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يتفاخر العامل اليوم بع�رص الإنرتنت 

والت�صالت وجمتمع املعلومات، ونقف 

جميعًا مبهورين اأمام القفزات الكبرية يف 

عامل الت�صالت التي بداأت با�صتخدام الربقية 

وو�صلت اإىل الفي�س بوك وتدوينات تويرت 

و�صدى جوجل.

فرحتنا بهذه التطورات جعلتنا نغفل كثريًا عن 

تاأثرياتها على العالقات الجتماعية، وعلى 

اأفراد الأ�رصة ب�صكل عام، والأطفال ب�صكل 

خا�س.

وقد اختار الحتاد الدويل لالت�صالت العام 

املا�صي مو�صوع »حماية الأطفال يف الف�صاء 

ال�صيربانى« ليكون عنوانًا لليوم العاملي 

لالت�صالت وجمتمع املعلومات، وليذكرنا باأن 

التغيريات التي طراأت على جمال الت�صالت 

مل تقف على توفري املنافع فقط، بل تتطلب منا 

اأي�صا اليقظة واحليطة ل�صمان ا�صتخدام و�صائل 

التقنية احلديثة يف اجلوانب املفيدة فقط.

وقد �رصعت كثري من 

دول العامل املتقدم من 

الأنظمة والقوانني ما 

يكفل حماية املجتمع 

من ثورة املعلومات 

والت�صالت من خالل 

قوانني خا�صة مبكافحة 

اجلرمية الإلكرتونية، 

بل زادت يف اأخذ احليطة 

من خالل قوانني خا�صة 

بحماية الأطفال على 

�صبكة الإنرتنت، وهذا 

نابع من الهتمام 

اخلا�س بهم، وحفظًا 

لهم من عبث العابثني، 

وجتاوز املغر�صني، 

وا�صتهتار ال�صباب 

واملراهقني، ودفعًا 

ل�رصور املجرمني، 

خ�صو�صًا اإذا علمنا اأن 

الطفل يف غمرة تنقله 

بني املواقع، واندماجه يف عامل الألعاب 

الإلكرتونية ميكن اأن يف�صح عن هويته 

و�صخ�صيته احلقيقية، اأو عن اأي بيانات ميكن 

اأن ت�صهل  الو�صول اإليه، دون اأن ي�صتوعب 

العواقب املرتتبة علي ذلك، مما يوقعه يف كثري 

من الأخطار، ويعر�صه للعديد من النتهاكات.

من هذه الأنظمة القانون الأمريكي اخلا�س 

بحماية خ�صو�صية الأطفال على الإنرتنت 

(COPPA( ، والذي يعترب اأول قانون 
اإحتادي يف الوليات املتحدة الأمريكية يهتم 

بحماية خ�صو�صية الأطفال دون الثالثة ع�رص 

عامًا علي الإنرتنت ،ويركز على ق�صايا جمع 

املعلومات ال�صخ�صية من الأطفال، والتي ميكن 

اأن ت�صمح للطرف املقابل على �صبكة الإنرتنت 

بالتعرف اأو التحقق اأو الت�صال بالطفل، والتي 

توؤكد على �رصورة اأن يكون لويل اأمر الطفل 

معرفة كاملة مبا يتم جمعه من معلومات عن 

طفله، واأخذ موافقة �رصيحة قابلة للتحقق من 

ويل الأمر، وذلك ل�صمان عدم الوقوع يف ما 

من �صاأنه انتهاك اأمن الأطفال وخ�صو�صيتهم، 

كما اأن هناك قانون اأخر يهدف اإىل معاجلة 

و تنظيم و مراقبة بث املواد لالأطفال علي 

 ،)COPA(  الإنرتنت، والذي يطلق عليه

ويعمل على حماية الأطفال من خالل ا�صتخدام 

برجميات يطلق عليها ا�صم ال�صا�صات العازلة، 

والذي األزمت احلكومة الأمريكية كافة 

املكتبات املدر�صية والعامة با�صتخدامه على 

الأجهزة املخ�ص�صة لالأطفال،  بل وهددت 

اجلهات التي ترف�س ا�صتخدامه بقطع الإعانات 

املالية و امليزانية التي تخ�ص�س لها من قبل 

احلكومة.

حماية الأطفال  وال�صباب من خماطر �صبكة 

âfÎfE’G

ولكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، هل ا�صتطاعت 

هذه القوانني حماية الأطفال؟

يف واقع الأمر حدت هذه القوانني والأنظمة من 

تعر�س كثري من الأطفال لالأذى، اإل اأنها مل 

ت�صتطع �صمان حماية الأطفال.

اإذا كيف ميكن اأن نحمي الأطفال وال�صباب من 

خماطر �صبكة الإنرتنت؟

ميكن احلد من كثري من هذه الأخطار من خالل 

اإتباع التعليمات وتنفيذ الن�صائح التالية:

-  توعية الأطفال واملراهقني ب�رصورة عدم 

ك�صف عن املعلومات ال�صخ�صية لكائن من كان 

على �صبكة الإنرتنت، اأو تبادلها معهم، وبيان 

املخاطر التي ميكن اأن ترتتب على ذلك.

-  اإقناع الأطفال واملراهقني باإحاطة اأولياء 

اأمورهم باأي حماول للتهديد اأو الإزعاج 

يتعر�صون لها على �صبكة الإنرتنت، �صواء يف 

غرف الدرد�صة اأو عرب الربيد اللكرتوين.

-  ا�صتخدام خدمة الإنرتنت النظيف التي 

تتيحها بع�س �رصكات الت�صالت، اأو بع�س 

الربجميات التي حتظر دخول املواقع التي ترد 

فيها كلمات م�صبوهة مثل: جن�س، خمدرات، 

اإرهاب، وغريها من الكلمات املفتاحية، 

 CyberPatrol ،( :ومن هذه الربامج

)SurfWatch

- مراقبة ت�رصفات الأطفال واملراهقني عند 

ا�صتخدام الإنرتنت، ومنعهم من دخول املواقع 

الإباحية اأو امل�صبوهة ،وميكن حتقيق ذلك من 

خالل و�صع جهاز احلا�صب الآيل يف مكان 

مك�صوف بالبيت كال�صالة مثاًل.

- عدم �رصاء اأجهزة حا�صب حتتوي على 

كامريات، ومنع الأطفال واملراهقني من �رصاء 

كامريات منف�صلة، اأو من ا�صتخدامها يف حال 

كانت متوفرة باملنزل، فهناك طرق كثرية 

ميكن اأن ي�صتخدمها املجرمون لت�صغيل هذه 

الكامريات دون علم الطفل اأو املراهق، والتي 

ميكن اأن تك�صف �صورهم اأو �صور بع�س اأفراد 

عائلتهم.

- م�صح اأي �صور �صخ�صية خا�صة من اأجهزة 

احلا�صب، وخ�صو�صًا �صور الفتيات واأفراد 

الأ�رصة، وحفظها يف و�صائط تخزين خارجية.

- عدم مقابلة اأي �صخ�س مت التعرف عليه من 

خالل �صبكة الإنرتنت، والذي ميكن اأن يغري 

املراهق ببيع بع�س الألعاب الإلكرتونية، اأو 

تبادل اأ�رصطتها، اأو الأفالم.

-  متابعة ما ي�صل للطفل من ر�صائل على الربيد 

الإلكرتوين ب�صكل م�صتمر، وعدم ترك احلرية 

للطفل بالإطالع على بريده لوحده، ومنعه من 

ال�صرتاك يف املجموعات الربيدية.

واأوًل واأخريًا دعاء الله الدائم بحماية 

الأبناء والبنات، وال�صرت عليهم، وحفظهم يف 

رعايته..

âfÎfE’ا áسبكT ≈لY ∫اØWC’ا áايªM
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يف ق�صية فجرت جدل على امل�صتوى 

القومي �صوتت جلنة املعامل الرئي�صة 

يف بلدية نيويورك املوؤلفة من ت�صعة 

اأ�صخا�```س بالجم```اع برف�```س منح 

و�صع »معلم رئي�س« ملبنى قدË يعود 

اىل نح```و 150 عام```ا واأعطت بذلك 

ال�ص```وء الخ�رص لبن```اء مركز ثقايف 

اإ�صالمي ي�صم يف داخله م�صجدا بتكلفة 

مÄة مليون دولر.

  فتحت جلنة بلدية يف مدينة نيويورك 

الطري```ق اأم```ام بن```اء مرك```ز ثقايف 

اإ�صالم```ي ي�ص```م يف داخل```ه م�صج```دا 

م```كان  ملي```ون دولر  مÄ```ة  بتكلف```ة 

مبنى قدË ق```رب موقع هجمات 11 

�صبتم```رب وذلك  ايل```ول- 

بعد ج```دل وا�ص```ع حول 

ويعتزم  امل�رصوع.  هذا 

القائمون على امل�رصوع 

اإطالق ا�صم »بيت قرطبة« 

على املركز الذي �صي�صم 

م�صج```دا �صغ```ريا وقاعة 

ت�ص```ع 500 مقع```د �صمن 

جمم```ع ثق```ايف م```ن 13 

طابقا.

املعامل  جلن```ة  وق```ررت 

الرئي�ص```ة يف بلدية مدينة 

باإجم```اع  نيوي```ورك 

عدم  الت�صع```ة  اأع�صائه```ا 

 Ëالقد املبن```ى  اعتب```ار 

الذي يع```ود تاريï بنائه 

عام```ا   150 نح```و  اىل 

»معلما اأثري```ا« ما يف�صح 

املج```ال اأم```ام القائمني 

له```دم  امل�```رصوع  عل```ى 

املركز  وتاأ�صي�س  املبنى 

ال�صالم```ي مكانه. وج```ادل اع�صاء 

اللجن```ة ب```اأن املبن```ى املق```ام عل```ى 

الط```راز اليط```ايل ويرج```ع تاريخه 

لعام 1857 ويق```ع و�صط العديد من 

ال�رصكات لي�صت له قيمة تاريخية.

