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وزراء خارجية الدول األعضاء في الحركة أقروا توصيات بينها اعتبار يوم والدة مانديال عيدًا عالميًا

قمة »عدم االنحياز« في شرم الشيخ اليوم ومصر تعد بقيادة نشطة 
عواصمـ  وكاالت: بدأ قادة دول 
أعضاء في حركة عدم االنحياز 
بالتوافـــد الى مصـــر منذ امس 
للمشاركة في القمة الـ 15 للحركة 
في حني اقر وزراء خارجية الدول 

املشاركة توصياتهم للقادة. 
 واختتم وزراء خارجية دول 
عدم االنحياز برئاسة نظيرهم 
الغيط  أبـــو  املصـــري أحمـــد 
اجتماعاتهم باقرار وثائق تتضمن 
توصيات ستعرض على القادة 

للمصادقة عليها.
وازاء ذلك قـــال أبو الغيط، 
الذي ستتسلم بالده اليوم رئاسة 
القمة للسنوات الثالث املقبلة، في 
مؤمتر صحافي عقب االجتماع 
الوزاري إنـــه »كان هناك اتفاق 
كامـــل في وجهـــات نظر الدول 
األعضاء. ومت عقد 3 جلســـات 
وزارية مت خاللها إقرار مجموعة 
من الوثائق لتقدميها لقمة زعماء 
دول احلركة من اجل إقرارها«.

 وأشـــار وزيـــر اخلارجية 
املصري الـــى أن الوثائق التي 
مت اقرارهـــا هي البيان )االعالن 
اخلتامي( الذي يشمل 100 صفحة 
و500 فقرة تتناول كل القضايا 
املطروحة على املسرح الدولي من 

اقتصادية وسياسية وغيرها.
التوصيات اعتبار  ومن بني 
يوم ميالد الرئيس السابق جلنوب 
افريقيا نيلسون مانديال في 18 
يوليو من كل عـــام عيدا عامليا 
ملا للرئيس من دور بارز وهام 
في حـــركات التحرير، ولكونه 
شـــخصية تاريخيـــة كان لها 
تأثيرها على القارة االفريقية. 

 وقـــال الوزيـــر كذلـــك انه 
سيطرح أمام القمة إعالنا ختاميا 
صادرا عن جلنة فلسطني التابعة 
لعدم االنحياز أقره أعضاء اللجنة 
وكانت مصر قد صاغته بالتنسيق 
مع االخوة الفلسطينيني، وسيقدم 

للقمة مباشرة القراره.

 مصر تعد بقيادة نشطة 

أكد املتحدث  الســـياق  وفي 
الرسمي باسم وزارة اخلارجية 
السفير حســـام زكي أن مصر 
ستقود عمل حركة عدم االنحياز 
على مدار السنوات الثالث املقبلة 
في كل القضايا التي تهم احلركة 
والقضايـــا املثارة في املنظمات 
الدولية بشكل خاص سواء كانت 
قضايا نزع الســـالح أو حقوق 
االنســـان أو قضايا سياســـية 
واجتماعية أو سياسية. وقال إن 

مصر ستتحرك بنشاط وحيوية 
على مدار رئاستها للقمة.

 وحول التضامن الدولي من 
أجل السالم والتنمية، موضوع 
الشـــعار الرئيســـي لقمة حركة 
عدم االنحياز في شـــرم الشيخ، 
قال حســـام زكي ان هذا الشعار 
مســـتوحى من أحد أهم مبادئ 
الديبلوماســـية املصريـــة وهو 
السالم من أجل التنمية وستعمل 
مصر مبنتهـــى اجلدية لتحقيقه 

أثناء رئاستها للحركة.
 وأضاف أن التضامن بني دول 
احلركة هو أحد أهم مزايا احلركة، 
وينعكس بشكل كبير في حتركات 
احلركة داخل املنظمات الدولية. 
وهو أمر نريد أن نوسع من اطاره 
وأن ينتقـــل من هـــذه املنظمات 
ليكون تضامنا أكثر شمولية في 
القضايا األخـــرى التي تواجهها 
احلركة سواء كانت قضايا اقليمية 
أو قضايا سياسية من أي نوع.

