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القاهرة ـ د.ب.أ: هدد زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن في تســـجيل صوتي جديد وجهه للشعب 
االميركي بقتل من يقع في أسر التنظيم من األميركيني، 
إذا ما أقدمت الواليات املتحدة على قتل خالد شـــيخ 
محمد، القيادي في القاعدة ورفاقه الذين يحاكمون 
في قضية اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وقال بن الدن 
في التسجيل الصوتي الذي بثته قناة »اجلزيرة« في 
قطر  إن الرئيس األميركي باراك أوباما يســـير على 

خطى ســـلفه، جورج بوش، فيما يتعلق بتصعيد 
احلرب في أفغانستان ومعاملة األسرى.

وقال: »يوم تتخذ أميركا قرار إعدام خالد شـــيخ 
محمد ورفاقه، تكون قد اتخذت قرارا بإعدام من يقع 
من أسراكم لدينا«. وشدد بن الدن على أن الواليات 
املتحدة تواصل ممارسة الظلم ظنا منها أنها في منأى 
عن انتقام املظلومني، وهو ما أثبتت هجمات سبتمبر 

عدم صحته، على حد قوله. 

بن الدن يهدد بإعدام أميركيين إذا أعدم خالد شيخ محمد ورفاقه

وساطة كويتية أعادت زيباري إلى االجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية 
سرت ـ هدى العبود

في خضم امللفات الشائكة التي 
تعصف باملنطقة السيما العربدة 
االســــرائيلية في القدس احملتلة، 
وتداعياتها على السالم في املنطقة 
ككل، تنعقد القمة العربية العادية 
الثانية والعشــــرين في ســــرت 

الليبية.
االجتماعــــات  تخــــل  ولــــم 
لــــوزراء اخلارجية  التحضيرية 
العرب التي انعقدت امس من مواقف 
عكست اخلالفات العربيةـ  العربية، 
الســــيما ما حدث من انســــحاب 
وزير اخلارجية العراقي هوشيار 
زيباري احتجاجا على اســــتقبال 
الزعيم الليبي معمر القذافي لوفد 
من املعارضة العراقية. يضاف الى 
ذلك السجال حول استضافة بغداد 

للقمة املقبلة.
وقد كشفت مصادر ديبلوماسية 
عربيــــة موثوقة لـــــ »األنباء« أن 
الكويتي الشيخ  وزير اخلارجية 
د.محمد الصباح شدد خالل جلسة 
وزراء اخلارجية العرب على عدد 
من النقاط أهمها أال يقوم العراق 
التمثيل بل  بتخفيض مســــتوى 
أن يشــــارك في جميــــع املداوالت 

واجللسات.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح 
»إذا أردنــــا أن نختلف فعلينا أن 
نختلف في هذه القاعة وليس في 
وســــائل اإلعالم وطريقة اخلالف 
بالنقاش«، مشــــيرا إلى أن هناك 
»أحقية للعراق في استضافة القمة، 
وهذه ليست محل نزاع، وللعراق 

احلق أن يقرها«.
وكان وزير اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري قال خالل االجتماع 
»العراق سوف يواصل مشاركته 
في هذه القمة ولكن على مستوى 
املنــــدوب الدائم« وشــــدد على أن 
العراق يحتفظ بحقه في عقد القمة 
القادمة على أرضه »وقد انسحب 
زيباري من اجتماعات الوزراء قبل 
ان يعود اليها في اجللسة الثانية 
بوساطة كويتية حيث عقد وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
جلسة ضمت كال من موسى كوسا 
وزيــــر اخلارجية الليبي ونظيره 
العراقي هوشيار زيباري في مسعى 
الحتواء اخلالف الذي نشب خالل 
اجللســــة املغلقة األولــــى لوزراء 

اخلارجية العرب.

وقد تؤدي إلى بعض التحفظ أو 
بعض املخاوف، وإمنا يجب أن نترك 

الباب مفتوحا للعراق«.
وعقب املعلــــم على املداخالت 
فقال »يبدو أن هناك سوء فهم، أنا 
أقول نيابة عن سورية مبا هو أكرم 
للعراق أن تعقد ليس العام القادم 
وإمنا العام الذي يليه لتأتي قادتنا 
القوات  العراق بخــــروج  لتهنئة 
األجنبية وتكون مدينة الرشــــيد 
حرة«. وأردف »نريد قمة للعراق 
العراقي  يحضرها جميع الشعب 
والرؤساء العرب للتهنئة باستقالله 

وخروج االحتالل منه«.

