري حرر 
منطقة تقدر م�س��احتها ب� 1800 كم مربع وت�س��ل اإىل احلدود 
العراقي��ة يف النقط��ة )400( غ��رب البوكمال". وقال امل�س��در 
الع�س��كري يف ت�رسيح نقلته الوكالة الر�س��مية لالأنباء "�سانا" 
اأن "وحدات من قوات اجلي�ض ال�سوري العاملة يف حمافظة دير 
الزور حترر منطقة تقدر م�ساحتها ب� )1800( كم مربع وت�سل 

اإىل احل��دود العراقي��ة يف النقط��ة )400( غ��رب البوكمال بعد 
الق�س��اء على اأعداد كبرية من اإرهابيي داع�ض وتدمري عتادهم 
احلرب��ي يف بادية دير الزور". وكانت وحدات اجلي�ض ال�س��وري 
حققت يف الأيام املا�س��ية تقدما جديدا يف عمليتها الع�سكرية 
املتوا�س��لة �سد املجموعات الإرهابية التابعة تنظيم "داع�ض" 
الإرهاب��ي )املحظ��ور يف رو�س��يا( يف عم��ق البادية ال�س��ورية.  
وبداأت وحدات من اجلي�ض ال�س��وري قبل نحو ا�سبوع العمل على 
قط��ع طرق وخط��وط اإمداد الإرهابيني بني منطقة طريق ال�س��د 
ودرعا البل��د باجتاه احل��دود الأردنية. واأف��ادت وكالة الأنباء 

ال�س��ورية الر�س��مية "�س��انا" ب��اأن اجلي�ض ال�س��وري ب��داأ عملية 
التمهي��د الن��اري اأم��ام تق��دم الوح��دات الع�س��كرية يف القطاع 

اجلنوبي ال�رسقي من مدينة درعا باجتاه من�ساآت ال�سوامع.
وبين��ت اأن وحدات م��ن اجلي�ض تعمل على قط��ع طرق وخطوط 
اإم��داد الإرهابيني بني منطقة طريق ال�س��د ودرعا البلد باجتاه 
احل��دود الأردنية. وكان العراق اأعلن نهاية العام املا�س��ي عن 
تنفي��ذ طائراته احلربية غارات جوية �س��د مواقع تنظيم داع�ض 
يف �س��وريا من جه��ة حدوده الدولي��ة معها لوج��ود خطر على 

اأرا�سيه.

بغداد – وكاالت

حكم القضاء المغربي ، االربعاء، 

على زعيم »حراك الريف« ناصر 

الزفزافي، وثالثة من رفاقه 

بالحبس لمدة 20 عامًا، بعدما دانهم 

بتهمة »المشاركة في مؤامرة 

تمّس بأمن الدولة«، فيما حكم 

على 49 متهمًا آخر بالسجن لفترات 

تتراوح بين عامين و15 عامًا، واكتفى 

بفرض غرامة مالية على متهم 

واحد.