وكان املنتق```دون ياأملون يف عرقلة 

امل�رصوع من خالل ا�صت�صدار اعالن 

تاريخي```ا  معلم```ا  املبن```ى  باعتب```ار 

ي�صتح```ق احلماية لن  باأنه  وجادلوا 

قطعا من احدى الطائرات املخطوفة 

التي نفذت الهجمات اأ�صابت املبنى. 

واأ�صار بع�س املنتقدين اىل تعليقات 

لالم```ام في�ص```ل عبد ال```روؤوف الذي 

يق```ود امل�```رصوع ع```ن اأن »�صيا�صات 

الولي```ات املتح```دة كان```ت عام```ال 

م�صاع```دا للجرمي```ة الت```ي حدث```ت«. 

واعت```ربوا تلك التعليق```ات دليال على 

الدوافع اخلفية للمركز. 

وي�ص```ار اىل ان عبد ال```روؤوف رجل 

دين م�صلم ولد يف الكويت وافتتح اول 

م�صجد له يف نيويورك عام 1990 . 

واأدان عبد الروؤوف هجمات ايلول- 

�صبتمرب وا�صتعان به مكتب التحقيقات 

الحت```ادي يف وقت لح```ق لتدري�س 

كيفية مراع```اة احل�صا�صية اثناء انفاذ 

القانون.

كم```ا دار ج```دال اخر ح```ول الكيفية 

التي �صيجمع بها املركز 100 مليون 

دولر لزم```ة لتموي```ل امل�رصوع ما 

اثار تكهنات ب```اأن الموال ميكن اأن 

تاأتي من جماعات متطرفة يف ال�رصق 

الو�ص```ط. ورف�س جم```ال ال�رصيف 

العق```ار مث```ل ه```ذه املزاعم  مال```ك 

وقال ان الم```وال �صتاأتي من مزيج 

واملن```ح  وال�صن```دات  ال�صه```م  م```ن 

موقع  اي�صا  وو�صف  وامل�صاهمات. 

امل�رصوع على م�صافة مبنى واحد من 

موق```ع مركز التج```ارة العاملي باأنه 

م�صادفة وقال ان```ه مت �رصاوؤه لتلبية 

التي  ال�صالمية  الطائف```ة  احتياجات 

يتزايد عددها.

واثار امل�```رصوع معار�صة حمتجني 

اعت```ربوا اختيار املوق```ع غري مالئم 

وح�صا�س يف مدينة مل ت�صتقر بعد على 

كيفية احياء ذكرى �صحايا الهجمات 

الرهابية.

كما تعر�```س م�رصوع بن```اء املركز 

الإ�صالمي لهج```وم املر�صحة ال�صابقة 

الرئي�```س المريكية  نائ```ب  ملن�ص```ب 

�ص```ارة بالني وع```دد اآخر م```ن كبار 

اأع�ص```اء احل```زب اجلمه```وري عل```ى 

راأ�صهم رئي�س جمل�س النواب الأ�صبق 

نيوت جينجريت�س.

ال ان عمدة مدين```ة نيويورك مايكل 

اأيد بن```اء امل�صجد ورف�س  بلومبريج 

حج```ج املعار�صني بقول```ه ان مدينته 

“ثل ما ترمز اليه الوليات املتحدة 

م```ن انفت```اح وت�صامح دين```ي. وقال 

بلومبريج  »اأمل```ي ان ي�صاعد امل�صجد 

يف التقري```ب م```ا بني �ص```كان مدينتنا 

واأن ي�صاعد يف دح�س الفكرة الزائفة 

والكريه```ة باأن هجم```ات 11 �صبتمرب 

تتفق باأي حال مع ال�صالم«.

ي�صار اىل انه ال�صهر املا�صي، قررت 

جلنة كن�صي```ة كاثوليكية يف نيويورك 

رف�```س بيع دي```ر ف```ارÆ اإىل جمعية 

اإ�صالمية تقدمت بطلب ل�رصائه، بهدف 

اإقامة م�صج```د يف املوقع، وذلك بعد 

ج```دل طويل تدخ```ل في```ه الكثري من 

الأ�صاقف```ة ورجال الدي```ن، وانتهى 

باعتبار ال�صفق```ة، »لي�صت يف �صالح 

اأبناء رعية املنطقة.«

:ÆÒÑeƒ∏H πµjÉe ,óé°ùŸG AÉæH ójCG 

»æjódG íeÉ°ùàdGh ìÉàØf’G ¤G õeôJ  ∑Qƒjƒ«f

امل�سلªو¿ ا’Cمôيك»و¿ d»�سوا اbCل 
 øمC’اh ΩÓل�سd باM ’h á«نWh
.Ú«يكôمC’ا ÚنWاملوا »bبا øم

اأ  qحاول امل�صلمون الأمريكيون التاأكيد من جديد على اأنهم جزء ل يتجز

من ن�صيج ذلك املجتمع واأنهم، واإن اختلفوا يف تقاليدهم و�صعائرهم 

الدينية، فاإنهم لي�صوا اأقل وطنية ول حبا لل�صالم والأمن من باقي 

املواطنني الأمريكيني.

يوؤكد امل�صلمون الأمريكيون اأن الإ�صالم دين �صالم يحرتم الكرامة 

الإن�صانية ويكفل التعاي�س ال�صلمي والحرتام للديانات ال�صماوية 

الأخرى. 

`نqo`ون م�صاعر معادية لالإ�صالم، كانت  pورغم اأن ن�صبة الأمريكيني الذين يك

13% يف اأعقاب هجمات �صبتمرب، فاإنها ارتفعت بعد تلك الهجمات. 

ج اأفكارا خاطÄة عن  qpرو` oاإن و�صائل الإعالم الأمريكية ت

الإ�صالم وامل�صلمني وت�صيq`ع اأجواًء من اخلوف من الإ�صالم، بت�صويره 

ج اأو�صا• اأمريكية اأخرى  qعلى اأنه ديانة تدعو اإىل العنف، بينما ترو

`راع احل�صارات التي طرحها �صامويل هنتنجتون قبل  pلنظرية �ص

هجمات �صبتمرب، وحتاول ت�صوير الإ�صالم كديانة وثقافة ل ميكن 

`ي بني  pراع حتم` qpم مع الثقافة الغربية، وبالتايل، فاإن ال�ص` pاأن تن�صج

ثقافة ال�رصق الإ�صالمي وثقافة الغرب العلماين، ومتq ا�صتغالل هجمات 

�صبتمرب كنموذج لذلك ال�رصاع املزعوم واإ�صاعة املخاوف من الإ�صالم 

وامل�صلمني.

 qد` pرابة ثمانية ماليني م�صلم يف الوليات املتحدة يعملون بكل ج` oهناك ق

`ظهرون كل  oهم واملجتمع الذي يعي�صون فيه وي pر` nواجتهاد من اأجل اأ�ص

يوم كيف اأنهم مواطنون �صاحلون و�صفراء طيqp`بون لدينهم الإ�صالمي 

ويتعاملون ب�صماحة مع اأبناء الديانات الأخرى، مع موا�صلة زعماء 

امل�صلمني الأمريكيني تعميق وتعزيز م�صاعر الت�صامح الديني بني امل�صلمني 

الأمريكيني يف تعاملهم كاأقلية مع املجتمع الأمريكي، بل والدخول 

`ر مع رجال الدين امل�صيحي واليهودي يف الوليات  qpيف حوار متح�ص

املتحدة.

وت�صري اأحدç درا�صة اأجراها مركز بيو لدرا�صات الراأي العام، اإىل 

اأن امل�صلمني الأمريكيني يرون اأن حياتهم قد اأ�صبحت اأكÌ �صعوبة منذ 

هجمات �صبتمرب، رغم م�صارعتهم اإىل اإدانة تلك الهجمات ورف�صهم 

ين  qpبل اأ�صخا�س يحاولون ا�صتغالل الد` pللتطرف الإ�صالمي من ق

الإ�صالمي، لتحقيق اأهداف �صيا�صية با�صتخدام العنف. 

دت الدرا�صة امل�صاعب، التي يواجهها امل�صلمون يف اأمريكا منذ  qوعد

هجمات �صبتمرب، فقالت اإنها تراوحت بني التمييز والتفرقة وال�صتهداف 

باملراقبة من اأجهزة الأمن، وبني الوقوع �صحية جلهل الأمريكيني 

بالإ�صالم وا�صت�صالمهم لل�صور ال�صلبية النمطية التي تبثها و�صائل 

الإعالم، والربط املزعوم بني الإ�صالم والعنف والإرهاب.

مõcô اSEسÓم« يiô اdنوôb Qيبا بجاÖf موg ™bجªاä 11 ايلو∫
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خليل جبارة

ت�صكل املوؤ�رصات الجتماعية والقت�صادية معيارًا لتقدم الفراد واملجتمعات. لكن 

املنطقة العربية ما زالت تنوء حتت وطاأة اأزماتها اخلانقة حيث �صوء التنمية وانعدام 

التوازن وتدين اخلدمات احلكومية كالطبابة والرتبية والتعليم وال�صمان الجتماعي. 

وياأتي يف هذا الطار »موؤ�رص الدول الفا�صلة« للعام 2010 الذي ي�صمل 177 بلدًا 

ليoظهر اأثر العوامل الجتماعية - 

القت�صادية يف حتقيق الإ�صتقرار 

يف بلد ما  ولري�صم عالقة جدلية 

بني الأمرين.

