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برلنيـ  أ.ف.پ: جمع االحتفال مبناســــبة الذكرى الـ20 لسقوط جدار 
برلني 3 من زعمــــاء حقبة احلرب الباردة فــــي العاصمة االملانية امس 
وهــــم هلموت كول )79 عاما( وجورج بوش االب )85 عاما( وميخائيل 
غورباتشوف )78 عاما(، حيث من املقرر ان يشاركوا في لقاء رباعي مع 
املستشارة اجنيال ميركل. وسيستعيد املستشار االملاني السابق )1982-
1998( والرئيس االميركي السابق )1989-1993( والرئيس السوفييتي 
الســــابق )1985-1991( وميركل ذكريات خريف العام 1989 حول طاولة 

مستديرة متهيدا لالحتفاالت التي ستقام في التاسع من نوفمبر اجلاري. 
وحل الزعماء الثالثة ضيوفا على مجموعة ســــبرينغر االعالمية التي 
تصدر صحيفتي «بيلد« الواسعة االنتشار و»دي فيلت« احملافظة. وفي 
ذكرى سقوط جدار برلني في التاسع من نوفمبر، سيجتاز غورباتشوف 
والزعيم الپولندي السابق املناهض للشيوعية ليخ فاونسا مع ميركل 
وشهود من تلك احلقبة نقطة عبور بورنهوملر ستراس التي كانت اول 

نقطة اعيد فتحها مساء التاسع من نوفمبر عام 1989.

الذكرى الـ 20 لسقوط جدار برلين تجمع 3 من زعماء الحرب الباردة

بوادر انشقاق في الحملة ضد التوريث 
واتجاه إلقصاء نور من عضويتها

القاهرة ـ إيالف: بدأ خالف يطفو على 
الســـطح بني قيادات احلملة املصرية ضد 
التوريث املنوط بها قطع الطريق أمام وصول 
جنل الرئيس مبارك أمني السياسات باحلزب 

الوطني احلاكم جمال مبارك الى احلكم.
ورمبا تشهد األيام القليلة املقبلة قرارا 
مثيرا بإقصاء أمين نور زعيم حزب الغد 

من عضوية احلملة.
ويشـــير مقربون من احلركة الى حالة 
تذمر واستياء بني أعضائها من أمين نور 
نظرا لتعمده العمل بشكل منفرد واتخاذه 
قــــــرارات دون الرجـــوع الـــى األعضاء 

فيهـا.
ويقول املقربون »إليالف« ان زعيم حزب 

الغد الذي اخذ على عاتقه مناهضة التوريث 
ومطاردة جمال مبـــارك بعد خروجه من 
ســـجنه في تهمة تزوير توكيالت أعضاء 
حزبه و»منذ ان انضـــم إلى احلملة وهو 
موضع خالف بني األعضاء، حيث دأب على 
العمل بشكل منفرد، بدءا بإطالقه اسم »ما 
يحكمش« على احلركة، وكذلك حملته التي 

أطلقها بعنوان »طرق األبواب«.
وتقول مصادر ان أمين نور يضع نفسه 
في أزمة مع أعضاء احلركة في حال تلبيته 
لدعوة وجهت اليه للسفر الى أميركا حلضور 
مؤمتر »هل هناك ربيع آخر للدميوقراطية 
في الشرق األوسط«، الذي تنظمه الوقفية 

الوطنية االميركية.

مفجر ثورة التحديث: وصف النائب أحمد عز 
اثنـــاء القائه تقرير االمني العام املســـاعد 
التنظيم والعضويـــة واملالية  لشـــؤون 
واالدارية في املؤمتر وصف جمال مبارك 
بأنـــه مفجر ثورة التحديث والتطوير في 

احلزب الوطني.
احتياطات ضـد االنفلونـزا: مت اتخاذ اجراءات 
وقائية خوفا من وباء انفلونزا اخلنازير وقد 
ضمت احلقيبة التي وزعت على االعضاء 
مطهرا لاليدي ومناديل مطهرة ومت الكشف 
بأجهزة حديثة على احلضور ملراقبة درجات 
حرارتهم، حيث صـــدرت تعليمات بعدم 
السماح ألي شخص يعانى من ارتفاع في 

