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حممد مزيد

القنبلة النووية املوعودة 

اليابانيتني  وناغازاكي  هريو�شيما  مدينتي  م�شوؤولو  رحب 
الذي   1887 ال��ق��رار   على  ال���دويل  االم��ن  جمل�س  بت�شويت 
الرتحيب  وجاء  النووية،  الرت�شانة  بتخفي�س  العامل  يو�شي 
من هاتني البلدتني العتبارات كثرية اأهمها انهما يعرفان متاما 
تلك   ب�شبب  الفتاك،  ال�شالح  ه��ذا  من  العامل  يخلو  ان  اهمية 
القنلبتني النوويتني يف  اإثر �شقوط تلك  التي ذاقتاها  املرارة 

نهاية احلرب العاملية الثانية على مدينتيهما .
وكانت الواليات املتحدة قد األقت يف ال�شاد�س من اآب 1945 
قنبلة ذرية على مدينة هريو�شيما ما ت�شبب مبقتل 140 األف 
�شخ�س ق�شوا اأما على الفور ب�شبب احلرارة او قوة االنفجار، 
او يف اال�شهر التي تلت عندما باتوا �شحايا اآثار اال�شعاعات 

النووية.
واألقى اجلي�س االأمريكي قنبلة ذرية اخرى يف التا�شع من اآب 
األف   75 نحو  مقتل  اىل  اأدى  ما  ناغازاكي  مدينة  على   1945

�شخ�س.
اإن ت�شارع العامل يف الفرتات التي تلت نهاية احلرب العاملية 
الثانية، اىل ت�شنيع ، او العمل على ت�شنيع ال�شالح النووي، 
ادى اىل مفارقة يف ميزان القوى الدولية ، ففي الوقت الذي 
يرف�س العامل حاليا ، قيام اية دولة، اخلو�س يف م�شروع  بناء 
مفاعل نووية ، جند ثمة دوال ت�شري يف اجتاه تطوير ا�شلحتها 

والعمل على تهديد امن و�شالمة العامل .
 ، املجال  ه��ذا  يف  الهندي  االمريكي  االتفاق  نن�شى  اأال  يجب 

واالتفاقات االمريكية الباك�شتانية. 
والبد من اال�شارة اىل ان املعايري الدولية يف النظر اىل هذه 
امل�شاألة لي�شت دائما يف م�شتوى واحد ، بل معايريها مزدوجة 

وغري قابلة للنقا�س .
قرار  تبني  ال��دويل اىل  االم��ن  يدفع جمل�س  ال��ذي  املفهوم  ان 
كهذا الميكن اال ان يو�شع يف ال�شعور العام ال�شائد ب�شرورة 
ان ي�شغي العامل اىل �شوت ال�شالم ، بدال من ا�شوات التهديد 

والوعيد بن�شوب احلرب .
�شار  قد  كان  التاأريخ  ان  كان موؤرخو احلروب يرون  ما  واذا 
اللتني  النوويتني  القنبلتني  تلك  ف�شيحة  ب�شبب  عكازين  على 
االن�شانية  �شعور  وجرحت   ، املدينتني  لهاتني  الدمار  جلبتا 
هذه  فاأنهم   ، الرتكابها  الدافع  االخالقي  وال�شوء  ل�شفقاتها 
املرة - اذا ما �شمح باإنتاج املزيد من الرت�شانات النووية - لن 
الب�شرية  انفا�س  القلق االن�شاين، و�شتظل  يتمكنوا من كتابة 
" معتوه  يد  العاملي على  االمن  انهيار  مقطوعة وهي ترتقب 
" قد يطلق ال�شرارة النووية وي�شبح العامل كله حينذاك مدنا 

�شبيهة باملدينتني اليابانيتني املنكوبتني ..  
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كابول/ �لوكاالت 
يف  اخلمي�س  ام��ريك��ي��ني  ج��ن��ود  خم�شة  قتل   
هجمات �شنها متمردون يف جنوب افغان�شتان، 
التابعة  الدولية  اي�شاف  ق��وة  اعلنت  ما  على 
اعلن  فيما  اجلمعة.  ام�س  االطل�شي  للحلف 
تهمة  ت��وج��ي��ه  اخلمي�س  االم��ريك��ي  ال��ق�����ش��اء 
االر�س  على  �شامل  "بدمار  للت�شبب  التاآمر 
يف  بكفالة  ام��ام  عن  اف��رج  بينما  االمريكية" 
هذه الق�شية التي تبقي الكثري من الت�شاوؤالت 