وت�صمل العوامل الجتماعية: 

ال�صغو• الدميغرافية، الكثافة 

ال�صكانية، حركة النزوح اأو 

التهجري الكثيفة. اأما العوامل 

القت�صادية فت�صمل قيا�س: 

التنمية القت�صادية )متوازنة 

اأم ل(، ‰و اقت�صادي )�رصيع 

اأو بطيء(. ويف هذا املجال، 

ت املجموعة الوىل من  qصم�

الدول الفا�صلة، والتي تراوحت 

معدلتها بني )2^114( 

و)6^95(، 20 بلدًا من 

بينها اأربع دول عربية هي: 

ال�صودان، العراق، ال�صومال 

ولبنان. اأما الفÄة الثانية والتي 

تراوحت معدلتها العامة بني 

)4^95( و)7^88( ف�صمت 

م�رص، �صوريا واليمن. وميكن 

القول اأن العوامل القت�صادية 

والجتماعية غري امل�صتقرة 

توؤدي اىل تدين م�صتوى 

اخلدمات العامة واىل تف�صي 

الفقر والبطالة يف اأو�صا• 

�رصائح اجتماعية عدة. اإن غياب 

د مناخات عامة تتماهى مع ثقافة الف�صاد بحجة  qال�صتقرار ال�صيا�صي والجتماعي يول

�س �صلطة الدولة وتهدد ا�صتقرارها  qالمر الواقع« ويوؤدي اىل اأزمات اجتماعية تقو«

الأمني والجتماعي فيغيب معها »مفهوم الدولة اجلامعة واحلا�صنة« لل�صعب. يف 

هذه احلالة تنعدم اإمكانية قيام حكم �صالح، فتت�صتت املوارد وتتبعÌ اجلهود وحتتدم 

املناف�صة بني اع�صاء املجتمع الهلي على تقا�صم تلك املوارد، كما يح�صل يف العديد 

من ال�رصاعات املحلية يف كثري من دول العامل كال�صودان وال�صومال بالإ�صافة اىل 

لبنان وفل�صطني وان كان مبرتبة اقل.

انطالقًا مما تقدم، ميكن ال�صتنتاج اأن الدول العربية تفتقر اىل اآليات �صليمة ينتظم من 

خاللها العمل املوؤ�ص�صاتي، وهي لزالت قا�رصة عن حتقيق مبادىء احلكم ال�صالح 

م العمل ال�صيا�صي �صمن اإطار املوؤ�ص�صات. وعلى  qنظ oواحرتام اخلطو• احلمر التي ت

الرغم من اجلهود الكبرية التي يبذلها بع�س ال�صيا�صيني وبع�س منظمات املجتمع املدين 

طرح هدف مكافحة الف�صاد كاأولوية يف جدول اأعمال الأنظمة العربية.  oالعربي، مل ي

وبالتايل، املطلوب تعزيز العالقة بني املواطن وبني الدولة عرب: تو�صيع امل�صاركة 

ال�صعبية يف اتخاذ القرار والتي تبداأ من خالل ال�صغط من اجل اقرار قوانني انتخابية 

دميقراطية وعادلة، ينتخب من خاللها ال�صعب نوابًا جاهزين مل�صاءلة وحما�صبة 

ن م�صاركة �صعبية يف احلكم عرب ممثليه هذا من  qال�صلطة التنفيذية على اعمالها، مما يوؤم

جهة، ومن جهة اخرى عرب بناء حتالفات بني احلكومات والهيÄات الت�رصيعية والقطاع 

اخلا�س والإعالم ومنظمات املجتمع املدين. وتتعزز العالقة اي�صًا عرب �صمان 

ا�صتقاللية ال�صلطات العامة وتعاونها مع بع�صها البع�س عرب ف�صل النيابة عن الوزارة 

الأطر الرقابة املتبادلة، واأخريًا ل بد  qمما مينع �صيطرة موؤ�ص�صة على اخرى ويفع

من اإطالق عجلة التنمية املتوازنة يف املناطق التي ت�صكل املدخل الأ�صا�س ل�صتقرار 

الو�صاع الإجتماعية والمنية يف الدول العربية.

كما ميكن ت�صنيف الدول العربية من الأقل ف�صادًا اىل الأكÌ ف�صادًا من خالل املعدل 

ظهر نتائج ال�صتطالع، اأن دولة  o10 نقا•. وتh 0 الذي تناله والذي يرتاوح بني

قطر حلت يف املرتبة 28 من �صمن 180 عامليًا ونالت معدل )5^6( نقا• واملرتبة 

لت دول منطقة اخلليج تقدمًا ملحوXًا منها; دولة الإمارات العربية  qالأوىل عربيًا. �صج

املتحدة التي احتلت املرتبة الثانية عربيا و�صلطنة عمان التي احتلت املرتبة الثالثة 

عربيًا واملرتبة 41 عامليًا، والبحرين التي ح�صلت على نتيجة )4^5(. اأما بالن�صبة 

اإىل دول امل�رصق العربي ودول �صمال افريقيا، فبا�صتثناء الأردن الذي �صهد بع�س 

التقدم قيا�صًا بالعام الفائت بح�صوله على معدل )1^5( بعد اأن كان )7^4(، فلم 

ي�صجل اأي من هذه الدول تقدمًا يذكر. اأما العراق وال�صومال فقد نالتا معدل )3^1( 

و)0^1( على التوايل وحلتا يف املرتبتني 180h 179 وهما الأدنى يف �صلم املوؤ�رص. 

هذه النتائج توؤكد اأنه على الرغم من الوعود املتكررة بالإ�صالح ال�صيا�صي والداري 

والإقت�صادي، مازالت الدول العربية، وفق هذا املوؤ�رص، حتتل مراتب متدنية، 

ة يف مكافحة الف�صاد  qمما يطرح الت�صاوؤلت حول مدى توافر الإرادة ال�صيا�صية اجلدي

وايجاد ثقافة جمتمعية ملكافحته.

تعك�س نتائج هذه املوؤ�رصات مدى افتقار معظم بلدان املنطقة العربية اىل اآليات جدية 

�صادق على ت�رصيعات تتعلق  oملكافحة الف�صاد وتعزيز الرقابة. فعدد كبري منها مل ي

بالثراء غري امل�رصوع وعدم ت�صارب امل�صالح العامة واخلا�صة. اأما املوؤ�ص�صات 

الرقابية فهي يف معظمها هيÄات غري م�صتقلة تخ�صع لل�صلطة التنفيذية. اإ�صافة اىل 

ن »حق الو�صول اىل  qذلك، مل تبادر بعد بع�س البلدان العربية اإىل اإقرار قوانني توؤم

املعلومات« وغريها من القوانني امل�صابهة، مما يجعل من ال�صعوبة مبكان اطالع 

املواطنني على �صري العمل يف القطاعات احلكومية. الهتمام اجلدي يف مثل هذه 

القوانني غائب لأن ال�رصية والكتمان “�صكان بخناق اأ�ص�س احلكم يف املنطقة العربية.

 á«Hô©dG ∫hódG ‘ OÉ°ùØdGh ºµ◊G äGô°TDƒe
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)ا ف ب( - وجه رئي�س الوزراء ال�رصائيلي بنيامني نتانياهو الربعاء حتذيرا 

�صديد اللهجة اىل احلكومة اللبنانية، بعد ال�صتباكات امل�صلحة التي دارت بني 

اجلي�صني اللبناين وال�رصائيلي على احلدود بني البلدين.

وقال نتانياهو يف ت�رصيح وزعه مكتبه على و�صائل العالم »اريد ان يكون 

هذا وا�صحا حلما�س كما للحكومة اللبنانية التي نعتربها م�صوؤولة عن ال�صتفزاز 

العنيف �صد جنودنا: ل تختربوا عزميتنا يف الدفاع عن مدنيي وجنود 

ا�رصائيل«.

وياأتي هذا الت�رصيح، الذي ادىل به نتانياهو بالعربية ووزعه مكتبه على 

�صكل ن�س و�رصيط فيديو، غداة ا�صتباكات هي الخطر من نوعها التي ت�صهدها 

احلدود اللبنانية ال�رصائيلية منذ 2006 والوىل من نوعها منذ عقود بني 

اجلي�صني ال�رصائيلي واللبناين، وقد اوقعت ثالثة قتلى لبنانيني هم جنديان 

و�صحايف ا�صافة اىل �صابط ا�رصائيلي برتبة كولونيل.

وا�صاف نتانياهو »�صيا�صتنا وا�صحة. ا�رصائيل ترد و�صتوا�صل الرد بقوة على 

اي اعتداء يتعر�س له مدنيوها وجنودها«.

ووقع ال�صتباك على احلدود بني لبنان وا�رصائيل عندما حاول اجلي�س 

ال�رصائيلي اقتالع �صجرة. واكد م�صوؤولون ع�صكريون لبنانيون ان ال�صجرة 

كانت يف اجلانب اللبناين من احلدود وهو ما نفاه ال�رصائيليون.

واكد متحدç با�صم قوة ال· املتحدة املوقتة يف لبنان )يونيفيل( ان ال�صجرة 

مو�صع اخلالف كانت »على اجلانب ال�رصائيلي من اخلط الزرق«.

ويف امل�صاء، اجتمع قائد قوة اليونيفيل اجلÔال الربتو ا�صارتا كويفا�س مع 

�صبا• من اجلي�صني لبحث التوتر. واكد اجلÔال ا�صارتا يف بيان ان الجتماع 

»كان بناء واكد على اهمية احرتام جميع الطراف للخط الزرق )..( و�صددت 

على جتنب اي حترك على طول اخلط الزرق قد يعترب ا�صتفزازيا ويذكي 

التوتر«.

وا�صاف ان »اجلانبني جددا التزامهما بوقف املعارك وبتطبيق قرار ال· 

املتحدة رقم 1701 وبالعمل مع اليونيفيل بهدف جتنب وقوع حوادç عنف يف 

امل�صتقبل«. وقال ان »الو�صع عاد اىل طبيعته والهدوء ي�صود يف منطقة عمليات 

اليونيفيل يف الوقت الراهن«.

ور�صمت قوات ال· املتحدة اخلط الزرق بعد ان�صحاب اجلي�س ال�رصائيلي من 

جنوب لبنان يف ايار/مايو 2000 بعد 22 �صنة من الحتالل، وبات مبثابة 

حدود موؤقتة.

