
حـــــولالعـالم
الجمعة

14  اغسطس 2009

25

ورثته سيعيشون في راحة مالية لم ينعم بها ملك البوب

ثروة مايكل جاكسون زادت 100 مليون بعد وفاته
نيويورك ـ يو.بي.آي: مضى نحو 48 يوما 
فقط على وفاة ملك البـــوب األميركي مايكل 
جاكسون لكن ثروته زادت ما يقارب 100 مليون 
دوالر بعـــد امتام صفقـــة لتصوير فيلم عنه 
باإلضافة الى اتفاقات تســـويق سلع تخصه 
فيما يتوقـــع وكالء أمالكه ان تزيد عائـــداته 
100 مليـــون دوالر اضافية مع نهــاية العــام 

احلالي.
ونقلت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
عن جون برانكا محامي جاكسون الذي سماه 
النجم الراحل وكيال على أمالكه بعد وفاته مع 
صديق العائلة املنتج املوسيقي جون ماكالين، 
قوله: من الواضح ان هذا رقم قياسي لن يتم 

حتطيمه.
وأشارت الصحيفة الى انه فيما مت التوصل 
الى عدة اتفاقات فإن مسألة فك أمالك جاكسون 
أصولـــه وديونه مازالت مســـتمرة متاما كما 

املشاحنات مع عائلة النجم الراحل.
وأوضحـــت انـــه مت اســـترجاع أموال من 
مستشاري جاكسون الســـابقني الذين كانوا 
يخفونها كما مت تعقب مجموعة من التذكارات 
التي كادت تباع في مزاد علني في ابريل املاضي 
ما دفع برانكا الى توقع ان يكون إرث جاكسون 
أكبر بكثير من ارث ملك الروك آند رول الراحل 

الفيس بريسلي.

ونقلت الصحيفة عـــن مجلة »بيبلبورد« 
األميركية قولها ان أمالك بريســـلي زادت 55 

مليون دوالر في العام املاضي.
وأشارت الصحيفة الى انه بعيدا عن األعمال 
مازال برانكا وماكالين يواجهان مشـــاكل مع 
كاثرين جاكســـون والدة ملك البوب الراحل 
التي خصص لها 40% من أمالك ابنها مبوجب 
وصية كتبها في العام 2002 وسعت جاكسون 
في يوليو املاضي للحصول على حق الوصاية 
كاملة على أمالك ابنها لكن أحد القضاة رفض 

الطلب.
وذكرت »نيويورك تاميـــز« انه باإلضافة 
إلى أمالك جاكسون احلالية التي قدرت مبئات 
ماليني الدوالرات فـــإن مزرعة »نيفرالند« قد 
تتحول إلى مصـــدر ربح جديد في حال تقرر 

دفنه فيها.
لكنهـــا اذ لفتت الى ان دفن جاكســـون في 
املزرعة ليس مؤكدا أشارت إلى ان فكرة طرحت 
بإقامة مركز خاص مبايكل جاكسون في الس 
فيغاس توضع فيه تذكاراته باعتبار ان السياح 

يقصدون هذه املدينة بسهولة أكبر.
وخلصت الصحيفة الى ان جاكسون عاش 
متخوفا من مســـتقبله املالي ألنه راكم ديونا 
كثيرة إال ان ورثته سيستمتعون بعد رحيله 

براحة مالية كبيرة لم ينعم بها يوما.

ســـان فرانسيســـكوـ  د.ب.أ: توفي أطول كلب في 
العالم، وفقا ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية، متأثرا 

بإصابته بسرطان العظام.
وقالت مالكة الكلب األملاني غيبســـون من نوعية 
»دوجيه« في موقعها االلكتروني انه مت تخدير غيبسون 
وانهاء حياته بعد ان وصل السرطان الى رئته وانتشر 
في عظامه. وكان األطباء بتروا السابق اليمنى األمامية 
لغيبسون )سبعة أعوام( الربيع املاضي بعد اكتشاف 
اصابته بالســـرطان. وحصل دوغالس منذ عام 2004 
على لقب أطول كلب فـــي العالم، اذ كان طول الكلب 
األبيض اللون والذي تكسو جلده بقعا سوداء، نحو 

108 سنتيمترات.