ان تسلم الرئاسة من نظيره القطري 
أحمد بن عبداهلل آل محمود الذي 
ترأست بالده القمة العربية الواحدة 
والعشرين العام املاضي. وعقدت 
اجللسة االفتتاحية بحضور معظم 
وزراء خارجية الدول العربية فيما 
مثل لبنان القائم بأعمال سفارته 

في ليبيا نزيه عاشور.
وافتتح الوزير كوسا االجتماع 
بالدعوة إلى ضرورة القيام بتحرك 
عربــــي فاعل لرفــــع احلصار عن 
الفلســــطيني وإحباط  الشــــعب 
مخططات إسرائيل لتهويد القدس 
واحلفاظ على املقدسات اإلسالمية 

بحقهم في استضافة القمة وتبقى 
الظروف أن تســــمح أو ال تسمح، 
أنتم من يقرر، إذا لم تتمكنوا من 
استضافة القمة، ميكنكم استضافتها 
ماديا سواء في شرم الشيخ أو مبقر 
اجلامعة.. مــــن املبكر اتخاذ قرار 

حول القمة القادمة«.
العام  قــــال األمني  من جانبه، 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
»مناقشــــة القمة القادمة قرار في 
محله، العراق دولة عربية كبيرة 
والدور لها ومــــن حقها أن ندعو 
القمة أن جتتمع في بغداد، ويجب 
أن نرحب، إال أن الظروف معروفة 

ورأى وزير اخلارجية السعودي 
سعود الفيصل أنه من الضروري 
في هذه القمة أن يتم اتخاذ القرار 
حول القمة املقبلة من حيث زمان 

ومكان انعقادها.

الجلسة الصباحية

وإلى جانب هذا السجال تصدرت 
جدول االعمــــال ســــبل مواجهة 
اإلجراءات اإلســــرائيلية لتهويد 
القدس وإيجاد آلية حلل اخلالفات 

بني الدول العربية.
وتــــرأس االجتمــــاع وزيــــر 
اخلارجية الليبية موسى كوسا بعد 

وشارك الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة وزير خارجية 
البحرين في جلســــة الصلح بني 
البلدين في مقر اقامة الشيخ د.محمد 
الوزراء في  الصباح حيث شارك 
مأدبــــة غداء مبقــــر إقامته بقصر 

املؤمترات بسرت.

القمة المقبلة

 كذلــــك كان موضــــوع القمة 
املقبلة موضع ســــجال حيث قال 
الســــوري وليد  وزير اخلارجية 
املعلم إن العراق سيحتفظ بحقه 
في القمــــة ولكن ليس القادمة بل 
بعد القادمــــة »لكي يتمكن قادتنا 
من احلضور وهو عراق حر موحد 
وأناشد هوشيار زيباري أن يبقى 
بيننا وأحتدث باســــم سورية، ال 
يستطيع الرئيس السوري بشار 
األسد حضور القمة القادمة والعراق 

مازالت فيه قوات أجنبية«.
وهنا أجــــاب زيباري »حرصا 
علــــى عروبــــة العــــراق وهويته 
وانتمائه« نتمنى من القادة العرب 
القمة  »أن يستجيبوا ويحضروا 
في عاصمة الرشيد والعام القادم 
القوات  العراق خروج  سيشــــهد 
األجنبية«. فتكلم وزير اخلارجية 
املصري أحمد أبوالغيط »ممكن جدا 
األخوة في العــــراق أن يحتفظوا 

واملسيحية باملدينة املقدسة.
وتطرق إلى ما اســــماه عملية 
التشويه التي يتعرض لها »اإلسالم 
واملسلمون خاصة من جانب أطراف 
غربية متولها الصليبية احلاقدة، 
ومن جانب سويســــرا«، معتبرا 
ذلك تعبيرا عن تعصب ديني ضد 
اإلسالم واملســــلمني. وأكد في هذا 
الصدد ضرورة التكاتف والعمل من 
أجل الدفاع عن النفس ومواجهة 

