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 و  العـــالمية  و  العـــالمية  و  العربية 
 موســـكو ـ د.ب.أ: ذكر دميتري روجوزين، مبعوث روسيا لدى 
حلف شمال األطلسي (ناتو)، أن بالده اقترحت رسميا أمس االول 

استضافة أول اجتماع ملجلس الناتو ـ روسيا في عام ٢٠١١.
  وقال روجوزين: «لقد سلمت خطابا رسميا لألمني العام للناتو 
يؤكد قرار الرئيس الروسي باستضافة أحد االجتماعات على مستوى 
السفراء ملجلس روسيا   الناتو في سوتشي». وأضاف أن االجتماع 
الذي نحن بصدده قد يعقد في النصف الثاني من العام، وذلك حسبما 

جاء على املوقع اإللكتروني لوكالة ريا نوفوسي الروسية.
  وقال روجوزين: «ما نقترح عقده هو اجتماع على مستوى السفراء. 
ســـيكون الرئيس الروسي مستعدا الستقبال األمني العام وسفراء 
مجلس روســـيا ـ الناتو من أجل محادثات بشأن قضايا ملحة ذات 
أهمية لروسيا والغرب، بينها الدفاع الصاروخي» بحسب املوقع.

  وجرت املوافقة على خطة تعاون عســـكرية لعام ٢٠١١ في آخر 
اجتماع للمجلس، الذي عقد في بروكسل في يناير املاضي. 

 روسيا تقترح استضافة اجتماع مجلس روسيا ـ الناتو العام الحالي 

 طهران تنفي تفريغ الوقود النووي من بوشهر
  ونواب يتهمون كروبي وموسوي بخيانة الشعب 

 طهـــران ـ وكاالت: خالفـــا 
ملـــا أعلنه منـــدوب طهران لدى 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
قبل أيام، نفى املتحدث باســـم 
وزارة اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبراست أمس، تفريغ الوقود 
النووي من قلب مفاعل بوشهر 
النووي املخصص لتوليد الطاقة 
الكهربائية. وقال مهمانبراست 
في تصريـــح نقلته وكالة أنباء 
«فارس» االيرانية ان «االنباء التي 
حتدثت عن نقل الوقود النووي 
من قلب املفاعل ال صحة لها وان 
الوقود لم يتم نقله خارج قلب 
املفاعـــل وان املفاعل يعمل وفق 

اجلدول املعد له أساسا».
  وأعـــرب عن أمله في ان تفي 
روسيا بالتزاماتها وفقا لالتفاقيات 
املوقعـــة معها إلنتـــاج الطاقة 
الكهربائية من مفاعل بوشـــهر 

في الوقت احملدد لذلك.
  لكن مندوب إيران الدائم لدى 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
علي اصغر سلطانية كان قال انه 
«سيتم بناء على طلب اخلبراء 
الـــروس تفريغ الوقود النووي 
من قلب املفاعل ويعاد اليه بعد 
استكمال االختبارات والقياسات 

التقنية الالزمة».
   من جهة أخرى، نفى املدعي 
العام في طهران عباس جعفري 
دولـــت أبادي ما أكدتـــه عائلتا 
الزعيمني املعارضني مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي بأنهما 
يخضعان لإلقامة اجلبرية أو أنهما 

وضعا في سجن حشمتية.

اللجنة اخلاصة السلطة  تقرير 
بـ «التصدي قانونيا  القضائية 
وبشكل حاسم ملير حسني موسوي 
ومهـــدي كروبـــي ومحاكمتهما 
بتهمة خيانة الشعب ومناهضة 

الثورة».