وفاة أطول كلب في العالم

مايكل جاكسون

غيبسون مع مالكته العام املاضي

11 وفاة بإنفلونزا الخنازير في السعودية  
والوباء يضرب مناطق القبائل في األمازون 

الرياضـ  وكاالت: أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس عن تسجيل 
حالتي وفاة جديدتني بسبب مرض انفلونزا اخلنازير ملواطنني سعوديني 
احدهما في الرياض والثاني مبدينة ابها جنوب البالد ليرتفع بذلك عدد 

الوفيات الى 11 حالة.
وقالــــت الوزارة في بيان ان احلالتني تعودان ملريضني اولهما في الـ 
48 من عمره ويعاني من الســــكري والقلب، فيما الثاني )30 عاما( كان 
يعاني من اصابة شــــديدة بالرأس بسبب حادث مروري منذ عام 2006 

وتدهورت حالته الصحية وأدخل العناية املركزة قبل ايام.
واضافت الوزارة انه على الرغم من ســــرعة انتشــــار املرض اال انه 
اليزال متوســــط احلدة وغالبية احلاالت قد شفيت بسرعة بدون طلب 
رعاية صحية في املرافق الصحية فيما التزال نسب الوفيات في اململكة 

من املرض ضمن النسب العاملية للوفيات منه.
إلى ذلك أعلنت »منظمة البقاء الدولية«، ومقرها لندن، اخلميس أنه 
جرى اكتشاف حاالت إصابة مؤكدة بانفلونزا اخلنازير، للمرة األولى، 

بني السكان األصليني في األمازون.
ويخشى اخلبراء أن يكون لالنفلونزا اجلديدة تأثيرات مدمرة بشكل 
خاص على السكان األصليني في املنطقة حيث انهم »ليس لديهم مناعة 

ضد األمراض اخلارجية«.
وقالت »منظمة البقاء الدولية«، املعنية بحماية مجتمعات الســــكان 
األصليني، إنه تأكد إصابة 7 أفراد من قبيلة ماتســــيجينكا التي تعيش 
على طول ضفاف نهر أوروبامبا في بيرو، واستندت بيانات املنظمة إلى 
تقرير صادر عن إدارة الصحة اإلقليمية في مدينة كوســــكو في بيرو، 
وقالت املنظمة ان »املجتمعات القبلية في أنحاء العالم معرضة بشــــكل 
خاص لإلصابة بانفلونزا اخلنازير حيث يعاني العديد منهم من ضعف 
املناعة والفقر، كما ترتفع لديهم معدالت األمراض املزمنة مثل السكري 

وأمراض القلب«.
ونقلت صحيفة الرياض السعودية أمس أن سعودية مصابة بانفلونزا 

اخلنازير وتبلغ من العمر 32 سنة أجنبت مولودا بصحة جيدة.
ونقلت عن مدير مستشفى النساء والوالدة مبجمع امللك سعود الطبي 
بالرياض عبدالرحمن بن عبداهلل الشويرخ ان »املرأة أدخلت املجمع وهي 
حامل بالشهر التاسع وشخصت حالتها أنها مصابة باملرض )انفلونزا 

اخلنازير( وخضعت للمعاجلة وبعد 3 أيام أجنبت بصورة طبيعة«.
وقال الشويرخ إن حالة األم الصحية جيدة وستغادر املستشفى بعد 

يومني وقد اختفت جميع أعراض املرض.
وأوضح أن وزن الطفل 2.7 كيلوغرام ووضعه الصحي جيد ويخضع 
للفحوصات املخبرية للتأكد من سالمته من املرض معتبرا انها أول حالة 

حمل يستقبلها املجمع بعد ظهور املرض.
ومســــاء أمس ذكــــرت صحيفة »هآرتس« اإلســــرائيلية في موقعها 
اإللكتروني أن ڤيروس )إتش 1 إن 1( املعروف بانفلونزا اخلنازير بات 
ينتشر بشكل مرعب في إسرائيل، مشيرة في هذا الصدد إلى تقرير وزارة 
الصحة اإلســــرائيلية الذي أظهر ارتفاع نسبة املصابني بهذا املرض إلى 

3.6% خالل األسبوعني املاضيني.

مجموعات اليمين المتطرف تتزايد
 في الواليات المتحدة

الرقابة تستمر في استهداف رواد اإلنترنت بالشرق األوسط

واشنطنـ  أ.ف.پ: اظهرت دراسة اميركية نشرت 
ــلحة من اليمني  نتائجها االربعاء ان املجموعات املس
املتطرف التي لم تتقبل حتى االن انتخاب اول رئيس 
اسود للواليات املتحدة تشهد نهضة جديدة في هذا 

البلد بعد عقد من التراجع.
ــاوذرن بوفرتي لو سنتر«  واوضحت جمعية »س
املعروفة باعمالها حول اليمني املتطرف ان املجموعات 
االميركية الصغيرة التي تعتنق ايديولوجيا عنصرية 
ــي ازدهرت في  ــة واملهاجرين والت ــة للحكوم معادي
ــنت عددا كبيرا من  ــعينيات القرن املاضي وش تس

