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السويد تتخلى عن مالحقة مؤسس »ويكيليكس« بتهمة االغتصاب
ستوكهولم - وكاالت: حقق مؤسس موقع »ويكيليكس«، جوليان اساجن، امس، انتصارا في معركته مع 
القضاء السويدي الذي تخلى عن مالحقته بتهمة االغتصاب. وأعلنت املدعية العامة ماريان ناي أمام الصحافة 
في ستوكهولم، انها »قررت حفظ الدعوى ضد اساجن بتهمة االغتصاب املفترض«، وطلبت رفع مذكرة 
التوقيف االوروبية التي حتاول منذ 2010 إلغاءها. وبعد ثالث سنوات على تقادم الدعوى، أوضحت املدعية 
انها قررت حفظها بسبب عدم فعالية إجراءات طويلة جدا وليس في ضوء وقائع جديدة.
وأضافت ان »كل الفرص قد استنفدت للمضي قدما في التحقيق )...( ولم يعد يبدو مالئما االحتفاظ بطلب 
االعتقال املؤقت جلوليان أساجن أو مبذكرة التوقيف األوروبية«.

)رويترز(  املرشد االعلى للثورة االيرانية علي خامنئي مدليا بصوته امس 

خامنئي: »مهمة ومصيرية«.. والمرشحان األبرزان: نحترم خيار الشعب

اإليرانيون يختارون رئيسهم وسط مشاركة كثيفة
طهــران - وكاالت: أدلــى 
الناخبــون اإليرانيني، أمس، 
بأصواتهــم فــي االنتخابات 
الرئاسية إضافة إلى انتخابات 
للمجالس البلدية وانتخابات 

فرعية للبرملان.
ويحق ألكثر من 56 مليون 
شخص اإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات التي شهدت تنافسا 
ساخنا بني املرشح اإلصالحي 
الرئيس احلالي حسن روحاني 
واملرشح احملافظ رجل الدين 

إبراهيم رئيسي.
واملرشــحان اآلخران هما: 
مصطفى هاشمي طابا، وهو 
إصالحــي كان قد شــغل في 
السابق منصب نائب رئيس 
في عهد الرئيس محمد خامتي 
)١99٧ - ٢٠٠5(، ومصطفــى 
ميرســليم، الــذي كان وزيرا 
للثقافة بني ١994 و١99٧ ولكن 
فيما بعد أدار ظهره للسياسة، 
املراقبــون  يعتبرهمــا  وال 

متنافسني بقوة.
وفي طهران وبقية املناطق 
بدا اإلقبــال كبيــرا منذ فتح 
صناديــق االقتــراع من قبل 
الذيــن اصطفــوا  الناخبــني 
فــي طوابير طويلــة لإلدالء 
بأصواتهم، في مؤشــر مبكر 
على إقبال قوي على االنتخابات 
الرئاسية التي تشهد منافسة 
محتدمة بشكل غير متوقع قد 
حتدد مستقبل خروج البالد 

من عزلتها الدولية.
وأعلن التلفزيون الرسمي 
أن كثافــة املشــاركة أدت إلى 
متديــد التصويــت ســاعتني 

إضافيتني عن موعدها.
ويتمثــل التحــدي األهــم 
في املدن الكبرى مثل طهران 
ومشهد وأصفهان، ملعرفة ما 
إذا كان املعتدلون سيتمكنون 

من انتزاعها من احملافظني.
وحث املرشد األعلى للثورة 
اإليرانيــة علــي خامنئــي، 
اإليرانيــني علــى املشــاركة 

»الواســعة والفاعلــة« فــي 
االنتخابات الرئاسية.

وقال خامنئي في تصريح 
صحافي عقب اإلدالء بصوته 
انه من الضروري ان يتوجه 
أبنــاء الشــعب االيراني الى 
الصناديق في الساعات االولى 
من عمليــة االقتراع من دون 
تأخير، واصفا االنتخابات بأنها 
»مهمة ومصيرية«، موضحا 
ان مصيــر البــالد »بيد ابناء 

الشعب اإليراني«.
مــن جهته، قــال الرئيس 
حسن روحاني، عقب اإلدالء 
بصوته، إن االنتخابات مهمة: 
»لــدور إيــران فــي املنطقــة 

والعالم في املستقبل«.

اإليرانيني بغــض النظر عن 
النتيجة.