واعرب الناطق با�صم رئي�س الوزراء ال�رصائيلي بنيامني نتانياهو مارك رغيف 

عن ارتياحه لت�رصيح اليونيفيل الذي قال انه »يدعم املوقف ال�رصائيلي القائل 

بان جي�صنا كان يقوم با�صغال روتينية جنوب اخلط الزرق يف الرا�صي 

ال�رصائيلية«.

وا�صاف ان »اجلي�س اللبناين مل يكن لديه بالتايل اي مربر لطالق النار على 

جنودنا وهجماته غري مربرة اطالقا«.

ويف وا�صنطن، اكد املتحدç با�صم اخلارجية المريكية فيليب كراويل ان اطالق 

اجلي�س اللبناين النار على اجلي�س ال�رصائيلي »مل يكن مربرا على الطالق«.

ولكن لبنان “�صك بروايته لالحداç بان ال�صجرة كانت موجودة يف الرا�صي 

اللبنانية حتى وان كانت جنوب اخلط الزرق.

وقال وزير العالم اللبناين طارق مرتي ان ا�رصائيل ابلغت قوة ال· املتحدة 

املوقتة يف لبنان )يونيفيل( انها »�صتقطع �صجرة لكن اجلي�س اللبناين طالب 

القوات الدولية ب�رصورة الرتيث حتى حت�رص هذه القوات اىل املوقع« املتنازع 

عليه عند اخلط الزرق.

وا�صاف ان »ا�رصائيل حتركت من دون تن�صيق مع اليونيفيل، وهو ما اعتربه 

اجلي�س اللبناين ا�صتفزازا« وادى اىل ال�صتباكات الدامية بني اجلانبني.

و�صدد مرتي على ان »ال�صجرة تقع يف جنوب اخلط الزرق، ا‰ا فوق ار�س 

لبنانية«، م�صيفا ان »اخلط الزرق لي�س مطابقا للحدود الدولية ولبنان كان 

متحفظا دائما عليه«.

وميدانيا، اقتلع جنود ا�رصائيليون �صباح الربعاء ال�صجرة بوا�صطة اآلة رافعة 

وطرحوها على اجلانب ال�رصائيلي من احلدود على ما افاد مرا�صل فران�س 

بر�س يف لبنان. كما اقتلعوا اي�صا �صجرتني اخريني.

وافادت الذاعة الع�صكرية ال�رصائيلية قبل ذلك ان اجلي�س ن�رص �صباحا تعزيزات 

كبرية يف القطاع احلدودي مع لبنان. وافادت و�صائل العالم ال�رصائيلية انه 

�صيتم تركيب كامريا على ال�صياج المني ملراقبة الرا�صي اللبنانية.

واكد وزير الدفاع ال�رصائيلي ايهود باراك ان »حادç الثالثاء مل يكن خمططا 

له من قيادة اركان اجلي�س اللبناين يف بريوت ول حزب الله«.

واندلعت احلرب بني ا�رصائيل وحزب الله �صيف 2006 اثر عملية نفذها حزب 

الله وخطف خاللها جنديني ا�رصائيليني عند احلدود بني البلدين. وا�صتمرت 

احلرب 34 يوما بني الدولة العربية واحلركة ال�صيعية ما ا�صفر عن �صقو• 

1200 لبناين معظمهم من املدنيني و160 ا�رصائيلي معظمهم من الع�صكريني.
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ÉeÉY 14 øé°ùdÉH »µjôeCG ≈∏Y ºµ◊G 
 Góé°ùe ¬bGôME’ 

وزارة  Gأعلنت 
العدل الأمريكية 

 ¿EG  ÚæKلG
يف  حمكمة 

 âªµM (¥öT-ÜƒæL) »°ùæ«J
ملدة  بال�صجن  Gأمريكي  على 

U 14صدر بتهمة Gإحراق م�صجد 
فرباير  �صبا•/  يف  حملي 

 ¿EG الوزارة  وقالت   .2008
مايكل  على  حكمت  املحكمة 

 ô¡أ�صG وثالثة  عاما   14 بال�صجن  عاما(   24( غولدن  كوراي 

بعد Gأن اعرتف بنهب وحرق امل�صجد.

 
واعرتف باأنه ا�صتعمل زجاجات حارقة من Gأجل تدمري امل�صجد 

يف حني Gأقدم Gأحد �رصكائه على ر�صم �صلبان معقوفة وكتابة 

عبارة )ال�صلطة للبي�س( على جدران امل�صجد.

 
برييز  توما�س  املدنية  للحقوق  العام  املدعي  م�صاعد  وقال 

من  النوع  هذا  من  اخلوف  بدون  الديانة  ممار�صة  حق  Gإن 
التدخالت العنيفة هو جزء من حقوقنا الأ�صا�صية.

 
Gأو  تهديد  Gإىل  ي�صعى  كان  Gأيا  ب�صدة  نالحق  �صوف  Ghأ�صاف: 
Gأو الذين  Gأية فÄة ب�صبب معتقداتها وممار�صاتها الدينية  جرح 

تتاألف منهم.

 
هما  الق�صية  هذه  له يف  Gإن �رصيكني  العدل  Ghأو�صحت وزارة 
جوناثان ادوارد �صتون واريك ايان بيكر، اعرتفا مبا ن�صب 

Gإليهما و�صوف ي�صدر احلكم بحقهما يف كانون الأول/ دي�صمرب 
املقبل.

2011 ΩÉY ∞bƒàj ” ƒ°T …ôØæjh GôHhG ” èeÉfôH
Gأعلنت �رصكة هاربو لÓإنتاج الفني Gأن الربنامج ال�صهري ” Gأوبرا 
وينفري �صƒ“ الذي تقدمه املذيعة الأمريكية الالمعة وينفري 

25 مو�صما وع�رصين  2011 وذلك بعد  �صوف يتوقف يف عام 

عاما من النجاح املتوا�صل.

�صبكة  على  حواري  كربنامج  �صو  وينفري  Gأوبرا  بدGأت  وقد 

حملية يف �صيكاغو لكنه تطور واكت�صب �صعبية على مدى اليام 

مبليارات  قيمتها  تقدر  اعالمية  لمرباطورية  قاعدة  لي�صبح 

الدولرات.

وتقول وكالة Gأنباء ا�صو�صيتدبر�س Gإن وينفري �صوف تعلن عن 

موعد احللقة الخرية من برناجمها على الهواء يف حلقة يوم 

غد اجلمعة.

ومل يك�صف املتحدç با�صم هاربو ما Gإذا كان وقف الربنامج 

نقل  تعتزم  Gأنها  Gأم  التقاعد  تعتزم  وينفري  Gأوبرا  Gأن  يعني 

ن�صاطها Gإىل �رصكة جديدة تدور تكهنات باأنها تعتزم تاأ�صي�صها 

با�صم ”اوبرا نتوورك“.

 ‹GQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ¿EG  FBI  »µjôeC’G
 á©°ùJ  øe  ÌcCG  á«°VÉŸG  áæ°ùdG  äó¡°T
 áYƒaóe  “á«gGôc”  áÁôL  ±’BG
 ó°V  ¢ùæL  hCG  ¥ôY  hCG  øjód  õ«ëàdÉH
 ∂∏J  ∞°üf  øe  ÌcCG  ¿CG  ≈∏Y  ,ôNBG

.ájô°üæY äÉ«Ø∏îH âfÉc ºFGô÷G

وبح�صب الأرقام، فاإن اجلرائم التي 

طالت م�صلمني مل تتجاوز 105 حالت 

عام 2008، يف حني �صجلت اجلرائم 

النابعة من كراهية �صد اليهود 1103 

حالت.

مقارنة  Gإجراء  ال�صعب  من  Gإنه  املكتب  وقال 

معدلت  اجتاه  ملعرفة  املا�صية  ال�صنوات  مع 

البيانات  طبيعة  ب�صبب  وذلك  الكراهية،  جرائم 

ب�صكل  الوليات  تقدمها  والتي  بها،  املتعلقة 

طوعي يتفاوت بني عام وGآخر.

يطال  نوعني،  Gإىل  اجلرائم   FBI تقرير  ويق�صم 

املمتلكات،  الثاين  يطال  بينما  الأفراد،  الأول 

يقع  الأول  النوع  Gأن  Gإىل  الإح�صائيات  وت�صري 

ب�صكل عام قرب الأماكن ال�صكنية Gأو يف الطرقات 

العامة، بينما ترتكز �صور النوع الثاين بتدمري 

املمتلكات Gأو ت�صويهها Gأو GإحداG çأ�رصار فيها، 

Gإىل جانب ال�رصقة.

و“كن FBI من اكت�صاف 

6300 جمرم �صالع بهذه 
البي�س  ي�صكل  الق�صايا، 

منهم،  املائة  يف   61
بينما ي�صكل ال�صود 20 ‘ 

الباقي  ويتوزع  املائة، 

على جن�صيات متعددة.

Gأمنية  تقارير  وكانت 

مركز  Gأعدها  Gأمريكية 
بوفرتي  ”�صاوثرن 
مƒؤخرًا  Gأ�صارت  قد  لو“ 

Gأعداد  يف  تزايد  Gإىل 
اليمينية  وامللي�صيات  امل�صلحة  املجموعات 

تنامي  Gأن  Gإىل  ونبهت  Gأمريكا،  يف  امل�صلحة 

املتحدة  الوليات  بدخول  يهدد  قد  قدراتها 

امل�صتقبل  ”يف  الداخلي  العنف  من  دوامة  يف 

القريب“ على حد تعبريها.