الهجمات االرهابية الدامية، عادت الى االزدهار.
ــتها الصادرة بعنوان  ــت اجلمعية في دراس ونقل
ــيات« عن مسؤول في  »املوجة الثانية: عودة امليليش
الشرطة قوله »انه اكبر منو شهدناه منذ عشر سنوات 

او 12 سنة«.
واضاف املسؤول الذي لم يذكر اسمه »ال ينقص 
ــوى شرارة. انها مسألة وقت فقط قبل ان نشهد  س

تهديدات واعمال عنف«.
وتعود اضخم عملية دبرها اميركي في بالده الى 

العام 1995 وقد نفذها ناشط من اليمني املتطرف.
ففي ابريل 1995 قام تيموثي ماكفي اجلندي السابق 
ــديد للحكومة الفيدرالية  ــذي كان يحركه عداء ش ال
ــاحنة ما ادى الى تدمير مبنى  االميركية، بتفجير ش
حكومي في اوكالهوما سيتي وقتل 168 شخصا. واعدم 

تيموثي ماكفي عام 2001 في سجن في انديانا.

وفي الفترة ذاتها، وصل اجلمهوري جورج بوش 
الى البيت االبيض ولفت مارك بوتوك من اجلمعية الى 
ان واليته الرئاسية االولى شهدت مالحقات قضائية 
ــني املتطرف في  ــار اليم ــة ما ادى الى انحس متعاقب
ــع االخيرة. لكن التقرير حذر من ان  السنوات التس

الوضع قد يتبدل اليوم.
واشار الى ان »احلكومة الفيدرالية ـ الكيان الذي 
تعتبره جميع احلركات اليمينية املتطرفة تقريبا عدوها 
االولـ  هي برئاسة رجل اسود« ما ينذر بتأجيج غضب 

العنصريني املنادين بـ »تفوق العرق االبيض«.
ــرتها اجلمعية في فبراير،  وبحسب معطيات نش
فان عدد املجموعات العنصرية ازداد بنسبة 54% بني 
2000 و2008 فارتفع من 202 الى 926 مجموعة. ومت 
احصاء هذه االرقام قبل تولي الرئيس الدميوقراطي 
ــة الى  ــي يناير 2009، وقد خلصت الدراس مهامه ف
ــر بني وصول اوباما الى السلطة  وجود رابط مباش
ــتهدفت شرطيني  وارتفاع عدد جرائم القتل التي اس

منذ مطلع السنة.
وذكر الري كيلير من اجلمعية ان من بني احلاالت 
املسجلة هذه السنة »رجال »غاضبا جدا« النتخاب اول 
ــود للواليات املتحدة سعى لصنع »قنبلة  رئيس اس

قذرة« اشعاعية«.
كما ذكر مثاال آخر عن »رجل غاضب بسبب انتخاب 
اوباما ابدى اهتماما باالنضمام الى مجموعة مسلحة 

وقام بقتل مساعدي شريف في فلوريدا«.

ســــان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: أظهرت دراسة مشــــتركة اجرتها اربع جامعات 
انغلوساكسونية ان رواد االنترنت في املغرب العربي والشرق االوسط يخضعون 
لرقابــــة حكومية كبيرة، في وقت حتاول فيه هــــذه احلكومات ادخال دولها الى 

العصر الرقمي.
واشــــارت الدراسة التي اجرتها »اوبن نت اينيشتيف« ـ وهو 

مشروع مشترك بني جامعات تورنتو )كندا( وهارفرد )الواليات 
املتحدة( وكامبريدج واكسفورد )بريطانيا( ـ ان الرقابة 

على االنترنــــت تزداد في هذه املنطقة مع اســــتخدام 
تقنيات متطورة للتحكم في النشاطات على االنترنت 

او مراقبتها.
وقال حلمي نعمان منسق الدراسة ان »الرقابة 
على االنترنت تزداد في دول املنطقة ان كان باحلجم 
او العمق، ومسؤولو الرقابة لديهم قاسم مشترك 

هو مطاردة احملتويات السياسية«.
ودرس الباحثون الوضع في 18 دولة في املنطقة 
وخلصوا الى ان في 14 منها تتحكم السلطات في 
عملية الوصــــول الى االنترنت. واضاف نعمان 
الباحث في جامعة هارفرد ان »احلكومات في دول 

املغرب العربي والشرق االوسط تستمر في اخفاء 
حقيقة التحكم باحملتوى الذي تعتبره حساسا من 

الناحية السياسية. في املقابل ال تخفي هذه احلكومات 
تعطيلها املستمر ملواقع التواصل االجتماعي«.

