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صحيفة ايران
في العالم العربي

تعرفوا إلى «الرموز السرية» على الدوالر!
تحم��ل كل عمل��ة نقدي��ة للدولة
تصميم �اً ممي��زاً يعك��س تراثه��ا
وهويته��ا ،تتن��وع التصامي��م في كل
فئ��ة من فئ��ات العملة لتش��مل أكبر
ق��در ممك��ن م��ن تاريخ دولته��ا ،ومنذ
أن ع��رف العال��م ص��ك العم�لات
المعدني��ة وض��ع أغل��ب مل��وك
الحض��ارات القديمة أس��ماءهم على
العم�لات ليخلدوا أنفس��هم مع مرور
الزمن.
أم��ا ف��ي الوق��ت الحال��ي فوضع��ت
ص��ور زعم��اء ال��دول -أغلبه��م م��ن
الراحلي��ن -عل��ى العم�لات النقدي��ة
ترس��يخاً لجهودهم في بن��اء دولتهم
وتأسيسها.
لك��ن الدوالر األمريكي -وإن كان
يض��م ص��وراً ألبرز مؤسس��ي الواليات
المتح��دة األمريكي��ة -انح��رف قلي ًال
ع��ن المعت��اد؛ إذ وض��ع تصميم �اً ف��ي
فئ��ة الواح��د دوالر يض��م العدي��د من
الصور والرم��وز غير االعتيادية فيما
رآه البع��ض تعاوي��ذ وطالس��م تحتاج
إلى فكها ،وحاول منهم تفسير تلك
الرموز بطريقته فيما كان التعليق
الرسمي محافظاً ،وظل األمر معلقاً
ليفسره كل شخص وفق أهوائه.
ماذا يفعل الهرم «المصري» على
خلفية دوالر؟
تج��ارب أمري��كا م��ع العم�لات
الورقي��ة ل��م تك��ن ناجح��ة حت��ى
منتصف القرن التاس��ع عش��ر؛ كان
الن��اس يثقون في العمالت المعدنية
الفضية والذهبية بشكل كبير ،لكن
م��ع الحاجة لتموي��ل الحرب األهلية
األمريكي��ة أذن الكونج��رس بإص��دار
العم�لات الورقي��ة ف��ي فئ��ات  25و20
دوالر ع��ام  ،1861وتأخ��ر ظه��ور عملة
الواحد دوالر إلى عام .1862
معظ��م العم�لات الورقي��ة
األمريكي��ة الت��ي ت��م تداوله��ا بي��ن
الح��رب األهلي��ة األمريكي��ة والحرب
العالمي��ة األول��ى كان��ت ص��ادرة من
البنك الوطني ،وتحديداً في الفترة
من عام  1863حتى عام .1932
وكانت ش��ركات األوراق المالية
الخاص��ة تتول��ى عملي��ة طباع��ة
األوراق المالي��ة من عام  1863وحتى
عام  1877بموجب عقد مع الحكومة
األمريكي��ة ،ث��م تول��ت الحكوم��ة
طباعتها في عام  1877وحتى اآلن.
في ع��ام  1963أُصدر الواحد دوالر
بالتصمي��م الحال��ي الذي ضم صورة
الرئيس جورج واشنطن في منتصف
العملة الورقية ،ووفقاً لوزارة الخزانة
األمريكي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكتروني
فق��د «اختي��رت تصامي��م الوج��ه
وخلفي��ة العم�لات النقدي��ة لجمي��ع
الفئات المتداولة في عام .1928
وعدلته��ا لجنة مختصة ألس��باب
أمني��ة ض��د التزوي��ر ابت��داء م��ن عام
 ،1996واالس��تثناء الوحي��د ه��و
التصمي��م الخلف��ي لعمل��ة ال��دوالر
الواحد الورقية» .وبنا ًء على ما سبق
ف��إن عمل��ة الواح��د دوالر ل��م ُيم��س
تصميمه��ا الحال��ي من��ذ إصداره��ا
ف��ي  1963عل��ى عك��س بقي��ة فئ��ات
العم�لات األخ��رى .ربما يعن��ي الهرم
أش��ياء كثيرة لك��ن المرجح أنه رمز
للحض��ارة المصري��ة القديمة ،وجود
اله��رم عل��ى خلفي��ة الواح��د دوالر
جه��ة اليس��ار فت��ح أب��واب االجته��اد
فيما يفس��ره رمز الهرم ،ووفقاً لوزارة
الخزان��ة األمريكي��ة عل��ى موقعه��ا
اإللكتروني قالت« :التفسير األكثر
دق��ة لله��رم ه��و أن��ه يرم��ز إل��ى الق��وة
والمتان��ة .الهرم غي��ر المكتمل يعني
أن الوالي��ات المتح��دة س��وف تنم��و
وتنمو و ُتبنى على الدوام».
وفق �اً لبي��ل إيلي��س ،أس��تاذ
الدراس��ات األمريكي��ة ف��ي جامع��ة
والي��ة بنس��لفانيا ،ف��إن «األهرام��ات
تعن��ي بن��اء بش��رياً مس��تمراً عل��ى مر
العصور».
بينم��ا هن��اك م��ن ي��رى أن اله��رم
يش��ير إل��ى أن الحكوم��ة األمريكي��ة
ربما استولت عليها األرواح الشريرة،
ل��ذا وضع��ت تعاوي��ذ لف��ك الترمي��ز
الس��ري لق��وة اله��رم الخفي��ة ،لك��ن
نظري��ة المؤام��رة الس��ائدة ف��ي ه��ذا
الص��دد أن اله��رم يرم��ز للماس��ونية
وباألخ��ص إن أضفن��ا علي��ه الج��زء
العلوي والذي يتضمن العين.