الأمريكية  الأمنية  الأجهزة  ”Gأن  املركز  وذكر 

البالد  يف  جديدة  ملي�صيا   50 وجود  UQصدت 
ونقل  م�صلحة،  تدريبات  “ار�س   ،2009 عام 

عنف  اندلع  م�صاألة  Gإن  قوله  Gأمني  خبري  عن 

وتهديدات بات ”م�صاألة وقت.“

امل�صلحة  العنا�رص  Gأن  Gإىل  املركز  تقرير  ولفت 

”عنا�رص   ºت�ص التنظيمات  هذه  يف  املن�صوية 

�صبه  ملجموعات  حركات  على  موزعة  قومية“ 

ال�رصائب  دفع  تعار�س  تيارات  Gأو  م�صلحة 

تنادي  اجتاهات  Gأو  املركزية  للحكومة 

ب`“ال�صيادة الوطنية.“

تقرير  Gأو�صح  املا�صي،  T/ôjGÈaصبا•   ‘h
التنظيمات  Gإن  خمت�صة،  Gأمريكية  هيÄة  Gأعدته 
با�صم  املعروفة  والعن�رصية  املت�صددة 

”جمموعات الكراهية“، التي ت�صع ن�صب Gأعينها 
معاداة طبقة Gأو عرق Gأو �رصيحة معينة، تزايدت 

بن�صبة 54 يف املائة منذ عام 2000، لت�صل Gإىل 

Gأعداد غري م�صبوقة يف تاريï البالد.

كانت  التي  املجموعات  تلك  Gأن  التقرير  وذكر 

ت�صب جام غ�صبها على املهاجرين الالتينيني، 

بات لديها اليوم Gأعداء جدد، وعلى رGأ�صهم Gأول 

Gأوباما،  باراك  اللون،  Gأ�صود  Gأمريكي  رئي�س 

Gإىل جانب الأزمة املالية العاملية، التي رفعت 
من�صوب امل�صاعر العدائية.

 Úª∏°ùe ó°V ºFGôL 105 
FBI ≥ah ÉµjôeCÉH Oƒ¡j ó°V 1103h

ÉeÉHhC’ Ú«cÒeC’G ó«jCÉJ ™LGôJ
الرئي�س  لأداء  التاأييد  ن�صبة  انخف�صت 

 50% من  لأقل  Gأوباما  باراك  الأمريكي 

Gإىل  TEGصارة  يف  كبري،  ا�صتطالع  ثاين  يف 

تاأثر بالنقا�س حول نظام الرعاية ال�صحية 

Vhصعف القت�صاد.

الرGأي  ل�صتطالعات  غالوب  معهد  وقال 

Gأداء  الأمريكيني وافقوا على  %49 من   ¿EG
Gأجرته  ا�صتطالع  وكان  ملهامه.  Gأوباما 
جامعة كوينيبياك خل�س لنتيجة مماثلة يوم 

بلغت  تاأييد  ن�صبة  Gأوباما  وGأعطى  الأربعاء 

.48%

لأقل  Gأوباما  فيها  يرتاجع  مرة  Gأول  وهذه 

من ن�صبة الأغلبية يف هذين ال�صتطالعني.

وذكر معهد غالوب Gأن من املرجح Gأن يكون 

تراجع Gأوباما يف ا�صتطالعه التتبعي اليومي 

ناجما عن النقا�س ب�صاأن الرعاية ال�صحية، 

لالقت�صاد   Åال�صي الو�صع  Gإىل  بالإ�صافة 

الأمريكيني  ماليني  معاناة  مع  الأمريكي 

من البطالة.

الذي  ل�صتطالعه  حتليل  يف  املعهد  Gأ�صاف 
حتى  الثالثاء  يوم  من  Tصخ�صا   1533 Tصمل 
Gأربع  ن�صبة اخلطاأ فيه  يوم اخلمي�س وكانت 

نقا•، Gأن ”الأمريكيني ي�صعرون بقلق Gأي�صا 

الإنفاق  على  Gأوباما  Gإدارة  اعتماد  من 

احلكومي حلل م�صاكل البالد وتزايد العجز 

يف امليزانية الحتادية“.

Gأ�رصع  رابع  الدميقراطي  Gأوباما  Ghأ�صبح 
الثانية  Gأمريكي منذ احلرب العاملية  رئي�س 

الأغلبية  من  لأقل  تاأييده  ن�صبة  ترتاجع 

اجلمهوري  بعد  غالوب  ا�صتطالع  يف 

كلينتون  بيل  والدميقراطي  فورد  جريالد 

واجلمهوري رونالد ريغان.

3 22

3 22

∂«HGQCG ¿G ¿G »°S ™bƒe

±Ó¨dG
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 Rô o– ⁄ á«نª«dا ÚÄLÓdا á«سVوØم
 ôسûبdبا QاŒ’ايا اëسV áايªM ‘ Ωد≤J

 ·CÓd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG âdÉb
 ¿CG ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàŸG

رز الكثري  oاحلكومة اليمنية ، مل حت

من التقدم يف جمال حماية �صحايا 

الجتار بالب�رص خالل العام 

املا�صي وف�صلت ب�صكل عام يف 

حتديد هوية املتجرين. 

وقالت املفو�صية يف طريق جديد 

اأن »احلكومة مل ت�صتخدم اإجراءات 

ا�صتباقية لتحديد �صحايا الجتار 

 Ìات الأكÄباجلن�س من بني الف

عر�صة للخطر كما اأنه ل توجد 

يف البالد اآلية ر�صمية للتعامل مع 

 .zÉjÉë°†dG

وذكر التقرير، اأن اليمن اأحرزت 

تقدمًا يف منع الجتار بالأطفال 

من اأجل العمل من خالل احلمالت 

التثقيفية ولكنها »مل تبذل جهودًا 

ملنع الجتار بالب�رص من اأجل اجلن�س �صواء لالأطفال اأو البالغني«

 4^2 áª«≤ا بªYO ¢üسüîب« يhQhC’ا Oا’–ا
øª«dا ‘ kاô≤a سدTC’ا äاÄØلd hQمل»و¿ يو

خ�ص�س الحتاد الأوروبي 2^4 مليون يورو لدعم الفÄات الأ�صد فقرًا 

يف اليمن من خالل برنامج احلوالت النقدية امل�رصوطة لبع�س املناطق 

امل�صتهدفة وذلك لتعزيز احلماية الجتماعية املبا�رصة ورفع م�صتوى 

احل�صور املدر�صي. 

ويهدف هذا الربنامج ملعاجلة العديد من الق�صايا املت�صلة باحلماية 

الجتماعية مثل حت�صني م�صتوى الدخل وحت�صني احل�صول على التعليم 

يف املناطق الريفية وحت�صني اخلدمات ال�صحية وزيادة معدل اللتحاق 

بالتعليم. ويتوقع اأن ي�صهم هذا الربنامج ب�صكل عام يف الإ�صهام يف 

التخفيف من الفقر وتعزيز التنمية الريفية وحت�صني م�صتوى الأمن الغذائي 

يف املناطق امل�صتهدفة. 

وقد نوه ال�صفري ميكليه �صريفونه دور�صو رئي�س بعثة الحتاد الأوربي يف 

�صنعاء باأن م�صاعدة �صندوق الرعاية الجتماعية اأمر هام وذلك لتمكني 

�صبكة ال�صمان الجتماعي يف اليمن من حماية الفÄات الأ�صد فقرًا وتخفيف 

اأثار الإ�صالحات النقدية. ويعد الحتاد الأوروبي املانح الرئي�صي 

لل�صندوق الرعاية الجتماعية حيث قدم دعم بقيمة 14 مليون يورو منذ 

العام 2006 لعدد من الأن�صطة التي ينفذها ال�صندوق. ويعتزم الحتاد 

الأوروبي تقدË دعم اإ�صايف بقيمة 7 مليون يورو يف الفرتة القادمة.

ومن خالل هذه الربنامج التجريبي يقوم الحتاد الأوربي بفتح جمال 

جديد للتعاون مع اجلمهورية اليمنية من خالل دعم الفÄات الأ�صد فقراأ. 

ويكمل هذا الربنامج م�صاريع اأخرى ميولها الحتاد الأوروبي يف اليمن 

والتي تهدف للتخفيف من الفقر وتعزيز التنمية الريفية وبناء قدرات الأجهزة

 ‘ ¿hا©àdا¿ اãëبJ س»اS hQh øª«dا
áسنUô≤dاh ÜاgQE’ا áبQاfi ∫ا›

بحث �صفري اليمن يف رو�صيا الإحتادية الدكتور حممد �صالح 

الهاليل مع وكيل اخلارجية الرو�صية ل�صÄون ال�رصق الأو�صط 

واإفريقيا �رصجي فر�صنني، اأوجه العالقات بني البلدين ال�صديقني 

و�صبل تطويرها وتعزيزها. 

وخالل لقائه اليوم مببنى اخلارجية الرو�صية بالعا�صمة مو�صكو 

�صلم ال�صفري لل�صيد فر�صنني ر�صالة من وزير اخلارجية الدكتور 

ابوبكر القربي اإىل نظريه وزير اخلارجية الرو�صي /�صريجي 

لفروف/ مت�صمنة التاأكيد على العالقات املتينة والتعاون 

امل�صرتك يف خمتلف املجالت وخا�صة حماربة الإرهاب 

والقر�صنة واجلرمية املنظمة . 

من جانبه اأ�صاد وكيل اخلارجية بالنتائج الطيبة للزيارة التي 

قام بها فخامة الرئي�س على عبد الله �صالح ملو�صكو موؤخرًا، 

مثمنًا الدعم الذي قدمه اليمن موؤخرًا لإ‚اح مر�صحي رو�صيا يف 

املنظمات الدولية .. 

وا�صاف اأن رو�صيا مهتمة مبا يجري يف اليمن وترف�س اأي 

تدخل يف �صوؤونه وتعول على احلكمة اليمانية يف حل كل 

امل�صاكل باحلوار اجلاد.. 

واأكد ال�صيد فر�صنني اأن رو�صيا �صت�صارك بفعالية يف اجتماعات 

اأ�صدقاء اليمن الذي �صيعقد يف نيويورك. 