عالقة.
وافادت اي�شاف ان اثنني من اجلنود قتال على 
ا�شابتهم  اثر  اخرون  ثالثة  تويف  فيما  الفور 

بجروح يف ثالث حوادث منف�شلة اخلمي�س.
وتويف  قتال  "عن�شرين  ان  القوة  واو�شحت 
عبوة  انفجار  نتيجة  بجروحه  متاأثرا  اآخ��ر 
نا�شفة يدوية ال�شنع" يف ا�شارة اىل القنابل 
التي يتم تفجريها عن بعد وتلحق خ�شائر يف 

�شفوف القوات االجنبية يف افغان�شتان.
ا�شابته  ج��راء  عن�شر  "تويف  البيان  وتابع 
كما  م��ت��م��ردون  �شنه  ه��ج��وم  يف  بالر�شا�س 
تويف اخر جراء جروح ا�شيب بها يف هجوم 

اثناء قيامه بدورية".
عدد   )368 )اك����رر   368 اىل  ي��رت��ف��ع  وب��ذل��ك 
اجل��ن��ود االج���ان���ب ال���ذي ق��ت��ل��وا ع���ام 2009 
دموية  االك��ر  اجل��اري��ة  ال�شنة  م��ن  يجعل  م��ا 

يف  انت�شارها  منذ  الدولية  للقوات  بالن�شبة 
هذا البلد قبل ثماين �شنوات. 

قيادة  ت��وىل  ج��رال  ا�شتقال  اخ��رى  جهة  من 
وانتقد  افغان�شتان  يف  الربيطانية  ال��ق��وات 
هذا  يف  ب��راون  غ��وردن  حكومة  ا�شرتاتيحية 
م�شاء  الدفاع  وزارة  اعلنت  كما  ب�شدة،  البلد 

اخلمي�س.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����وزارة ان اجل���رال 
الربيطانية يف  ال��ق��وات  ق��ائ��د  م��اك��اي  ان���درو 
"قرر  و2008   2007 يف  افغان�شتان  جنوب 

مغادرة اجلي�س ال�شباب �شخ�شية".
وبح�شب ال�شحافة، فان اجلرال ماكاي انتقد 
املخ�ش�شة  املعاملة  ب�شبب  ب�شدة  احلكومة 
اال�شابيع  يف  منيت  التي  الربيطانية  للقوات 
االخ����رية ب��خ�����ش��ائ��ر ف��ادح��ة يف امل���ع���ارك مع 

طالبان.
اعتمدت  ال��ت��ي  اال�شرتاتيجية  اىل  وا���ش��اف��ة 
ن���دد اي�شا  ف��ق��د  ال�����ش��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني،  ح��ي��ال 
بالثغرات يف جتهيز نحو ت�شعة االف جندي 

بريطاين ينت�شرون يف افغان�شتان.
وقتل 217 جنديا بريطانيا يف افغان�شتان منذ 
بداية التدخل الع�شكري الذي قادته الواليات 
املتحدة يف 2001، بينهم 22 يف متوز و19 

يف اب.
وقد رقي اجلرال ماكاي اخريا اىل رتبة قائد 

ال�شمالية  واي��رل��ن��دا  �شكوتلندا  يف  اجلي�س 
و�شمال انكلرتا. على �شعيد اآخر اعلن الق�شاء 
التاآمر  ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  اخل��م��ي�����س  االم���ريك���ي 
للت�شبب "بدمار �شامل على االر�س االمريكية" 
الق�شية  هذه  يف  بكفالة  امام  عن  افرج  بينما 