عين بروفيدانس أو عين حورس..
الماسونية تنتصر؟
اله��رم ال��ذي ظه��ر عل��ى خلفي��ة
الواح��د دوالر م��ن اليس��ار م��ا ه��و
إال أح��د وجه��ي الخت��م العظي��م
األمريك��ي ،وه��و الخت��م الرس��مي
للدول��ة ،وه��ذا الخت��م ب��دأ تصميم��ه
مبك��راً ف��ي الق��رن الثامن عش��ر على
ي��د اآلب��اء المؤسس��ين للوالي��ات
المتحدة األمريكي��ة؛ وتحديداً جون
آدامز ،توماس جيفرسون ،وبنجامين
فرانكلي��ن ،وه��م م��ن واضع��ي إع�لان
االس��تقالل ،وعينوا في لجنة إلنشاء
ختم يرمز للمثل األمريكية.
وف��ي ب��ادئ األمر وافق جيفرس��ون
وفرانكلي��ن عل��ى تصمي��م يرم��ز إل��ى
فرع��ون مص��ري يجل��س ف��ي عرب��ة
مفتوح��ة م��ع ت��اج على رأس��ه وس��يف
ف��ي يده ،م��روراً بمي��اه البحر األحمر
المقس��ومة بحث �اً ع��ن بني إس��رائيل،
وكان م��ن المفت��رض أن يك��ون ه��ذا
الرمز على ظهر الختم ،لكن المهمة
كان��ت صعب��ة ورف��ض االقت��راح،
ل��ذا اس��تمر العم��ل عل��ى تصمي��م
الخت��م لم��دة س��ت س��نوات عبر ثالث
لج��ان ،وقدم االقت��راح النهائي وقبله
الكونجرس عام .1782
«تش��ير العي��ن ش��ديدة الرؤي��ة
الموج��ودة ف��وق اله��رم إل��ى أهمي��ة
التوجي��ه اإلله��ي لصال��ح القضي��ة
األمريكية»!!!...
«الماس��ونية تحك��م أمري��كا» هذا
باختص��ار م��ا رآه الكثي��ر م��ن الذي��ن
رغبوا في تفس��ير رموز الواحد دوالر،
واس��تندوا ببس��اطة إل��ى أن العي��ن
الت��ي تعلو قم��ة الهرم ما هي إال عين
بروفيدان��س وه��ي أيقون��ة مس��يحية
تمثل عين اهلل التي تراقب البشرية.
لك��ن الماس��ونية اعتمدته��ا رم��زاً
له��ا ف��ي نهاي��ة الق��رن الثام��ن عش��ر،
ويحب��ط ه��ذه النظري��ة أن أول