  التحركات الصبيانية

  بدوره، هـــدد رئيس مجلس 
الشورى اإلسالمي علي الريجاني 
أمس برد قـــوي وحازم على ما 
وصفه بالتحركات «الصبيانية» 
األميركية. ونسبت وكالة «مهر» 
لألنباء إلـــى الريجاني قوله ان 
املجلس «ســـيرد بقـــوة وحزم 
علـــى التحـــركات الصبيانيـــة 

األميركية».
  وقـــال الريجاني فـــي كلمة 
العلنية بعد قراءته  باجللســـة 
لتقرير اللجنة اخلاصة: نتوقع 
من األجهزة ذات العالقة أن تعمل 
بدقة وحـــزم بالغني ومبا متلي 
عليهـــا مســـؤولياتها الوطنية 
واإلســـالمية. وكان يشير بذلك 
الى مظاهرات احتجاجية جرت 

في طهران.
  وقال «على الواليات املتحدة 
األميركيـــة أن تعلم ان مجلس 
الشورى اإلسالمي يرصد حتركاتها 
بدقة ولن يسمح ألحد بأن يتالعب 

مبصالح الشعب اإليراني».
  واعتبر أن تصريحات الرئيس 
األميركـــي بـــاراك أوباما وباقي 
املســـؤولني األميركيـــني «تأتي 
نتيجة وضعهم احلرج في مواجهة 

إرادة شعوب املنطقة». 

  وقال أبادي انهما في منزليهما 
مؤكدا انه مت اعتقال أشخاص في 
طهران بعد مظاهرات وصفها بـ 

«غير قانونية» أمس األول.
  ونسبت وكالة «مهر» اإليرانية 
أبادي  شبه الرسمية الى دولت 
قولـــه أمام الصحافيني بشـــأن 
أحداث أمس األول إن «الشخصني 
املذكورين في منزليهما» في إشارة 
إلى موسوي وكروبي. وقال «رغم 
قيام بعض املواقع االلكترونية 
أبناء  املخالفة للنظام بتشجيع 
الشعب على النزول الى الشوارع 
ولكن بتواجد الشـــرطة لم يقع 
شيء يذكر». وبشأن الشائعات 
التي حتدثت عـــن بدء إجراءات 
التحقيق مع موسوي وكروبي 

بعد فرض إقامة جبرية عليهما 
والتي بثتها أخيرا بعض مواقع 
املعارضـــة ووســـائل اإلعـــالم 
إيداع موســـوي  األجنبية نفى 
وكروبي في السجن، كما انه اعتبر 
استخدام اصطالح اإلقامة اجلبرية 
«غير صحيح» وقال إن موسوي 
وكروبي وزوجتيهما موجودون 

في منزليهما.

  خيانة الشعب

  من جهتهـــم طالب نواب في 
مجلس الشورى اإليراني أمس 
مبحاكمة مير حســـني موسوي 
ومهدي كروبـــي بتهمة «خيانة 

الشعب».
  وبحسب وكالة «مهر» اإليرانية 

الدعوة  الرسمية فان هذه  شبه 
أتت عقب قـــراءة تقرير اللجنة 
اخلاصـــة فـــي املجلـــس حول 
«املؤامرة اإلسرائيليةـ  األميركية 
ـ البريطانيـــة» فـــي ١٤ فبراير 
املاضي حني انطلقت مظاهرات 
معارضـــة للحكومة، وقالت ان 
املجلس طالب مبحاكمة موسوي 
وكروبي بتهمة «خيانة الشعب 

ومناهضة الثورة».
  وأشارت الى انه مت في اجللسة 
العلنية ملجلس الشورى اإلسالمي 
أمس قراءة تقرير اللجنة اخلاصة 
املؤلفة من خمســـة نواب بشأن 
«املؤامرة اإلسرائيليةـ  االميركيةـ  
البريطانية فبراير وفتنة ٢٠٠٩». 
وطالب نواب املجلس عقب قراءة 

 ديبلوماسي إيراني منشق: النظام 
  يمكن أن «يذبح» أبناء الشعب إذا ثاروا

 أميركا: الثورات في الشرق األوسط 
  تقوض «القاعدة» وإيران 

 تراجع شعبية حزب ميركل على خلفية 
فضيحة «دكتوراه» وزير الدفاع السابق

 باريس ـ رويترز: قال ديبلوماسي إيراني انشق 
في الشهر املاضي ان زعماء ايران سيفضلون «ذبح» 
أبناء شعبهم على ان يسلموا السلطة ألي ثورة شعبية 