وأوضحت الدراسة ان مسؤولي الرقابة ينجحون اكثر 
فاكثر في مســــعاهم بلجوئهم خصوصا الى برامج حتكم 

معلوماتية )فيلترز( مصنوعة في الواليات املتحدة.
واظهرت نتائج الدراسة ان »وسائل حتكم متطورة جدا« تستخدم 

في هذه املنطقة لتوســــيع نطــــاق الرقابة »لتتجاوز مجرد منــــع الوصول الى 
املعلومات« على ما اوضح احملقق الرئيسي في الدراسة رون ديبرت.

وقال ديبرت احد الباحثني املشاركني في املبادرة ومقره في تورنتو في كندا 

»ان اوســــاط وسائل االعالم في الشرق االوسط وشــــمال افريقيا تشكل ساحة 
معركة تتنافس فيهــــا املراقبة احملددة االهداف والرقابة الذاتية والتخويف، مع 

وسائل الرقابة املتطورة«.
وفي التقرير يرد مثال قطر التي تعطل الوصول الى مواقع متعلقة 

بالتربية والصحة على ما جاء في الدراسة.
واضافت الدراســــة ان سورية تستهدف خصوصا موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك« الذي يقول ان لديه 250 
مليون مســــتخدم عبر العالم، كما ان االمارات تعطل 

الوصول الى مواقع اسرائيلية.
ويقول نعمان ان الدول التي تتحكم باملضمون 
السياسي على االنترنت تســــتمر بزيادة مواقع 

جديدة على »اللوائح السوداء«.
ووسعت سورية عمليات التحكم لتشمل مواقع 
تلقى رواجا مثل موقع »يوتيوب« لتبادل اشرطة 
الڤيديو الذي متلكه شركة غوغل او شركة البيع 
عبر االنترنت العمالقة »امازون« على ما افادت 

به الدراسة.
وكتب نعمان في الدراسة »في املغرب العربي 
والشــــرق االوســــط القاعدة هي التحكم املتزايد 

واالستثناء هو رفع القيود«.
واضافت الدراسة ان الدول العربية تعتمد قوانني 
جلعل املنشورات على شبكة االنترنت خاضعة لقانون 
املطبوعات وتطلب من املواقع احمللية ان تتسجل لدى 
السلطات قبل ان تبدأ بثها مباشرة. واوضحت انها اعلنت 
في مايو انها تنوي اقرار تشريع يطلب من الصحف واملواقع 
االلكترونية التي تتخذ من هذا البلد مقرا لها احلصول على تراخيص 
من هيئة خاصة حتت اشــــراف وزارة االعالم. واضاف نعمان ان »غياب وسائل 
التحكم التقني في بعض الدول في املنطقة ال يؤشــــر بتاتا الى ان احلرية قائمة 

في هذا املجال«.

يوم قسمت برلين 
إلى شطرين 

برلني ـ أ.ف.پ: يحتفل سكان 
برلـــني هـــذه الســـنة بالذكرى 
العشرين لسقوط »اجلدار« لكن 
الكثيرين اليزالون يحملون ذكرى 
ذلك اليوم من صيف 1961 عندما 
شـــطر هذا احلائط من األسالك 
الشائكة واالسمنت مدينتهم بشكل 
مباغـــت الى قســـمني. في »احد 
الذي صادف  الشائكة«  األسالك 
13 اغسطس 1961 استيقظ األملان 
الشرقيون ليجدوا انفسهم عالقني 
في القطاعات التي يحتلها االحتاد 
السوفييتي وقد فصلوا بني ليلة 
وضحاها عن عائالتهم وأقاربهم. 
فقد قررت أملانيا الشرقية وضع 
الذين كانوا  حد لنزوح سكانها 
يفضلون احلرية واالزدهار في 
املانيـــا الغربية علـــى الصرامة 
النفوذ  فـــي منطقـــة  املتبعـــة 

السوفييتية.
وكانت برلني مـــع منطقتي 
االحتالل املختلفتني فيها املعبر 
املفضل لهؤالء. ففي سرية تامة 
جند عشرات آالف الرجال ليشيدوا 
الثاني عشـــر  على عجـــل ليل 
والثالث عشر من اغسطس 1961 
اجلدار بفضل األسالك الشائكة. 
لكن هذا لم مينـــع نحو 5 آالف 
شخص من الفرار من خالل العبور 
عبر اجلدار او حتته او فوقه حتى 
سقوطه في العام 1989 في حني 
قتل مئات آخرون خالل محاولتهم 
هذه على ما تفيد مجموعة العمل 
»13 اغسطس«. وبني هؤالء رضيع 
في شـــهره اخلامس عشر الذي 
توفي اختناقا بعدما حاولت والدته 
اخفاء صوته عندما كانا مختبئني 
في شاحنة حتى ال ينتبه احلراس 
الذين كانوا يفتشون اآللية على ما 

ذكرت مؤسسة جدار برلني.