ب��أن ح��ورس إل��ه الس��ماء وغالب �اً م��ا
يص��ور على هيئ��ة صقر ،أي إنها عين
الصقر وكأن الرمز يقول« :بس��رعة
إل��ى األم��ام إل��ى تأس��يس الوالي��ات
المتح��دة» ،وانته��ى به��ا األم��ر عل��ى
قم��ة اله��رم باعتباره��ا عالم��ة عل��ى
الق��وة والبق��اء وط��ول األم��د ،وكأن
اآلب��اء المؤسس��ين يقول��ون إن األمة
الجديدة سوف تنمو بسرعة وتستمر
لألبد.
 13الرقم الشرير دائماً
ظه��ر رق��م  13ف��ي عمل��ة الواح��د
دوالر ف��ي س��بعة أماك��ن متفرق��ة،
فاله��رم مكون م��ن  13خطوة ،وهناك
 13نجم��ة ف��وق النس��ر ،و 13ش��ريطاً
أفقي �اً ،و 13مخطط �اً رأس��ياً عل��ى
ال��درع الموج��ود أم��ام النس��ر ،و13
ورق��ة ،و 13ورق��ة ف��ي غص��ن الزيت��ون
ال��ذي يحمل��ه النس��ر ف��ي قدمي��ه،
بينم��ا يمس��ك النس��ر ب �ـ 13س��هماً،
الرواي��ة الرس��مية تق��ول أن رق��م 13
ي��دل عل��ى الث�لاث عش��رة مس��تعمرة
أصلي��ة والتي اس��تقلت عن بريطانيا
وأسس��ت دول��ة الوالي��ات المتح��دة
األمريكية ،ولذا جرى التأكيد على
الرمز أكثر من مرة.
يش��كل رق��م  13ذع��راً ألن��اس
مختلفي��ن ف��ي ثقاف��ات متع��ددة،
فهن��اك م��ن ي��رى أن يه��وذا ال��ذي
خ��ان الس��يد المس��يح كان رق��م 13
ف��ي العش��اء األخير ،وهناك أس��طورة
تق��ول أن اليه��ود تذم��روا ض��د اهلل
للخ��روج م��ن مصر  13م��رة ،كما أن
المزم��ور الثال��ث عش��ر ف��ي اإلنجي��ل
متعلق بالفساد.
أم��ا ف��ي أمري��كا ف��إذا واف��ق ي��وم
الجمع��ة ي��وم  13ف��ي الش��هر فه��ذا
نذير ش��ؤم ،وهو من أكثر الخرافات
انتش��اراً ف��ي أمري��كا ،واألم��ر تط��ور
إل��ى م��رض ره��اب يعان��ي من��ه بعض
األمريكيي��ن .وج��رى تصنيفه مرض

اس��تخدام رس��مي لعي��ن بروفيدان��س
رم��زاً ماس��ونياً كان ف��ي ع��ام 1797
وكان ه��ذا بعد  15عام �اً من اعتماد
الكونج��رس لتصمي��م الخت��م ،لك��ن
ال��رد يجيء ف��وراً من أصحاب نظرية
المؤام��رة أن أول اس��تخدام رس��مي
للعي��ن ال يعني أنه��ا لم تكن موجودة
قب��ل ذل��ك ،كم��ا أن بنجامي��ن
فرانكلي��ن أح��د الثالث��ة الذي��ن
اخت��اروا التصمي��م األول ف��ي الخت��م
كان ماسونياً خالصاً.
يدع��م فيل �م«  «�National Treas
 »ureوال��ذي ص��در في ع��ام  2004من
بطول��ة نيك��والس كيدج وم��ن إنتاج
شركة والت ديزني ،نظرية أن العين
رم��ز ماس��وني وأنه��م جن��دوا ثالث��ة
م��ن اآلب��اء المؤسس��ين وه��م ج��ورج
واشنطن ،وبنجامين فرانكلين ،وبول
ريفي��ر لصالحه��م ،وأن الماس��ونية
تالعبت بتاريخ أمريكا.
بالتأكي��د الفيل��م ال��ذي ينتم��ي
ألف�لام الحرك��ة والمغام��رة لي��س
دلي�ل ًا كافي �اً للتس��ليم بنظري��ة
المؤام��رة الت��ي تق��ول أن العي��ن رم��ز
للماس��ونية ،لك��ن هن��اك دلي��ل آخ��ر
س��اقه أصح��اب النظري��ة وه��و أن
الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت،
وهنري واالس وزي��ر الزراعة واللذين
ق��ررا الب��دء بطباع��ة الخت��م العظيم
عل��ى النق��ود ف��ي ع��ام  ،1934م��ن
الصدف��ة كان��ا كالهما ماس��ونيين
وفضلوا التصميم بسبب اإلشارة إلى
الرمز الماسوني.
«عي��ن ح��ورس» ه��ذا م��ا فس��ره
ب��ه القلي��ل مم��ا حاول��وا ف��ك رم��وز
الواح��د دوالر ودعم��وا نظريته��م