كالتي جتتاح العالم العربي.
  كما قال احمد مالكي الذي كان نائب القنصل في 
القنصلية االيرانية مبيالنو قبل فراره الى باريس مع 
ــرته في الشهر املاضي وهو احدث شخصية بني  اس
مجموعة مسؤولني ينشقون عن اجلمهورية االسالمية 
ــون الى جتمع للمعارضة يطلق عليه املوجة  وينضم

اخلضراء.
  وقال في مقابلة امس األول ان االيرانيني استلهموا 
ــمال افريقيا لكنهم  ــعبية في ش ــورا للثورة الش ص

ــوة بكثير من تلك االنظمة  يواجهون نظاما اكثر قس
في مصر او تونس او حتى ليبيا.

  وقال لرويترز في فندق فاخر بباريس متحدثا عبر 
مترجم: «على مدى السنوات االثنني والثالثني املاضية 

كان الهدف الوحيد للنظام هو اإلبقاء على السلطة.
ــتعدون للجوء الى اي  ــول «إنهم مس   ومضى يق
ــراء مبا في ذلك الذبح واراقة الدماء ألبعد حد من  اج

اجل االحتفاظ بالسلطة.
  وقال املالكي ان الكثير من الديبلوماسيني االيرانيني 
ــاركونه الرأي بالنسبة  اآلخرين وضباط اجليش يش
النتقاد حكومة طهران لكنهم ينتظرون الوقت املالئم 

للتحول للجانب اآلخر. 

 واشنطن ـ يو.بي.اي: اعتبر كبار املسؤولني في 
وزارة الدفاع االميركية ان تنظيم القاعدة وايران هما 
اخلاسران االكبران من موجة االصالح التي جتتاح 

شمال افريقيا والشرق االوسط.
  وقال وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس ورئيس 
هيئة االركان املشتركة االدميرال مايك مولن في موجز 
صحافي انهما متفائالن من التغيرات احلاصلة في 
املنطقة، وقال غيتــــس «اظن بداية ان الثورتني في 
تونس ومصر واالحتجاجات في اماكن اخرى التي 
تؤدي الــــى اصالحات في عدد مــــن احلكومات هي 
انتكاسة استثنائية للقاعدة». واضاف ان ما يحصل 
«يكذب زعم القاعدة بأن الطريقة الوحيدة للتخلص 
من احلكومات االســــتبدادية هي العنف املتطرف». 
وشدد على ان شــــعوب املنطقة تثبت ان هذا االمر 
ليس صحيحا واعرب عن اعتقاده بأن موجة االصالح 
تتسبب بانتكاسة اليران. واوضح ان تعارض تصرفات 
اجليوش في تونس ومصر والبحرين فيما عدا فترة 
العنف القصيرة تتناقض بشــــكل شديد مع القمع 
الوحشي الذي يقوم به االيرانيون ضد اي شخص 

يتجرأ على التظاهر في بالدهم.
  واذ رأى ان االمر قد يســــتغرق اشهرا عدة قبل 

ان تظهــــر العواقب الكاملة للثــــورات اال انه قال ان 
«عملية التغيير بدأت وأفق هذا التغيير خصوصا 
اذا مت مــــن دون عنــــف، وادى الى وصول حكومات 
دميوقراطية يعتبر ربحا لكل شــــعوب املنطقة اوال 

وبالتالي للجميع».
  وشــــارك مولن غيتس تفاؤلــــه النه ملس تأثير 
الثورات خالل زيارته االســــبوع املاضي ٧ دول في 
منطقة اخلليج وقال ان احد االســــباب التي تدفعه 
ملشاركة التفاؤل هو ان االمر يتعلق بشعب كل بلد 
وبالتغيير داخل هذه الدول. واضاف ان على كل الدول 
ان تتأقلم مع هذه التغييرات والعالقات ســــتتغير 
ايضا وانا متفائل الن ثمة فرصة لالستقرار لم تكن 