بدوره اأكد ال�صفري الهاليل حر�س اليمن على تعزيز وتطوير 

عالقاتها مع رو�صيا والإرتقاء بها اإىل الأف�صل خا�صة يف 

جمالت الإ�صتثمار متعددة املنافع والطاقة والنفط والغاز 

والطرق والأ�صماك كون اليمن تتميز بالكثري من الفر�س 

ال�صتثمارية امل�صجعة والواعدة.. 
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 باأمر من خادم احلرمني ال�رصيفني 

امللك عبدالله بن عبدالعزيز اآل 

�صعود، تو�صع حاليا اللم�صات 

الأخرية مل�رصوع اإن�صاء �صاعة 

اأطلق عليها »�صاعة مكة املكرمة« 

يف اأعلى الربج اخلام�س من وقف 

امللك عبدالعزيز رحمه الله للحرمني 

ال�رصيفني، خدمة اإ�صافية من خادم 

احلرمني ال�رصيفني ملكة املكرمة 

قبلة امل�صلمني خا�صة، وللعامل 

الإ�صالمي كافة. 

ويتابع - حفظه الله - مراحل 

الدرا�صات والتطوير والإن�صاء 

خطوة بخطوة، وقد كلف ال�رصكة 

القائمة مب�رصوع وقف امللك 

عبدالعزيز للحرمني ال�رصيفني بتنفيذ 

اإن�صاء هذه ال�صاعة. 

ومن املقرر اأن يبداأ الت�صغيل 

التجريبي لل�صاعة مع بداية الأ�صبوع 

الأول ل�صهر رم�صان املقبل، على 

اأن يتم النتهاء من كامل اأعمال 

امل�رصوع بعد ثالثة اأ�صهر من بدء 

الت�صغيل التجريبي، و�صت�صبح �صاعة 

مكة املكرمة اأكرب �صاعة برج يف 

العامل نظرًا لقطر واجهتها التي 

تزيد علىى 40 مرتا، وارتفاعها 

الذي يزيد على 400 مرت عن 

م�صتوى الأر�س، وميكن روؤية 

ال�صاعة من جميع اأحياء مكة املكرمة 

وذلك من على بعد يزيد على ثمانية 

كيلومرتات، وبذلك �صتمثل ال�صاعة 

اإ�صافة جمالية متميزة ملعامل مكة 

املكرمة. 

وتعد ال�صاعة اجلديدة والفريدة يف 

نوعها رائعة من روائع الهند�صة 

والت�صميم املتقن، اإذ مت تطويرها 

من قبل مهند�صني رائدين من اأملانيا 

و�صوي�رصا اإىل جانب فريق من 

املتخ�ص�صني من اأوروبا ومن جميع 

اأنحاء العامل. 

ويبل≠ الرتفاع الإجمايل لربج 

�صاعة مكة 601 مرت فيما ي�صل 

ارتفاع ال�صاعة من قاعدتها اإىل 

اأعلى نقطة يف قمة الهالل 251 

مرتًا. 

و�صيبث اأذان امل�صجد احلرام 

مبا�رصة من اأعلى �صاعة مكة عرب 

مكربات �صوت خا�صة، بحيث ميكن 

�صماع الأذان يف حميط امل�صجد 

احلرام وذلك من م�صافة �صبعة كيلو 

مرتات تقريبا. 

ويف اأثناء الأذان، تتم اإ�صاءة اأعلى 

قمة �صاعة مكة بوا�صطة 000^21 

م�صباح �صوئي ي�صدر اأ�صواء لمعة 

باللونني الأبي�س والأخ�رص ميكن 

روؤيتها من م�صافة ت�صل اإىل 30 

ن هذه الإ�صارات ال�صوئية  qpكيلو مرتًا من الربج وهي ت�صري بذلك اإىل وقت دخول ال�صالة، كما “ك

ذوي احلاجات اخلا�صة ك�صعيفي ال�صمع مثال اأو الذين هم موجودون على بعد من امل�صجد احلرام 

من معرفة وقت دخول ال�صالة.

Üô©dG  QÉÑNCG

Îe 601 ا¡YاØJQاh ..kاÎلو م«c 30 áaÉ°ùe øe É¡àjDhQ øµÁ  

اûàdس¨»ل اàdجôيب« d�ساáY مكá املكôمá يبداC ا’SCسبو´ ا’hC∫ مQ øم†سا¿
وقال نائب الرئي�س 

واملدير العام لفندق »برج 

�صاعة مكة امللكى« املطل 

على احلرم ال�رصيف حممد 

الأركوبى اإن »اجلزء 

الأول من الفندق �صيفتتح 

فى نهاية يونيو املقبل«، 

بينما �صتبداأ ال�صاعة العمل 

فى نهاية يوليو املقبل، 

قبل �صهر رم�صان الذى 

�صيبداأ فى العا�رص من 

اأغ�صط�س القادم.

`علم  nوتعد ال�صاعة امل

الرئي�صى ملجمع �صخم 

مكون من �صبعة اأبراج 

ي�صم ثالثة فنادق، 

اإجماىل عدد الغرف 

وال�صقق الفندقية فيها 

حواىل 3000 غرفة 

و�صقة.

وتبل≠ تكلفة هذا امل�رصوع 

ثالثة مليارات دولر، 

وفق الأركوبى الذى 

ك�صف فى موؤ“ر �صحفى 

عقده اليوم فى دبى، اأن 

»و�صع توقيت مكة فى 

مواجهة توقيت جرينيت�س 

هو الهدف«.

ويبل≠ ارتفاع الهيكل 

الإ�صمنتى للربج الرئي�صى 

662 مرتا، وارتفاع 
الهيكل احلديدى الذى 

يعلوه 155 مرتا، 

وبالتاىل هو اأعلى برج 

اإ�صمنتى فى العامل، وثانى 

اأطول برج على الإطالق 

اإذا احت�صب الهيكالن معا، 

اأى 817 مرتا مقابل 

828 مرتا ارتفاع برج 
خليفة فى دبى، الأعلى 

فى العامل.

و�صيحوى »برج �صاعة 

مكة« متحفا اإ�صالميا 

ومر�صدا فلكيا ي�صتخدم 

لأغرا�س علمية ودينية، 

و�صيبث فيلما وثائقيا فور 

تركيب ال�صاعة الأملانية 

ال�صنع على راأ�س الربج، 

وت�صكل اأعمال تركيب 

ال�صاعة »عملية �صخمة 

جدا«.

ويبل≠ طول ال�صاعة 45 مرتا وعر�صها 43 مرتا، وهى اأكرب �صاعة فى العامل، اإذ اإنها اأكرب 

من �صاعة بيج بن فى لندن ب�صتة اأ�صعاف، ويتم ربط �صاعة مكة باأكرب مراكز التوقيت فى 

العامل مبا فى ذلك لندن وباري�س ونيويورك وطوكيو.
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اخبارالعامل

IÉeÉëª∏d óªMCG øH ó«dƒdG Öàµe

 ∫É«àZG ádhÉM ’ zêÉ¡àHG á©bôØe{
äÉKOÉëŸ √OGó©à°SG O qnóL OÉ‚ …óªMCGh

بعد يومني من ت�رصيح الرئي�س الإيراين حممود اأحمدي ‚اد باأن 

»ال�صهاينة الغبياء ا�صتاأجروا مرتزقة لغتيايل«، تداولت و�صائل 

اإعالم اإيرانية واأجنبية نباأ ‚اته من حماولة اغتيال قبل اأن يتبدد 

الغمو�س ويت�صح اأن الأمر مل يكن �صوى »مفرقعة ابتهاج« بزيارته 

مدينة همدان، خ�صو�صًا ان الرئي�س الإيراين تابع برناجمه كما 

كان مقررًا واألقى خطابًا يف املدينة تطرق فيه اإىل الربنامج النووي 

لبالده.

بداية، اأفاد م�صدر يف مكتب الرئي�س اليراين اأنه ‚ا من هجوم 

بقنبلة على موكبه. 

كذلك حتدç موقع »خرب اأونالين« املحافß على �صبكة النرتنت عن 

انفجار »قنبلة يدوية هذا ال�صباح قرب عربة تنقل �صحافيني يرافقون 

الرئي�س يف همدان«، وان »�صيارة 

اأحمدي ‚اد كانت على م�صافة مÄة 

مرت ومل ي�صب باأي اأذى«. ويف 

وقت لحق، األغى املوقع اخلرب 

من �صفحته. كما تراجعت وكالة 

»فار�س« اليرانية �صبه الر�صمية عن 

رواية مماثلة.

ثم ح�صمت وكالة اجلمهورية 

الإ�صالمية لالأنباء »اإرنا« الإيرانية 

اجلدل، فاأفادت ان �صابًا من همدان 

اأطلق بني »احل�صود الغفرية امل�صتقبلة 

للرئي�س حممود اأحمدي ‚اد مفرقعة 

تعبريًا عن ابتهاجه باملنا�صبة«، 

وان »بع�س و�صائل العالم الجنبية 

�صعت اىل ا�صتغالل احلادç يف م�صار 

اهدافها ال�صيÄة«.

ويف خطابه، قال اأحمدي ‚اد 

اإن الوليات املتحدة اأوعزت اإىل 

الربازيل وتركيا مبحاورة بالده يف 

�صاأن تبادل الوقود النووي، و«كان 

يف اأذهانهم �صيء اآخر، وت�صوروا 

ان ايران معار�صة لهذه امل�صاألة، 

واأنهم �صيجدون الذريعة لإثارة 

ال�صجيج �صد ال�صعب الإيراين«. 

واأ�صاف: » نحن م�صتعدون لجراء 

حمادثات تقوم على الحرتام 

والعدالة والقرتاحات التي �صتقدمها 

ايران بعد منت�صف �صهر رم�صان 

)اأواخر اآب(، ونحن نن�صحه )الرئي�س 

الأمريكي باراك اأوباما( بعدم تفويت 

هذه الفر�صة«.

