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القاهرة ـ خديجة حمودة
اك�������دت وزي��رة الخارجي����ة االميركية هيالري 
كلينتون امس في القاهرة ان المفاوضات حول »دولة« 
فلسطينية ينبغي ان »تش����مل كل القضايا بما فيها 

القدس«.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مش����ترك مع 
نظيرها المصري احمد ابو الغيط بعد محادثات مع 
الرئيس حسني مبارك »ليس هناك شك لدى أحد في 
ان التحرك باتجاه دولة فلسطينية ينبغي ان يشمل 

كل القضايا بما فيها القدس«.
واشارت في هذا السياق الى ان الرئيس االميركي 
باراك اوبام����ا اكد ان الواليات المتح����دة تريد دولة 
فلس����طينية بحدود الع����ام 1967. وتابعت »نريد ان 
نؤكد لكم ان هدفنا هو دولة حقيقية بسيادة حقيقية 
انها مسألة هامة بالنسبة لنا ونعرف انها ذات اهمية 

حيوية بالنسبة لشعوب المنطقة«.
واكدت كلي��نتون تص��مي����م الواليات الم��تحدة 
على مواص����لة ال���عم�ل من اج��ل احالل السالم بين 

اسرائيل والفلس��طينيين رغم وجود عقبات.
وقالت »انني على قناعة ش����خصية بانه ال شيء 
ينبغي ان يثنينا عن التزامنا وتصميمنا على المضي 

قدما الى االمام« مضيفة »هناك عقبات ولكن ينبغي 
اال ندع شيئا يردعنا«.

واعتبرت انه »من المهم ان نركز على التطلعات 
البعيدة المدى للشعب الفلسطيني«.

وكررت كلينتون ان الوالي����ات المتحدة ال تقبل 
بشرعية النشاط االستيطاني االسرائيلي لكنها تعتقد 

ان المحادثات هي اسرع الطرق لتحقيق التجميد.
ولكنها قالت ان العرض االس����رائيلي الذي تلقته 
الواليات المتحدة بشان التجميد الجزئي لالستيطان 

»تحرك ايجابي« حتى لو لم يكن »ما نفضله«.
من جانبه اجرى الرئيس المصري حسني مبارك 
اتصاال هاتفيا بعد مباحثات����ه مع وزيرة الخارجية 
االميركية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
تباحثا خالله حول »جهود احياء عملية السالم والجهود 

الموازية لتحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني«.
وحصل����ت الوزيرة االميركي����ة على دعم مصري 
لجهود واشنطن من اجل بدء المفاوضات بال شروط 
مس����بقة اذ اكد نظيرها المصري احم����د ابو الغيط 
»الرؤية المصرية هي اننا يجب ان نركز على نهاية 
الطري����ق وال نضيع االمر في التمس����ك بهذا او ذاك 

لبداية المفاوضات«.

واشنطن � د ب أ: في الوقت الذي احتفل فيه باراك أوباما بذكرى مرور 
عام على انتخابه التاريخي رئيسا للواليات املتحدة امس وّجه الناخبون 
األميركيون لطمة حلزبه الدميوقراطي، بعد ان أحرز اجلمهوريون انتصارات 
انتخابية مهمة في واليتني مهمتني أمس االول واستعادوا دفة احلكم في 
فيرجينيا ونيوجيرسي. فقد أحرز بوب ماكدونال فوزا ساحقا في فيرجينيا 

متغلبا على الدميوقراطي كريج ديدز بفارق قرابة 20 نقطة مئوية.
وفي نيوجرس����ي والتي متيل ف����ي العادة إلى اليس����ار مني احلاكم 

الدميوقراطي احلالي للوالية جون كورزاين بالهزمية على أيدي اجلمهوري 
كريس كريستاي بفارق 5 نقاط مئوية.

الى ذلك اعيد انتخاب اجلمهوري مايكل بلومبرغ مس����اء امس االول 
رئيسا لبلدية نيويورك لوالية ثالثة من اربع سنوات متفوقا على منافسه 
الدميوقراطي بيل تومسون في معركة انتخابية محتدمة جدا، وبعد فرز 
98% من اصوات الناخبني، فاز بلومبرغ الذي يشغل منصب رئيس البلدية 

منذ العام2001، باغلبية 51% من االصوات مقابل 46% ملنافسه.

