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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
  بريشتيناـ  أ.ف.پ: أعلنت اللجنة االنتخابية 
الكوسوڤية مساء امس االول ان حزب كوسوڤو 
الدميوقراطي الــــذي يتزعمه رئيس الوزراء 
املنتهية واليته هاشم تاتشي يتصدر نتائج 
االنتخابات التشــــريعية بنســــبة ٣٣٫٥٪ من 
االصوات وذلك بعــــد فرز ٩٩٪ منها. وعليه، 
ســــيحصل حزب تاتشــــي على اكبر عدد من 

النواب في البرملان املؤلف من ١٢٠ نائبا ولكن 
العدد الذي سيحصل عليه لن يتيح له احلكم 
مبفرده. وعليه ان يقيم حتالفات مع برملانيني 
آخرين. وقالت فالديتا داكا، املسؤولة في اللجنة 
االنتخابية، خــــالل مؤمتر صحافي ان رابطة 
كوسوڤو الدميوقراطية التي يتزعمها رئيس 
بلدية بريشتينا عيســــى مصطفى حلت في 

املرتبة الثانية بـ ٢٣٫٦٪من األصوات.
  وأوضحت ان حركــــة تقرير املصير التي 
يتزعمها النب كورتي والتي تخوض االنتخابات 
للمرة األولى، حصلت على ١٢٫٢٪ من األصوات. 
وأضافت ان احلركة التي يتزعمها رئيس الوزراء 
السابق راموش هرديناي حصلت على ١٠٫٨٪ 

من األصوات. 

 كوسوڤو: حزب هاشم تاتشي يتصدر نتائج االنتخابات التشريعية 

 طهران تؤكد أنه ال تغيير في سياساتها.. ونجاد أزاح متكي عن طريق واليته الثالثة 
 عواصــــم ـ وكاالت: أكدت طهــــران أن إقالة وزير 
اخلارجية اإليراني منوچهر متكي لن تؤدي الى تغيير 

في السياسة اخلارجية اإليرانية.
  وقال املتحدث باســــم اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبرســــت في التصريح الصحافي االسبوعي ان 
«سياسات إيران الكبرى حتدد على مستويات أعلى 
ووزارة اخلارجية تنفذ هذه السياسات. لن نشهد اي 

تغيير في سياستنا األساسية».
  وأضــــاف «ال اعتقد انه ســــيحصل أي تغيير في 
السياسة النووية واحملادثات» مع القوى الست حول 

البرنامج النووي اإليراني.
  وجاءت هذه اإلقالة املفاجئة عبر قرارين صدرا عن 
الرئيس اإليراني يتضمنان شــــكرا ملتكي على العمل 
الذي قام بــــه، وتعيني صاحلي مكانه باإلنابة. وبعد 
أيام قليلة من استئناف املفاوضات مع الدول الست 
الكبرى حيث قال مهمانبرست «لقد حصل اتفاق على 
مواصلة احملادثات حول نقاط التعاون املشــــتركة» 

املمكنة بني طهران ومجموعة ٥+١.
  وأضاف «اذا جرت هذه احملادثات في اإلطار املرتقب 
وفي جو خال من أي ضغوط وتصرفات غير عقالنية، 

فانها ستتابع مجراها».
  ولم يكن خبر إقالة متكي مفاجئا للمتابعني حيث 
كان احلديث يدور منذ فترة في األوساط السياسية 
اإليرانية بخصوص اخلالفات احلادة بني جناد ووزير 
خارجيته متكي لكن التوقيت هو املفاجئ، اذ وتؤكد 
بعض املصادر أن أســــباب اخلالفــــات بني اجلانبني 
تعود إلى العالقــــات الوطيدة التي تربط متكي بكل 
من علي الريجاني رئيس البرملان وعلي أكبر واليتي 

مستشار املرشد األعلى في الشؤون الدولية واملعروف 
في األوســــاط اإليرانية باسم وزير خارجية املرشد، 
حيث إن هاتني الشخصيتني على خالف مع الرئيس 

اإليراني.
  في حني تشير بعض القراءات من داخل إيران، إلى 
أن إقالة متكي جاءت لسببني أولهما معركة الرئاسة 
املقبلة التي يبدو أن جناد بدأ يستعد لها باكرا، وأولى 
خطواتها إقالة غرميه متكي الذي لم يكن محســــوبا 

على تياره.
  وتشير ذات القراءات إلى أن احمدي جناد يريد أن 
يدعم حليفه سعيد جليلي وان يضع يده على السياسات 