الخ��وف م��ن الجمع��ة  ،13واس��مه
العلمي ،Paraskevidekatriaphobia
بجانــب الره��اب م��ن رق��م  13واس��مه
العلم��ي؛  Triskaidekaphobiaل��ذا
ف��إن تكرار رق��م  13على عملة الدوالر
س��بع م��رات ،جعل��ت أصح��اب نظرية
المؤام��رة يؤي��دون وبش��دة موقفه��م
ف��ي أن وضع��ه على الخت��م األمريكي
وعمل��ة الواح��د دوالر لي��س مصادفة
ب��ل تعوي��ذة ش��يطانية ،وباألخ��ص
أن رق��م س��بعة أيض �اً يحم��ل معان��ي
غامضة.
قاع��دة اله��رم ..تاريخ االس��تقالل
يتحدى رسالة المتنورين
« »MDCCLXXVIهذا ما كتب
عل��ى قاع��دة اله��رم الموج��ود عل��ى
يس��ار عمل��ة الواح��د دوالر ،وال��ذي
يع��د الوج��ه اآلخ��ر لخت��م الوالي��ات
المتحدة األمريكية.
ه��ذه الح��روف م��ا ه��ي إال تاري��خ
االس��تقالل باألرق��ام الروماني��ة
القديم��ة ،ق��ال تش��ارلز تومس��ون
صاح��ب التصمي��م األخي��ر للخت��م:
«التاري��خ الذي تحت��ه (أي الهرم) هو
تاريخ إعالن االستقالل».
«لي��س تاري��خ االس��تقالل إن��ه
يحم��ل رس��الة خطي��رة» ،ه��ذه أب��رز
نظري��ات المؤام��رة والت��ي فس��رت
ه��ذه الح��روف بطريق��ة أخ��رى وفق��ا
للجيماتري��ا؛ وه��ي طريق��ة قديم��ة
تضع القيمة العددية لكلمة أو جملة
لتفسير رسائله الخفية.
فقس��م أصح��اب ه��ذه النظري��ة
الرم��ز إل��ى ثالث��ة أقس��ام م��ع ح��ذف
األصف��ار ليكتش��فوا أن جميعه��ا
يس��اوي س��بعة ،ومحصلة مجموعهم