الجمهوريون ينتزعون »نيوجيرسي وفيرجينيا« و»بلدية نيويورك« من الديموقراطيين

إيران: مظاهرات مع وضد النظام في ذكرى احتالل السفارة األميركية واعتقال إصالحيين 
أوباما يدعو طهران لطي الماضي والتوجه نحو المستقبل.. ومنتظري يرى الهجوم على السفارة »خطأ«

صورة حصلت عليها )ا.پ( من مصادر مستقلة ملعارضني يحاولون الهرب أمام رجال الشرطة االيرانية امس                        )ا.پ(

الرئيس املصري حسني مبارك مستقبال وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون امس                  )ا.ف.پ(

عواصم �  وكاالت: بعد يوم من 
رفض املرشد األعلى للجمهورية 
اإلس����المية حوارا مع واش����نطن 
»ينطوي على تهدي����دات«، خّير 
أوباما  ب����اراك  الرئيس األميركي 
إيران بني التركيز على املاضي أو 
فتح الباب أمام ما وصفها بالفرصة 
الكبرى لالزدهار والعدالة لشعبها 
مؤكدا على رغبة بالده في عالقات 
مع إي����ران تقوم عل����ى املصلحة 

املشتركة واالحترام.
وقال أوباما في بيان مبناسبة 
م����رور ثالثني عام����ا على احتالل 
الس����فارة األميركية ف����ي طهران 
في الرابع من نوفمبر 1979 »لقد 
أوضحت أن الواليات املتحدة تريد 
أن تتجاوز املاضي وتس����عى إلى 
عالقة مع اجلمهورية اإلس����المية 
اإليراني����ة تقوم عل����ى املصالح 

املشتركة واالحترام املتبادل«.
وأضاف »نح����ن ال نتدخل في 
الشؤون اإليرانية ونددنا بالهجمات 
اإلرهابية ضدها واعترفنا بحقها 
الدولي في الطاقة النووية السلمية 

كما أثبتن����ا أن رغبتنا في اتخاذ 
إجراءات لبناء الثقة مع غيرنا من 

الدول في املجتمع الدولي«.
وأشار إلى ان واشنطن وافقت 
عل����ى اقت����راح الوكال����ة الدولية 
للطاقة الذرية املتعلق بتخصيب 
اليوراني����وم اإليراني في اخلارج 
الس����تخدامه في مفاع����ل طهران 
لألبحاث »لتأمني احلاجات الطبية 

للشعب اإليراني«.
وأضاف »أوضحنا انه إذا قامت 
إي����ران بواجباتها مث����ل أي دولة 
أخرى فستكون لديها فرصة إلقامة 
عالقة مزدهرة وبناءة مع املجتمع 

الدولي«.
وق����ال »نس����مع من����ذ ثالثني 
عاما ما ال����ذي تعارضه احلكومة 
اإليرانية ولكن السؤال اليوم هو 
أي مس����تقبل تريده« الفتا إلى ان 
الش����عب األميركي يكن االحترام 
الكبير للشعب اإليراني وتاريخه 
الغني والعالم يتابع مساعي هذا 
الشعب لتحقيق العدالة واحلصول 

على حقوقه.

وخلص إل����ى ان »الوقت حان 
لكي تقرر احلكومة اإليرانية ما إذا 
كانت تريد التركيز على املاضي أم 
أنها تريد خيارات ستفتح لها الباب 
أمام فرصة كبرى وأمام االزدهار 

والعدالة لشعبها« في املستقبل.
الثالثني  الذكرى  ومبناس����بة 
الحتالل السفارة االميركية في إيران 
ايضا، اجتاحت شوارع طهران امس 
مظاهرات موالية للنظام وأخرى 
نظمه����ا االصالحي����ون وش����ارك 
فيها املرش����ح الرئاس����ي السابق 
واالصالحي مير حسني موسوي. 
ففي حني احتشد مؤيدو الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد أمام 
مقر السفارة األميركية في العاصمة 
طهران، استخدمت الشرطة الغازات 
املسيلة للدموع لتفريق املئات من 
انصار املعارضة كانوا يحاولون 
التجمع في وسط طهران، بحسب 

شهود.
ودارت صدامات بني الشرطة 
املنتشرة باعداد غفيرة في العاصمة، 
وانصار املعارضة الذين ارادوا ان 