درجة احلرارة بدخول قاعة املؤمترات.
تغطية اعالمية واسـعة: شهد املؤمتر تغطية 

واهتماما اعالميا واســـعا حيث شارك في 
تغطية احداثه 729 مندوبا ومراســـال من 
وسائل االعالم العربية والعاملية. وقامت 
الهيئة العامة لالستعالمات بالتعاون مع 
ادارة االعالم باحلزب باستخراج التراخيص 

االمنية لهم.
فنـادق مـأى: احتل اعضـــاء احلزب من 
احملافظات جميع فنادق مدينة نصر ومصر 
اجلديدة واستعان احلزب ايضا بدور القوات 
املسلحة لسد احتياجات الوفود نظرا لزيادة 

عدد املشاركني.
اختصار الندوات: ملنـــع حدوث اي اصابات 
وبائية مت اختصار عـــدد املدعوين وعدد 
النـــدوات الول مرة فـــي تاريخ مؤمترات 

احلزب.

الرئيس املصري حسني مبارك يحيي اعضاء احلزب الوطني قبل القاء كلمته في املؤمتر السادس للحزب مساء امس  )أ.پ(

فدائيو منظمة اجلهاد اإلسالمي خالل استعراض في غزة أمس األول مبناسبة إحياء ذكرى الشهيد فتحي الشقاقي           )أ.پ(

مبارك: العام المقبل سيكون حاسمًا في العمل الحزبي والوطني
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيس املصــــري محمد  أكد 
حسنى مبارك امس أن العام املقبل 
سيكون حاسما في العمل احلزبي 
والوطني، حيث سيخوض احلزب 
الدميوقراطي بعد أشهر  الوطني 
قليلة انتخابات التجديد النصفي 
ملجلس الشــــورى ثــــم انتخابات 

مجلس الشعب.
وقال الرئيــــس املصري ـ في 
كلمته أمام املؤمتر السنوي السادس 
للحزب الوطني الدميوقراطيـ  إن 
االستعداد خلوض هذه االنتخابات 
هو مسؤوليتنا جميعا، مضيفا أن 
على هــــذا املؤمتر أن يضع معالم 
البرنامج االنتخابي للحزب العام 
املقبل، وأن يطرح رؤيته للتعامل 
مع مشكالت املواطنني وتطلعاتهم 

وفق إطار زمني واضح.
وأوضح الرئيس مبارك أن هذا 
البرنامج االنتخابي سيبنى على ما 
النمو االقتصادي  مت حتقيقه من 
والتنميــــة ومحاصرة الفقر، وأن 
ينحاز لألغلبية الساحقة لشعبنا 

من البسطاء والفقراء.
واضاف مبــــارك »يخطئ من 
يتصــــور أن االنتخابــــات املقبلة 
ستكون انتخابات سهلة«، مشددا 
علــــى أن العــــام املقبل سيشــــهد 
انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، 
مؤكدا أن احلــــزب الوطني يؤمن 
إلى تفعيل  بالتعددية ويســــعى 
احليــــاة احلزبيــــة والسياســــية 
في مصر، وموضحــــا أن احلزب 
سيخوض هذه االنتخابات برؤية 
احلزب وشــــبابه وفكره اجلديد، 
وســــيخوضها بتماســــك والتزام 

حزبي.
واستعرض الرئيس مبارك ما مت 
حتقيقه من برنامجه االنتخابي منذ 
4 سنوات، وقال »لقد أوفينا بالكثير 
مما وعد به البرنامج االنتخابي من 
أجل تعزيز مسيرة الدميوقراطية 
وحقوق املواطنــــة ودفع معدالت 
العمل  االستثمار والنمو وفرص 

وتدعيم العدالة االجتماعية وتطوير 
اخلدمات«، وأضاف مؤكدا »نحن 
ماضون في استكمال البرنامج بعزم 

ال يتزعزع«.
من جهة اخرى، قال مبارك »إننا 
ماضون في برنامجنا لبناء احملطات 
النووية لتوليد الكهرباء«، مؤكدا 

السياسي للحزب والثاني مع اعضاء 
الهيئة العليا للحزب. وقد وصفت 
الرئيس  قيادات احلزب خطــــاب 
مبــــارك الذي ألقاه عشــــية اليوم 
األول بأنه ورقة العمل الرئيسية 