اإلستراتيجية اخلارجية واألمنية اإليرانية.
  بدورها ربطت صحف مقربة من احملافظني هذا القرار 
مبعارضة متكي لقيام «ديبلوماسية موازية» توكل 

لبعض املستشارين املقربني من احمدي جناد.
  وعنونت صحيفــــة «القدس» ان «الرئيس وضع 
حدا خلالفه مع وزير اخلارجية» مشيرة الى ان هذه 
الديبلوماسية املوازية اثارت في بعض االحيان «ردود 

فعل شديدة اللهجة» من متكي.
  وحتدثت صحيفة «خبر» املقربة من رئيس البرملان 
علــــي الريجاني، عن «زلزال» قائلــــة «احمدي جناد 
يعلم جيدا ان صاحلي يروق للغرب بسبب وجهات 

نظره املعتدلة».
  وكتبت أن الوزير اجلديد بالوكالة «هو احد هؤالء 
اإلداريني املوكلني لتشكيل دائرة جديدة داخل احلكومة 
رغم انــــه ليس بالضرورة من نفس اخلط العقائدي 

للرئيس».
  ويبدو أن الرئيس اإليراني استطاع اجتياز بعض 

العقبات التخاذ قراره هذا، أهمها موقف املرشد الذي 
قال في حديث له في أعقاب تعيني مندوبني للرئيس 
في وزارة اخلارجية: «ال يجوز خلق محاور موازية في 
وزارة اخلارجية»، والعقبة األخرى صعوبة حصول 
الوزير البديل على ثقة البرملان اإليراني نتيجة ملواقف 
احملافظني املنافسني ألحمدي جناد واإلصالحيني ضد 
مرشح الرئيس، األمر الذي دفع أحمدي جناد لتعيني 
صاحلي كمشرف على اخلارجية وليس وزيرا للخارجية 

وفي هذه احلالة ال يحتاج ملوافقة البرملان.
  وكان صاحلي عني على رأس منظمة الطاقة الذرية 
في ١٧ يوليو ٢٠٠٩ مباشرة بعد إعادة انتخاب احمدي 

جناد رئيسا وقد ثمن الغرب اعتداله.
  يشار الى ان متكي وصف خالل وجوده في املنامة 
في الثالث والرابع من ديسمبر تصريح وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون حول امكان السماح إليران 
بتخصيب اليورانيوم بشروط معينة بأنه «خطوة 

الى االمام».
  في سياق آخر، استدعت وزارة اخلارجية اإليرانية 
الســــفير البريطاني في طهران ساميون غاس بعدما 
نشر على موقع السفارة البريطانية مقاال انتقد فيه 

وضع حقوق اإلنسان في إيران.
  وذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية ان مسؤول 
دائرة حقوق اإلنســــان في اخلارجية اإليرانية علي 
بحريني «احتج بشــــدة على نشــــر مقال على موقع 
ســــفارة بريطانيا في طهــــران، يتناقض مع القواعد 

الديبلوماسية».
  ونقلت الوكالة عن بحريني انه «يعتبر هذا االمر 
عمال غير تقليدي من جانب سفير». و«ذكر» املسؤول 

اإليراني غاس بـ «ضرورة االمتناع عن ارتكاب أعمال 
ال حتترم اإلطار الديبلوماسي». 

  وفي مقال نشر على موقع السفارة مبناسبة اليوم 
العاملي حلقوق اإلنسان في العاشر من ديسمبر، أكد 
غاس ان محامني وصحافيــــني وأعضاء في منظمات 
غير حكومية «يتعرضون لضغط شــــديد في إيران 

أكثر من أي مكان آخر» في العالم.
  وأضاف «منذ العام الفائت، يتم اعتقال املدافعني 
عن حقوق اإلنسان وترهيبهم»، الفتا خصوصا الى 
اعتقال احملامية عن حقوق اإلنسان نسرين سوتودي 

ومطالبا باالفراج عنها.
  من جهته، رفض وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشــــرق األوســــط في وزارة اخلارجية البريطانية 
اليستير بورت احتمال رحيل غاس حسب ما تطالب 

به الصحف اإليرانية.
  وقــــال بورت في بيان ان «العمل املهم الذي تقوم 
به السفارة البريطانية في طهران يحظى بدعم كامل 

من احلكومة» البريطانية.
  وأضاف «فقط عبر احلوار الصريح واملنفتح بإمكاننا 
حل املشاكل التي نواجهها». واثار هذا االنتقاد استياء 

شخصيات ووسائل إعالم إيرانية محافظة.
  وقال رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس 
الشورى اإليراني عالء الدين بوروجردي كما نقلت عنه 
وكالة األنباء الرسمية «يبدو ان مهمة ساميون غاس 

هي تدمير العالقات بني البلدين بدل ترتيبها».
  وطلب العضو في جلنة الشؤون اخلارجية حسمت 
اهللا فلحات بيشه «طرد ساميون غاس» بسبب هذا 

املقال «غير املسبوق». 