التي تبقي الكثري من الت�شاوؤالت عالقة.
تلت  بعدما  االم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
للمحلفني  هيئة  اعدته  ال��ذي  االت��ه��ام  حم�شر 
يف بيان ان جنيب الله زازي )24 عاما( "تاآمر 
عمدا مع ا�شخا�س اخرين ال�شتخدام �شالح او 
ا�شلحة دمار �شامل وخ�شو�شا قنابل وعبوات 
الذي يعمل �شائق حافلة يف  نا�شفة". وزازي 
بتلقي  متهم  غ��رب(  )ك��ول��ورادو،  دنفر  مطار 
ل�شنع  باك�شتان  يف  بي�شاور  م��ن  تعليمات 
لتنفيذ  ن��ي��وي��ورك  اىل  وبالتوجه  متفجرات 
خمططاته. وقالت ال�شلطات ان من املتفجرات 
اال�شيتون"  "بريوك�شيد  يدر�شها  ك��ان  التي 
التي  االع��ت��داءات  يف  ا�شتخدم  ال��ذي  املركب 
يف  لندن  يف  ال��ع��ام  النقل  و�شائل  ا�شتهدفت 
ريت�شارد  بها  قام  التي  املحاولة  ويف   2005
ريد يف 2001 لل�شعود اىل طائرة مبتفجرات 

خباأها يف حذائه.
م�شجون  نيويورك  اىل  �شينقل  الذي  وزازي 
مدى  بال�شجن  عليه  يحكم  وق���د  دن��ف��ر.  يف 

احلياة اذا ادين.

قا�س  افرج  نيويورك،  يف  نف�شه  الوقت  ويف 
يف بروكلني عن امام افغاين متهم بالكذب على 

املحققني، بكفالة قدرها 1،5 مليون دوالر.
وي�س  اح��م��د  االم���ام  خماطبا  القا�شي  وق���ال 
اف�شلي )37 عاما( الذي مت رهن منزل والديه 
فان  املحكمة  اىل  تعد  مل  "اذا  عنه  ل��الف��راج 

والديك �شيخ�شران املنزل".
عاما(   53( زازي  حممد  عن  بكفالة  افرج  كما 

والد املتهم االفغاين واملتهم بالكذب اي�شا. 
اجلدية  مدى  على  الق�شية  هذه  تطور  وي��دل 
ال�شلطات االمريكية اىل هذه  التي تنظر فيها 
املوؤامرة. لكن و�شع اف�شلي )37 عاما(، ي�شري 

اىل بع�س التعقيد فيها.
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ع��ل��ى  ك���ذب  ان���ه  وي���ب���دو 
الفدرايل )اف بي اآي( ب�شاأن حمادثة مع زازي 
وميكن ان يحكم عليه بال�شجن ثمانية اعوام.

يعمل  ال��ق��ام��ة،  والق�شري  امللتحي  واف�شلي 
كوينز  يف  امل�شلمني  املوتى  لدفن  �شركة  يف 
�شرق نيويورك. وهو متهم بابالغ زازي بان 
اآي يجري حتقيقا حوله، مما عرقل  االف بي 
عن  نقال  االع���الم  و���ش��ائ��ل  وق��ال��ت  التحقيق. 
م�شادر يف ال�شرطة ان االت�شاالت الهاتفية مع 
اف�شلي نقلت اىل زازي مما ا�شطر اف بي اآي 
للقيام بتوقيفات قبل جمع كل االدلة التي كان 

ميكن ان ت�شمح بك�شف موؤامرة او�شع.

ل��ك��ن حم��ام��ي ال���دف���اع رون���ال���د ك��وب��ي عر�س 
كان  اف�شلي  ان  وق��ال  اآخ���ر.  ب�شكل  الق�شية 
ويت�شل  االره��اب  مكافحة  وحدة  مع  يتعاون 

بزازي بطلب من املحققني.
وهذا االلتبا�س يثري ت�شاوؤالت كثرية.

عن  نقال  تاميز  نيويورك  �شحيفة  وحتدثت 
عن  التحقيق  م��ن  قريبة  تك�شفها  مل  م�شادر 
توتر بني ال�شرطة ومكتب التحقيقات الفدرايل 

ووحدتني ملكافحة االرهاب.
مع  التعاون  ق��رار  ان  ال�شحيفة  واو�شحت 
يف  املعلومات  ادارة  قبل  م��ن  اتخذ  اف�شلي 
الكبار  ال�شباط  احد  ان  واو�شحت  ال�شرطة. 
اف�شلي  على  وفر�س  اقيل.  االدارة  ه��ذه  يف 
وحددت  االلكرتونية  للمراقبة  �شوار  ارت��داء 

تنقالته.
وافرج عن والد زازي لقاء كفالة قدرها 50 الف 
دوالر وفر�شت عليه مراقبة الكرتونية اي�شا. 
وما زالت ا�شئلة اخرى بال اجوبة وخ�شو�شا 
"املوؤامرة" واملكان  يف  اآخرين  اع�شاء  هوية 

الذي كانت �شت�شتهدفه االعتداءات.
وقالت ال�شحف النيويوركية نقال عن م�شادر 
فيديو  �شريط  ميلك  كان  زازي  ان  حتددها  مل 
بينما عر رجال  لنيويورك  املركزية  للمحطة 
ان  ميكن  ك��ان  ظهر  حقيبة   14 على  ال�شرطة 

ت�شتخدم يف نقل املتفجرات.