اإىل ذلك، ح�صلت ايران على اأربع 

منظومات دفاعية من طراز »اأ�س 

300«، منها اثنتان من بيالرو�صيا، 
بعدما امتنعت مو�صكو عن تزويدها 

اإياها ها بعد العقوبات الدولية 

اجلديدة مبوجب القرار 1929.
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نكات 
ولد ي�صاأل اأبوه املح�ص�س: و�صو برج ايفل؟

قال اأبوه: ما اأدري! قال: طيب و�صو ال�صرياميك؟

قال اأبوه: ما اأدري! قال: طيب و�صو المييل؟

قال: ما اأدري! قال: طيب و�صهي العوملة؟

قال: ما اأدري! قالت اأمه: ل تزعج اأبوك..

قال الأب: ل خلي الولد ي�صتفيد!

……………………………………
 

مرة واحده حاولت تغازل زوجها عرب تلفونا �صاحبتها ، 

ويبني اأن الزوج ما عرف ان اللي يتكلم معها هي زوجته ، 

وم�صيت معه يف املغازلة وطلب منها تقابله ع�صان يتعرف 

عليها اأكÌ وتواعدوا ب�س الزوجة ما راحت املوعد 

ورجعت ات�صلت عليه 

ف�صاألها الزوج : لي�س ما رحتي على املوعد ؟؟!

قالت : بتح�صلني يف بيت اأهلي �صارع ؟؟ واأ�صمي ؟؟ 

وجيبلبى معاك ورقة الطالق

……………………………………

واحد عنده مزرعة جزر كل ما اجلزر يطلع تيجي ارانب 

من املزرعة اللي جنبه ..

وتاكل اجلزر يغ�صب ومي�صك الرانب وي�صالها عملتو ايه 

يف اجلزر يقولوا الرانب اكلنا اجلزر ..

الراجل زهق وقرر يخلع لالرانب كلها �رصو�صها 

وا�صنانها، وفى يوم الراجل ملقا�س اجلزر ...

غ�صب جدًا وراح ما�صك الرانب و�صالها عملتوا ايه يف اجلزر 

رد الرنب وقاله عملناه عثري !!! 

مرة ا�صتاذ قال لطالبه: يعي�س القرد يف جنوب ا�صيا الطالب : 

يعي�س يعي�س يعي�س ~

……………………………………

غبي ذبح �رصطي اأت�صل على 999 ..

قالهم : حبيت اأقولكم اأنكم �رصمت 998.

……………………………………
                                      

يف بطه حم�ص�صة راحت لراعي بقاله قالت:عندك عنب؟قال: 

ل..راحت ورجعت مرة ثانيةوقالت:عندك عنب؟قال:ما 

تفهمني؟؟ ما عندي عنب.. ترى اإذا رجعتي بربطك عند 

املحل!راحت وبعد �صوي رجعتوقالت:عندك حبل؟ قال: 

ل..قالت:طيب فيه عنب!؟!

……………………………………
                                                                   

واحد راح يبي ي�صرتي تذاكر .. قال املوXف : تبي 

ذهاب واإياب وال ذهاب فقط؟ 

قال ذهاب واياب ...وهوطالع .. ي�صحك ويقول لعبت 

عليهم ابي اروح ول انيب راجع

……………………………………
                                                                      

واحد ك�صول .... جدًا راح للحالق وجل�س على الكر�صي 

منزل را�صه .....

قال له احلالق ... �صعر ول دقن ... قال الك�صول دقن ...

قال له احلالق ارفع را�صك .... قال الك�صول ل خليه �صعر
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 AGô°ûdGh ™«ÑdGh äGQÉ≤©dG ‘  äÉYGõædG ´GƒfCGh ÉjÉ°†b πc 
QÉéj’Gh

(Office Phone: 718-680-9700 (English
(Direct Dial:  (347) 209-6346 العربي 

Fax: 718-680-2025 FREE CONSULTATION

www.bayridgelawyer.com

Immigration;

 Real Estate;

Criminal Law;

Bankruptcy Law.

á¨لdا äاQم¡ا ºل©Jh áيõ«ا’‚ل ºل©J
بôامûJ èسªل:

áeó≤àŸG πMGôª∏dh ÚFó`àÑª∏d áÑ°SÉëŸG  -
…QGOG ó`YÉ°ùe  -

ó`jõŸGh...âæjƒHQƒH ,π°ùcG ,OQhh – Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J  -
...á«Ñ£dG ÒJGƒØdG OGó`YG ,á«Ñ£dG äÉë∏£°üŸG ,»L »c …G – »Ñ£dG  -

.ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG π«æd Ò`°†`ëàdGh á«ÑàµŸG äGQÉ¡ŸG  -
"CG20- êPƒ‰" ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤H á«dGQó`«ØdG áeƒµ◊G πÑb øe Éæd ìô°üe  -

Iôé¡dG IôFGO øe πª©dG á°üNQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ ó`YÉ°ùf  -
Ú∏gDƒª∏d á«dÉe äGó`YÉ°ùe ó`LƒJ  -

¢Vôb òN’ áLÉM ∑Éæg ¢ù«d  -
¢ù«ªÿG ¤G ÚæK’G øe á°SGQó`dG ºµæµÁ  -

´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓNh AÉ°ùŸG ‘ âbƒdG IOhó`fi ∫ƒ°üØdG
 É¡H Ú≤WÉædG Ò¨d ájõ«∏‚’G º«∏©J

ÚFó`àª∏d 100 ájõ«∏‚’G -
Ú£°Sƒàª∏d 101 ájõ«∏‚’G -
Úeó`≤àª∏d 102 ájõ«∏‚’G -

:»Hô©dG º°ù≤dG ádhDƒ°ùÃ π°üJG äÉeƒ∏©ŸG øe ó`jõª∏d  -

ALL PROGRAMS WITH ESL OFFERED

    * ESL WITH BUSINESS
    * ESL W/Computerized Applications (ESL-CA)
    * ESL-With Office Applications (ESL-OA)

    * ESL-Medical Office Assistant (ESL-MOA)

    * ESL-Intensive Accounting (ESL-IA)
    * ESL STAND-ALONE COURSES
    * Comprehensive ESL (COMP/ESL)
    * Intensive ESL (INT/ESL)
    * Stand Alone English as a Second Language
          o ESL 100
          o ESL 101
          o ESL 102
          o ENGLISH 100
          o ENGLISH 200
          o ENGLISH 300
    * U.S. Citizenship Exam Preparation

212 -381  -  8831  áب»بMNew York Institute of English And Business
248 West 35th Street
New York, NY 10001
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8505 A 4th Ave. Brooklyn, NY 11209

718-833-1152

»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH
»Hô©dG ¿ƒjõØ∏àdG ógÉ°T
ájô¡°T äÉ©aO …CG ¿hóH

  Ö«cÎdG ™e RÉ¡÷G    $ 299

 äÓjOƒe çóMCG
»Hô©dG ≥Ñ£dG ™e

¿GOƒ°ùdG -ájQƒ°ùdG-¿OQC’G -ôFGõ÷G -¢ùfƒJ-⁄É©dG-á«Hô¨ŸG-á«æª«dG-ájõ«∏‚’G á¨∏dÉH Iôjõ÷G
 -á«Hô¨ŸG-∫Éeƒ°üdG-ÉjÒé«f-âjƒµdG-¿Éà°SOôc-á«Ñ«∏dG-á«bGô©dG-ô£b-¿ÉªY-ábQÉ°ûdG

äGƒæb 3 âjƒµdG-ÉeGQO ÉjQƒ°S-¿GOƒ°ùdG ÜƒæL-á«°VÉjôdG ¢SÉµdG
á«côJ äGƒæb 3-äGôØdG-QGƒfC’G -AÉë«ØdG-ÚJÉæb ájOƒ©°ùdG

2M

FM RADIO 127 STATION

Tel: (718) 833- 1152

8505 A 4th Ave Brooklyn NY 11209 

Hours:

Mon- Sat 10:00 AM - 7:30 PM

 äGƒæ≤dG
:Iójó÷Gáµe øe ¿BGôbáæjóŸG øe åjOÉMCG
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قلòj lÖوÜ, ومدمعj lجر… 

 »bƒ°T óªMCG

عن الفجر                     قلبl يذوب ، ومدمعl يجري lهل خري ، oيا ليل

ًل، ول ي�رصي                    حالت ‚ومك دون مطلعه nو pل تبتغي ح

يqpل يل oحًا، فخrن oج rت nاحل�رص                      وتطاول 
o
اأnن ال�صباحn رهينة 

ها nمذهب nها وملكتnر�صيتnك�رصيرة الدهر                           اأ m بدجنة

واملوجo منقلبl اإىل البحر                      Xلمl جتيء بها وترجعها

فرعون هذا ال�صهد والفكر                     ليت الكرى ومو�صى فيوردها

يبكي لغري نوى�س ول اأ�رص                  ولقد اأnقول لهاتفm �صحرًا

m غري و�صوية oاأخر�س oر             والرو�س rد oية الغ rوجر ، pالغ�صون nق nف nخ

ها oص�oروؤnاأ ، pك rيnالأ oلء pم oر                   والطري rد qpالثمار بدت من ال�ص oمثل

ورنا ب�صفراوين كالترب                       األقى اجلناحn ، وناء بال�صدر

ر                   لكهم ال�صهادo بيوتn هدبها rم oها احل pصوم� oقام بني رnواأ

ر                 تهدا جوانحه ، فتح�صبه rح qpو ال�ص
nيدي اأnعة الأrن nمن �ص

lد nعلى الغ�صون ي nو rاأناملها من اجلمر                       وتثور، فه rعلقت

جري nخاك ما يnاأ qnث oب ، oيا طري                         q q pال�رص oع pص� rو nالنا م pا ك qnاإن

ً
 ونوى 

ً
اأنا يف الأنام ، واأنت يف القمر            بي مثل ما بك من جوى 

اأنا باملالم ، واأنت بالزجر                عبث الغرام بنا وروعنا

m حلادثة rع nل جتز ، oيا طري                    qال�رص oرهائن pالنفو�س qoكل

ى لعتn ر�صً qnفيما دهاك لو اط                          qعليك من �رص qoاأخف qlرص�

رo العي�سp لو تدري rد nك ، oر             يا طري rد nيف الك oو rيف �صفوه، وال�صف

rتnب oع nص� rتnب pصع�oا�صت oمورoمر                   واإذا الأnمن اأ nنت qويهون ما هو

m nرب nط rنا مب�ص rذ oلو ل ، oيا طري                    rرب qnالله يف ال�ص nوح oر qفلعل

عونl على ال�صلوان والهجر                 وع�صى الأnماينqo العذابo لنا
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 :1991 ¢ù£°ùZhCG 6 
وقع اغتيال رئي�س الوزراء الإيراين ال�صابق �صهبور بختيار 

يف العا�صمة الفرن�صية باري�س. 

