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لندن ـ عاصم علي 
عل���ى خلفية تصاع���د االصابات في 
صفوف القوات البريطانية في أفغانستان، 
وارتباط ذلك باخلفض املتكرر ملوازنات 
وزارة الدفاع والتس���ليح، واجه رئيس 
البريطاني غ���وردون براون  ال���وزراء 
انتقادات جديدة لفشله في تأمني مروحيات 

اضافية للجنود املنتشرين في اقليم هلمند 
املضطرب. 

وضاع���ف هذه االنتق���ادات اعتراف 
قائد اجليش البريطاني السير ريتشارد 
دانات باضطراره الى السفر أول من أمس 
مبروحية »بالك هوك« أميركية الصنع 
البريطانيني في منطقة  لزيارة اجلنود 

س���انغني، نظرا للنقص في مروحيات 
القوات البريطانية.

 وعند س���ؤاله عن سبب استخدامه 
مروحية أميركية لزيارة قواته، قال إن »من 
البديهي، لو انتقلت مبروحية أميركية، 
ف���إن ذلك حدث ألنه لي���س في حوزتي 

مروحية بريطانية«. 

قائد الجيش البريطاني بأفغانستان يتنقل بمروحية أميركية

المعلم: سورية متمسكة باستعادة الجوالن 
وفق قرارات الشرعية الدولية

الموريتانيون يختارون رئيسهم غدًا

عواصم � ه����دى العبود وال����وكاالت: اكد وزير
اخلارجية الس����وري وليد املعلم متسك سورية 
باستعادة اجلوالن السوري احملتل حتى خط الرابع من 

يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقال بيان لوزارة اخلارجية السورية ان تأكيد 
املعلم جاء خالل لقائه امس في دمش����ق مع املنسق 
اخلاص للشؤون االقليمية واملبعوث اخلاص للواليات 
املتحدة األميركية للسالم في الشرق االوسط فريدريك 

هوف.
واض����اف البيان ان البحث تن����اول خالل اللقاء 
عملية السالم في الشرق االوسط ومتطلبات تقدمها 
وجناحها حيث شدد املعلم بهذا الصدد على متسك 
سورية باس����تعادة اجلوالن السوري وفقا لقرارات 

الشرعية الدولية.
واك����د وزير اخلارجية الس����وري حس����ب بيان 
اخلارجية الس����ورية حرص س����ورية على حتقيق 
الس����الم العادل والشامل في املنطقة وفقا ملرجعية 

مؤمتر مدريد ومبدأ االرض مقابل السالم.
من جانبه اكد هوف سعي الواليات املتحدة للعمل 
من اجل حتقيق السالم الشامل في املنطقة وعزمها 
على القيام بدورها الفاعل واملتوازن من اجل استئناف 

املفاوضات على جميع املسارات.
وتأتي زيارة هوف حتضيرا للجولة اخلامس����ة 
للمبعوث األميركي اخلاص للسالم في الشرق األوسط 
جورج ميتشل إلى املنطقة التي ستشمل سورية قبل 
نهاية الش����هر كما هو مرجح وذلك في إطار اجلهود 
التي تبذلها إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلعادة 
إطالق عملية السالم املتوقفة على جميع املسارات 

وكان آخرها في يونيو املاضي.
ويعد هوف الذي س����رت شائعات عنه بأن إدارة 

الرئيس باراك أوباما تستشيره ملنصب أول سفير 
لها إلى دمشق من املتحمسني عمليا للمسار السوري 

أكثر من غيره من املسارات.
ونقلت مصادر إعالمية عن هوف قوله »إن الواليات 
املتحدة يجب أن تتحرك حيث هنالك فرصة جاهزة 
للسالم« موضحا أن »احلجة الفلسطينية في تقدمي 
املسار الفلسطيني على باقي املسارات مع تعقيداته 