 ،7+7+7=21وبن��اء على هذه القس��مة
وفق �اً ألصح��اب ه��ذه النظري��ة ف��إن
الرسالة الخفية التي تحملها وفكت
ش��فرتها عب��ر الجيماتري��ا ه��ي عل��ى
حد زعمهم «بما أن لدينا ثالث نسخ
للبدايات :اإلنسان ،واهلل ،والشهادات،
يتبعه��ا ع��دد س��حري م��ن × 3( 21
 )7ف��إن الرس��الة تق��ول :ع��ام ،1776
ه��ي الس��نة األول��ى التي يوض��ع فيها
اإلنس��ان ،ف��وق اهلل م��ن خ�لال تجاوز
خطيئ��ة الخطيئ��ة ،وه��ذه ش��هادة
أسياد المتنورين».
الكلمات الالتينية تكش��ف النظام
العالمي الجديد
س��تحتاج أن تدق��ق النظ��ر ف��ي
خلفي��ة عمل��ة الواح��د دوالر عن��د
اله��رم ،فأعلى الهرم نقش بالالتينية
« ،»ANNUIT COEPTISتق��ول
الرواي��ة الرس��مية أن ه��ذا النق��ش
ترجمت��ه «اهلل فض��ل تعهداتن��ا»،
ويرم��ز أن اهلل يتدخ��ل لصال��ح
القضية األمريكية.
أم��ا النقش المدون أس��فل الهرم؛
ومكت��وب بالالتيني��ة أيض �اً وه��و
« »Novus Ordo Seclorumتق��ول
الرواي��ة الرس��مية أن ه��ذا النق��ش
ترجمت��ه «نظام جديد لكل العصور»
ويرم��ز إل��ى الحقب��ة الجدي��دة
للعص��ر األمريك��ي بداي��ة م��ن إع�لان
االس��تقالل  1776كم��ا دٌون باألرقام
الروماني��ة المذك��ورة ف��ي قاع��دة
الهرم.
لج��أ البعض من أصح��اب نظرية
المؤام��رة إل��ى الالتيني��ة وتصري��ف
أفعاله��ا للوص��ول إل��ى مغ��زى جمل��ة
« »ANNUIT COEPTISوكان��ت
النتيجة أن « »ANNUITتصرف إلى
« ،»annuo, ad-nuoوتعن��ي الموافقة
بينم��ا تصري��ف « »COEPTISف��ي
الماضي « ،»coepiوتعني أنا بدأت أو
ربما صرفت من « ،»Coeptumوالتي
تعن��ي المخطط أو بدأ العمل ،ووفقاً
ألصح��اب ه��ذه النظري��ة فالجمل��ة
تعن��ي أوافق عل��ى المخطط أو لنبدأ
العمل.
وبالنس��بة ل �ـ«�Novus Ordo Se
 »clorumعن��د أصح��اب نظري��ات
المؤام��رة ،فهناك اتف��اق تقريباً على
أن هذه الجملة ال تعني «نظام جديد
ل��كل العصور» ،بل «النظ��ام العالمي
الجدي��د» وحي��ن نق��رن الجملت��ان
ببعضهم��ا فه��ذا يعن��ي« :لنب��دأ ف��ي
النظام العالمي الجديد».
أصحاب هذه النظرية س��اقوا أدلة
عل��ى صح��ة مزاعمه��م ب��أن صاح��ب
ق��رار طباع��ة الخت��م األمريك��ي عل��ى
عمل��ة الواح��د دوالر كان هن��ري
واالس ،ال��ذي أصب��ح فيم��ا بعد نائب
رئي��س الوالي��ات المتح��دة ،والرج��ل
الثان��ي ف��ي حك��م الرئي��س روزفل��ت،
وهن��ري واالس يعتق��د حرفي �اً أن
أمري��كا ق��د اختاره��ا اهلل لتق��ود
العال��م في تأس��يس النظ��ام العالمي
الجديد.
وبرهن��وا عل��ى ذل��ك بكلم��ات من
كتاب��ه «ف��ن إدارة ش��ؤون الدول��ة
والدين» إذ قال عن العبارة الالتينية
ف��ي الخت��م« :س��وف يتطل��ب األم��ر
اعتراف �اً أكث��ر تحدي��داً بمهن��دس
الك��ون األعظ��م -أي اهلل -قبل تثبيت
حج��ر الزاوي��ة لله��رم ف��ي النهاي��ة،
وهذه األمة في كامل قوتها اآلن في
وض��ع يمكنها م��ن تولي القي��ادة بين
الدول».
توق��ف الكثير من أصحاب نظرية
المؤام��رة عن��د وص��ف واالس هلل
بـ«مهن��دس الك��ون األعظ��م» فه��ذا
اللف��ظ وإن كان ق��د اس � ُتخدم
ف��ي العص��ور المس��يحية القديم��ة
والهندوس��ية إال أن��ه ص��ار عب��ارة
ماس��ونية بامتياز مما جعل أصحاب
النظرية يتمس��كون بفك��رة أن واالس
وه��و ماس��وني اتخ��ذ ق��راراً بوض��ع
الخت��م األمريك��ي عل��ى ال��دوالر،
ترسيخاً ودعماً ألفكار الماسونية.
وتمهيداً لس��يادة النظ��ام العالمي
الجدي��د!!! ...ويدل��ل أصح��اب ه��ذه
النظرية أن واالس حين اتخذ القرار
وكان وقته��ا وزي��ر الزراع��ة س��رعان
م��ا ترق��ى بعده��ا وص��ار نائ��ب رئي��س
الدول��ة ،لذا اس��تنتجوا على الفور أن
الماسونية تتحكم في أمريكا.

كاريكاتري
«الطائرة السعودية غري مرحب بها»!