نيويورك/ �ف ب 
الرئي�س  ان  اىل  �شحفية  ت��ق��اري��ر  وا���ش��ارت 
ان خرباء  قال  االيراين حممود احمدي جناد 
بنظراء  يلتقوا  ان  يجب  اي��ران��ي��ني  ن��ووي��ني 
م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وغ��ريه��ا م��ن ال���دول 
ايران  برنامج  عن  الناجم  التوتر  ازالة  بهدف 
"اعتقد ان ه��ذا اقرتاح  ال��ن��ووي. وق��ال جن��اد 
قوي جدا يوفر فر�شة جيدة لبداية" بناء الثقة 
يف  "والدخول  واي��ران  املتحدة  الواليات  بني 
ال�شابق  يف  ت�شمح  اي��ران  تكن  ومل  تعاون". 
مبثل هذا اللقاء الذي �شيكون االول من نوعه 
اذا حدث. وعلقت جاكلني �شاير املحللة يف معهد 
العلوم واالمن الدويل من مقره يف وا�شنطن 
ان  اريد   .. جديد  امر  هذا  ان  الوا�شح  "من 
اكون متفائلة جدا واقول ان هذا يعك�س نهجا 
�شندوق  رئي�س  كريينكيون  جو  اما  جديدا". 
اال�شلحة  �شيا�شة  على  يركز  ال��ذي  بلو�شرير 
ان  يف  �شك  "ال  ان��ه  ال��ن��زاع��ات  وح��ل  النووية 
احمدي جناد خفف من لهجته. وال نعرف بعد 
وا�شاف  مواقفه".  يخفف  ب��داأ  قد  ك��ان  اذا  ما 
"عر�س )اح��م��دي جن��اد( االخ��ري ه��و اول  ان 

ل�شغوط  يتعر�س  وهو  يقدمه.  حقيقي  تنازل 
دولية وداخلية �شديدة ويحاول ان يخفف هذه 
عقد  ان  اىل  كريينكيون  وا���ش��ار  ال�شغوط". 
اجتماع على م�شتوى اخلرباء هو طلب تقدمت 
للطاقة  الدولية  الوكالة  طويلة  ف��رتة  منذ  به 
ال���ذري���ة. وق���ال ف��اري��ب��ورز غ����ادار امل��ح��ل��ل يف 
يف  والدولية  اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز 
"ال�شغوط متار�س على ايران".  ان  وا�شنطن 
دميرتي  الرو�شي  الرئي�س  مع  الت�شاور  وبعد 
مدفيديف على هام�س اجتماع اجلمعية العامة 
احتمال  ان  م��ن  اوب��ام��ا  ح��ذر   ، املتحدة  ل��المم 
فر�س "عقوبات ا�شافية �شديدة )على طهران( 

ال يزال قائما. 
"اغتنام  على  اال�شالمية  اجلمهورية  وح��ث 
الدول  مع  الرئي�شية  املحادثات  يف  الفر�شة" 
وفرن�شا  وال�شني  )بريطانيا  الكربى  ال�شت 
واملقرر  املتحدة(  والواليات  ورو�شيا  واملانيا 
عقدها يف جنيف يف االول من ت�شرين االول. 

وا�شارت رو�شيا اىل انها ميكن ان تدعم فر�س 
عقوبات �شارمة على ايران اذا مل تقدم تنازالت 
يف حمادثات جنيف. و�شرح الرئي�س الرو�شي 

"موقف  يف اع��ق��اب حم��ادث��ات م��ع اوب��ام��ا ان 
تنجح،  م��ا  ن���ادرا  العقوبات  ب�شيط:  رو�شيا 
ولكن احيانا يكون ال مفر منها".  وا�شار غادار 
كذلك اىل ان عر�س طهران �شيجعل من املمكن 

التعرف على اخلرباء النوويني االيرانيني. 
بالتعرف  ي�شمح  انه  مهم.  امر  "ذلك  ان  وق��ال 

