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أكدت أنها تشكل تهديداً لسيادتها الوطنية

نواب ديمقراطيون يسعون إلجراءات لدعم الدستور وحمايته

«فيتو ترامب» لمواجهة مشروع قانون
يمنع إعالن «الطوارئ»

فنزويال تغلق المعابر الحدودية
مع كولومبيا جزئي ًا

للت�صويت يف جمل�س النواب منت�صف الأ�سبوع
قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أم�س
احل��ايل ،وتوقعت �أن يتم متريره يف غرفة
الأول� ،إنه �سي�ستخدم حق النق�ض «الفيتو» �ضد
الربملان التي ي�سيطر عليها الدميقراطيون،
م�رشوع قانون مت تقدميه يف جمل�س النواب
م�ضيفة �أنها ت�أمل يف �أن تتلقى دعما من
ملنع �إعالنه حالة الطوارئ الوطنية.
احلزبني اجلمهوري والدميقراطي.
وقال ترامب لل�صحافيني يف البيت الأبي�ض «هل
وقالت بيلو�سي �إنها كتبت ر�سالة �إلى جميع
�س�أعرت�ض عليه؟ بالت�أكيد مئة باملئة ،وال
�أع�����ض��اء جمل�س ال��ن��واب حتثهم على دعم
�أعتقد �أنه �سيجري متريره لكي �أعرت�ض عليه.
القرار.
لدينا العديد من الأ�شخا�ص الأذكياء الذين
وا�ست�شهدت بيلو�سي مبا ذكرته يف الر�سالة
يريدون �أمن احلدود».
عن �أن «قرار الرئي�س بتجاوز حدود القانون
وكان النواب الدميقراطيون يف جمل�س النواب
يف حماولة للح�صول على ما ف�شل يف حتقيقه
الأمريكي قد اتخذوا خطوات يف وقت �سابق �أم�س
يف العملية الت�رشيعية الد�ستورية ينتهك
الأول ال�ست�صدار قرار ملنع �إعالن الرئي�س ترامب
الد�ستور ويجب �أن ينتهي».
حلالة الطوارئ الوطنية ،وو�صفوا الإعالن ب�أنه
وتابعت «لدينا م�س�ؤولية جليلة يف الدفاع
«ا�ستيالء غري د�ستوري على ال�سلطة».
عن الد�ستور وال��دف��اع عن نظام ال�ضوابط
وحظي القرار بدعم �ساحق من الدميقراطيني يف
والتوازنات لدينا �ضد اعتداء الرئي�س».
جمل�س النواب ،لكن فر�صه يف جمل�س ال�شيوخ
وقالت بيلو�سي ،التي زارت احلدود املك�سيكية
الذي ي�سيطر عليه اجلمهوريون غري وا�ضحة.
الأمريكية �أم�س االول� ،إن مزاعم ترامب ب�أن
و�أع����رب بع�ض �أع�����ض��اء جمل�س ال�شيوخ
هناك �أزمة على احلدود غري �صحيحة.
اجلمهوريني عن قلقهم ب�ش�أن �إعالن الرئي�س،
وقال النائب الربملاين ،خواكني كا�سرتو،
وهو ما يعني �إمكانية مترير القرار يف الغرفة
�صاحب فكرة ال��ق��رار� ،إن �إع�لان الطوارئ
العليا للكونغر�س ومن ثم� ،إمكانية ا�ستخدام
• دونالد ترامب
اخلا�ص برتامب هو «ا�ستيالء غري د�ستوري
ترامب حلق النق�ض الفيتو �ضده.
على ال�سلطة» م�ضيفا �أنها حماولة لتقوي�ض
وقالت رئي�سة جمل�س النواب نان�سي بيلو�سي
�إنها وغريها من امل�رشعني الذين ي�ؤيدون القرار �سيتخذون �إجراءات كل من ال�سلطة الق�ضائية والهيئات الت�رشيعية.
وقال كا�سرتو يف الكلمة «هذا ا�ستيالء على ال�سلطة التاريخية و�سيتطلب
لدعم الد�ستور وحمايته.
و�أ�شارت بيلو�سي �إلى ن�ص الد�ستور قائلة �إن «�إع�لان الرئي�س ينتهك وحدة تاريخية».
بو�ضوح ال�سلطة املالية احل�رصية للكونغر�س» و�أ�ضافت �أن ترامب بهذا وا�ستطرد يقول �إن القرار ي�ضم حتى الآن �أكرث من  220من امل�ؤيدين يف
جمل�س النواب البالغ عدد �أع�ضائه  435ع�ضوا ،ال يوجد بينهم �سوى
الإعالن «ي�سيء �إلى من�صبه».
و�أكدت بيلو�سي لل�صحافيني يف م�ؤمتر عرب الهاتف ان القرار �سيطرح نائب جمهوري واحد.