يجعلوها مجددا مناسبة ضد اعادة 
الرئيس محمود احمدي  انتخاب 

جناد لوالية ثانية في يونيو.
واكد الشهود انه مت اعتقال عدد 
من املتظاهرين، والسيما على ايدي 

عناصر باللباس املدني.
وهتف املتظاهرون »اهلل اكبر، 
املوت للديكتات����ور« و»ال تخافوا 

نحن معا«.
وحاول املتظاهرون التجمع في 
ساحة حفت تير، التي تبعد بضع 
التظاهرة  مئات االمتار عن مكان 
الرسمية امام مقر السفارة االميركية 

السابقة في طهران.
العاصمة،  وفي مكان آخر من 
في اجل����ادة املؤدية الى س����احة 
حفت تي����ر وقفت مجموعتان من 
املتظاهري����ن وجها لوجه، االولى 
مؤيدة للمعارضة والثانية الحمدي 
جناد. وهتف انصار النظام »املوت 
ألميركا« في حني رد عليهم انصار 
املعارضة بهتاف »املوت لروسيا«، 

على ما افاد شهود.
من جهته، اعتبر املرجع االيراني 

الكبير املنشق حسني علي منتظري 
امس ان احتالل السفارة االميركية 
في طهران قبل ثالثني عاما من قبل 
طالب اسالميني واحتجاز رهائن 

فيها، كان خطأ.
واوضح منتظري على موقعه 
االلكتروني ان »احتالل الس����فارة 
االميركي����ة لق����ي في الب����دء دعم 
الثوريني االيرانيني واالمام اخلميني، 

وانا بنفسي دعمته«.
واستطرد قائال: »ولكن نظرا 
الى التداعيات السلبية واحلساسية 
البالغة التي جنمت عن هذا العمل 
لدى الشعب االميركي، والتي التزال 
القيام  اليوم، فان  موجودة حتى 

بهذا العمل لم يكن صائبا«.
وتابع املرجع انه »في املبدأ ان 
سفارة بلد ما تعتبر جزءا ال يتجزأ 
من هذا البلد، واحتالل سفارة بلد 
ليس في ح����رب معنا هو مبنزلة 
اعالن حرب على ه����ذا البلد. هذا 
ليس امرا صائبا«. واضاف »بحسب 
معلوماتي فان بعض من قادوا هذا 

العمل اقروا بانه كان خطأ«.

كلينتون: المفاوضات حول »دولة« فلسطينية
يجب أن تشمل كل القضايا بما فيها »القدس«

أكدت بعد لقاء مبارك في القاهرة أن المستوطنات اإلسرائيلية »غير مشروعة«

إسرائيل تلّوح بعدوان جديد على غزة 
و»حماس« تنفي تجريب صواريخ طويلة المدى 

كوفيات فلسطينية تباع في غزة حتمل اسم القاضي غولدستون                                      )ا.ف.پ(

 »النواب« األميركي يستبق مناقشته
أمام األمم المتحدة.. ويرفض »تقرير غولدستون«

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ أ.ف.پ
قبيل ساعات من دراسة اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
رفض مجلس الن���واب األميركي تقرير اللجنة الدولية 
برئاسة القاضي اجلنوب افريقي ريتشارد غولدستون 
حول »جرائم حرب« وعن »إمكانية ارتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية« خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة الشتاء 

املاضي. 
وأقر البرملاني���ون األميركيون، بأغلبية 344 صوتا 
مقابل 36، مساء أمس االول، قرارا غير ملزم يدين تقرير 
غولدستون ويتهمه باالنحياز، ودعوا »الرئيس باراك 
أوباما ووزيرة اخلارجية هيالري كلينتون لرفض التقرير، 
وإلى عدم الدعم، أو النظر في املستقبل« للتقرير. واعتبر 
مشروع قرار مجلس النواب األميركي تقرير غولدستون 

بانه يتضمن »اخطاء جسيمة« وبان حتقيقات حقوق 
اإلنسان التي أجرتها األمم املتحدة كانت »متحيزة بنحو 