 استدعت السفير البريطاني احتجاجاً على انتقاده حقوق اإلنسان 

 املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية رامني مهمانبراست متحدثا للصحافيني 

 انتحاري ستوكهولم كان
  على عالقة بإسرائيلية قبل «تطرفه» 

 عواصم ـ عاصم علي والوكاالت
  عززت الشــــرطة السويدية 
العاصمة  إجراءاتها االمنية في 
ستوكهولم فيما واصل احملققون 
بحثهــــم عن شــــركاء محتملني 
لالنتحــــاري املفتــــرض تيمور 
عبدالوهاب العبدلي املســــؤول 
عن تفجير كان ميكن ان يوقع 
بــــني املتســــوقني قبل  مجزرة 
اعياد امليالد ورأس السنة. وقد 
كشــــفت تقديرات جلهاز األمن 
الوطني السويدي نشرت أمس 
أنه يوجد في البالد حوالي ٢٠٠ 
من املسلحني اإلسالميني. ووفقا 
لصحيفة «أفتونبالديت»، وردت 
هذه األرقام في سياق دراسة كلفت 
بها احلكومة في وقت سابق العام 
احلالي، جهاز األمن سعيا لتحديد 
حجم خطر التشدد الذي قد يقود 
إلى عنف. ونقلت الصحيفة عن 
مصدر، لم تســــمه، أن ٨٠٪ من 
إلى عدد من  املسلحني ينتمون 
الشــــبكات، أما النسبة الباقية، 

فأفراد لهم عالقات خارجية.
  من ناحيتها ذكــــرت وكالة 
انها  الســــويدية  االستخبارات 
اطلقت «تعاونا دوليا واسعا» مع 
سلطات «في دول اخرى في شمال 
أوروبا وباقي أوروبا و الواليات 
املتحدة» في بحثها عن شركاء 
محتملني لالنتحــــاري. وقالت 
صوفيا اوليف املتحدثة باســــم 
وكالة االستخبارات السويدية 
«نحن نفحــــص مختلف أنواع 

األدلة». وقالت الوكالة السويدية 
مــــن مكتب  ان ســــبعة خبراء 
الفيدرالي االميركي  التحقيقات 
(اف بي اي) توجهوا الى السويد 
التي  التحقيقات  للمساعدة في 
جتــــري بالتعــــاون الوثيق مع 
الشــــرطة البريطانية نظرا الن 
عبدالوهــــاب عاش فــــي مدينة 
البريطانية مع زوجته  لوتون 
واطفالــــه الثالثة.في بريطانيا، 
واصلت الســــلطات البريطانية 
تفتيش منزل في لوتن في اطار 
التحقيق في قضية االنتحاري 
الــــذي كان العبدلي يعيش فيه 
خالل دراسته التدليك الرياضي 
في جامعة بدفوردشير، ومازالت 
تقيم فيه زوجته منى املولودة في 
رومانيا وأطفاله الثالثة. وقالت 
زوجته إنها مصابة بالصدمة بعد 
مقتل زوجها. وأشار رجال دين 
مسلمون في مدينة لوتن حيث 
أقام االنتحاري لعقد من الزمن، 
إلى أن العبدلي (٢٨ عاما) طرد 
من مسجد بعد اصطدامه مبسلمني 
آخرين نتيجــــة مواقفه وآرائه 
املتشــــددة. هذا وقد أفاد أقارب 
االنتحاري وأصدقاؤه أن تطرفه 
جاء بعد انتقاله الى بريطانيا. 
إنه  العبدلي  وقال أحد أصدقاء 
«لم يأبه بالسياســــة ولم يكن 
متدينا عندما أقام في السويد. 
كان يحتسي البيرة مع أصدقائه 
ويرتاد املالهي الليلية، بل كان 
حتى لديه صديقة اسرائيلية».  