ترشيح كيلي كرافت لمنصب سفيرة
واشنطن لدى األمم المتحدة
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أم�س
الأول ،تر�شيح ال�سفرية الأمريكية لدى كندا
كيلي كرافت لتكون �سفرية وا�شنطن اجلديدة
لدى الأمم املتحدة.
وق��ال ترامب يف تغريدة على ح�سابه مبوقع
التدوينات الق�صرية «تويرت»� ،إن «كيلي قامت
بعمل رائع يف متثيل بالدنا ،وال يوجد �أدنى �شك
عندي انه يف ظل قيادتها �سيتم متثيل بالدنا
على �أعلى م�ستوى».
ويف حال م�صادقة جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
على تعيينها� ،ست�شغل كيلي كرافت املن�صب
الذي �شغر �أواخر العام املا�ضي با�ستقالة نيكي
هايلي ،احلاكمة ال�سابقة لوالية كارولينا

اجلنوبية والنجمة ال�����ص��اع��دة يف احل��زب
اجلمهوري.
وجاء تر�شيح كرافت بعد �أ�سبوع على �سحب
التداول بخيار ترامب ال�سابق ملذيعة «فوك�س
ن��ي��وز» ال�سابقة وامل��ت��ح��دث��ة با�سم وزارة
اخل��ارج��ي��ة هيذر ن��وي��رت ،و�سط انتقادات
ب�أنها تفتقر �إلى الثقل املطلوب لهذا املن�صب
الدبلوما�سي الرفيع.
و�أثنى وزير اخلارجية مايك بومبيو �رسيعا على
هذا الرت�شيح ،قائال يف بيان «ال�سفرية كرافت
كانت مدافعة رائعة عن الأمن القومي وامل�صالح
االقت�صادية الأمريكية يف كندا ،وهي م�ؤهلة جدا
لتقوم بالعمل نف�سه يف الأمم املتحدة».

تنقل بهويات متعددة كطالب لجوء

ألمانيا :صديق منفذ حادث الدهس
في برلين ارتكب العديد من الجرائم
ك�شفت ال�سلطات الأملانية،
�أن ب�لال ب��ن ع��م��ار� ،صديق
التون�سي منفذ هجوم الده�س
يف برلني �أني�س العمري ،كان
م�سجال يف �أملانيا بهويات
متعددة كطالب جل��وء ،وقد
ارتكب العديد من اجلرائم.
وردت ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات يف
خطاب �إلكرتوين بعثه موظف
يف وزارة الداخلية الأملانية
ب��ت��اري��خ  16ي��ن��اي��ر 2017
لزميلته وكيلة الوزارة ال�سابقة
وال�سفرية الأملانية احلالية يف
وا�شنطن� ،إميلي هابر.
ويدور اخلطاب ،حول ترحيل
بن عمار �إلى تون�س يف �أقرب
وقت ممكن.

ونقل املوظف يف اخلطاب عن
وكيل ال��وزارة هانز-جيورج
�إجن��ل��ك��ه ،ق��ول��ه�« :إمكانات
التحايل «تعبري ا�ستخدمه
ال�سيد �إجنلكه ،و�أراه �صائبا
للغاية» يف الواقعة كبرية
ل��ل��غ��اي��ة ،وتت�ضح وحدها
يف �أ���س��م��ائ��ه االث���ن���ي ع�رش
امل�ستعارة».
ومن الأ�سماء امل�ستعارة التي
ك��ان ي�ستخدمها ب��ن عمار،
ف��ت��ح��ي م��ه��ن��ي ،و�أب��وب��ك�ير
معو�ض ،و�أحمد ح�سن.
وبح�سب البيانات ،ك��ان بن
عمار يدعي م��رة �أن��ه مغربي
و�أخرى �أنه م�رصي ومرة ثالثة
�أنه ليبي.