ال تلزم بالضرورة«.
الى ذلك أعربت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون عن أملها في أن تغير س����ورية حساباتها 
كي تتمكن من الدخول والواليات املتحدة في حوار 
ثنائ����ي يفيد اجلانبني واملنطقة االوس����ع، على حد 
تعبيره����ا. وقالت كلينتون في تصريح نقله راديو 
»سوا« األميركي امس إن تعزيز احلوار بني سورية 
والواليات املتحدة األميركية يتطلب من دمشق أن 
تعيد النظر في عالقاتها مع طهران وتعلن صراحة 

مواقفها من االرهاب، بحسب قولها.
واعربت كلينتون عن أملها في ان تعيد سورية 
النظر في عالقاتها مع ايران ودعمها« لالرهاب« لتتمكن 

من تعزيز حوارها الثنائي مع الواليات املتحدة.
وقالت كلينتون إن احلكومة األميركية أوضحت 
للس����وريني خالل عرضها إعادة سفير أميركى إلى 
دمشق انها تريد االنخراط مع سورية ولكن في سياق 
تبادل����ي وان هناك بعض االجراءات التي ترغب في 

رؤية السوريني يقومون بها.
واعربت وزيرة اخلارجية األميركية عن اعتقادها 
أن سورية العب هام للغاية في أي شىء نقوم به في 
الشرق االوسط، وقالت »نأمل في ان تتغير حسابات 
سورية بشأن موقعها في سياق عالقاتها مع ايران 

ودعمها لالنشطة املتطرفة واالرهابية« .

نواكشوط � أ.ف.پ: بعد نحو عام على انقالب 
عسكري اطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبداهلل 
الذي انتخب بطريق���ة دميوقراطية في مارس 
2007 ولم يترشح لالقتراع يدلي املوريتانيون 
بأصواتهم غدا النتخاب رئيس للدولة. وجتري 
هذه االنتخابات التي يفترض ان تكرس عودة 
النظام الدميوقراطي الى البالد، وفق برنامج مت 
التوصل اليه في اتفاق للخروج من االزمة في 
هذا البلد وقع في الرابع من يونيو في نواكشوط 
بعد مفاوضات ش���اقة برعاية االسرة الدولية 
وخصوصا السنغال ويتنافس تسعة مرشحني 

للحصول على تأييد اكثر من 2.1 مليون ناخب 
سيصوتون في اكثر من 2500 مركز موزعة في 
بلد اكبر من فرنس���ا مبرتني، في هذا االقتراع 
الذي يش���ارك فيه للمرة االولى املوريتانيون 

املغتربون في 26 بلدا.
ومن املرشحني االوفر حظا للفوز في االقتراع، 
الرئيس الس���ابق للمجلس العسكري احلاكم 
اجلنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي اس���تقال 
في ابريل املاضي من منصبه ليترشح للرئاسة 
وهو يؤكد انه »مرش���ح الفق���راء« ويدعو الى 

»تغيير بناء«.

كلينتون تأمل في أن تغير دمشق حساباتها لتتمكن من التحاور مع واشنطن

بمنافسة 9 مرشحين أبرزهم الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم

)ا.پ(رئيس الوزراء الهندي مامنوهان سينغ مصافحا نظيره الباكستاني يوسف جيالني على هامش »عدم االنحياز«

»التايمز«: بحرية إسرائيل تتأهب من قناة السويس لضرب إيران
لندن � يو بي آي: كشفت صحيفة التاميز امس أن اسرائيل 
حتضر لهجوم محتمل ضد املنشآت النووية اإليرانية إثر عبور 
سفينتني حربيتني اسرائيليتني من حامالت الصواريخ قناة 
السويس وبعد عشرة أيام على عبور واحدة من غواصاتها 

القادرة على شن هجوم بالصواريخ النووية.
وقالت الصحيفة إن انتشار هذه السفن في البحر األحمر 
والذي أكده مس����ؤولون اسرائيليون »يعد مؤشرا على أن 
اسرائيل صارت قادرة على وضع قوتها الضاربة في مرمى 
إيران خالل فترة وجيزة وجاء قبل املناورات التي سينفذها 
س����الح اجلو اإلس����رائيلي على املدى الطويل في الواليات 
املتحدة هذا الش����هر واختب����ار درع صاروخية دفاعية في 