العدوان بكل أشكاله.
من جانبه، قــــال وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية القطري إن عام 
الرئاســــة القطرية للقمة العربية 
كان مليئا باألحداث والتطورات، 
ولم تكن املهمة ســــهلة. واضاف 
»لكــــن بحكمة أمير قطر الشــــيخ 
حمد بن خليفــــة آل ثاني، وإرادة 
إخوانه العرب، وروح الفريق الذي 
سادت االجتماعات الوزارية، واجلهد 
الدؤوب من األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى استطعنا أن 
نتحرك بفاعليــــة وأن نعمل على 

تذليل الصعاب«.
وقال إن املوضوعات املدرجة 
على جــــدول اعمال القمة احلالية 
تتطلب عناية قصوى، مشيرا إلى 
التطورات في القضية الفلسطينية، 
واحلصار الالإنساني لألشقاء العزل 

في فلسطني.

الليبي  الوزيران  وبعد ان تال 
والقطري كلمتيهما رفعت اعمال 
اجللســــة االفتتاحيــــة ثــــم بــــدأ 
الوزراء على الفور جلسات العمل 

املغلقة.

مندوب سورية

من جانبه، قال مندوب سورية 
لدى اجلامعة العربية يوسف احمد 
قبيل االجتماع الوزاري ان »جميع 
املواضيــــع مت اجنازهــــا من قبل 
املندوبني تقريبا وبقي مشروعان 
هما: الية ادارة حل اخلالفات العربية 
واملبلغ الذي ســــيرصد لصندوق 
القدس«. وأوضح في تصريحات 
للصحافيني ان »اآللية هي املشروع 
االساســــي املطروح على اجتماع 

وزراء اخلارجية«.
وبالنســــبة للحضــــور، قالت 
 مصــــادر ديبلوماســــية عربيــــة 
لـ »األنباء« إن رؤســــاء اإلمارات 
العربية املتحدة والعراق ومصر 
وجيبوتي ولبنان واليمن وفلسطني 
وملكي املغرب والسعودية وسلطان 
عمان لن يشاركوا في القمة العربية 
التي ســــتعقد في ليبيا غدا وبعد 
غد. وبحســــب املصادر فإن غياب 
رئيس جيبوتــــي يأتي احتجاجا 
على مشاركة وفد من إريتريا بصفة 

مراقبني.

مصادر لـ »األنباء«: غياب 10 زعماء عن القمة العربية ..وسجال حول استضافة العراق للدورة المقبلة

)أ.ف.پ( وزراء اخلارجية السوري وليد املعلم والفلسطيني رياض املالكي والسعودي األمير سعود الفيصل والليبي موسى كوسا قبيل انعقاد االجتماع التحضيري للقمة العربية  وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح متوجها إلى الغداء بصحبة نظيريه العراقي هوشيار زيباري والبحريني خالد بن أحمد 

اقتراح بتسمية الدورة الحالية بـ»قمة القدس«  قبالت حارة بين المعلم وأبوالغيط
القاه��رة � وكاالت: اقترح أحمد أبوالغيط وزي��ر اخلارجية املصري 
على مجلس اجلامعة العربي��ة الوزاري التحضيري للقمة العربية إطالق 
اس��م »قمة القدس« على القمة العربية العادية الثانية والعشرين بسرت، 

وقرر املجلس رفع توصية بذلك للقادة العرب.
وقال الس��فير حسام زكي املتحدث باس��م وزارة اخلارجية املصرية 
ف��ي تصريحات للصحافيني أمس عقب اجللس��ة األولى الجتماع وزراء 
اخلارجي��ة العرب التحضيري للقمة إن أبو الغيط قدم مقترحات مصرية 
مح��ددة لدعم صمود القدس في مش��روع قرار س��يرفع للقمة في هذا 

الشأن، وقال إن هناك دوال أخرى اقترحت أفكارا في هذا املوضوع.
ومن هذه الدول س��ورية وفلسطني حس��ب ما أكدده مصدر مواكب 
للقمة ل�»األنباء« كاش��فا أنه س��يتم بحث آلية عمل إليجاد متويل هدفه 

تثبيت املواطنني الفلسطينيني في أراضيهم 

سرت ـ هدى العبود
ش��هد اجتماع وزراء اخلارجية العرب التحضيري للقمة العربية في 
دورتها الثانية والعشرين الذي انعقد في سرت الليبية أمس تبادل وزير 
اخلارجية الس��وري وليد املعلم ونظيره املصري أحمد أبوالغيط القبالت 
والتحي��ات احلارة، كما تبادال أطراف احلديث ملا يزيد عن خمس دقائق. 