أستراليا تؤكد وجود جواز

سفر سليم مع أسانغ

�أكدت �أ�سرتاليا �أن لدى جوليان �أ�سانغ م�ؤ�س�س موقع
ويكيليك�س جواز �سفر �سليما يف تطور رئي�سي لأ�سانغ
الذي يخ�شى �أن ت�سعى الإكوادور لإنهاء جلوئه ب�سفارتها
بلندن وت�سليمه للواليات املتحدة.
وي�سمح ج��واز ال�سفر اجلديد لأ�سانغ بالعودة �إلى
�أ�سرتاليا ،وقد مت �إ�صدار هذا اجل��واز يف �سبتمرب من
العام املا�ضي ولكن مل يكن قد �أعلن عنه وقد انتهت
�صالحية جواز �سفره ال�سابق.
وق��ال م�س�ؤولون كبار ب���وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
والتجارة يف جل�سة ملجل�س ال�شيوخ �أن لدى �أ�سانغ
جواز �سفر �سليما م�ؤكدين بذلك بيانا من �أكتوبر.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون �إن ممثلي االدعاء االحتادي
�أجروا حتقيقا جنائيا طويال يف ق�ضية �أ�سانغ وموقع
ويكيليك�س ال��ذي ن�رش �أ��سرارا دبلوما�سية وع�سكرية
�أمريكية مبعرفة �أ�سانغ.
ومازال �أن�صار �أ�سانغ مقتنعني ب�أن الواليات املتحدة
�ست�سعى �إلى ت�سلمه �إذا حاول مغادرة ال�سفارة.

ووف��ق��ا مل��ع��ل��وم��ات �سلطات
الأم������ن ،ف���ر ب���ن ع��م��ار مع
تون�سيني �آخرين �إلى �إيطاليا
يف قارب عام  ،2014ثم و�صل
�إل��ى �أملانيا عرب �سوي�رسا.
وقدم بن عمار طلب جلوء يف
مدينة كمنيت�س الأملانية.
والتقى بن عمار �صديقه �أني�س
ال��ع��م��ري يف  18يناير عام
 ،2018قبل ي��وم م��ن تنفيذ
العمري هجوم الده�س .ومت
ترحيل بن عمار �إلى تون�س يف
الأول من فرباير عام .2017
و�أودى ال��ه��ج��وم بحياة 12
�شخ�صا .ومتكن العمري بعده
من الفرار �إلى �إيطاليا ،حيث
قُ تل بر�صا�ص ال�رشطة.