للمؤمتر.
وفــــي كلمتــــه امام اجللســــة 

متسك مصر بحقها في االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية باعتباره 
حقا ثابتــــا تكفلــــه معاهدة منع 

االنتشار.
هذا وقد بدأ اليوم األول أمس 
باجتماعني هامني ترأسهما الرئيس 
حســــني مبارك، االول مع املكتب 

االفتتاحية أكد صفوت الشــــريف 
األمــــني العــــام للحــــزب الوطني 
الدميقراطي رفــــض احلزب لكل 
دعاوى االلتفاف حول الشــــرعية 
الدستورية أو الوصاية على إرادة 
األمة، منوها باملبادئ الوطنية التي 
حددها الرئيس حسنى مبارك زعيم 
احلزب ورئيسه كمنطلقات للعمل، 
والتي ستظل متثل التزاما حزبيا 

لن يتم احلياد عنه.
وبخصوص الترشيح ملنصب 
رئيــــس اجلمهورية حتدث األمني 
العــــام للحزب قبل ســــاعات من 
انطالق املؤمتر ألجهزة االعالم، في 
محاولة كما وصفها احملللون ملنع 
إثارة هذه القضية في جلساته . 

وأكــــد ان ترشــــيح رئيــــس 
للجمهوريــــة ليس مطروحا على 
املؤمتر السادس للحزب. ومضى 
موضحــــا ان هناك مؤمترا خاصا 
الختيار املرشــــح الذي يتقدم به 
احلزب النتخاب رئيس اجلمهورية 
النظام االساســــي  كمــــا ينــــص 

للحزب.
من جهة أخرى فقد جاءت كلمات 
جمال مبارك وتصريحاته لترسم 
سياسته التي يركز فيها على اكبر 
قطاع من املصريني وهو محدودو 
الدخــــل والفالحون. وأعلن خالل 
حديثه في جلنة التنمية االجتماعية 
ومكافحة الفقــــر ان احلزب يركز 
على برنامج االستهداف اجلغرافي 
من خالل رؤية واضحة تستهدف 
األســــر األكثر فقرا باإلضافة الى 
توفير اخلدمات األساسية، الفتا 
الى ان األولويات يتم حتديدها من 
خالل املواطنني بالقرى واملناطق 
التي يتم استهدافها.وشدد على ان 
هناك التزاما من احلكومة واحلزب 
بزيادة معاش الضمان االجتماعي 
بحوالي 25%بداية من يناير القادم. 
وفى جلنة األمن الغذائي والتنمية 
الزراعية اكد جمال مبارك ان الفالح 
املصري نصب عني احلزب الوطني 

وحكومته وفى بؤرة اهتمامه.

صفوت الشريف أكد في افتتاح المؤتمر السادس للحزب الوطني الحاكم أنه من المبكر الحديث عن اختيار مرشح لرئاسة مصر

العراق: وفاة متهم بـ »تفجيرات األحد« بعد قتله رجلي أمن
بغداد ـ وكاالت: أعلنــــت وزارة الداخلية العراقية امس 
ان متهمــــا بالتفجيرات التي وقعت األحد املاضي في بغداد 
وأســــفرت عن مقتل أكثر من 150 شــــخصا وإصابة مئات 

آخرين، قتل ضابطا خالل التحقيق معه.
وأضافت الوزارة في بيان ان »احلادثة وقعت عندما قام 
احد املتورطني في تفجيرات وزارة العدل باستغالل احلالة 

اإلنسانية التي قوبل بها من قبل احملققني«.
وأوضح ان »احد احلراس كان يســــقيه املاء فقام املتهم 
مبباغتته وســــرقة سالحه الشــــخصي وأطلق النار عليه 
ليســــقط متأثرا بجروحه، ثم قام بإطالق النار على الرائد 
أركان حاجم الذي لم يتوان في الدخول في اشــــتباك لكنه 

أدى الى استشهاد الرائد باحلال«.
واكد البيان ان »املتهم اصيب بجروح نقل على اثرها الى 
املستشفى وفارق احلياة بعد تعرضه لنزف شديد«. وفي 
وقت سابق امس، اعلن مصدر في االمم املتحدة ان مبعوث 
االمم املتحدة املكلف بالتحقيق وتقييم الوضع األمني سيصل 
اليوم الى بغداد بعد سلســــلة الهجمات التي ضربت بغداد 