اجتماع زعيمي الهند وباكستان

ومن املتوقع ان يكون االجتماع 
املرتقب بني الهند وباكستان من 

ابرز اللقاءات خالل قمة دول عدم 
االنحياز.

 وكما هو مقرر سيلتقي رئيسا 
الوزراء الباكستاني يوسف رضا 
جيالني والهندي مامنوهان سينغ 
علـــى هامش قمة رؤســـاء دول 

وحكومات بلدان عدم االنحياز.
 وشهدت العالقات بني الدولتني 
اجلارتـــني تدهـــورا كبيـــرا اثر 
اعتداءات مومباي التي اوقعت 174 
قتيال بينهم تسعة من املهاجمني 
العشرة في نوفمبر 2008 ونسبتها 
نيودلهي الى مجموعة مســـلحة 
باكستانية حتركت بتواطؤ اجهزة 
االستخبارات العسكرية في اسالم 

اباد.
 وكان رئيس الوزراء الهندي 
وجه دعوة الى السالم لباكستان 
في منتصف يونيو مشترطا ان 
تعمل اسالم اباد على استئصال 
عـــن  االســـالمي  »االرهـــاب« 

اراضيها.

 توافد القادة 

وتوجـــه الرئيس اجلزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة إلى منتجع 

شرم الشيخ للمشاركة في القمة 
التي تبدأ أعمالها اليوم وتستمر 

يومني.
وقال بيان صادر عن الرئاسة 
القمة  أعمـــال  اجلزائريـــة »إن 
ســـتخصص لدراســـة املسائل 
الدولية علـــى غرار الوضع في 
الشـــرق األوســـط والنزاعات 
افريقيا واإلرهاب  الســـيما في 
الدولـــي واألزمة املالية الدولية 

والتغيرات املناخية«.
القمة ستتناول  أن  وأضاف 
أيضا »مسألة إعادة تفعيل حركة 
عدم االنحيـــاز وتعزيز دورها 
فضال عن الســـبل والوســـائل 
الكفيلة برفع التحديات اجلديدة 
التي تواجهها البلدان األعضاء الـ 
118وستتوج األشغال باملصادقة 
على بيان ختامي ومخطط عمل 

للحركة«.
اللبناني  الرئيس  هذا وعقد 
العماد ميشـــال ســـليمان قبل 
توجهـــه الى مصر للمشـــاركة 
بالقمة اجتماع عمـــل مع كبار 
مســـاعديه لوضـــع الترتيبات 
األخيرة علـــى برنامج زيارته 

وعلى برنامـــج لقاءاته املقررة 
على هامش القمة.

كذلك توجـــه نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي على رأس 
وفد الى مصر اللقاء كلمة العراق 
في مؤمتر قمة دول عدم االنحياز، 
الهاشمي  املقرر ان يلتقي  ومن 
عددا من املسؤولني وقادة الدول 

املشاركة على هامش املؤمتر.
وكان الهاشمي قد رأس وفد 
العراق الى قمة دول عدم االنحياز 
السابقة التي عقدت في العاصمة 

الكوبية هافانا عام 2007.
 كما توجـــه رئيس الوزراء 
املاليزي جنيب عبد الرزاق إلى 
شرم الشيخ للمشاركة في القمة 
علـــى رأس وفد وزاري وفقا ملا 
ذكرته وكالـــة األنباء الوطنية 

املاليزية )برناما(.
 وتضـــم حركـــة دول عدم 
االنحياز 53 بلـــدا افريقيا و38 
بلدا آسيويا و26 بلدا من اميركا 
الالتينيـــة والكاريبـــي ودولة 
اوروبية، كما تشارك في القمة 
16 دولة وتسع منظمات بصفة 

مراقب.