 7 اأوغ�صط�س 1990:
وفاة الرئي�س اللبناين الأ�صبق كميل �صمعون )ولد عام 1900) 

والذي انتخب عام 1952 وانتهت وليته عام 1958 ليتوىل 

بعده اجلÔال فوؤاد �صهاب رئا�صة لبنان .

 7 اأوغ�صط�س 1987:
مت اإغالق اأنابيب النفط العراقية التي “ر عرب ال�صعودية 

وتركيا اإبان الحتالل العراقي لدولة الكويت يف الثاين من 

 اأغ�صط�س من نف�س العام.

8 اأوغ�صط�س 1988:
توقف احلرب العراقية الإيرانية )اندلعت يف 4 اأيلول 1980) 

والتي اأدت اإىل مقتل وجرح الآلف من البلدين واأثرت على 

اقت�صاديات منطقة ال�رصق الأو�صط ل�صنوات طويلة بعد اأن 

وافقت غريان على قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 598 الذي 

 يق�صي بوقف اإطالق النار بني البلدين.

9 اأوغ�صط�س 1945
اأ�صقطت الوليات املتحدة الأمريكية قنبلة ذرية على اليابان 

فوق مدينة ناجازاكي منهية بذلك احلرب العاملية الثانية 

 واأعلنت اليابان ا�صت�صالمها.

12  اأوغ�صط�س 1981
Xهور احلا�صب ال�صخ�صي ) الكمبيوتر املنزيل ( لأول مرة من 

 قبل �رصكة اآي بي ام.

19  اأوغ�صط�س 1871
ولد اأورفيل رايت خمرتع الطائرة مع اأخيه ويلبور وهذان 

الأمريكان حلقا بطائرتهما البدائية يف 17/1/1901 وكان 

ذلك بداية ع�رص الطريان حيث قرر الأخوان رايت �صانعي 

الدراجات الهوائية وبعد درا�صة م�صتفي�صة اأن ي�صنعا اأول 

طائرة �رصاعية كبرية احلجم، وكانت مزدوجة الأجنحة وبال 

ذيل ولها �صطح حتكم اأفقي يقع اأمام اجلناحني، با�صتثناء 

حت�صني مهم اأدخل عليه هو التواء اجلناحني لتحقيق التحكم 

يف احلركة اجلانبية للمركبة ففي اأكتوبر عام 1900م قام 

الأخوان رايت بحواىل 12 حماولة طريان ق�صرية دامت 

يف جمموعها حواىل دقيقتني يف الهواء، ومت ذلك يف كيتي 

هووك بولية نورç كارولينا، وهو موقع �صاحلي انتقياه 

خ�صي�صًا للرياح الدائمة املطردة لل�رصعة اإىل اأن قاما بتطوير 

الطائرة حتى �صنعا طائرة ومبحرك قادرة على الطريان 

فاأحدç الأخوان رايت بذلك نقلة تاريخية يف جمال الطريان 

مل ي�صهدها الإن�صان من قبل !

⁄É©dG ‘ ÜBG z¢ù£°ùZhCG {çGóMCG

¿ÉHÉ«dG ≈∏Y ájQòdG á∏Ñæ≤dG - »cGRÉLÉfh Éª«°ThÒg ≈∏Y ájhƒædG áHô°†dG
قامت القوات امل�صلحة الأمريكية بالقاء قنبلتني نوويتني على 

مدينتي هريو�صيما وناجازاكي اليابانيتني يف 6 و9 اأغ�صط�س 

1945 على التوايل اأثناء احلرب العاملية الثانية وكان 
الغر�س اإجبار اليابان على ال�صت�صالم بدون �رصو•. قتل 

جراء اإلقاء القنبلتني زهاء 120،000 �صخ�س من جراء 

 Ìالتاثريات الناجمة من انفجار القنبلة النووية واأعداد اأك

فيما بعد نتيجة التاثريات الأ�صعاعية للقنبلة النووية وكان 

95% من ال�صحايا مدنيني ، بعد اأ�صبوع واحد من القاء 
القنبلتني 

اعلنت 

اليابان 

يف 15 

اغ�صط�س 

ا�صت�صالمها 

بدون قيود 

اأو �رصو• 

وحلد هذا 

اليوم 

هناك اآراء 

مت�صاربة 

حول 

ا�صتعمال 

الأ�صلحة 

النووية 

حيث يعتقد 

البع�س ان 

الأمر كان 

�رصوريا 

لأيقاف 

احلرب 

العاملية 

الثانية 

ب�رصعة 

للحيلولة 

دون اراقة 

املزيد من 

الدماء 

بينما يرى 

البع�س 

الآخر ان 

ا�صتعمال 

القوة كان 

مبالغا 

فيه.

مت ت�صنيع 

القنبلتني يف 

الوليات 

املتحدة 

و�صاهم علماء من اململكة املتحدة وكندا اإ�صافة اإىل علماء 

اأمريكيني يف ت�صنيع القنابل ذو الن�صطار امل�صوب التي مت 

اإ�صقا• اإحداها على مدينة هريو�صيما و قنابل الأن�صطار 

ذو الأن�صغا• الداخلي التي مت اإ�صقا• اإحداها على مدينة 

ناكا�صاكي وكان ال�صم ال�رصي مل�رصوع الت�صنيع هو م�رصوع 

مانهاتن ومت اختبار اأول قنبلة ة يف منطقة تدعى �صحراء 

األموغوردو )Alamogordo( الواقعة يف ولية نيو مك�صيكو 

يف الوليات املتحدة. اتخذ القرار باإ�صقا• القنبلتني من قبل 

الرئي�س الأمريكي اآنذاك هاري ترومان.

قبل القاء القنبلتني قامت ال�صتخبارات الع�صكرية الأمريكية 

بتزويد البيت الأبي�س بقائمة من الأهداف التي اعتربت 

كاأهداف حيوية وهي: كيوتو، هريو�صيما، يوكوهاما، 

كوكورا، نيغاتا ولكن مت حذف كيوتو من القائمة فيما بعد، 

باعتبارها مدينة ذات بعد تاريخي و ثقايف لدى اليابانيني، 

و اأبعدت طوكيو لأنها العا�صمة، و مل ترد القيادة الإمريكية 

اآنذاك اأن تزيل اليابان، كل ما اأرادته هو تركيعها. ومت 

ا�صتبدالها بناكا�صاكي. مدينتي هريو�صيما وناكا�صاكي 

اختريتا لكونهما مركز ات�صالت حلركات اجلي�س الياباين 

حيث مل توجد يف اأي من املدينتني م�صانع ع�صكرية اأو 

مع�صكرات �صخمة للجي�س الياباين والنقطة الأخرى التي 

�صاهمت يف اختيار املدينتني هي كونهما ل حتتويان على 

�صجون للمعتقلني من اجلي�س الأمريكي.

مت تكليف الطيار بول تبيت�سPaul Tibbetsالذي كان يقود 

طائرة من نوع B-29 بالقاء قنبلة الولد ال�صغري التي كانت 

اأحد القنابل ذو الأن�صطار امل�صوب على هريو�صيما وتكليف 

الطيار ت�صارل�س �صويينيCharles Sweeneyالذي كان يقود 

طائرة من نوع Bockscarبالقاء قنبلة الولد ال�صمني التي 

كانت من قنابل الأن�صطار ذو الأن�صغا• الداخلي على مدينة 

ناكا�صاكي، و ح�صب امل�صادر الإمريكية، فاإن الطيارين، مل 

يكن يعلمان باأنهما يحمالن قنبلة نووية. وقد تعر�س قرار 

و�صع هاتني الطائرتني فيما بعد يف متحف الطائرات احلربية 

الأمريكية ا�صمÄزازا من قبل الكثريين.

ادرك املركز الرئي�صي لالت�صالت الع�صكرية يف طوكيو ان 

هناك خلال يف ات�صالتها مع مدينتي هريو�صيما و ناكا�صاكي 

حيث قطعت جميع الت�صالت ال�صلكية و الال�صلكية مع املدينتني 

فار�صلت القيادة اليابانية جمموعة من الطائرات لال�صتطالع 

بعد 20 دقيقة حيث �صاهد الطيارون اليابانيون �صحابة �صخمة 

فوق املدينتني على بعد 160 كم ومل تدرك القيادة اليابانية 

تفا�صيل ما حدç ال بعد 16 �صاعة عندما قام الرئي�س 

الأمريكي هاري ترومان بت�رصيح حول القاء القنبلتني من 

البيت الأبي�س.

بعد �صنوات من القاء القنبلتني لقي 60،000 اآخرين حتفهم 

نتيجة التاثريات الأ�صعاعية للقنبلة النووية اإ�صافة اإىل 

120،000 الذين لقو حتفهم يف الدقائق الأوىل لالتفجارين 

وح�صب الإح�صاءات املحلية للمدينتني والتي قدمت عام 

2004 و�صل العدد الإجمايل لل�صحايا اإىل 237،062 .
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