وأدت الى مقتل نحو 250 شخصا.
وأوضح املتحدث باسم بعثة االمم املتحدة في العراق سعيد 
عريقات لوكالة فرانس برس ان »برنامج اوسكار فرناندز 
تارانكو ســــيتضمن بالتأكيد مباحثات مع وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري وأشخاص آخرين ضروريني خالل 

مهمته األولية«.
من جانبه، قال وزير اخلارجية العراقي لوكالة فرانس 

برس انه »حريص على مقابلته«.
سياسيا، اعلن امس عن تشكيل »احلركة الوطنية العراقية« 
وهي ائتــــالف انتخابي جديد يجمع كال من رئيس الوزراء 
العراقي السابق اياد عالوي ورئيس كتلة احلوار الوطني 
النيابية صالح املطلك. ومت اإلعــــالن عن االئتالف اجلديد 
خــــالل مؤمتر صحافي عقد امس بحضــــور كل من عالوي 
رئيسا للحركة واملطلك امينا عاما لها وعدد كبير من اعضاء 
احلركة اجلديدة بينهم النائب البرملاني عدنان الباجه جي 
ونائب رئيس الوزراء ســــالم الزوبعي. ودعا عالوي خالل 
املؤمتر الــــى انتخابات نزيهة محذرا من تعرض العراق ملا 

وصفها بالكارثة الكبيرة في حال تزوير االنتخابات. وانتقد 
عدم إقرار االحصاء السكاني في العراق حتى اآلن فضال عن 
تأخر إقرار قانوني االحزاب واالنتخابات مؤكدا ان ذلك ميثل 

خلال في العملية السياسية بالعراق.
اما بخصوص قضية كركوك فقال عالوي ان احلل يجب 
ان يكون وفق حوار سياسي شامل وليس ضمن اطار قيادات 
محدودة. بدوره، قال املطلك ان االئتالف اجلديد ســــيعمل 
على بناء عراق موحد قوي بعيد عن الطائفية واحملاصصة 
ويدعو الى بناء العراق وفق اسس املواطنة. جتدر اإلشارة 
الى ان الكتل السياســــية تواصل اعالن ائتالفاتها رغم عدم 

اقرار قانون االنتخابات حتى اآلن.
امنيا، انفجرت عبوة ناســــفة بدوريــــة تابعة للجيش 
األميركــــي جنوب بغداد امس تبعها قيام القوات األميركية 

بفرض طوق أمني حول املنطقة.
وأكد مصدر امني عراقي ان عبوة ناسفة انفجرت امس 
اثناء مرور دوريــــة أميركية في منطقة الزعفرانية جنوب 

بغداد وان القوات األميركية سارعت الى إغالق املنطقة.

تشكيل ائتالف انتخابي بقيادة عالوي والمطلك.. والمفتش األممي يصل إلى بغداد اليوم

سلسلة األحداث المتعلقة بتطور برنامج إيران النووي خالل 2009
طهران ـ رويترز: قال ديبلوماسيون 
إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة لألمم املتحدة بأنها تريد 
وقودا نوويا جديدا ملفاعل في طهران قبل 
أن توافق على شــــحن معظم مخزونها 
مــــن اليورانيوم املخصب إلى  روســــيا 

وفرنسا.
وفيما وصفته وكالة الطاقة بأنه رد 
مبدئي على مسودة اقتراح اعدتها الوكالة 
بشأن الوقود النووي قال ديبلوماسيون 
غربيون إن الدول الغربية الكبرى وجدت 
ان الطلب اإليراني للحصول الفوري على 

وقود نووي جديد غير مقبول.
وفيما يلي تسلســــل زمني لألحداث 
التي شهدها البرنامج النووي اإليراني 

خالل العام احلالي:
5 فبراير: روسيا تقول إنها تعتزم بدء 
تشغيل مفاعل نووي في محطة بوشهر  

اإليرانية بنهاية العام احلالي.
وتضيف أن احملطة مدنية وال ميكن 

استخدامها في أي برنامج لألسلحة.
20 مارس: بعد سنوات من احملاوالت 
األميركية لفــــرض عزلة على إيران دعا 
الرئيس االميركي باراك أوباما الذي كان 
قد تولى السلطة حديثا آنذاك إلى »تواصل 
صادق ومبني علــــى االحترام املتبادل« 

مع إيران.
املبادرة  ورحبت طهران بحذر بهذه 

لكنها قالت إنهــــا تريد أن ترى خطوات 
عملية.