مــن  الكثيــر  يــزال  وال 
الناخبــني املؤيدين لإلصالح 
أنصــارا لروحانــي وإن كان 
بشــكل فاتــر في ظــل خيبة 
أملهــم من الوتيــرة البطيئة 
للتغيــر خالل فتــرة واليته 
األولى، لكنهم يحرصون على 
عدم وصول رئيسي للسلطة 
ويعتبرونــه ممثــال للدولــة 

األمنية في أشرس حاالتها.
أما بالنســبة للمحافظني 
فتمثــل االنتخابــات فرصــة 
إلعــادة العمل بقيــم الثورة 
اإلســالمية عــام ١9٧9 والتي 
املســؤولني  مــن  تتطلــب 

ونقلــت عنــه وكالة أنباء 
اجلمهورية اإلسالمية الرسمية 
قوله: »أيا كان من سيفوز في 
االنتخابات فينبغي أن نساعده 
على تنفيذ هذا الواجب املهم 
واجلدي«. وأضاف انه يتعني 
علــى الناخبــني ان يبقوا في 
أذهانهم أن نتيجة االنتخابات 
مهمة للغاية لسياســة البالد 

اخلارجية.
أما املرشح احملافظ إبراهيم 
رئيســي، الذي أدلى بصوته 
في مســجد في حــي جنوب 
طهران، فتوقــع »حدا أقصى 

من املشاركة«.
ودعــا كل مــن روحانــي 
ورئيسي إلى »احترام« خيار 

املنتخبني أن يخضعوا لرجال 
الدين والزعيم األعلى.

وجاء إجراء هذه االنتخابات 
بعــد أيــام قالئل علــى قرار 
واشــنطن متديــد تخفيــف 
العقوبات على إيران مبوجب 
االتفــاق النــووي املوقع عام 
٢٠١5 بــني طهــران والقــوى 
العاملية الست وبينها الواليات 
املتحدة. ويعتبــر ذلك خبرا 
سارا للرئيس روحاني الذي 
انتخــب عــام ٢٠١3 وقضــى 
معظم فترة واليته التي امتدت 
أربع ســنوات فــي التفاوض 
علــى االتفاق النــووي الذي 
سمح بانفتاح بالده سياسيا 

واقتصاديا.

)ا.پ( ايرانيون يصطفون في طابور طويل امام احد مراكز االقتراع في مدينة قم امس 

العربية.نت: شهد يوم االنتخابات الرئاسية في إيران، جدال 
ونقاشا عبر وسائل اإلعالم وشبكات ومواقع التواصل 
االجتماعي، حول حادثتني مهمتني، األولى هي إقالة علي 

أكبر ناطق نوري، مدير الرقابة والتفتيش التابع في مكتب 
املرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، وذلك بعد إعالنه 

دعمه للرئيس حسن روحاني، واحلادثة الثانية هي بيان 
منسوب لقائد فيلق القدس قاسم سليماني حول عدم دعمه 

ألي مرشح.
وقالت مصادر مطلعة ملواقع إصالحية، إن املرشد األعلى 

علي خامنئي، أقال ناطق نوري، بعد وصفه روحاني 
باملرشح األصلح إلدارة إيران.

هذا بينما نقلت وكالة األنباء اإليرانية عن مصادر مطلعة لم 
تسمها، أن نوري لم تتم إقالته بل إنه تقدم باالستقالة منذ 
فترة بعدما أعلن عن نيته دعم روحاني لكيال يكون هناك 

أي ربط في حال دعمه ألي مرشح في االنتخابات.
من جهته، استنكر احلرس الثوري، نشر صحيفة »إيران« 
احلكومية عبر قناتها عبر تطبيق »تلغرام«، بيانا قالت إنه 
مزور ومنسوب لقائد فيلق القدس باحلرس الثوري قاسم 
سليماني، يتحدث عن حياديته وعدم دعمه ألي مرشح في 

االنتخابات الرئاسية.
وقال رمضان شريف، املتحدث باسم احلرس الثوري، 

إن مواقف قادة احلرس تتم اإلعالن عنها من قبل دائرة 
العالقات العامة في هذه املؤسسة العسكرية، نافيا صحة ما 

نسب لسليماني.
وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن دعم سليماني واحلرس 

الثوري إلبراهيم رئيسي مرشح التيار احملافظ.

طهران ـ وكاالت: قال قائد الشرطة االيرانية العميد حسني 
اشتري: ان 300 الف رجل من الشرطة واجليش شاركوا 

في تأمني انتخابات الرئاسة ومجالس البلدية في انحاء 
البالد.

ولفت اشتري، في تصريح ادلى به على هامش تفقده ملقر 
القيادة والسيطرة لقوات الشرطة في طهران امس، الى انه 
فضال عن القوات االمنية التي تواجدت في مراكز االقتراع 

فإن قوات احتياطية اخرى كانت على اهبة االستعداد ايضا، 
كما ان 20 الف دورية شاركت في تأمني االنتخابات.