 قوات االمن السويدي تحذر من ٢٠٠ مسلح متطرف 

 برلسكوني ينجو من حجب الثقة بشق األنفس 
 وفاة هولبروك «المحارب من أجل السالم» 

وموفد واشنطن ألفغانستان وباكستان
 رومـــا ـ د.ب.أ: جنت حكومة 
رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني، بشق األنفس أمس 
مـــن تصويت برملانـــي بحجب 
الثقة، لينجو برلسكوني بالتالي 
من االســـتقالة التي طالبته بها 
املعارضة ومجموعة من النواب 

املنشقني على احلكومة.
  ورفـــض مجلـــس النـــواب 
طلب حجـــب الثقة عن حكومة 
برلسكوني، وذلك بأغلبية ٣١٤ 
صوتـــا، مقابـــل ٣١١ صوتا، أيد 
اصحابها اخلطوة التي دعت إليها 
املعارضة. فيما امتنع اثنان من 

النواب عن التصويت.
  قبل ذلك، كان مجلس الشيوخ 
صوت أيضا بتأييد حكومة ميني 
الوسط بأغلبية ١٦٢ صوتا مقابل 

١٣٥ صوتا ضدها.
  كان من شأن هزمية احلكومة 
في التصويت في أي من مجلسي 
البرملان أن يضطر برلســـكوني 

لالستقالة.
  لكن ذلـــك ال يعني أن والية 
برلسكوني ســـتكون مفروشة 
بالـــورود حيـــث يتمتع رئيس 
الـــوزراء االيطالـــي (٧٤ عاما) 
بأغلبية برملانية ضعيفة، مقارنة 
مبا كان يحظى به من تأييد في 

االنتخابات العامة عام ٢٠٠٨.
الهامش الضئيل    وقد يؤدي 
الذي حصل عليه برلسكوني إلى 
انفراط عقد حكومته قبل انتهاء 

واليتها عام ٢٠١٣
  وكانت ثالث برملانيات حوامل 

 واشنطنـ  أ.ف.پ: توفي مساء أمس األول املوفد االميركي 
اخلاص الى باكســــتان وافغانستان ريتشارد هولبروك، احد 
الديبلوماســــيني االميركيني االكثر خبرة والذي ينسب اليه 
انقاذ عشــــرات آالف االرواح عبر مهمات السالم التي قام بها، 
وذلك بعــــد ثالثة أيام على اصابته بأزمــــة قلبية قبل اكمال 

مهمته االخيرة الصعبة.
  ووجه الرئيس االميركي باراك اوباما حتية للديبلوماسي 
املخضــــرم البالغ من العمر ٦٩ عاما واصفا اياه بأنه «عمالق 
فعلي للسياسة اخلارجية االميركية، جعل أميركا أقوى وأكثر 
أمانا واحتراما»، فيما توالت ردود الفعل من جميع انحاء العالم 
لتوجيه حتية لذكرى الديبلوماسي االميركي. وأضاف أوباما 
ان «التقدم الذي أحرزناه في أفغانســــتان وباكستان ينسب 
بجزء كبير الى اجلهود التي قام بها ريتشارد هولبروك بدون 
كلل من اجل املصلحة الوطنية ألميركا وســــعيه الى السالم 
واالمن». وقد خضــــع هولبروك الذي اصيب بعارض صحي 
لعملية جراحية في الشريان االورطي ثم خضع لعملية ثانية 

نهاية األسبوع.
  وأفادت صحيفة واشنطن بوست أمس بأن ريتشارد هولبروك 
دعا قبيل خضوعه لعملية جراحية طويلة في نهاية االسبوع 
الى وقف احلرب في افغانســــتان. وقــــال هولبروك لطبيبه 
اجلراح الباكستاني قبيل دخوله الى غرفة العمليات «يجب 
وقف هذه احلرب في افغانســــتان» كما ذكرت الصحيفة نقال 

عن مقربني من العائلة لم تكشف هوياتهم.
  من جهتها، اعلنت وزيرة اخلارجيــــة االميركية هيالري 
كلينتون أن أميــــركا فقدت «احد اشــــد مدافعيها واحد اكثر 
موظفيها العامني تفانيا». واضافت «خدم ريتشارد هولبروك 
البــــالد التي احبها خالل نحو نصف قرن». وعهد اليه اوباما 
في يناير ٢٠٠٨ لدى وصوله الى البيت االبيض مهمة متثيل 
الديبلوماســــية االميركية في افغانستان وباكستان، املنطقة 
التــــي تخوض فيها الواليات املتحــــدة حربا ضد طالبان منذ 
العام ٢٠٠١. وتوالت ردود الفعل املشيدة بهولبروك ومسيرته 

الديبلوماسية في الواليات املتحدة.
   من جهته، اشاد نائب الرئيس االميركي جو بايدن بهولبروك 
الديبلوماســــي «االكثر موهبة في جيلــــه». وقال ان «اميركا 

خسرت احد اعظم محاربيها من اجل السالم». 