غير عادل« ضد إسرائيل على حد وصفه.
وفي حني ح���ذر الرافضون لقرار الكونغرس من ان 
التصويت ضد التقرير سوف يشكك مبصداقية الواليات 
املتحدة في العالم كوسيط نزيه في عملية السالم، قال 
النائب براين باي���رد الذي صوت ضد قرار الكونغرس 
»ذهبت إلى غزة وقرأت تقرير غولدستون بأكمله، ودعوني 
أق���ول لكم إنه يقول بعض االش���ياء، الت���ي وإن كانت 

مكروهة، فهي صحيحة وال يجوز إخفاءها«.
وجدد ق���رار مجلس الن���واب التأكيد عل���ى الدعم 
األميركي إلسرائيل معتبرا أن قرار غولدستون »منحاز 

بالكامل«.

غزة � وكاالت: جت���ددت املخاوف من عدوان 
جديد على قطاع غزة بعدما أعرب رئيس األركان 
اإلسرائيلي، اجلنرال غابي اشكنازي، في كلمة 
ألقاها في حفل تخريج دورة جديدة من ضباط 
الص���ف املقاتل للقوات البرية، عن اعتقاده بأن 
املعركة املقبلة التي سيضطر اجليش اإلسرائيلي 

خلوضها ستكون أيضا في قطاع غزة.
 وزادت املخاوف بسبب االتهامات التي ساقتها 
اسرائيل ضد حركة حماس بإجراء جتارب ناجحة 
على إطالق صاروخ يصل مداه إلى 60 كيلومترا 
ويه���دد مدينة تل أبيب وهو م���ا نفته احلركة 

جملة وتفصيال.
وقال اشكنازي إن اجليش اإلسرائيلي »سيعود 
ملواجهة منصات إطالق القذائف الصاروخية في 
املناطق السكانية األشد كثافة في املعمورة والقتال 
في القرى واملدن واملس���اجد واملشافي ورياض 
األطفال واملدارس ألن األعداء يريدون فرض هذا 

األسلوب من القتال على إسرائيل«.
 أما حركة حماس فقد نفت التقارير اإلسرائيلية 
التي حتدثت عن إجراء حماس جتارب ناجحة 
على صواريخ يبلغ مداها 60 كيلومترا، وميكنها 
الوصول إلى تل أبيب، معتبرة أن هذه التصريحات 
تأت���ي للتأثير في ال���رأي الع���ام العاملي قبيل 
مناقشة اجلمعية العمومية لألمم املتحدة تقرير 
غولدستون. وقالت على لسان الناطق باسمها، 
فوزي برهوم، ان األزمة التي تسبب فيها تقرير 
غولدستون إلسرائيل دفعت األخيرة »الختالق 
مثل هذه الذرائ���ع والفبركات اإلعالمية لتأليب 
الرأي العام العاملي وحتريضه ضد حماس«، وفقا 
ملا ذكره موقع املركز الفلسطيني لإلعالم، الذراع 

اإلعالمية حلركة حماس على اإلنترنت.
وكان رئيس هيئة االستخبارات اإلسرائيلي 
كش���ف النقاب الثالثاء عن قيام حركة حماس 
بتطوير قدراتها الصاروخية على إصابة جتمعات 
سكنية في وسط إسرائيل بشكل ملموس. وأوضح 
اجلنرال عاموس يدلني، في س���ياق تقرير قدمه 
إلى جلنة اخلارجية واألمن البرملانية الثالثاء، 
أن هذا يأتي في أعقاب قيامها )حماس( قبل عدة 
أيام بتجربة ناجحة مت خاللها إطالق صاروخ من 
قطاع غزة صوب البحر يبلغ مداه 60 كيلومترا. 
وأشار يدلني إلى أن مدلول هذه التجربة الناجحة 
التي رصدتها إسرائيل هو أن مدى صواريخ من 
هذا النوع يطال منطقة »غوش دان«، أي منطقة 

تل أبيب الكبرى واملدن احمليطة بها.