احمليط الهادئ«.
واضافت الصحيفة أن ديبلوماسيا اسرائيليا اكد أن بالده 
»عززت روابطها مع دول عربية تخش����ى أيضا من امتالك 
إيران أسلحة نووية وخاصة مع مصر والتي شهدت عالقاتها 
معها تناميا قويا هذا العام بسبب قلقهما املشترك من إيران« 
مشيرة إلى أن هذه العالقة ستسمح لسفن حربية اسرائيلية 

بعبور قناة السويس لشن هجوم ضد إيران.
ونسبت إلى مسؤول عسكري اسرائيلي قوله »هذا التحرك 
ميثل استعدادا يجب التعامل معه مبنتهى اجلدية فاسرائيل 
تستثمر الوقت لتهيئة نفسها للتعامل مع تعقيدات شنها 
هجوما ضد إيران وهذه التحركات متثل رس����الة إلى إيران 

بأن اسرائيل ستتابع تهديداتها«.
ورجحت الصحيفة احتمال أن تلجأ اسرائيل إلى استخدام 
غواصاتها املجهزة بالصواريخ وأس����طولها من الطائرات 

املتطورة لضرب عشرات األهداف املرتبطة بالبرنامج النووي 
اإليراني ومن مسافة تبعد أكثر من 800 ميل عن أراضيها.

وقالت إن وزير اخلارجية املصري أحمد أبو الغيط اعلن 
جهرا أن حكومته س����محت مبرور السفن اإلسرائيلية عبر 
قناة السويس في حني أكد ضابط إسرائيلي برتبة أميرال 
أن املن����اورات »جتريها بالده على نح����و منتظم وبتعاون 

كامل مع املصريني«.
واضافت الصحيفة أن سفينتني اسرائيليتني من حامالت 
الصواريخ من طراز »ساعر« وغواصة من طراز »دولفني« 
والتي متلك الدولة العبرية ستا منها ثالث حتمل صواريخ 
نووية عبرتا قناة السويس في وقت تستعد فيه اسرائيل 
الختب����ار صواريخ »آرو« املض����ادة للصواريخ واملصممة 
حلمايتها من هجمات الصواريخ البالس����تية من قبل إيران 
وسورية كما سيقوم سالحها اجلوي بارسال مقاتالت من 
طراز »إف 16 سي« للمشاركة في مناورات في القاعدة اجلوية 

»نيلس« بوالية نيفادا هذا الشهر.
واشارت الصحيفة إلى أن املسؤول العسكري االسرائيلي 
أكد »أن هذه املناورات ليست عملية سرية بل حتركات أعلن 
عنه����ا وتهدف الظهار قدرات إس����رائيل وعلى النقيض من 

املناورات التي جرت من قبل«.
وكش����فت التاميز أيضا أن هذه املناورات تأتي في وقت 
»عرض فيه ديبلوماسيون غربيون دعم هجوم تشنه اسرائيل 
ضد إيران مقابل تقدميها تنازالت حول دولة فلس����طينية« 
مشيرة إلى أن هذا العرض »سيجعل الهجوم اإلسرائيلي ضد 

إيران واقعيا هذا العام« وفقا ملا ذكره مسؤول بريطاني.

تزامنًا مع إقدامها على تكثيف المناورات الجوية والصاروخية

غالم رضا أغازاده

نجاد يقبل استقالة رئيس وكالة الطاقة النووية اإليرانية

وصفتهم باملجرمني واملخربني. 
وكان اإلصالحي مير حس���ني 
موس���وي، الذي يق���ود حملة 

طهران � وكاالت: أعلنت وكالة 
االنباء الطالبية االيرانية امس 
اس���تقالة رئيس وكالة الطاقة 
الذري���ة االيراني���ة غالم رضا 
أغ���ازاده، دون أن تكش���ف اي 
تفاصيل عن أسباب استقالته.