9 ابريل: الرئيــــس اإليراني محمود 
أحمدي جناد يقول إن إيران أتقنت دورة 
الوقود النووي واختبرت أيضا أجهزة 

أكثر تقدما لتخصيب اليورانيوم.
ويفتتح أول محطــــة لصنع الوقود 

الذري في إيران بالقرب من اصفهان.
5 يونيــــو: تقرير ربع ســــنوي تابع 
لوكالة الطاقة يفيد بأن إيران ركبت 7231 
جهازا للطــــرد املركزي بزيادة 25% عما 

كانت عليه في مارس.
12 يونيو: أحمدي جناد يفوز بوالية 

رئاسية ثانية.
أول سبتمبر: إيران تقول إنها أعدت 
اقتراحا نوويا أدخلــــت عليه تعديالت 
وإنها مستعدة الستئناف احملادثات مع 

القوى العاملية.
2 سبتمبر: املدير العام لوكالة الطاقة 
الذرية الدولية د.محمد البرادعي يقول 
إن إيــــران لن تصنع ســــالحا نوويا في 
املستقبل القريب وإن التهديد الذي متثله 

مبالغ فيه.
9 ســــبتمبر: إيران تسلم حزمة من 
االقتراحات تقول إنهــــا تتعلق بقضايا 
عامليــــة متنوعة ومتثــــل فرصة جديدة 

للمحادثات والتعاون.
12 سبتمبر: وزير اخلارجية اإليراني 

منوچهر متكي يقول إن بالده لن تتراجع 
في النزاع النووي مع الغرب وذلك بعد 
يوم من إعالن الواليات املتحدة قبولها 
عرض طهران بإجراء محادثات موسعة 

مع القوى العاملية الست.
17 ســــبتمبر: أحمدي جناد يقول إن 
إيران لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي 

لتهدئة منتقدين في الغرب.
24 سبتمبر: الصني تقلص التوقعات 
بفرض املزيــــد من العقوبات على إيران 
وتقول للقــــوى الكبــــرى إن املزيد من 
الضغوط لن يقنع طهران بوقف برنامجها 
النقيــــض يبلغ رئيس  النووي. وعلى 
الوزراء البريطاني غوردون براون األمم 
املتحدة أن  العالم يجب أن يبحث فرض 

عقوبات أكثر صرامة على إيران.
25 سبتمبر: الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية تقول إن إيــــران أبلغتها بوجود 
منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم حتت 

اإلنشاء.
وبــــدأ بناء احملطة بالقرب من مدينة  

قم عام 2006.
27 و28 سبتمبر: إيران تبدأ اختبارات 
صواريخ تستمر يومني إلظهار استعدادها 

للتصدي الي تهديد عسكري.
أول أكتوبــــر: إيــــران تلتقي بالقوى 
العاملية الست في جنيڤ. ويجتمع سعيد 
جليلي كبير املفاوضني النوويني اإليرانيني 

بويليام بيرنــــز نائب وزيرة اخلارجية 
األميركية. إيران توافق من حيث املبدأ 
في احملادثات على نقل معظم مخزونها 
من اليورانيوم املخصــــب إلى اخلارج. 
لكن إيران ال تؤكد اســــتعدادها للمضي 

قدما في االتفاق.
3 أكتوبر: البرادعي يصل إلى إيران 
إلجراء محادثات بشأن جدول زمني لزيارة 
مفتشني تابعني للوكالة للمنشأة النووية 

اجلديدة التي كشفت عنها إيران.
19 أكتوبــــر: محادثات تبدأ بني إيران 
وقوى عاملية وتســــير بشكل جيد على 
الرغم من أنباء عن رفض طهران التفاوض 

مع فرنسا.
21 أكتوبر: وكالة الطاقة تقدم مسودة 
اتفاق لتقليل مخزون إيران من اليورانيوم 

املخصب.
25 أكتوبر: خبراء نوويون تابعون 
لألمم املتحدة يفتشون املنشأة اجلديدة 
قرب قم التي تقول إيران إنها ستخصب 
اليورانيــــوم ألغراض تتعلــــق بالطاقة 

النووية السلمية.
30 أكتوبر: ديبلوماســــيون في االمم 
املتحدة يقولون إن طهران أبلغت وكالة 
الطاقة بأنها تريــــد وقودا نوويا جديدا 
ملفاعــــل في طهران قبــــل أن توافق على 
شحن معظم مخزون اليورانيوم املخصب 

لديها إلى روسيا وفرنسا.