كما حيا املعلم نظيره العراقي هوشيار زيباري.
وكان الرئيس السوري بشار األسد قال في مقابلة بثتها قناة »املنار« 
التلفزيونية األربعاء »كانت هناك آمال في القمة العربية احلالية أن تكون 
هناك خطوة مش��ابهة ملا مت بني س��ورية والس��عودية في العام املاضي 
ولكن رمبا مرض الرئيس مبارك يؤجل هذا، ولكن نحن في س��ورية منذ 
سنوات عدة نستجيب لكل مبادرة عربية قامت بها أكثر من دولة باجتاه 

حتسني العالقات بني الدول العربية«. 

الرياض: سعودية بين عناصر الشبكة اإلرهابية
 والمضبوطين من الشباب بين 18 و25 عامًا

الرياض ـ يو.بي.آي: كشــــف املتحدث األمني في 
وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي عن 
وجود امرأة ســــعودية بني العناصر اإلرهابية التي 
اعلن القبض عليهــــم امس االول، وأنها قيد التحفظ 
من قبل اجلهات األمنية لتحديد موقفها، موضحا أن 
جميع األشخاص اعضاء الشبكة، من الشباب وتتراوح 
أعمارهم بني 18 إلى 25 عاما. في اشارة الى بيان وزارة 

الداخلية السعودية 
وقال اللواء التركي في مؤمتر صحافي عقده ليل 
أمس االول في مقر الداخلية وشرح فيه بيان الوزارة 
الذي أعلنت فيه القبض على 113 شــــخصا يشكلون 
شبكة وخليتني، إن اخلليتني تضم كل واحدة منهما 
ستة أفراد جميعهم سعوديون وميني واحد وأنهما 
مســــتقلتان في عملهما إال أنهما مرتبطتان بتنظيم 
»القاعدة« في اليمن وتشتركان في استهداف منشآت 
نفطية وأمنية في الشرقية وكانتا جاهزتني من حيث 
التخطيــــط وحتديد األهداف وأنهما كانتا في انتظار 
األوامر لتنفيذ ما خططتا له باستهداف املنشآت التي 
كانت محددة. وأوضح اللواء التركي أن تشكيل هاتني 
اخلليتني حسب فكر الفئة الضالة يتكون من شخصني 

انتحاريني و4 أشخاص مساعدين لهما.
وأشار إلى أن مقتل يوسف الشهري ورائد احلربي 
متنكرين في مالبس نسائية في نقطة احلمراء بجازان 
اجلنوبية في اكتوبر املاضي فتح للجهات األمنية نافذة 
الستقراء العملية على أنها بداية مخطط أوسع وأن 
املواجهة ال تشكل عملية منفصلة بذاتها مما استدعى 
املتابعة والتحقيقات التي أثمرت عن ضبط عدد من 
املواطنني اليمنيني الذين كان لهم دور في تسهيل دخول 

الشهري واحلربي إلى األراضي السعودية.
وأوضح اللواء التركي أن مواجهة نقطة احلمراء 
بجــــازان أثبتت وجود خاليا انتحاريــــة في اململكة 
وهذا ما قــــاد إلى التوصل للشــــبكة املكونة من 101 
شخص وكان من بينهم شخصان غرضهما استهداف 
شخصيات أمنية. وأكد أنه ال ميكن اجلزم بأن األمن 
قضى على الفئة الضالــــة وتنظيماتها، الفتا إلى أن 
اجتثــــاث الفكر هو األســــاس في القضــــاء على تلك 
التنظيمات اإلرهابية. واســــتبعد التركي وجود أي 
ارتباط أو تواصل بني اخلليتني كما اســــتبعد وجود 
عالقة بني العناصر املضبوطة بقوائم املطلوبني أمنيا 

املعلن عنها سابقا.