موجودة قبل ٤ اسابيع.
  لكن غيتس قال ان ليبيا مازالت مشكلة واجليش 
االميركي يعمل مــــع الرئيس االميركي باراك اوباما 
لبحث اخليارات مبا ان الزعيم الليبي معمر القذافي 

يسعى لقمع االحتجاجات بقتل املتظاهرين.
  واشار الى توجه سفينتني حربيتني اميركيتني الى 
البحر االبيض املتوسط مشيرا الى انهما ستمنحان 
واشــــنطن القدرة على تنفيذ عمليات اجالء طارئة 

والقيام بعمليات انسانية. 

 المدعي العام يؤكد وجود موسوي وكروبي في منزليهما.. وإيران تهدد بالرد على الحركات الصبيانية األميركية 

 آثار الدماء في السيارة التي قتل فيها الوزير  صورة ارشيفية لوزير األقليات الباكستاني شهباز بهاتي 

 متظاهرون ايرانيون يحملون زهورا خالل وقفة احتجاجية داعمة الطالق سراح كروبي وموسوي أمام األمم املتحدة في كواالملبور     (أ.پ) 

 محللون يعتبرون قرار «العمال الكردستاني» بإنهاء قرار وقف النار تحذيراً 

 عرف برفضه قانون منع اإلساءة لإلسالم 

 إسرائيل تثير أزمة جديدة مع تركيا بسبب قمر اصطناعي للتجسس 

 طالبان باكستان تتبنى اغتيال وزير األقليات الدينية 

 أنقرةـ  أ.ش.أ : كشفت مصادر تركية امس االول عن بوادر 
أزمة جديدة بني تركيا وإسرائيل على خلفية رفض إسرائيل 
بيع قطع غيار للشركة املصنعة للقمر االصطناعي التركي 
«جوك توركـ  ١» املخصص ألغراض التجسس واالستطالع 
إال بعــــد احلصول على ضمانة بعــــدم جمعه معلومات من 
إسرائيل. وذكرت املصادر أن تركيا كانت اتفقت مع شركة 
«تليسبازيو «اإليطالية على تصنيع القمر بعد فوزها في 
املناقصة اخلاصة بتصنيعه، والتي كانت قد شاركت فيها 
شــــركة «آي إيه آي» اإلسرائيلية في عام ٢٠٠٩، وخسرتها 
بسبب اشتراطها عدم قيام القمر التركي بأي أعمال استكشافية 

فوق إسرائيل.
  وتابعت املصادر أن الشركة اإليطالية التي بدأت تصنيع 
القمر، وجدت نفسها مضطرة ألن تطرق باب إسرائيل للحصول 
على بعض قطع الكاميرات احلساسة «الكتروبوتيك» التي 
تســــتخدم جلمع املعلومات، والتي تعد إسرائيل أفضل من 

يقوم بتصنيعها في العالم.
  واشــــارت إلى أن احلكومة اإلسرائيلية وافقت على بيع 

هذه القطع اإلستراتيجية بشرط واحد وهو أال يقوم القمر 
التركي بالتحليق فوق إسرائيل، ودفع هذا الشرط الشركة 
االيطاليــــة الى موقف صعب وحــــرج للغاية باإلضافة الى 
انه ســــبب انزعاجا كبيرا للجانب التركي. وقالت املصادر 
إن االتصاالت التزال جارية للتغلب على هذه املشكلة، لكن 
بســــبب ذلك لن يتم االنتهاء من مشروع القمر التركي في 
املوعد الذي كان مخططا له، وهو عام ٢٠١٣، وقد يتم تعليقه 