استشهاد عسكري سعودي وإصابة 11 آخرين
برصاص حوثيين قرب الحدود اليمنية

محكمة إيطالية تقضي بحبس  عناصر 
في الـ »سي آي إيه« بقضية خطف اإلمام المصري

الرياض � أ.ف.پ: اعلن مصدر سعودي مسؤول 
امس استش���هاد عسكري س���عودي واصابة 11 
آخرين برصاص مس���لحين تسللوا امس االول 
الى اراضي المملكة عبر الحدود مع شمال اليمن، 
حيث تدور معارك بين القوات اليمنية والمتمردين 

الحوثيين.
وقال المصدر بحس���ب ما نقلت عنه وكالة 
االنباء السعودية الرسمية )واس( ان الحادث وقع 
صباح امس االول في جبل الدخان في المنطقة 
الحدودية بين البلدين، مضيفا انه »رصد تواجد 
المسلحين قاموا بالتسلل الى موقع جبل الدخان 

داخل االراضي السعودية«.
موضحا ان »المتسللين قاموا بإطالق النار 
على دوريات حرس الحدود من اسلحة مختلفة، 
ونتج عن ذلك استشهاد رجل امن واصابة احد 

عشر آخرين«.
واكد المسؤول ان القوات المسلحة السعودية 
»س���وف تقوم بما يقتضي واجب الحفاظ على 

امن الوطن وحماية حدوده«.
وفي المقابل، صدر بيان عن الحوثيين امس، 
اعلنوا فيه السيطرة على موقع جبل الدخان على 
الحدود بين الس���عودية واليمن. وجزء من هذا 
الجبل يقع في االراضي الس���عودية وجزء آخر 

في االراضي اليمنية.
واك���د البيان الصادر ع���ن المكتب االعالمي 
لزعي���م التم���رد عبدالملك الحوث���ي انه »تمت 
السيطرة الكاملة مساء امس االول )الثالثاء( على 
موقع جبل الدخان الواقع بين الحدود اليمنية 
والس���عودية بمنطقة المالحيظ« في محافظة 

صعدة الشمالية.

 ميالن����و � أ.ف.پ: اس����قطت محكم����ة ميالنو 
االيطالية امس الدع����اوى املرفوعة على الرئيس 
الس��������ابق لوكال����ة االس�������تخبارات األميركية 
املركزية )س����ي.اي.ايه( في روما جيف كاستللي 
ورئيس املخابرات العس����كرية االيطالية نيكولو 
 ب����والري لكنها أدان����ت 23 عن���صرا س����ابقا في

 ال� »سي.اي.ايه« واي�طاليني اثنني في قضية خطف 
اإلمام املصري ابو عمر من ايطاليا عام 2003.

وحكم على املس����ؤول السابق ل� »سي اي.ايه« 
في ميالنو آنذاك روبرت سيلدون الدي بالسجن 8 
سنوات وعلى 22 أميركيا آخرين، حوكموا جميعا 
غيابيا، بالسجن 5 سنوات. كما حكم على عنصرين 

في املخابرات االيطالية بالسجن 3 سنوات.
وبالنسبة لنيكولو بوالري اشار القاضي اوسكار 
مادجي إلى انه يحظى بحماية بند »اسرار الدولة« 

ومن ثم ال ميكن محاكمته. 
وكان محامو امل���تهمني اكدوا استح���الة إثب���ات 

براءة م��وكليهم بسبب سرية تفاصيل القضية.
اما بالنسبة للرئيس السابق ل� »سي.اي.ايه« 
في روما جيفري كاستللي وعنصرين آخرين في 
ال� »س����ي.اي.ايه« وافق القاضي على التخلي عن 
الدعوى اجلنائية بسبب »حصانتهم الديبلوماسية« 
كموظفني أميركيني في روم����ا. وقد ُخطف اإلمام 
اإلسالمي املتشدد، واسمه احلقيقي أسامة حسن 
نصر، الذي كان يحظى بحق اللجوء السياس����ي 
في ايطاليا في 17 فبراير 2003 من احد ش����وارع 

ميالنو.
ونقل ابو عمر على االث����ر إلى قواعد أميركية 
ف����ي ايطاليا ثم في أملانيا قبل ان يتم ترحيله إلى 
مصر حيث س����جن ملدة 4 سنوات تعرض خاللها 

كما يؤكد للتعذيب.
وقضت احملكمة مبن����ح اإلمام املصري مليون 
ي����ورو كتعويض يقبضه من كل من املدينني، في 

حني منحت زوجته 500 ألف يورو.

المتمردون يعلنون السيطرة على جبل الدخان على الحدود بين المملكة واليمن

إسقاط الدعوى عن رئيسين سابقين في المخابرات األميركية واإليطالية