وقال���ت الوكالة إن الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد 
قبل االستقالة، نقال عن وكالة 
األنباء الفرنسية، وأفاد تقرير 
الوكال���ة بأن أغ���ازاده أكد في 
اتصال نبأ استقالته، مشيرا إلى 
أنه قدم استقالته قبل عشرين 

يوما لرئيس اجلمهورية.
وفي وقت سابق امس، حذر 
وزير االس���تخبارات اإليراني 
غ���الم حس���ني محس���ني من 

وقوع اضطرابات اليوم، وقال 
»يجب أال نش���اهد مشهدا غير 
ي���وم اجلمعة«. فيما  مرغوب 
دعت صحيفة كيهان االيرانية 
احملافظ���ة أنصار والية الفقيه 
كما سمتهم الى احلضور بكثافة 
الى ص���الة اجلمعة إلحباط ما 
وصفته الصحيفة مبخططات 

االصالحيني. 
الصحيفة التي يعني املرشد 
مديره���ا املس���ؤول توقع���ت 
حصول مصادم���ات، وطالبت 
باطالق شعارات لصالح الولي 
الفقي���ه. كما طالب���ت الرئيس 
الس���ابق هاش���مي  اإليران���ي 
رفسنجاني باتخاذ موقف واضح 
وصريح من االصالحيني الذين 

املعارضة واالحتجاج على نتائج 
االنتخابات اإليرانية، قد اعلن 
مشاركته في صالة اجلمعة اليوم 

بإمامة رفسنجاني.
م���ن ناحية أخ���رى، أفادت 
مصادر بأن وزارة الداخلية تتجه 
إلى منع موس���وي من تشكيل 

جبهة سياسية معارضة. 
وقام موسوي وزوجته امس 
االول بزي���ارة منزل س���هراب 
أعرابي الذي قتل في املظاهرات 
أما اإلصالحي مهدي  االخيرة. 
كروبي فقد ج���دد ادانته لقتل 
متظاهرين خالل االحتجاجات 
االخيرة مطالبا ايضا مبحاسبة 

من وصفهم باملجرمني.
وكان وزير االس���تخبارات 

االيران���ي ق���د اته���م بع���ض 
السياسيني االصالحيني بالقيام 
بدور محوري في االضطرابات 

األخيرة.
وقال إن هن���اك أدلة ثابتة 
في ه���ذا الصعي���د. وذكر أن 
بث اعترافات هؤالء يعود الى 
القاضي املكلف بالنظر في تلك 

االتهامات.
الوزير االيراني كان يتحدث 
على هامش اجتماعات مجلس 
ال���وزراء أم���س األول، وكأنه 
أغلق الباب أمام جهود االفراج 
عن أقط���اب بارزين في التيار 
االصالحي، وجهت إليهم تهمة 
العمل على تنفيذ ثورة مخملية، 

بعد إعالن نتائج االنتخابات.

وزير االستخبارات يحّذر من وقوع اضطرابات لظهور موسوي وكروبي في »الجمعة«

البيان الختامي لـ »عدم االنحياز« يدعو إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
طالب إسرائيل باالمتثال لقرارات مجلس األمن واالنسحاب الكامل من الجوالن السوري وباقي األراضي اللبنانية المحتلة

شرم الشيخ � كونا: أكدت القمة 
ال� 15 لدول ع���دم االنحياز مجددا 
امس التزامها القوي بقضية الشعب 
العادلة  الفلس���طيني وحقوق���ه 
واقامة دولته املستقلة على أرضه 
على اس���اس قرارات مجلس األمن 

الدولي.
الفلس���طينية  القضية  وحول 
والوضع في الشرق األوسط عبر 
زعم���اء دول احلركة ف���ي البيان 
اخلتام���ي للقمة عن اس���تمرارهم 
بالسعي نحو التوصل للسالم العادل 
والشامل في الشرق األوسط على 
اس���اس قرارات مجلس األمن ذات 
الصلة ومرجعي���ات مدريد ومبدأ 
األرض مقابل السالم ومبادرة السالم 