العراق يحبس أنفاسه بانتظار نتائج االنتخابات اليوم
عواصمـ  وكاالت: يحبس العراقيون أنفاســــهم مع 
اقتراب اعالن نتائج االنتخابــــات البرملانية العراقية 
اليوم وسط اجواء مشــــحونة تخللتها حتذيرات من 
عــــودة العنف ما لم تتم عمليات اعادة الفرز ودعوات 
مقابلة »لترويض النفس على قبول النتائج أي كانت« 
بحسب رئيس املجلس االعلى االسالمي العراقي عمار 
احلكيم الذي انتقد احلديث عن الدميوقراطية اذا كانت 
»تصب في صاحلنا والسكوت« عنها اذا كانت ملصلحة 

اآلخرين.
املتنافستان  الرئيســــيتان  الكتلتان  وقد تسابقت 
على اســــتباق النتائج بإعــــالن كل منهما عن فوزها 
حيث اعلنت قائمة »العراقية« بزعامة رئيس الوزراء 
الســــابق اياد عالوي عن اطمئنانهــــا لفوزها باملرتبة 
األولى »وفق البيانات التي بحوزتها«، في املقابل أكد 
»ائتالف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء نوري 

املالكي أنه سيحتل املرتبة األولى.
وفــــي هذا الســــياق انتقد د.إياد عــــالوي ـ رئيس 
الوزراء العراقي األســــبق ورئيس قائمة »العراقية« ـ 
لغة التصعيد التي صدرت عن منافسه رئيس الوزراء 
العراقي واعضاء كتلته »ائتالف دولة القانون«، معربا 

عن »استيائنا بسبب التصعيد واللغة واأللفاظ غير 
املبررة وغير املقبولة وغير املسؤولة أيضا التي تطلق 
من قبل البعض ضد قائمتنا، أو ضد قياديني في القائمة 
العراقية وقبل اإلعالن الرســــمي عن النتائج النهائية 

لالنتخابات«.

استخدام الجيش

واعتبر عالوي الذي تشير النتائج غير النهائية 
الى تقدمه بشكل طفيف، التلويح باستخدام اجليش، 
حسبما جاء في بيان رئيس احلكومة نوري املالكي 
باعتباره »القائد العام للقوات املسلحة«، دليال »على 
أنهم غير مؤمنني بالتداول الســــلمي للسلطة، وهذا 
ما كنا قــــد اتفـــقنا عليه عندما كنــــا في املعارضة 
وفــــي مؤمتراتها، ورمبا كان ســــبب عدم انضمامهم 
ملؤمتــــرات املعارضــــة هو أنهم ضد مبادئ ســــيادة 
القانون والدميوقراطية التــــي كنا قد اتفقنا عليها، 
بدليل تلويحهم باستخدام اجليش، أو التهديد بفصل 
محافظة البصــــرة وإعالنها جمهورية، وال أدري أي 
جمهورية يعنون وملن ستتبع«، مشيرا إلى أن »هذه 
محــــاوالت لبث الذعر واخلوف في نفوس املواطنني 

وألسباب غير منطقية، وغير مقبولة«.

طرق قانونية

وقال عالوي فـــي حوار هاتفي أمـــس مع صحيفة 
»الشرق األوســـط« اللندنية نشرته أمس »هناك طرق 
قانونية معروفة لالعتراض على النتائج بعد اإلعالن عنها 
رسميا، وهناك فترة محددة لتقدمي الطعون واالعتراضات، 
ونحن ســـجلنا اعتراضاتنا لدى مفوضية االنتخابات 
بوجود خروقات خالل العمليـــة االنتخابية، بينها 36 
خرقا اعتبرت ضمن اخلروقات احلمراء، أي انها مثبتة 
باألدلـــة«، منبها إلى أنه »كان يفتـــرض بقائمة »دولة 
القانون«، وبرئيس الوزراء أن يتصرف كرئيس وزراء 
لكل العراق والعراقيني، وليس رئيسا حلزب أو لقائمة 
مرشحة لالنتخابات، وكان يفترض به أن يتخذ موقفا 

عراقيا ميثل كل العراقيني«.
واستهجن عالوي وبشدة ما أثير من ادعاءات حول 
عدم عراقية أمه، وقال »أنا أتشرف كثيرا كون أمي، رحمها 
اهلل، لبنانية ومن عائلة عسيران املنحدرة من جنوب 
لبنان، وتعود إلى قبيلة بني أسد العربية، العريقة في 

محاربتها لالستعمار الفرنسي.