ال��ف��ن��زوي��ل��ي خ��ورخ��ي
�أم����رت ح��ك��وم��ة الرئي�س
�أرياثا.
ال��ف��ن��زوي��ل��ي نيكوال�س
وق��ال �أرياثا لل�صحافيني
م���ادورو� ،أم�����س ،ب�إغالق
�إن اجل��ي�����ش الفنزويلي
جزئي للمعابر احلدودية
«ل��ن ي�صدر مطلقا �أوام��ر
مع كولومبيا ،قائلة �إن
ب�إطالق النار على ال�سكان
هذه املعابر ت�شكل تهديدا
امل��دن��ي�ين» ،م�شريا �إلى
ل�سيادتها الوطنية.
�أن القوات املوجودة على
وج����اء الإغ���ل��اق يف ظل
احلدود مهمتها الدفاع عن
انتهاء زعيم املعار�ضة
الأرا�ضي الفنزويلية «من �أي
الفنزويلي الذي �أعلن نف�سه
هجوم م�سلح �ضد بالدنا».
رئي�سا م�ؤقتا للبالد خوان
ً
كما التقى �أرياثا مبجموعة
غ���واي���دو م��ن حت�ضريات
م����ن ال�������دول ال���داع���م���ة
نقل م�ساعدات �إن�سانية
مبقر الأم���م امل��ت��ح��دة يف
�أمريكية لبالده عرب احلدود
نيويورك ،من بينها رو�سيا
الكولومبية.
ُي� َّ
وبوليفيا و�سورية وكوريا
��ذك���ر �أن غ���واي���دو عرب
ال�شمالية.
الفنزويلية-
احل�����دود
وق��ال يف مدينة كوكوتا
الكولومبية �أم�س الأول،
احلدودية الكولومبية �إن
لتنظيم �إدخال امل�ساعدات
«القوات امل�سلحة �شاركت
�إل���ى ب�ل�اده ،بعدما �أم��ر
يف هذه العملية».
الرئي�س نيكوال�س مادورو
• نيكوالس مادورو
وي�ؤكد اجلي�ش الفنزويلي
اجلي�ش بعدم ال�سماح لهذه
حتى الآن والءه للرئي�س
امل�ساعدات بدخول البالد
نيكوال�س م��ادورو ،الذي يريد �أن مينع بدء ت�سليم
عرب احلدود الربازيلية.
وكانت حكومة مادورو قد �أغلقت �أي�ض ًا حدودها البحرية امل�ساعدات الإن�سانية.
مع جزر «�أروبا» و«كورا�ساو» و«بونري» الواقعة جنوب يف �سياق مت�صل ،اتهمت وزارة اخلارجية الرو�سية،
البحر الكاريبي ووالي��ة «فالكون» الواقعة غربي الواليات املتحدة وحلفاءها يف حلف �شمال الأطل�سي،
البالد ،يف  20فرباير� ،أمام �إدخال امل�ساعدات �إلى ببحث ت�سليح املعار�ضة يف فنزويال ،وزعمت �أن
وا�شنطن تن�رش قوات خا�صة ومعدات بالقرب من البلد
البالد.
من جهة �أخ��رى ،حث الأم�ين العام للأمم املتحدة الواقع يف �أمريكا اجلنوبية.
انطونيو غوتريي�س وزير خارجية فنزويال يف اجتماع و�أ�شارت مو�سكو ملعلومات غري حمددة لدعم ت�أكيداتها
�أم�س االول ،على الت�أكد من �أن ال�سلطات ال ت�ستخدم ب�ش�أن خطط ت�سليح املعار�ضة لكنها مل تذكر هذه
القوة املميتة �ضد املتظاهرين ،وفقا لبيان �صادر عن املعلومات �أو تقدمها.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية ماريا زاخاروفا
مكتب الأمني العام.
وقال غوتريي�س �إن الأمم املتحدة �ستوا�صل العمل مع �إن قافلة امل�ساعدات الإن�سانية الأمريكية �إلى فنزويال
امل�ؤ�س�سات الفنزويلية مل�ساعدة املحتاجني ،وذلك قد ت�ؤدي ال�شتباكات وتُ ِ
وجد ذريعة للإطاحة بالرئي�س
يف البيان ال�صادر بعد اجتماعه مع وزير اخلارجية نيكوال�س مادورو حليف مو�سكو.

في غياب اتفاق مع االتحاد األوروبي

• كيلي كرافت

فريق إدارة «العفو
الدولية» يعرض
تقديم استقالته
ألسباب أخالقية
عر�ض فريق �إدارة منظمة العفو
الدولية كام ً
ال تقدمي ا�ستقالته ،بعد
�أن خل�ص تقرير م�ستقل �إلى وجود
ثقافة م�سمومة من التنمر والتحر�ش
بالعمل داخل املنظمة.
و�أو�ضحت م�صادر داخ��ل املنظمة
�أن �سبعة �أع�ضاء يف مراكز قيادية
باملنظمة �أق��روا بوجود مناخ من
التوتر وانعدام الثقة ،م�ضيفة �أن
التقرير امل�ستقل �أ�شار �إلى وجود
�أدلة على التنمر والتحر�ش والتمييز
على �أ�سا�س اجلن�س والعن�رصية يف
جميع �أنحاء املنظمة.
وكان انتحار اثنني من موظفي العفو
الدولية العام املا�ضي دف��ع �إلى
�إجراء هذه املراجعة.