إذا متسكت إسرائيل بشرطها.
  مــــن جهة أخرى، اعتبر محللون سياســــيون أن القرار 
الذي أعلنته منظمة حزب العمال الكردستاني االنفصالية 
أمس األول بإلغــــاء قرار وقف إطالق النار من جانب واحد 
والدفــــاع عن نفســــها بطريقة أكثر فاعلية مــــع عدم البدء 
بالهجوم وانتقاد احلكومة التركية لعدم اتخاذها خطوات 
فعلية على صعيد حل املشكلة الكردية، هو مبثابة حتذير 

للحكومة قبل االنتخابات البرملانية.
  ورأى احملللون أن املنظمــــة اتخذت القرار بإلغاء وقف 
إطالق النار، الذي كانت قد أعلنته في أغسطس املاضي من 

جانب واحد، بعد التقييمات التي استمرت لفترة مع حزب 
السالم والدميوقراطية الكردي ومؤمتر املجتمع الدميوقراطي 

وقياديي املنظمة في جبال قنديل بشمال العراق.
  وأضاف احملللون أن البيان اخلتامي الصادر من االجتماع 
التقييمي املوسع ملؤمتر املجتمع الدميوقراطي نهاية األسبوع 
املاضي في ديار بكر «جنوب شرق تركيا»، الذي اتهم احلكومة 
بعدم اتخاذ أي خطــــوة حلل القضية الكردية وبأنها تتبع 
سياسة املراوغة واخلداع وضياع الوقت فضال عن استمرارها 
في سياسة العنف والقبض على األكراد، كان مبثابة املؤشر 

األخير على قرار إنهاء وقف إطالق النار.
  ولفــــت احملللون إلى أن قرار املنظمة لم يشــــر إلى أنها 
ســــتقوم بأعمال قتالية أو بالهجوم املســــلح وإمنا ستقوم 
بالدفاع عن النفس في احلــــاالت االضطرارية وهو مبثابة 
إشارة حتذير للحكومة قبل االنتخابات البرملانية املقرر لها 
١٢ يونيو املقبل للتحرك بالسرعة الالزمة على صعيد تنفيذ 
خطتها حلل املشكلة الكردية التي كانت أعلنت عنها العام 

قبل املاضي حتت اسم مشروع االخوة والتضامن. 

 إســــالم آباد ـ وكاالت: قال مسؤولون إن وزير األقليات 
الباكستاني شهباز بهاتي الذي دعا إلى تغييرات في قانون 
مكافحة االساءة لالسالم قتل في هجوم باألسلحة في العاصمة 
اســــالم اباد أمس. وعلى الفور، أعلن متحدث باسم حركة 
طالبان الباكســــتانية مســــؤولية احلركة عن قتل الوزير 

ليصبح ثاني مسؤول رفيع يقتل هذا العام.
  من جهتها، ذكرت الشرطة أن إطالق النار وقع في سوق 
بإسالم اباد. وكان بهاتي الوزير املسيحي الوحيد في احلكومة 

الباكستانية.
  وقال واجد دوراني قائد شــــرطة اســــالم اباد «التقارير 
املبدئية تقول إنه كان هناك ثالثة رجال هاجموه. من احملتمل 

أن يكون قد قتل باستخدام كالشنيكوف».
  وقال متحدث باسم املستشــــفى أن بهاتي أصيب بعدة 

طلقات نارية ووصل الى املشفى ميتا.
  ويأتي اغتيال الوزير املسيحي في خضم السجال الذي 
يشهده هذا البلد املسلم حول مشروع لتعديل قانون ينزل 

عقوبة االعدام باملدانني بازدراء الدين واالســــاءة لالسالم، 
كما يأتي بعد اقل من شــــهرين علــــى اغتيال أحد احلراس 
الشخصيني لسلمان تاسير حاكم إقليم البنجاب مطلع يناير 
والذي دافع عن امرأة مسيحية حكم عليها باالعدام بتهمة 
«اهانة» النبي محمد ژ. ويعود قانون مكافحة التجديف 
إلى القرن التاسع عشر حلماية أماكن العبادة لكن خالل فترة 
احلكم العسكري للجنرال محد ضياء احلق في الثمانينات 
أصبح لهذا القانون أنياب في إطار حملة للدفاع عن الهوية 