على موقعهم وم�شتوى معرفتهم وخربتهم". 
انه   .. م�شجع  م��وؤ���ش��ر  "هذا  غ���ادار  وا���ش��اف 

ا�شتجابة اىل امل�شاركة وال�شغط". 
ان رد وا�شنطن واالحت��اد االوروب��ي على  اال 
با�شم  املتحدث  وق��ال  فاترا.  كان  العر�س  هذا 
لوكالة  ك��راويل  فيليب  االمريكية  اخلارجية 
اقرتاحات  اي��ران  لدى  كان  "اذا  بر�س  فران�س 
ف��ل��دي��ه��ا قنوات  ال���ن���ووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  ح���ول 
االعلى  املمثل  ام��ا  بذلك".  للقيام  دبلوما�شية 
ل�شيا�شة االحتاد االوروبي اخلارجية خافيري 
وا�شاف  ذلك عر�شا".  اعترب  "ال  فقال  �شوالنا 
على  �شيء،  كل  يف  للتحدث  م�شتعدون  "نحن 
ايران  لدى  لي�س  بان  ال�شمانة  لنا  تتوافر  ان 
ي��وؤدي اىل �شيء ال يتنا�شب  )ن��ووي(  برنامج 
مع معاهدة احلد من االنت�شار النووي". وقال 

يورانيوم  ���ش��راء  �شتعر�س  ب���الده  ان  جن��اد 
ال��والي��ات  م��ن  ال��ط��ب��ي  ل��ال���ش��ت��خ��دام  خم�شب 

املتحدة خالل اجتماع جنيف.
منتجا   20 نحو  تطوير  يجري  ان��ه  وا���ش��اف 
طبيا يف مفاعل نووي لالبحاث -- الذي يعمل 
على انتاج النظائر امل�شعة لت�شخي�س ومعاجلة 
ان��ه بحاجة اىل  اال  ط��ه��ران  االم��را���س-- يف 

مزيد من الوقود. 
الطبي  املفاعل  تزود  املتحدة  الواليات  وكانت 
به  اط��اح��ت  ال��ذي  ال�شاه  حكم  اث��ن��اء  بالوقود 
احمدي  وق��ال   .1979 عام  اال�شالمية  الثورة 
جناد ان "هذه املواد النووية التي ن�شعى اىل 
�شرائها هي ال�شتخدامات طبية .. هذه م�شالة 
ايران ثالث حزم  ان�شانية". وقد فر�شت على 
دولية  ق��رارات  حتديها  ب�شبب  العقوبات  من 
اليورانيوم  تخ�شيب  برنامج  بوقف  تطالبها 
الذي يقول الغرب انه ي�شتخدم كغطاء المتالك 
ان  ن���ووي���ة.  وت��وؤك��د ط��ه��ران  ا�شلحة  اي����ران 
برناجمها النووي هو الغرا�س انتاج الكهرباء 

فقط. 
من جهة اخرى اعلنت الوكالة الدولية للطاقة 

انها  ابلغتها  اي��ران  ان  اجلمعة  اأم�س  ال��ذري��ة 
تقوم ببناء مفاعل ثان لتخ�شيب اليورانيوم. 

الوكالة  با�شم  املتحدث  فيدريكري  م��ارك  وق��ال 
اب��ل��غ��ت اي���ران  اي��ل��ول  "يف 21  ان���ه  ب��ي��ان  يف 
الوكالة يف ر�شالة انه يجري حاليا بناء مفاعل 
البالد".  يف  الوقود  لتخ�شيب  جديد  جتريبي 
"ايران اكدت للوكالة يف الر�شالة  وا�شاف ان 
اخرى  ا�شافية  معلومات  اية  تقدمي  �شيتم  انه 

يف الوقت املنا�شب". 
"يف رد على ذلك طلبت الوكالة من  وتابع انه 
وال�شماح  حم��ددة  مبعلومات  تزويدها  اي��ران 
لها بزيارة املن�شاأة بال�شرعة املمكنة. و�شي�شمح 
من  التحقق  متطلبات  بتقييم  ل��ل��وك��ال��ة  ذل���ك 

ال�شوابط يف املن�شاأة".
وحتى االن مل تكن ايران متتلك �شوى من�شاأة 
هي  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�شيب  ع��ام��ل��ة  واح����دة 
"الر�شالة  ان  فيدريكري  وق��ال  نطنز.  من�شاأة 
قالت ان م�شتوى التخ�شيب �شيكون 5%" وهو 
كافيا  ولي�س  للتخ�شيب  منخف�س  م�شتوى 
لدرجة تكفي النتاج مواد ان�شطارية ت�شتخدم 

يف �شنع قنبلة ذرية. 