بريطانيا 3 :وزراء يؤيدون تأجيل
«بريكست»
�أعلن ثالثة من �أب��رز ال��وزراء يف
احلكومة الربيطانية انهم ي�ؤيدون
ت�أجيل خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب���ي «بريك�ست» اذا رف�ض
�أع�ضاء ال�برمل��ان خطة رئي�سة
ال��وزراء ترييزا ماي لعقد �صفقة
جديدة مع االحتاد الأوروبي.
ون����شر وزي���ر الأع��م��ال والطاقة
غريغ كالرك ووزيرة العمل �آمرب
راد ووزي���ر ال��ع��دل ديفيد غوك
مقا ًال �أم�س يف �صحيفة «ديلي ميل»
�أك��دوا فيه �أنهم �سيقفون بجانب
املتمردين من حزب املحافظني
ّ
احل��اك��م وامل��ع��ار���ض��ة الأ�سبوع
املقبل ملنع بريطانيا من مغادرة
االحت��اد يف  29مار�س املقبل من
دون اتفاق.
وكتب الثالثة �أن��ه يجب ت�أجيل
«بريك�ست» �إذا مل تتمكن ماي من
عقد ات��ف��اق جديد م��ع بروك�سل
الأ���س��ب��وع املقبل ،معتربين �أن
اخل���روج م��ن دون ات��ف��اق ي�شكل
خطرا على االقت�صاد والأمن ووحدة
الأرا���ض��ي الربيطانية ،واتهموا
بع�ض زمالئهم النواب يف جمل�س
العموم بالرتاخي وعدم �أخذ الأمور
باجلدية وامل�س�ؤولية الالزمتني.
و�أ�ضافوا �أن غياب االتفاق �سيجعل

• تيريزا ماي

الربيطانيني بعد  29مار�س «�أكرث
فقرا و�أقل �أمنا وميكن �أن يتفرقوا»،
م�شريين يف ه��ذا ال�سياق �إل��ى
احتمال ح�صول حماولة جديدة
النف�صال ا�سكتلندا عن بريطانيا.
و�أ�ضاف ال��وزراء�« :سوف يت�رضر
اقت�صادنا ب�شدة على املديني
ال��ق�����ص�ير وال��ط��وي��ل� .سرتتفع
ال��ت��ك��ال��ي��ف ،و�سيتعرقل عمل
ال�رشكات التي تعتمد على توريد
امل����واد يف ال��وق��ت املنا�سب،
و�سيرتاجع اال�ستثمار».
ي��ذك��ر �أن ت�يري��زا م���اي الت���زال

إيران تطلق «كروز» في المناورات البحرية
بمضيق هرمز
�أعلنت القوات البحرية الإيرانية،
�أم�س� ،إطالقها ل�صواريخ من طراز
ك��روز ،تطلق عليها ا�سم «ق��ادر»
و«ق��دي��ر» ،يف ال��ي��وم ال��ث��اين من
مناوراتها قرب م�ضيق هرمز.
وميكن ل�صاروخ «ك���روز» �إ�صابة
�أهداف على ُبعد  250كيلومرتا يف
حني ي�صل مدى �صواريخ قدير �إلى
 300كيلومرت ،الفتة �إل��ى �أن هذه
الفئة من ال�صواريخ «م�ؤهلة للإطالق
م��ن �سفن وم��دم��رات ومنظومات
�ساحلية ،ف�ض ًال عن متتعها بالقدرة
على اال�ستهداف من اجلو».
وتعد هذه هي املرة الأول��ى التي
تطلق فيها الغوا�صات الإيرانية
ل�صواريخ ك��روز خ�لال تدريبات
البحرية الإي��ران��ي��ة يف اخلليج
العربي.
وكانت املناورة الإيرانية الكربى

«ال��والي��ة  »97التي حتمل �شعار
«يا زه��راء» انطلقت �أم�س الأول،
باال�ستعرا�ض ال��ب��ح��ري لأن���واع
وح���دات �سطحية وحت��ت �سطحية
والطريان يف بحر عمان.
وت�ستمر هذه املناورة ثالثة �أيام
حيث ت�شارك فيها �أكرث من  100قطعة
بحرية ل�سالح البحر الإيراين ،ت�شمل
بارجات هجومية ومدمرات قاذفة
ال�صواريخ ولوج�ستية ،وغوا�صات
ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات
ومروحيات بقيادة حاملة مروحيات
«خارك».
وجت���ري م��ن��اورة «ال���والي���ة »97
البحرية الكربى للقوة البحرية
للجي�ش يف منطقة تبلغ م�ساحتها
مليوين كيلومرت مربع من م�ضيق
هرمز و�سواحل مكران وبحر عمان
و�شمال املحيط الهندي �إلى مدار