عالوي يعتبر التلويح باستخدام الجيش دلياًل على رفض التداول السلمي للسلطة

نتنياهو يؤكد والبيت األبيض ينفي 
حل الخالفات بين إسرائيل وأميركا

عواصمـ  وكاالت: فشل اجلانبان األميركي 
واإلسرائيلي في التوصل لتفاهم حول القضايا 
اخلالفية بينهما، وخصوصا االستيطان في 
القدس الشرقية، فيما لم يرشح أي معلومات 
مهمة حول اللقاء الذي جمع الرئيس األميركي 
باراك أوباما برئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
بنيامني نتنياهو، وتواصل ألكثر من ساعتني 
وعلى مرحلتني، فيما قفل األخير عائدا إلى 
تل أبيب، حتى دون التقاط صورة مشتركة 
لهما. وهي املرة الثانيـــة التي ميتنع فيها 
الرئيس االميركي عن الظهور امام عدسات 

الكاميرا مع نتنياهو.
وقالت مصادر أميركية إن اللقاء بني أوباما 
ونتنياهـــو انتهى بالهدوء والصمت، وهذه 
إشـــارة الى أن أوباما لم يقتنع من محاولة 
نتنياهو إقناعـــه فيما يخص عملية البناء 
في القدس احملتلة، ما يؤشر الى أن التوتر 

بينهما قد وصل إلى طريق مسدود، بعد رفض 
نتنياهو تقدمي أي تنازل للبدء في مفاوضات 

غير مباشرة مع اجلانب الفلسطيني.
ولم يســـمح البيت األبيـــض للصحافة 
بالدخول إلى قاعة االجتماع حتى من أجل 
أخذ صورة مشتركة ألوباما ونتنياهو في 

االجتماع الذي دام اكثر من 90 دقيقة.
ليخـــرج نتنياهو بعـــده لالجتماع مع 
مستشاريه ووزير الدفاع، أيهود باراك، في 
السفارة اإلسرائيلية في واشنطن لعدة ساعات 
بهدف التوصـــل إلى معادلة ترضي أوباما، 
وإصدار بيان مشترك حول الزيارة، ومتكن 
الفلســـطينيني من العودة إلى املفاوضات 
غير املباشـــرة، وفقا ملا نقلته وكالة األنباء 

الفلسطينية »وفا«.
وهو مـــا لم يحـــدث اذ اكـــدت اإلذاعة 
اإلسرائيلية أن نتنياهو غادر واشنطن أمس 

دون التوصل إلى تفاهم وصياغة بيان مشترك 
ميهد الطريق إلطالق املفاوضات غير املباشرة 

بني إسرائيل والفلسطينيني.
ورغم محاولة رئيس الوزراء االسرائيلي 
االيحاء امس بأن تقدما سجل خالل محادثاته 
مع الرئيس االميركي باراك اوباما، اال ان الناطق 
باســــم البيت االبيض اقر بــــأن احملادثات لم 
تتح حل كل »اخلالفات« وقال نتنياهو إلذاعة 
اجليش االســــرائيلي قبيل مغادرته واشنطن 
»لقد توصلنا الى موقف وسطي بني السياسة 
التقليدية التي تعتمدها كل حكومات اسرائيل 
ورغبتنا في ايجاد سبل استئناف عملية السالم. 

ميكننا القول اننا احرزنا تقدما«.
بيد أن وسائل االعالم االسرائيلية رأت في 
املقابل ان زيارة نتنياهو التي كانت تهدف 
الـــى انهاء ازمة مع الواليات املتحدة انتهت 

الى فشل ذريع.

أفغانستان: 
محادثات بين مبعوث 

أممي ومتمردين
كابول ـ أ.ف.پ: التقى مبعوث 
األمم املتحدة في افغانستان ستفان 
دي ميستورا امس وفدا من احلزب 
اإلســـالمي، ثانـــي اكبـــر جماعة 
أفغانستان،  إسالمية مسلحة في 
في كابول إلجراء محادثات حول 
الى اتفاق سالم  امكانية التوصل 
مع احلكومة األفغانية، حسب بعثة 
األمم املتحدة واحلزب اإلســـالمي 
يرأســـه زعيم احلرب قلب الدين 
فـــي بيان لألمم  حكمتيار. وجاء 
املتحدة ان »املمثل اخلاص استمع 
الى النقاط التي اثارها اعضاء الوفد 
واشار الى ان زيارتهم الى كابول 
ومناقشاتهم اجلارية مع السلطات 
األفغانية تؤكد على اهمية احلوار 
الذي يجريه األفغان من اجل إحالل 

االستقرار في هذا البلد«. 