طالبان تتبنى إسقاط مروحية ومقتل »ستة على األقل«

براون يدافع عن إستراتيجيته في أفغانستان
رغم ارتفاع الخسائر البشرية

عائالت عراقيين عملوا مع القوات البريطانية
يقاضونها لعدم توفيرها حماية كافية لهم

 لندنـ   عاصم علي 
كشف نحو 25 عراقيا غالبيتهم من املترجمني 
السابقني لدى القوات البريطانية في العراق، أنهم 
ســــيقاضون احلكومة البريطانية أمام القضاء 
احمللــــي في لندن يوم اجلمعة املقبل لفشــــلها 
في توفير احلماية الكافية لهم ولعائالتهم من 
امليليشــــيات الشيعية التي اعتبرتهم »خونة« 

واستهدفتهم في حملة تصفيات منظمة. 
وقال هؤالء العاملون السابقون إن لندن مدينة 
لهم بالعناية، نظرا الى عدم شمولهم ببرنامج 
مســــاعدة نقلت بريطانيا مبوجبه 150 موظفا 

ســــابقا لديها مع عائالتهم الى اململكة املتحدة 
قبل سنتني. وكان موظفون آخرون حصلوا على 
مبالغ مالية لقاء خدماتهم وتعويضا ملعاناتهم 
من امليليشــــيات حينها، إال أن مئات املوظفني 
اآلخرين لم يستفيدوا من البرنامج البريطاني 
الذي يشــــترط أن يكون املوظف عمل لفترة 12 
شهرا متواصلة على األقل لقبوله.وقالت احملامية 
سابنا مالك من الشركة املكلفة مبتابعة القضية 
إنها تتعلق »بالتعويض املالي للذين عانوا من 
خسارة معيل العائلة، ملساعدة أفرادها في البدء 

ببناء حياتهم مجددا«.

عواصمـ  وكاالت: فيما اثار تزايد عدد الضحايا 
في صفوف القوات البريطانية تساؤالت حول 
مهمة نحو تسعة آالف جندي بريطاني ينتشرون 
في افغانستان، اعلن رئيس احلكومة البريطانية 
غوردن براون امام مجلــــس العموم امس »ان 
عديد اجلنود هو موضع مراجعة مستمرة تبعا 
للحاجات العمالنية.واستجابة لدعوات زيادة عديد 
القوات والعتاد في افغانستان، دافع براون عن 
استراتيجية حكومته، ورفض في الوقت نفسه 
تعزيز القــــوات على املدى القصير، متوقعا ان 

يكون »الصيف صعبا واالمر لم ينته«.
ميدانيا، اعلن مسؤول بحلف شمال االطلسي 
ان طائرة هيليكوبتر حتطمت مما ادى الى مقتل 

ستة اجانب على االقل في اقليم هلمند امس.
واعلنت حركة طالبان انها اسقطت طائرة 

من طراز تشينوك.
وفي حادث منفصل، اعلنت قوة ايساف في 
بيان مقتل اثنني من جنودها في »حادث معاد« 
في جنوب البالد، ثم اوضح متحدث باسم اجليش 
االميركي لـ »فرانس برس« ان القتيلني جنديان 
اميركيان.بدوره، أعلن مصدر في وزارة الدفاع 
اإليطالية امس مقتل مظلي إيطالي وإصابة ثالثة 
جنــــود إيطاليني آخرين بانفجــــار عبوة كانت 
مزروعة على جانب الطريق لدى مرورهم، فيما 
شدد رئيس الوزراء اإليطالي سلفيو بيرلسكوني 

على أهمية مهمة حفظ السالم بأفغانستان.

وضع الترتيبات اللوجستية األخيرة في شرم الشيخ امس قبل عقد قمة عدم االنحياز الـ 15 اليوم                    )رويترز(
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