 2.6مليون ..$أغلى شجرة ميالد في أوروبا!
نصبت في مدينة ميونيخ األلمانية أفخم وأغلى شجرة عيد ميالد
في العالم ،مكونة من عمالت نقدية ذهبية.
وذك��رت صحيف��ة ( ،)Blickأن ش��جرة عي��د المي�لاد الت��ي
نصب��ت ف��ي ميوني��خ ج��اءت عل��ى ش��كل ه��رم ذهب��ي ،وه��ي مكون��ة
م��ن مجموع��ة كبي��رة م��ن القط��ع النقدي��ة الذهبي��ة ،يتج��اوز
وزنه��ا اإلجمال��ي  63كيلوغرام��ا ،وبتكلف��ة بلغ��ت  2.6ملي��ون
دوالر.
وتعود شجرة الميالد الفاخرة لشركة بيع المعادن الثمينة (Pro
 ،)Aurumحيث ستبقى في بناء الشركة ،حتى  15ديسمبر الجاري.

الصين تمنع إقامة حفالت الزفاف باهظة التكاليف
ف��ي إط��ار حمل��ة إص�لاح ش��املة تق��وم به��ا
حالي �اً ،أعلن��ت الصي��ن الح��رب عل��ى حف�لات
الزف��اف باهظة التكاليف ،والتي تتس��م بالبذخ
الشديد المبالغ فيه.
فقد شهدت البالد خالل العقدين األخيرين
ارتفاع �اً كبي��راً في حف�لات الزف��اف الباهظة،
مم��ا كان ل��ه آث��ار س��لبية ف��ي تدن��ي األخ�لاق،
ووفق �اً لم��ا ذكرت��ه تقاري��ر إخباري��ة ،نق�ل ًا عن
وزارة الش��ؤون المدني��ة الصينية .وقالت الوزارة
أن أح��د األس��باب الرئيس��ية لح��دوث ه��ذا ه��و
التنافس الشديد بين األصدقاء والجيران إلقامة حفالت زفاف مبهرة ،وهو ما يؤدي إلى إنفاق المزيد
م��ن األم��وال .وأوضح��ت ال��وزارة أن بع��ض حف�لات الزفاف تص��ل تكلفتها إل��ى أكثر م��ن  11ألف جنيه
إس��ترليني ،وهو ما أدى إلى زيادة معدالت الفقر في األماكن الريفية ،وكذلك ظهرت آثاره الس��لبية
على المجمتع بش��كل عام .وأضافت الوزارة أنها تعتزم توحيد طقوس حفالت الزفاف بقواعد بس��يطة،
بعيداً عن البذخ المبالغ فيه ،كما دعت لعقدها بطريقة أكثر اقتصادية وحضارياً.

ذبول «السيدة الوردية» ..كوريا الشمالية تتخلى
عن سالحها اإلعالمي!

شركة كولومبية تحل أزمة
اإلسكان بالنفايات!

تعاني كولومبيا من أزمة النفايات ،خصوصاً
البالستيكية التي ال تتحلل بسهولة!...
حي��ث أش��ارت دراس��ات أخي��رة إل��ى أن بوغوت��ا
العاصم��ة يخ��رج منه��ا أكث��ر م��ن  600ط��ن م��ن
النفاي��ات بش��كل يوم��ي ،وه��و م��ا دف��ع بالمهن��دس
أوس��كار ميندي��ز ،مدي��ر ش��ركة «كونس��يبتوس
بالس��تيكوس» ،إلى التفكير في حل يس��اعد البيئة
ف��ي التخل��ص م��ن ه��ذه األزم��ة ،وف��ي الوق��ت ذات��ه
يس��اعد ف��ي ح��ل أزم��ة اإلس��كان الت��ي تعان��ي منه��ا
كولومبيا .توصلت الشركة إلى فكرة بناء البيوت
م��ن المنتج��ات البالس��تيكية الت��ي أعي��د تدويره��ا
مرة أخرى ،وذلك بالش��راكة مع جمعيات مهتمة
بإع��ادة التدوي��ر تعم��ل مع الش��ركة ،حس��ب موقع
« »Latam.techالمعني بتحسين البيئة.
وتق��وم الش��ركة ،الت��ي تأسس��ت ع��ام ،2011
باس��تخدام الم��واد البالس��تيكية المع��اد تدويرها
لتش��كيل ط��وب عل��ى ط��راز م��ا يع��رف بـ«ليج��و»،
الذي يستخدم بعد ذلك لبناء المنازل.