• حسني خانزادي

 10درجات �شمال هذا املحيط.
وك��ان قائد �سالح البحر للجي�ش
الإيراين الأدمريال ح�سني خانزادي،
ق��د �أع��ل��ن �إط��ل�اق ���ص��واري��خ من

الغوا�صات الإيرانية لأول مرة يف
املناورة الكربى «الوالية .»97
و�أو���ض��ح خ��ان��زادي �أن املناورات
تت�ضمن �أربع مراحل ،يف املرحلة
الأول��ى تقوم القطع البحرية فوق
ال�سطح والغوا�صات واملروحيات
وك���اف���ة امل���ع���دات والأ���س��ل��ح��ة
باال�ستعرا�ض الع�سكري لال�ستعداد
لالنت�شار يف املرحلة الثانية.
و�أ�ضاف يف اخلطوة التالية ومن
�أجل التدريب على حرب بحرية
حقيقية ،تعمل جزء من القوات
كعدو افرتا�ضي ،م�ؤكدا �أن جزء ًا
كبري ًا من هذا التمرين يخ�ص�ص
ال�ستعادة املناطق ال�ساحلية
املحتلة من قبل العدو الفر�ضي،
وتنفيذ عمليات يف البحر والرب
ملنع ت�سلل �أي تهديد لل�سواحل
الإيرانية.

تبذل جهودا مع م�س�ؤويل االحتاد
الأوروبي لتح�سني �رشوط االتفاق
الذي �أبرمته معهم �أواخ��ر العام
املا�ضي لكي تقنع جمل�س العموم
بامل�صادقة عليه� ،إال �أنها مل تفلح
حتى الآن.
�إل�����ى ذل�����ك ،ق���ال���ت �صحيفة
«ال��ت��ل��ي��غ��راف» الربيطانية �إن
وزراء يف احلكومة طالبوا رئي�سة
ال���وزراء ت�يري��زا م��اي بالتنحي
بعد االنتخابات املحلية يف مايو
املقبل ،وذل��ك لل�سماح لزعيم
جديد بت�سليم املرحلة املقبلة
من مفاو�ضات خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
وق��ال ال����وزراء �إن ت�يري��زا ماي
�ست�ضطر �إلى املغادرة بعد انتهاء
املرحلة الأول���ى من مفاو�ضات
خ���روج بريطانيا م��ن االحت���اد
الأوروبي �أو �أنها �ستواجه هزمية
يف ت�صويت بحجب الثقة يف نهاية
العام.
وت��ع��ه��دت م���اي حل��زب��ه��ا ب�أنها
�ستتقاعد قبل �إج��راء االنتخابات
العامة املقبلة واملقررة يف عام
 ،2022لكنها م��ن امل��رج��ح �أن
تواجه �ضغوط ًا للقيام بذلك يف
غ�ضون الأ�شهر الثالثة املقبلة.

رومانيا :تجميد
 453مليون دوالر
في قضايا فساد

جمدت هيئة مكافحة الف�ساد يف رومانيا
«دي �إن �أيه»  453مليون دوالر مرتبطة
بق�ضايا ف�ساد يف عام  2018بزيادة
تبلغ  1.4مرة عن املبلغ املجمد يف
العام ال�سابق عليه ،ح�سبما قالت يف
تقريرها ال�سنوي ال�صادر �أم�س الأول.
و�أو�ضحت الهيئة يف تقريرها �أنها
واجهت حتديات من بينها تغيري يف
القيادة والإطار القانوين للعمليات.
ويف العام املا�ضي ،اتهمت الهيئة
� 556شخ�صا �أي �أكرث بقليل من ن�صف
ممن اتهمتهم يف عام  ،2017لكنها
عزت هذا الرتاجع �إلى انتهاج معايري
�أكرث �رصامة وا�ستهداف حاالت ت�سببت
يف الإ�رضار بالقطاع العام.
ومن بني املتهمني وزير �سابق ونائب
وزير و�أربعة من امل�س�ؤولني ال�سابقني
الكبار الآخرين.
وق��ال التقرير �إن��ه متت �إدان���ة 155
�شخ�صا خالل العام.