عباس التقى كلينتون ورفض عرضًا أميركيًا
الستئناف المفاوضات مع إسرائيل

عواصم ـ وكاالت: أكـــدت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيـــالري كلينتون امس ان مقاطعة 
املرشح عبداهلل عبداهلل للجولة الثانية النتخابات 
الرئاسة االفغانية، اذا ما قرر ذلك، لن يكون لها 

تأثير على »شرعية« هذه االنتخابات.
وقالت كلينتون على هامش لقاء في أبوظبي 
مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
»أعتقد ان ذلك لن يكون له اي عالقة بشرعية 
االنتخابات. انه خيار شـــخصي قد يتخذ او ال 

يتخذ«.
وأوضحت »ال استطيع ان اعلق على ما ميكن 

ان يقرره هذا املرشح او ذاك«.
وأضافت »هـــذا ليس امرا فريدا من نوعه.. 
هناك دول أخرى واجهت ذلك عندما يقرر احد 
املرشـــحني عدم االستمرار. نرى ذلك في بلدنا 
عندما يقرر احد املرشحني لسبب أو آلخر عدم 

االستمرار حتى النهاية«.
وكان عبداهلل عبداهلل املرشـــح في مواجهة 
الرئيس االفغاني املنتهية واليته حامد كرازاي 
هدد مبقاطعة اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية 
املقرر اجراؤها في 7 اجلاري اذا لم تتم االستجابة 
لسلسلة شروط تضمن نزاهة وانضباط هذه 

االنتخابات.

عباس يرفض عرضا أميركيا

من جهة أخـــرى، صرح كبيـــر املفاوضني 
الفلســـطينيني صائب عريقات بأن الســـلطة 
الفلسطينية رفضت عرضا تقدمت به كلينتون 

الستئناف املفاوضات النهائية مع اسرائيل على 
أساس صفقة توصل اليها املبعوث اخلاص جورج 

ميتشل مع الدولة العبرية بشأن االستيطان.
وقال عريقات فـــي اتصال هاتفي مع وكالة 
فرانـــس برس فـــي رام اهلل )الضفة الغربية( 
ان كلينتـــون التي التقت عبـــاس في ابوظبي 
امس »طلبت باســـم االدارة االميركية ان تبدأ 
املفاوضـــات بني الطرفني على اســـاس صفقة 
توصل اليها ميتشل مع اسرائيل ال تلبي وقف 
االســـتيطان بشـــكل كامل مبا فيه ذلك النمو 

الطبيعي والقدس«.
واضاف عريقات ان كلينتون أوضحت ان هذه 
الصفقة »تتحدث عن استمرار البناء في 3 آالف 
وحدة سكنية في الضفة الغربية واستثناء وقف 
االستيطان في القدس واستثناء وقف املباني 

العامة احلكومية«.
وكان عباس قد التقى مساء امس االول ميتشل 

قبل محادثاته مع كلينتون.
وقال عريقات لفرانس برس ان عباس واملبعوث 
االميركي »بحثا في جهود ميتشل إلطالق عملية 

السالم، لكن الهوة مازالت قائمة«.
واكد ان »وقف االستيطان هو املدخل الستئناف 

املفاوضات«.
ومن املقرر توجه كلينتون الى القدس للقاء 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو.
وقام ميتشل بسلسلة من الزيارات املكوكية الى 
املنطقة من دون ان ينجح في اعادة االسرائيليني 

والفلسطينيني الى طاولة املفاوضات.

وزيرة الخارجية األميركية أكدت أن مقاطعة االنتخابات األفغانية لن يؤثر على شرعيتها

من المؤتمرلقطات


