
 U½öŽ≈10

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6295 Tuesday 12/3/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6295 الثالثاء 4 من رجب  1440 هـ 12 من آذار (مارس) 2019م

حزيران 2018 ابالغ سـوتوده أنه
حُــكم عــلـيــهـا بــالـســجن مــدة خـمس

سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس.
وقد حـصلـت على جـائزة سـاخاروف
ـــــان عـــــام  2012من قــــــبل الــــــبــــــر

األوروبي.
وقـد أمضـت النـاشـطـة ثالث سـنوات
في الــســجن بــ الــعــامــ  2010و
ـارسـة "انــشـطـة ضـد  2013بـتــهم 
ـناهـضة األمن القـومي" و "الدعـاية ا
ـعـارض لـلـنـظام" بـعـد الـدفـاع عن ا
الذين اعتقلـوا خالل احتجاجات عام
 2009ضـد إعـادة انـتـخـاب الـرئـيس

محمود أحمدي جناد.
في كـانـون الثـاني/يـنـايـر حُـكم على
زوجها رضا خاندان بالسجن خمس
سـنــوات بـتـهــمـة "الـتــآمـر ضـد األمن
الــقـــومي" وســـنــة واحـــدة بـــتــهـــمــة

"الدعاية ضد النظام".

الـغــرفـة  28في مـحــكـمــة الـثـورة في
طـهـران "حـكم عـلى نـسـرين سـوتـوده
بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر
ـرشد عـلى الـنظـام وسـنـت إلهـانـة ا
األعلى علي خامنئي" وفقا للمصدر.
مـن جــهــتــهــا ذكــرت وكــالــة األنــبــاء
الــرسـمــيـة نــقال عن أحــد مـحــامـيــهـا
مـــحـــمــود بـــهــزاد راد قـــوله "عـــقــدت
احملــكــمـــة جــلــســـة اســتــمـــاع لــهــذه
احملـاكمـة لم تـكن مـوكـلتي حـضـرتـها
وأدركـنــا أخـيـراً أن احملـكــمـة حـكـمت

عليها غيابياً".
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ولم يـحدد بـهـزادي راد مـوعد جـلـسة
االســتــمــاع أو مــا إذا كــان حــاضــرا

فيهاً.
وقال القاضي مـوغيش لوكالـة ايسنا
"لــقـد أحـيــلت الـقـضــيـة إلى مـحــكـمـة
االســتــئــنــاف". بــعــد تـــوقــيــفــهــا في

واضـافت أنــهـا طـلـبـت من سـويـسـرا
ــصـالح االمـيــركـيـة في الـتـي تـمـثل ا

طهران بزيارة ابنها.
وهـنـاك ثالثـة أمـيـركـي آخـرين عـلى
االقل مــســجــونــ في ايــران اثــنـان

منهم من أصل ايراني.
وتـــدهــــورت الـــعالقــــات االيـــرانــــيـــة
ـاضي اثـر االمـيـركـيــة بـشـدة الـعـام ا
انـسـحـاب واشنـطن مـن جانـب واحد
من االتــفـاق الـدولـي حـول الـبــرنـامج
الــنـووي االيــراني وفـرضــهـا مــجـددا

عقوبات على ايران.
الى ذلك ذكــرت وكـالــة "ايـسـنــا" شـبه
الـــرســمــيــة أن احملــامــيــة اإليــرانــيــة
الـنـاشـطـة الـبارزة نـسـرين سـوتـوده 
ـوقـوفـة ا في مـجـال حـقـوق اإلنـسـان
في طـهــران حـكـمت عـلــيـهـا احملـكـمـة

بالسجن سبع سنوات.
وقال القاضي محمد موغيش رئيس

ـتـحـدث بـاسم وأكـد بـهـرام قـاسـمي ا
اخلــارجــيــة االيــرانـيــة في  9كــانـون
الــثــاني/يـنــايــر تـوقــيف الــعـســكـري
االميركي السـابق ونفى تعرضه ألي

سوء معاملة.
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وقـال فـي رسـالـة الــكـتــرونـيـة أنه "
ابالغ احلكـومـة االميـركـية بـاالمر في
االيام الـتي تلت تـوقيـفه عبـر قسـمها

صالح في طهران". لرعاية ا
ونـــفى قــاســمـي مــا نــشـــرته وســائل
اعالم أميـركية عـن اعتقـال العـسكري
الـســابق في ظـروف ســيـئــة واصـفـا

علومات بانها "خاطئة". تلك ا
وقـالت جوان وايـت والدة الـعـسـكري
ز أنه السابق لصحيفة نيويورك تا
زار ايـــــران "خـــــمـس أو ست مـــــرات"
لـيــلـتـقي بــايـرانـيـة قــدمت عـلى أنـهـا

صديقته.

ــدعي { طــهــران - (أ ف ب) - قــال ا
العـام في مديـنـة مشـهد امس االثـن
أن احلكم في قضية عـسكري أميركي
ســابق  تــوقــيـفـه صـيف  2018قـد
صــدر دون أن يـكـشــفه مـكــتـفــيـا فـقط
باالشارة الى أن الـتهم الـتي دين بها

تتعلق باألمن.
ونــقـــلت وكـــالــة االنـــبـــاء االيــرانـــيــة
ـدعـي الـعــام غالمي الــرســمــيـة عـن ا
ـــلف هـــنــاك صـــادقي أنـه "في هـــذا ا

مشتكون من اخلاصة والعامة".
وأضـاف ان تــفـاصــيل احلـكم ال زالت
غير مـعروفـة. وكان  توقـيف مايكل
وايت ( 46عــــامـــا) وهـــو عــــســـكـــري
أمــيـركي ســابق من كـالــيـفــورنـيـا في
تـمـوز/يـولـيو  2018في ايـران حيث
كـان يزور صـديـقـة بحـسب مـا نـقلت
ـز عن والدته صحـيـفة نـيـويورك تـا

هذا االسبوع.
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دعي سـفـيان رحـيم حـس والـذي يـطلب من خـالله تبـديل اسـمه من (سفـيـان) الى (سيـف) واستـنادا بنـاء عـلى طـلب ا
ـادة ٢٢ من قـانـون الـبـطـاقة الـوطـنـيـة رقم ٣ لـسـنـة ٢٠١٦ تقـرر نـشـر طـلـبه في اجلـريـدة الـرسمـيـة في له حق الحـكـام ا

ديرية خالل ١٥ يوم من تاريخ النشر وبعكسه ينظر في الطلب وفق القانون. االعتراض على طلبه مراجعة ا
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