وصلن إلى مجلس النواب إحداهن 
داخل سيارة إسعاف واثنتان على 
كرسي متحرك وهما نائبتان عن 
حزب املستقبل واحلرية املنشق 
عن االئتالف احلاكم بينما األخرى 
تنتمي إلى شعب احلرية احلاكم 
ألن أصواتهن قد حتسم مصير 

احلكومة.
  وقد رحب برلسكوني بنتيجة 
التصويت قائال إنه سيكون من 
«اجلنون» وضع إيطاليا في حالة 
اضطراب في وقت خطر في ظل 
ضغوط املستثمرين على منطقة 

اليورو.

  ويرجح احملللون أن يجري 
تصويت جديد على الثقة في ٢٧ 

مارس.
   أما طالـــب حجب الثقة فهم 
األحزاب اليسارية باإلضافة إلى 
حزب املستقبل واحلرية بقيادة 
رئيس مجلس النواب جيانفرانكو 

فيني من ميني الوسط.
  من جهة أخرى أرجئت جلسة 
للمحكمة الدستورية للبت فيما إذا 
كان يفترض أن يستمر برلسكوني 
في التمتع باحلصانة القضائية 
إلى ١١ يناير املقبل بعدما كانت 

محددة امس. 

 ثالث برلمانيات حوامل وصلن الجلسة في سيارات اإلسعاف 

(رويترز)   سيلفيو برلسكوني خالل التصويت على حجب الثقة بحكومته 

 السويد تطعن بقرار اإلفراج عن أسانج.. وبريطانيا تحتجزه ٤٨ ساعة لنظر االستئناف 
من احملتوى حاليا، باســـتثناء شـــعار املوقع ورسالة 

«يصل قريبا».
  وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أول من 
أمس أن دومشيتـ  بيرج رفض اخلوض في تفاصيل خالفه 

مع ويكيليكس، لكنه اعتبر أنه خرج عن مساره.
  من جهـــة أخرى، أعلنت مجموعـــة «دبليو ايه زد» 
اإلعالميـــة في أملانيا أنها أسســـت أول موقع لصحيفة 
أملانيـــة على االنترنت لتحميل وثائق مجهولة املصدر، 
تكشـــف عن معلومات سرية وجرائم على غرار طريقة 

موقع ويكيليكس الشهير.
  في سياق آخر، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية 
أن التصريحـــات التي أدلى بها الرئيس األميركي باراك 
أوباما امام مجموعة من السفراء املعتمدين في واشنطن 
هي أول تعقيبات من نوعها من قبل الرئيس األميركي 
حيال تسريبات موقع ويكيليكس، والتي كان غالبا ما 

يتركها لوزيرة خارجيته هيالري كلينتون.
  وقالت الصحيفة ان كلينتون هي التي كانت تتولى 
التعقيب على تسريبات موقع ويكيليكس االلكتروني 
لآلالف من الوثائق الســـرية االميركية، والتي وصفتها 

ذات مرة بأنها «هجوم على املجتمع الدولي».
  ونقلت الصحيفة عن أوباما الذي لم يذكر املوقع بشكل 
مباشر واكتفى باالشارة اليه فقط قوله في تصريحاته أمام 
السفراء «لقد استهللنا مرحلة جديدة من التعامل مع دول 
العالم. نهج من التعامل يرتكز على املصالح واالحترام 

املتبادل. نهج يعتمد على الثقة والصراحة». 

  ومضى يقول «أصبحنا نعلم اآلن أن ڤيزا وماســـتر 
كارد وباي بال وغيرها أدوات في السياســـة اخلارجية 

األميركية. لم نكن نعلم هذا األمر من قبل».
  في غضون ذلك، تعهد نائب سابق ملؤسس ويكيليكس 
جوليان اساجن أن يطلق موقعا منافسا في وقت قريب، 

قال إنه سيكون أكثر شفافية من املوقع األساسي.
  وأشـــار دانيال دومشيت ـ بيرج إلى أن املوقع الذي 
سيحمل اســـم أوبنليكس (التسريبات املفتوحة)، خال 

نصا مكتوبا لرد أساجن.
  وأكدت له أنه يســـعى بدعم عاملي و«كيف أن الناس 
من شتى أنحاء العالم ومن شتى الدول يقفون بالفتات 
ويهتفون مطالبني بحريته وبالعدالة وشجعه ذلك جدا. 
وإننـــي أطلب من العالم كأم الوقـــوف إلى جانب ابني 

الشجاع».
  ونقلت عنه انتقاد مؤسســـات متويل كبرى علقت 

تقدمي أموال ملوقع ويكيليكس على االنترنت.