االسالمية للبالد.
  وينص القانون على جترمي من يهاجم اإلسالم والنبي 
محمد ژ ويواجه عقوبة اإلعدام لكن نشــــطاء يقولون إن 

النص املبهم للقانون أدى إلى إساءة استغالله.
  ويقول معارضو القانون إن اإلدانة في القضايا تعتمد على 

شهادة الشهود وكثيرا ما تكون مرتبطة بعداء شخصي.
  وتكثــــر اإلدانة في جرائم التجديــــف لكن حكم اإلعدام 
لم ينفذ قط. ويتــــم إبطال الكثير من أحــــكام اإلدانة لدى 

استئنافها والوزير بهاتي، الذي كان احد املدافعني عن تعديل 
قانون جترمي االساءة لالسالم والذي كثف تصريحاته حول 
اعمال العنف والترهيب التي تتعرض لها خصوصا االقلية 

املسيحية، كان يقول بانتظام انه مهدد.
  مــــن جهته، وصف الڤاتيكان عبر الناطق باســــمه االب 
فيديريكو لومباردي اغتيال وزير االقليات الباكستاني بهاتي 

وهو كاثوليكي بأنه «عمل عنف ال يوصف».
  وقال االب لومباردي ردا على اســــئلة الصحافيني «هذا 
االغتيــــال هو عمل عنف جديد ينطوي على فداحة رهيبة» 
و»يظهر كم هي مبررة كلمات البابا امللحة بخصوص العنف 

ضد املسيحيني واحلرية الدينية بشكل عام».
  واضاف «الى الصلوات من اجل الضحايا والتنديد بأعمال 
العنف ال يوصف والتقارب مع املســــيحيني الباكستانيني 
الذين يعانون من احلقد، اضيف دعوة لكي يتمكن كل فرد 
مــــن ان يعرف الضرورة امللحة للدفاع عن احلرية الدينية 

وعن مسيحيني يتعرضون للعنف واالضطهاد». 

 جوليان أساجن 

 وزير الدفاع السابق كارل تسوغوتنبرغ  أجنيال ميركل 

 لنــــدن ـ يو.بي.آي: اشــــتكى 
جوليان أســــاجن مــــن وجود ما 
وصفها بـ«مؤامرة يهودية» ضد 
موقعــــه «ويكيليكــــس» وحّمل 
عددا من الصحافيني البريطانيني 

املسؤولية.
  وذكرت صحيفــــة الغارديان 
الصادرة أمس أن إيان هيسلوب 
رئيس حترير املجلة البريطانية 
السياسية الساخرة «برايفت آي» 
كتب في العدد األخير من املجلة أن 
أساجن اتصل به في السادس عشر 
من فبراير املاضي لالحتجاج على 
مقال نشرته املجلة عن اسرائيل 
شامير شريك «ويكيليكس» في 
روسيا بأنه نفى احملرقة ونشر 
سلســــلة من املقــــاالت املعادية 
للســــامية. وقال هيســــلوب في 
مقاله إن أساجن ابلغه بأنه ومجلته 
«ينبغي أن يخجال من نفسيهما 
بانضمامهمــــا إلى مؤامرة دولية 
لتشويه سمعة «ويكيليكس» وأن 
ما روجته املجلة عن املوقع كانت 
محاولة حلرمانه من دعم وتبرعات 