القبض على آكل للحوم البشر!

لطالم��ا اس��تعان النظ��ام الك��وري الش��مالي
بالمذيع��ة ري تش��ون ه��ي ،عندم��ا يري��د ب��ث نب��أ
مه��م ،لكن ذلك أصبح من الماضي بس��بب خطة
لتجدي��د التلفزي��ون في الدول��ة المنعزلة .وجرى
اس��تبدال ري ( 75عاماً) ،التي تعتبر أش��هر مذيعة
في البالد ،بمذيعين ومذيعات شباب.
وب��دأت المذيع��ة المخضرم��ة ف��ي العم��ل
بالتلفزي��ون الك��وري الش��مالي ع��ام ،1971
وأصبح��ت كبيرة المذيعين ف��ي ثمانينات القرن
الماض��ي .وتعي��ش الج��دة ري م��ع عائلته��ا ف��ي
من��زل فخ��م ف��ي العاصم��ة بيون��غ يان��غ ،وال تقدم
في الس��نوات األخيرة نش��رات األخبار االعتيادية،
ب��ل يت��م اس��تدعاءها لق��راءة (األخب��ار المهم��ة)
فق��ط .ويلق��ب كثي��رون ري بـ(الس��يدة الوردي��ة)،
بس��بب مواظبته��ا على ارت��داء مالب��س (هانبوك)
التقليدية باللون الوردي.
وتمي��زت ري خ�لال مس��يرتها المهني��ة بأدائه��ا

الحماس��ي ف��ي ق��راءة آخ��ر (األخب��ار النووي��ة
والصاروخي��ة) ،األم��ر ال��ذي حوله��ا إل��ى رم��ز
للمذيعة المخلصة للنظام بكوريا الشمالية.
وأش��ارت تقاري��ر إل��ى اختف��اء المذيع��ة
المخضرم��ة م��ن القن��اة الكوري��ة ،يع��ود إل��ى
اس��تبدالها بمذيعي��ن ش��باب ،ف��ي إط��ار خط��ة
زعي��م الب�لاد ،كي��م جون��غ أون ،لتحدي��ث الدول��ة
الش��يوعية ،تطبيق��ا لش��عار (مواكب��ة الق��رن
الجدي��د واتجاهات��ه) .وبدأ المش��اهدون يلمس��ون
تغيي��را ف��ي طبيع��ة األخبار التي تق��دم إليهم عبر
التلفزيون الرسمي ،الذي بدأ ينشر بشكل متزايد
أخبارا عن العالم الخارجي ،بما في ذلك كوريا
الجنوبي��ة .ق��ال األكاديم��ي كان��غ دون��غ وان ،إن
التغيي��ر ال��ذي يطرح��ه الزعي��م الك��وري انعك��س
عل��ى طريق��ة عرض األخبار وإنت��اج البرامج ،وبأن
األسلوب الذي كانت تتبعه ،المذيعة المسنة ،ال
يناسب المرحلة الحالية.

اس��تطاع مختص��و الحيوان��ات الزاحف��ة ف��ي
مقاطع��ة ب��االوان الفلبينية ،القبض على تمس��اح
المي��اه المالح��ة الضخ��م (أكب��ر أن��واع الزواحف
الحية الخطيرة) ،الذي افترس صيادا محليا.
ويبلغ طول تمساح المياه المالحة الذي يعيش
عن��د مصب��ات األنه��ار 4.75 ،متر ،ويق��در وزنه بـ 400
إل��ى  500كيلوغ��رام .ومن المق��رر نقله إلى مزرعة
التماس��يح ف��ي مرك��ز ب��االوان إلنق��اذ وحماي��ة
الحيوان��ات البري��ة .وين��وي خب��راء الحيوان��ات
الزاحفة غس��ل معدة التمس��اح وتحديد مسؤوليته
عن افتراس صياد محلي وأكل أجزاء من جسمه.
وق��د عث��ر على بقايا جثة الصي��اد البالغ من العمر
 35عاما ،يوم األربعاء  28نوفمبر الماضي ،دون ذراع
يمن��ى وس��اق يس��رى .وتغط��ي جث��ة الصي��اد ج��راح
عدة ،شبيهة بتلك التي تخلفها أنياب التماسيح.