 عواصـــمـ  وكاالت: بعدما قـــررت محكمة بريطانية 
أمس اخالء سبيل مؤســـس موقع ويكيليكس جوليان 
أســـاجن بكفالة مالية ذات شروط صارمة، طعن االدعاء 
السويدي في قرار اإلفراج عن اساجن بكفالة فأمر القاضي 
البريطاني باإلبقاء عليه رهن االحتجاز ٤٨ ساعة ريثما 

يبت في طلب االستئناف.
  وبعد قرار االفراج البريطاني السابق على الطعن كانت 
هيئة االذاعة البريطانية قد نقلت عن ممثلي الدفاع من 
موقع محكمة ويستمينستر أن أساجن سيواصل مساعيه 

للحيلولة دون ترحيله إلى السويد.
  وحضر جلسة احملاكمة املخرج كني لوتش وجميمة خان 
والصحافي والناشط جون بيلغر دعما ألساجن وعرضوا 

تغطية الكفالة البالغة ١٨٠ الف جنية استرليني.
  وقبيل ذلك، قال التلفزيون االسترالي إن جوليان أساجن 
مؤســـس ويكيليكس أبلغ والدته من زنزانته بالسجن 
فـــي لندن أنه مازال ملتزما بنشـــر البرقيات األميركية 
السرية. وطلبت محطة «نتوورك سفن» االسترالية من 
كريستني أساجن أن تسأل ابنها البالغ من العمر ٣٩ عاما 
سؤاال واحدا خالل زيارتها له في سجنه وهو: هل األمر 

يستحق كل هذا العناء؟
  ونقلت والدة أساجن عن ابنها قوله: «قناعاتي راسخة، 
مازلـــت ملتزما باملبادئ التي عبرت عنها، وهذا الظرف 

لن يهزها».
  وأضاف «إذا كان هناك أي تأثير لهذا األمر فهو أنه زاد 
من يقيني بصحته وصوابه»، وقدمت والدته للمحطة 

 مؤسس ويكيليكس يؤكد عزمه مواصلة تسريب الوثائق ويتهم «ڤيزا» و«ماستركارد» بتنفيذ السياسة األميركية 

 واشنطن تآمرت في انقالب هندوراس 
ــابق  ــرح رئيس هندوراس الس ــيغالبا ـ أ.ش.أ: ص  تيغوس
مانويل زاليا بأن الوثائق التي كشف عنها موقع «ويكيليكس» 
ــات املتحدة في انقالب  ــح الكيفية التي تآمرت بها الوالي توض
عام ٢٠٠٩ في هندوراس. وكشفت إحدى البرقيات ذات الصلة 
ــود مقنعني واقتياده  ــطة جن عن انه مت اختطاف زياليا بواس
ــروال» ثم نقله بعد ذلك  ــى إحدى القواعد األميركية في «بامل ال
ــتاريكا قبيل االحصائية التي كان من املقرر اجراؤها  إلى كوس

بشأن مستقبل اإلصالحات الدستورية في هندوراس. 

 ذكرت وثائق «ويكيليكس» أن ديبلوماسيني أميركيني يرون 
أن بريطانيا لم تبذل اجلهد الكافي من أجل حتقيق تعاون جيد 
ــرية نشرتها  ــلمة في البالد. وذكرت وثيقة س مع اجلالية املس
ــة «الغارديان» البريطانية أمس أن احلكومة البريطانية  صحيف
استثمرت الكثير من الوقت واملوارد من أجل استبعاد العناصر 
اإلسالمية املتطرفة في أعقاب تفجيرات لندن ٢٠٠٥ إال أنها مع 

ذلك حققت «القليل من التقدم» في ربط اجلالية املسلمة. 

 واشنطن تآمرت في انقالب هندوراس 

 ..وتتهم لندن بالتقصير في التعاون 
مع الجالية المسلمة  (أ.ف.پ)   مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أساجن في سيارة الشرطة لدى نقله إلى محكمة «ويستمينستر» في لندن أمس  