العربية بأكملها.
وأكد البيان على دعم دول عدم 
االنحياز بكل ق���وة للحقوق غير 
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره وفي انشاء دولة 
فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة 
القدس الشريف  للبقاء عاصمتها 
وفي التوصل الى حل عادل ومتفق 
عليه ملسألة الجئي فلسطني على 
أس���اس القرار 194 من خالل انهاء 
االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 
1967 واتباع نهج عادل وش���امل 
يتضمن القضايا األساسية الست 

بأكملها.
وأعل���ن البي���ان وق���وف دول 
احلركة بحزم ضد جميع األنشطة 
التي  االستيطانية غير املشروعة 
تقوم بها اس���رائيل وضد التدابير 
الرامية  واالجراءات االس���رائيلية 
القانونية  الى تغيير الوضعي���ة 
والطابع والتركيبة السكانية ملدينة 

القدس.
وأكد عل���ى مطالبة اس���رائيل 
باالمتثال لق���رارات مجلس األمن 
ذات الصلة واالنسحاب الكامل من 
اجلوالن السوري احملتل ومن باقي 
األراضي اللبنانية احملتلة في مزارع 
شبعا ومرتفعات كفر شوبا واجلزء 

الشمالي من قرية الغجر.
وطالب���ت احلرك���ة بضرورة 
تنش���يط وتقوية دورها ونفوذها 
باعتبارها املنبر السياسي الرئيسي 

الذي ميثل العالم النامي في املنتديات 
املتعددة األطراف وبصفة خاصة 

األمم املتحدة.
وجددوا العزم على احلفاظ على 
مبادئ باندونغ والعمل مبقتضاها 
ومبقتضى اع���الن أهداف ومبادئ 
حركة عدم االنحي���از ودورها في 
املرحلة الدولية الراهنة التي أقرتها 
القمة الرابعة عش���رة حلركة عدم 

االنحياز في هاڤانا عام 2006.

املل���وك والرؤس���اء  وأع���رب 
املجتمعون في ش���رم الشيخ عن 
عميق تقديرهم الشديد لرئيس كوبا 
على التقدم الكبير الذي حتقق في 
عملية تدعيم وتنشيط حركة عدم 
االنحياز منذ القمة الرابعة عشرة 

للحركة املعقودة في هاڤانا.
وأكد املجتمع���ون على دعمهم 
ومس���اندتهم لقضاي���ا حق���وق 
االنسان على اساس نهج تعاوني 

ومت���وازن يرتك���ز عل���ى احلوار 
البناء وبناء القدرات مع األخذ في 
االعتبار تنوع املجتمعات والنظم 
السياسية واالقتصادية والقانونية 
واالجتماعي���ة والثقافات واألديان 
وجتن���ب االنتقائي���ة وازدواجية 

املعايير.
ورحبت القم���ة مببادرة مصر 
الس���يدات األول  الى قمة  للدعوة 
حلركة عدم االنحياز بشأن دور املرأة 

في ادارة االزمات التي أتاحت الفرصة 
ملناقش���ات مثمرة ومهمة ولتبادل 
اآلراء والدروس املستفادة وإلظهار ما 
توليه حركة عدم االنحياز من اهمية 
للمشاركة النشطة والفاعلة للمرأة 
التصدي لالزمات والتحديات  في 

العاملية الراهنة.
القمة بايالء االهتمام  وطالبت 
الواجب لتعظيم قدرة حركة عدم 
االنحياز على التعامل مع املواقف 
العاملية املتطورة بسرعة والتصدي 

لالزمات والتحديات الراهنة.
وحول مسألة نزع السالح واألمن 
الدولي أكدت احلركة على تعزيز نزع 
السالح واألمن الدولي واالستقرار 
على اس���اس تكافؤ األمن املطلق 
للجميع مع األخذ فى احلسبان ان 
نزع السالح النووي الشامل والكامل 
مازال الطريق الوحيد القامة عالم 