املنظمات اليهودية».
  وأضاف هيسلوب أن مؤسس 
موقع «ويكيليكس» «اتهمـ  برايفت 

ـ د.ب.أ: تراجعت   هامبورغ 
شعبية التحالف املسيحي الذي 
تنتمي إليه املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل على خلفية الكشف 
الدفاع  عن فضيحة قيام وزير 
كارل تيودور تســـوغوتنبرغ 
بنســـخ عبـــارات في رســـالة 
الدكتوراه اخلاصـــة به، األمر 
الذي انتهى باستقالة غوتنبرغ 
من منصبه أمس االول. ووفقا 
لنتائج استطالع الرأي األسبوعي 
لقياس شعبية األحزاب األملانية 
فقد حصل التحالف على ٣٤٪ هذا 
األسبوع بتراجع نقطتني مئويتني 

عن األسبوع املاضي.
  واســـتفادت املعارضـــة من 
هـــذا املوقف وخاصـــة احلزب 
الذي  الدميوقراطي  االشتراكي 
ارتفعت شـــعبيته مبقدار أربع 
نقاط مئوية لتصـــل إلى ٢٧٪ 
وهي أفضل نتيجة للحزب منذ 

سبتمبر ٢٠١٠.

األخير فجأة وطلب تناسي اجلانب 
اليهودي في القضية».

  وأشارت الصحيفة إلى أن أساجن 
نفى مزاعم هيسلوب وقال في بيان 
إن رئيس حترير مجلة «برايفت 
آي» قام «بتشويه واختراع وإساءة 
ذكر كل جملة تقريبا من احلديث 
الــــذي دار بينهمــــا وعلى وجه 
اخلصوص املؤامرة اليهودية وهي 
زائفة متاما في الروح والكلمة». 
وأضاف أســــاجن أنه «أمر خطير 
ومزعج وبدال من تصحيح التشويه 
حاول هيسلوب ورمبا ليس من 
املستغرب تبرير إساءة بإساءة 
أخرى في االجتاه نفســــه ونحن 
في «ويكيليكــــس» نعتز بالدعم 
اليهودي القوي الذي نحصل عليه 
ومبوظفينــــا اليهود مثلما نعتز 
بالدعم الذي نتلقاه من الناشطني 
العرب فــــي مجال الدميوقراطية 
والعرب اآلخرين الذين يشاطروننا 
األمل من أجل عالم عادل». وكانت 
محكمة بريطانية قضت األسبوع 
املاضي بتسليم أساجن إلى السويد 
التي تتهمه باالعتداء جنسيا على 
امرأتني وقرر محاموه استئناف 

احلكم. 

آيـ  بأنها جزء من مؤامرة قادتها 
صحيفة الغارديان وشملت رئيس 
حترير الصحيفة ألن روزبريدجر 
والصحافــــي ديڤيــــد لي وجون 
كامبفنر وجميعهــــم يهود ورد 
عليه أن روزبريدجر ليس يهوديا 
لكن أســــاجن أصر على أنه نوع 
من اليهود بسبب ارتباطه بعالقة 

قرابة بديڤيد لي».
  وكتب رئيــــس حترير مجلة 
برايفت آي «حني شككت فيما إذا 
كانت املؤامرة اليهودية التي أثارها 
أساجن ستقف ضد احلقائق تراجع 

  من ناحية أخرى حصل حزب 
اخلضر على ١٦٪ بتراجع نقطتني 
مئويتني عن األســـبوع املاضي 
وهي أسوأ نتيجة للحزب منذ 

يونيو ٢٠١٠.
  واستقرت شـــعبية احلزب 
الدميوقراطي احلر الشريك في 
االئتـــالف احلاكم عند ٥٪ فيما 

حصـــل حزب «اليســـار» على 
.٪١٠

  أجـــرى االســـتطالع معهد 
«فورســـا» لقياس مؤشـــرات 
الرأي فـــي الفترة بني يومي ٢١ 
و٢٥ فبرايـــر أي قبـــل اإلعالن 
عن استقالة وزير الدفاع، شمل 

االستطالع ٢٥٠٣ أشخاص. 

 أسانج اشتكى من مؤامرة يهودية
  ضد موقع «ويكيليكس» 