استقالة مسؤول مبكتب خامنئي داعم
لروحاني وبيان مزور عن »حيادية« سليماني

300 ألف عسكري و20 ألف دورية
شاركوا في تأمني االنتخابات

رئيس البرازيل يرفض االستقالةرداً على مطالبات بمساءلته: سجلي خالٍ من أي شيء يدينني
بعد موافقة احملكمة العليا على التحقيق معه ترامب ينفي طلبه من كومي إسقاط

حتقيق عن اتصاالت »فلني« بروسيا
واشنطن - وكاالت: نفى 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب أن يكــون قــد طلب 
من مدير مكتــب التحقيقات 
»إف.بــي.آي«  الفيدراليــة 
املقال جيمس كومي إســقاط 
حتقيق ميــس اتصاالت قام 
بها مستشاره السابق لألمن 
القومــي مايــكل فلــني مــع 

مسؤولني روس.
وقــال ترامب حني ســئل 
في مؤمتــر صحافي بالبيت 
األبيض مساء امس األول إن 
كان حث كومي »بأي شكل من 
األشكال« على إنهاء التحقيق: 
»ال. ال«، الفتا إلى انه يواجه 

»مالحقة خبيثة«.
ووصف الرئيس األميركي 
في منشــورين علــى تويتر 
وخــالل مؤمتــر صحافــي 
اليســاريني  مطالبات بعض 
مبساءلته متهيدا لعزله بأنها 

»ســخيفة«، وقال إن سجله 
يخلــو مــن أي شــيء يتيح 
توجيه اتهامات جنائية إليه.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
الرئيس ترامب ان جو ليبرمان 
الذي كان مرشحا دميوقراطيا 
ملنصــب نائــب الرئيس في 
الواليات املتحدة مرشح ألن 
يصبح مدير مكتب التحقيقات 

الفيدرالي بعد إقالة كومي.
ورد ترامــب »بنعم« على 
سؤال عما إذا كان السيناتور 
الســابق البالغ من العمر ٧5 
عاما من املرشحني األوفر حظا 

لهذا املنصب.
وبعد اختياره ستستمع 
جلنة في مجلس الشيوخ إلى 
املدير اجلديد، وبعد ذلك يثبت 
التعيني،  الشــيوخ  مجلــس 
تســتغرق  ان  ويفتــرض 

اإلجراءات أسابيع عدة.
وجو ليبرمان ســيناتور 

سابق دميوقراطي ثم مستقل، 
ترشح ملنصب نائب الرئيس 
مع الدميوقراطي آل غور في 
العام ٢٠٠٠ خالل االنتخابات 
الرئاســية التــي فــاز فيهــا 
اجلمهوري جورج بوش االبن.
إلــى ذلك، اتهمت شــرطة 
نيويورك ريتشارد روخاس 
بالقتل والشــروع في القتل 
علــى خلفية حــادث الدهس 
الــذي وقع في ســاحة تاميز 
ســكوير امس األول وأســفر 
عن مقتل شخصني وإصابة ٢٢ 
آخرين، حسبما أفادت وسائل 

إعالم محلية.
ونقلت شبكة )سي إن إن( 
اإلخبارية عن أحد مسؤولي 
إنفاذ القانون أن الفحوصات 
أثبتت أن روخــاس ٢6 عاما 
مخــدر  تأثيــر  كان حتــت 
فينسيكليدين، وقال: إن الرب 

أمره بفعل ذلك!

ويعانــي روخــاس مــن 
وقــال  نفســية،  مشــكالت 
للشــرطة إنه توقــع منها أن 

تطلق النار عليه.
ونفى عمدة نيويورك بيل 
دو بالســيو وجود ما يشير 
إلى أن احلادث عمل إرهابي.

وقــال مســؤولون فــي 
إنــه مت اعتقــال  نيويــورك 
روخاس، وهو جندي سابق 
في البحرية األميركية بسبب 
قيادته حتــت تأثير الكحول 
خــالل عامــي ٢٠٠8 و٢٠١5، 

كما مت
اعتقاله في وقت سابق من 
مايو اجلاري لتهديد لشخص 
بســكني، ومت اعتقالــه أيضا 
بســبب اعتدائه على ســائق 
ســيارة أجرة أثنــاء وجوده 
في قاعدة بجاكســونفيل في 
والية فلوريــدا خالل الفترة 

بني عامي ٢٠١١ و٢٠١4.

برازيليا - رويترز: قال 
البرازيلي ميشيل  الرئيس 
تامــر إنه لن يســتقيل من 
منصبــه علــى الرغــم مــن 
قرار للمحكمة العليا يجيز 
إجراء حتقيق في مزاعم بأنه 
تغاضى عن رشــوة شــاهد 
محتمــل فــي قضية فســاد 

كبرى.
وفي كلمة قصيرة وجهها 
إلى الشعب قال تامر إنه لم 
يرتكب أي جرم وإن رئاسته 
تســاعد في إقالــة اقتصاد 
البرازيــل من عثرتــه وإنه 
يرحب بتحقيق حتى ميكنه 
إثبات براءته، وأضاف قائال 
في إشارة إلى االتهامات بحقه 
»لم أشــتر صمت أحد... لن 

أستقيل«.
ودفعت أنبــاء التحقيق 
األسواق املالية البرازيلية إلى 
هبوط حاد وأثارت شكوكا 
في أن يقر الكونغرس برنامج 
تقشف طموحا اقترحه تامر.

روحاني: النتيجة 
ستحدد مستقبل 

سياستنا
اخلارجية