اإي�����ران ت��ع��ر���ض اإج�����راء حم���ادث���ات ن��ووي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخل���راء 
�إبلغت �لوكالة قيامها ببناء مفاعل ثان 

رح�����ب حم���ل���ل���ون ب��ع��ر���ض 
برتتيب  �مل��ف��اج��ئ  ط��ه��ر�ن 
لقاء بني خرب�ء نوويني من 
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ي���ر�ن 
�ن  رغ����م  �خ������رى،  ودول 
�سوى  يلق  مل  �لعر�ض  ذل��ك 
��ستجابة فاترة من �لواليات 
�الوروبي.  و�الحتاد  �ملتحدة 
فيما �علنت �لوكالة �لدولية 
ل��ل��ط��اق��ة �ل����ذري����ة �م�����ض  
�بلغتها  �ي���ر�ن  �ن  �جلمعة 
ثان  مفاعل  ببناء  تقوم  �نها 

لتخ�سيب �ليور�نيوم.

)اإي�ساف( تتعر�ض للهجوم من طالبان اأفغان�ستان.. 
وتوجيه تهمة التاآمر ل�)اإمام(

اأفغانيات .. )ا.ف.ب(             

و�ر�سو/ �ف ب
قواعد  اقامة  تعتزم  املتحدة  الواليات  ان  اجلمعة  ام�س  بولندية  �شحيفة  ذك��رت   
�شواريخ يف بولندا بعد ان تخلت عن خططها التي عار�شتها رو�شيا ب�شدة لن�شر 
فيبورت�شا" عن  "غازيتا  �شحيفة  ونقلت  البلد.  ذلك  يف  اعرتا�س  �شواريخ  نظام 
اىل  تهدف  وا�شنطن  ان  هوياتها  عن  الك�شف  رف�شت  بولندية  دبلوما�شية  م�شادر 
بطاريات  ن�شر  اىل  ا�شافة  واملتو�شطة  الق�شرية  لل�شواريخ  دائمة  قاعدة  اقامة 

�شواريخ متحركة على االرا�شي البولندية.  
وقالت ال�شحيفة املطلعة على هذه امل�شالة انه من املقرر ان تت�شح اخلطة خالل ايام 
م�شيفة انه من املقرر ان يتوجه اندريه كرميري نائب وزير اخلارجية البولندي اىل 
وا�شنطن االثنني. ومل يت�شن احل�شول على تعليق من وزارة اخلارجية البولندية. 
ن�شر معرت�شات  اوباما وقف خطط  باراك  الرئي�س االمريكي  قرر  ايلول  ويف 17 
وهي  �شاروخية،  درع  اطار  يف  ت�شيكيا  يف  للرادار  و�شبكة  بولندا  يف  �شواريخ 

اخلطط التي اثارت ع�شب رو�شيا. 
واعلن اوباما انه �شي�شتبدل الدرع ال�شاروخية بنظام متنقل ي�شتخدم معرت�شات 

ال�شواريخ البحرية. 
امل���دى يف  ���ش��واري��خ ق�شرية  لن�شر  ق���ررت رو���ش��ي��ا جتميد خ��ط��وة  ذل��ك  وم��ق��اب��ل 
اقامة  املقرر  من  انه  ال�شحيفة  وقالت  وليتوانيا.  بولندا  بني  الواقعة  كاليننغراد 
البلطيق  �شاحل  من  القريبة  ريجي�شكوفو  منطقة  يف  الدائمة  االمريكية  القاعدة 

والتي كان من املقرر ن�شر ال�شواريخ املعرت�شة فيها. 