خال من األسلحة النووية.
ودع���ت حركة ع���دم االنحياز 
لضرورة العمل عل���ى اقامة عالم 
خال م���ن األس���لحة النووية مبا 
في ذلك انش���اء مناطق خالية من 
األس���لحة النووي���ة وبخاصة في 

الشرق األوسط.
ال���ى ضرورة  القمة  ونبه���ت 
التنسيق بني أنشطة منظومة عمل 
األمم املتحدة في مجال حفظ السالم 
الدول���ي في ض���وء مطالب الدول 
املساهمة بقوات حلفظ السالم واألمن 
وضمان ان عمليات املراجعة اخلاصة 
بلجنة بناء السالم وصندوق بناء 
السالم ستحقق اهدافها لدعم الدول 
اخلارجة من النزاعات على اساس 

مبدأ امللكية الوطنية.
وعبروا عن مساندتهم ودعمهم 
للح���ق األساس���ي وغي���ر القابل 
للتص���رف جلميع الش���عوب مبا 
فيها جميع األراضي التي ال تتمتع 
الواقعة  الذاتي واألراضي  باحلكم 
حتت االحتالل األجنبي او السيطرة 
االستعمارية او األجنبية في تقرير 
املصي���ر ولضم���ان ان يبقى هذا 
احلق مش���روعا أساسيا في حالة 
الش���عوب اخلاضع���ة لالحتالل 
األجنبي والسيطرة االستعمارية 

او األجنبية.

القمة تخصص 18 يوليو »اليوم الدولي لمانديال «
شرم الشيخ � وكاالت: 
أشادت قادة دول وحكومات 
حركة عدم االنحياز بالتاريخ 
القيادي  الطويل وال���دور 
للزعيم االفريقي نيلسون 
ماندي���ال ودعم���ه لنضال 
أفريقيا نحو التحرر وتقرير 
أفريقيا،  املصير ووح���دة 
وأيضا باملساهمة اجلليلة 
في إقامة دولة غير عنصرية 
ودميوقراطي���ة في جنوب 

أفريقيا.
ج���اء ذلك ف���ي اإلعالن 
اخلاص بنيلسون مانديال 
في ختام أعمال قمة احلركة 
في ش���رم الش���يخ والتي 

استمرت ملدة يومني.
القادة بالدعم  واعترف 
القائم على املبادئ حلركة 
عدم االنحياز الذي يتماشى 
املب���ادئ املؤسس���ية  مع 
للحركة ف���ي النضال ضد 
الفص���ل العنص���ري وفي 

حترير جنوب أفريقيا.
إلى إجنازات  باإلضافة 
مانديال كأول رئيس منتخب 
دميوقراطي���ا واحلاص���ل 
على جائزة نوبل للسالم 
باإلضاف���ة إل���ى إنش���ائه 
مؤسسة نيلسون مانديال 

اإلنسانية.
وص���دق رؤس���اء دول 
وحكوم���ات احلركة على 
اإلعالن اخلاص بتخصيص 
يوم 18 يوليو وهو يوافق 
عيد ميالد مانديال باعتباره 
»اليوم الدولي لنيلس���ون 
مانديال« والتقدم بطلب ليتم 
تبني ذلك من قبل اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.

عواصم � وكاالت: اعلن رئيس الوزراء الهندي 
مامنوهان س���ينغ امس في مصر ان مفاوضات 
السالم بني الهند وباكستان ستظل مجمدة ما دامت 
اسالم اباد لم تتحرك ضد منفذي اعتداءات مومباي، 

حسبما نقلت عنه وكاالت االنباء الهندية.
وقال سينغ في لقاء مع مجموعة من الصحافيني 

الهنود اطلعهم خالله على نتائج لقائه مع نظيره 
الباكس���تاني يوسف رضا جيالني على هامش 
قمة دول عدم االنحياز في منتجع شرم الشيخ 
املص���ري، ان هذا احلوار ال ميك���ن ان يبدأ »اال 
اذا« متت احالة مرتكبي اعتداءات مومباي امام 

العدالة.

الهند ترفض محاورة باكستان من دون القيام 
بتحرك ضد منفذي اعتداءات مومباي