وا�سنطن تعتزم اإقامة قواعد 
�سواريخ يف بولندا

مونرتيال/ �ف ب
ا�شل  من  كندي  ق�شية  على  التعليق  اخلارجية  وزارة  رف�شت 
توقيفه  اث��ر  بتعوي�شات  الكندية  احل��ك��وم��ة  يطالب  ���ش��وداين 

واعتقاله يف ال�شودان ب�شبب اال�شتباه بتورطه باالرهاب.
ويطالب ابو �شفيان عبد الرازق )47 عاما( احلكومة الكندية بدفع 
لدورها املفرت�س يف  27 مليون دوالر كندي )25 مليون دوالر( 
�شنوات  �شت  ال�شودان  يف  للبقاء  ا�شطر  وقد  واعتقاله.  توقيفه 
ب�شبب اال�شتباه مبمار�شته باالرهاب قبل ان يتمكن من العودة اىل 
"انها ق�شية  اندرو  الوزارة �شيمون ما  كندا. وقالت ناطقة با�شم 
معقدة تعود اىل 2003 وعبد الرازق ما زال على الالئحة املرفقة 
بقرار جمل�س االمن الدويل رقم 1267 �شد اال�شخا�س املرتبطني 
بالقاعدة وطالبان". وا�شافت "مبا ان الق�شية تخ�شع الجراءات 
ق�شائية من غري املنا�شب التعليق عليها". وكان عبد الرازق اوقف 
لزيارة  البلد  هذا  اىل  توجه  عندما   2003 اذار  يف  ال�شودان  يف 
والدته املري�شة. وقال انه اودع ال�شجن مرتني يف ال�شودان حيث 

تعر�س للتعذيب بح�شب �شكواه �شد احلكومة الكندية التي اطلعت 
عليها وكالة فران�س بر�س. وبعدما افرج عنه مل يتمكن من مغادرة 
ال�شودان الن ا�شمه كان مدرجا على قائمة االمم املتحدة ال�شوداء 
لال�شخا�س الذين ي�شتبه بقيامهم بان�شطة ارهابية. وجلاأ يف ايار 
احلكومة  ووافقت  اخل��رط��وم.  يف  الكندية  ال�شفارة  اىل   2008
الكندية على عودته اىل كندا يف حزيران املا�شي بعدما ا�شدرت 
حمكمة فدرالية امرا بذلك. ويف �شكوى رفعها اىل حمكمة فدرالية 
يف اوتاوا طالب عبد الرازق احلكومة الكندية ب24 مليون دوالر 
حممال اياها م�شوؤولية �شجنه وتعر�شه ل�شوء املعاملة. كما طالب 
وزير اخلارجية لورن�س كانون بثالثة ماليني دوالر النتهاكه عمدا 
حقوقه الد�شتورية. وتذكر هذه الق�شية بق�شية الكندي من ا�شل 
 2007 يف  الكندية  احلكومة  له  قدمت  ال��ذي  ع��رار  ماهر  �شوري 
اعتذارات ر�شمية وتعوي�شات تبلغ اكر من ع�شرة ماليني دوالر.

وكان عرار طرد اىل �شوريا على ا�شا�س معلومات كندية خاطئة، 
واخ�شع للتعذيب.

نيويورك / رويرتز
رئي�س  �شاكا�شفيلي  ميخائيل  ق���ال 
املتحدة  االمم  اأمام  كلمة  يف  جورجيا 
عن  انف�شلت  التي  اأبخازيا  منطقة  ان 
اىل  يوما  �شتعود  املا�شي  العام  بالده 

اجلمهورية ال�شوفيتية ال�شابقة.
املكتوب  الن�س  يف  �شاكا�شفيلي  وقال 
خل��ط��اب��ه اأم����ام اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 
وقت متاأخر من اخلمي�س "�شي�شتغرق 
�شتكون  اأب���خ���ازي���ا  ل��ك��ن  وق��ت��ا  االم����ر 
مناطق  اأروع  عليه...  كانت  ما  جمددا 

جورجيا."
اأح��ب��ط��ت هجوما  ق��د  ك��ان��ت رو���ش��ي��ا 
ج��ورج��ي��ا ع��ل��ى ج��ي��ب ان��ف�����ش��ايل يف 
اجلنوبية  اأو�شيتيا  هو  اخر  جورجيا 
 2008 ع����ام  م���ن  اب  اأغ�����ش��ط�����س  يف 
االرا�شي  عمق  يف  دبابات  واأر�شلت 

على  الغرب  قلق  واأث���ارت  اجلورجية 
ط���رق ال��ن��ف��ط وال��غ��از ال��ت��ي مت��ر عرب 

منطقة جنوب القوقاز.
واأعلنت اأبخازيا واأو�شيتيا اجلنوبية 
جورجيا.  عن  انف�شالهما  احلرب  بعد 
ومل تعرتف �شوى رو�شيا ونيكاراجوا 

بانف�شالهما.
اعادة  ينوي  ال  انه  �شاكا�شفيلي  وقال 
�شورة  ر�شم  لكنه  بالقوة  املنطقتني 
ق��امت��ة اأم�����ام اجل��م��ع��ي��ة امل��ك��ون��ة من 
على  تقع  التي  �شخ�شا البخازيا   192

ال�شاحل ال�شرقي من البحر اال�شود.
ثالثة  م���ن  اأك����ر  ي��ع��د  "مل  واأ�����ش����اف 
اليوم.  فيها  اأب��خ��ازي��ا  �شكان  اأرب����اع 
واملدافن  الع�شكرية  القواعد  وحلت 
وامل�شارح  وال��ف��ن��ادق  احل��دائ��ق  حم��ل 

واملطاعم."

ال��ع��ام  رو����ش���ي���ا  رد  ال���غ���رب  واأدان 
"غري متنا�شب"  باأنه  املا�شي وو�شفه 
على  �شاكا�شفيلي  هجوم  انتقد  لكنه 
التي تخل�شت من  اأو�شيتيا اجلنوبية 
اأوائل  يف  ح��روب  يف  جورجيا  حكم 

الت�شعينيات من القرن الع�شرين.
للتحرك  ا�شطرت  انها  رو�شيا  وتقول 
ال�شالم  حفظ  وق��وات  املدنيني  النقاذ 
وتقول  ج��ورج��ي��ا.  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
حمللني  لكن  خطري  �شاكا�شفيلي  ان 
ي�شككون يف نية مو�شكو الدخول يف 

حرب معه.
وعلى الرغم من وقف اطالق النار الذي 
�شحب  على  مبوجبه  اجلانبان  اتفق 
قواتهما اىل مواقعها قبل احلرب فان 
يف  قواتها  من  االآالف  تن�شر  رو�شيا 

اأو�شيتيا اجلنوبية واأبخازيا.  

كندا ترف�ض تعوي�ض  �سوداين عن ا�ستباهها 
بتورطه بالإرهاب

�ساكا�سفيلي: اأبخازيا �ستعود يوما اإىل جورجيا
طوكيو/ �ف ب

 رحب رئي�شا بلديتي هريو�شيما وناغازاكي، املدينتني الوحيدتني يف العامل اللتني 
على  ال��دويل  االم��ن  جمل�س  بت�شويت  اجلمعة  نووية،  با�شلحة  لل�شرب  تعر�شتا 
بلدية  رئي�س  تاو  توميهي�شا  واعرب  الذرية.  اال�شلحة  عن  التخلي  اىل  يدعو  قرار 
على  به  نطالب  كنا  ما  "هذا  قائال  الرتحيب  بيان عن  ناغازاكي )جنوب غرب( يف 
الدوام. �شي�شكل هذا االمر مفرتقا مهما يغري ع�شرا". وتبنى جمل�س االمن الدويل 
اىل  للتو�شل  التفاو�س  اىل  ال��دول  كل  يدعو  ال��ذي   1887 رق��م  ال��ق��رار  اخلمي�س 
خف�س الرت�شانات النووية املوجودة والعمل على و�شع معاهدة نزع �شامل وتام 
لال�شلحة حتت رقابة دولية �شارمة. من جهته، اعلن رئي�س بلدية هريو�شيما )غرب( 
تاداتو�شي اكيبا "من االهمية مبكان العمل على جت�شيد هذا القرار يف ا�شرع وقت 
ممكن". واعرب عن االمل يف ان يوافق جمل�س االمن الدويل على اقرتاحه املتعلق 

بتخلي�س العامل من اال�شلحة النووية من االن وحتى 2020.
مدينة  ذرية على  قنبلة  اب 1945  ال�شاد�س من  القت يف  املتحدة  الواليات  وكانت 
هريو�شيما ما ت�شبب مبقتل 140 الف �شخ�س ق�شوا اما على الفور ب�شبب احلرارة 
اال�شعاعات  اآث��ار  �شحايا  باتوا  عندما  تلت  التي  اال�شهر  يف  او  االنفجار،  قوة  او 

النووية.

هريو�سيما وناغازاكي ترحبان بقرار 
الأمم املتحدة حول ال�سالح النووي