سقوط 
جدار برلين

20 عامًا
في 8 نوفمبر 1989 اندفع آالف من األملان 

الشرقيني الى املعبر احلدودي في برلني 
وعبروا الى برلني الغربية للمرة األولى بينما 
لم يفعل حراس احلدود أي شيء ملنعهم.

واخترق اجلدار الذي قسم املدينة وسكانها 
لنحو ثالثة عقود وعمل مواطنون من شرق 

وغرب برلني على هدم اجلدار

مركز تشارلي 
احلدودي 

لعبور األجانب 
والديبلوماسيني.

اجلدار الذي 
كان بطول 155 كم 
فصل برلني الغربية 
عن برلني الشرقية.

1945: اجليش األحمر 
يحتل برلني التي قسمت 
إلى قطاع سوفييتي في 

الشرق وقطاعات أميركية 
وبريطانية وفرنسية في 

الغرب.

1949: القوات السوفييتية تفرض حصارا على برلني 
الغربية. احللفاء يزودون املدينة عن طريق جسر جوي. 
تأسيس جمهورية أملانيا االحتادية وجمهورية أملانيا 

الدميوقراطية.

التحصينات الحدودية

1961: إغالق حدود القطاعات 
بني شرق وغرب برلني.
 اغالق بوابة براندنبرغ

 واقامة حواجز.

1987: الرئيس األميركي رونالد ريغان 
يزور برلني ويحث الزعيم السوفييتي 

ميخائيل غورباتشوف على ازالة اجلدار.

املنطاد: 
هربت عائلتان 

الى الغرب 
في منطاد من 

صنعهما.

الطائرة: هرب توماس كروغر بطائرة 
خفيفة حطت في قاعدة غاتو اجلوية 

البريطانية. وأعيدت الطائرة الى 
الشرق مفككة وقد كتب عليها عبارات 

مثل »نتمنى لو كنتم معنا« و»نراكم 
قريبا«.

جوازات سفر مزورة / أنفاق املجاري: 
هرب آالف من برلني الشرقية 

باستخدام جوازات سفر وبطاقات 
هوية مزورة من قبل طلبة في برلني 

الغربية. واستخدمت ايضا أنفاق 
املجاري.

األنفاق: حفر 70 نفقا من قبل عمالء ملساعدة الناس 
على الهرب من الشرق الى الغرب. حفرت احدى 

املجموعات نفقا بطول 130 مترا من سرداب في مخبز 
سابق في برلني الغربية الى مبنى منفرد في اجلانب 

الشرقي هرب بواسطته 57 شخصا.

مخابئ في سيارات: مكنت 8 أشخاص من الهرب.

ألواح ركوب األمواج: يختبئ الهارب في لوح مجوف 
موضوع على سطح سيارة.

1963: الرئيس األميركي 
جون كينيدي يزور برلني 

ويعلن: »أنا برليني«.

1971: اتفاقية بني القوى 
األربع حول برلني تسهل 
على سكان برلني الغربية 

زيارة املدينة.

وسائل الهرب

كريس غيفروي )20 عاما( ـ 6 فبراير 1989( 
آخر شخص يقتل وهو يهرب من أملانيا الشرقية.

امتداد اجلدار 
داخل برلني 43.1 كلم.

ين
برل

دار 
ج

كالب دورية مربوطة
 بحبال طويلة.

سور أسالك 
شائكة بارتفاع 2م.

3221 شخصا اعتقلوا
 بالقرب من اجلدار.

برج مراقبة 
خارج او داخل اول سياج.

طريق دوريات احلدود: 
طريق معبد لسيارات الدورية 

واحلراس املسلحني.

فتحات للبنادق.

جدار اسمنتي / سياج سلكي 
مجهز أحيانا بانذار كهربائي.

اوتاد 
حديدية

 في 
األرض.

كيبل اذار 
صوتي

 او بصري.

نهاية 
منطقة 

احلراس.

جدار من الكبل االسمنتية وفوقه 
انبوب من اسمنت االسبستوس 

ملنع الهاربني من التمسك به.

رقعة التحكم من الرمل 
الناعم الظهار آثار اقدام 
الهاربني وكانت مزروعة 

باأللغام أحيانا.

كان األملان الغربيون يستطيعون 
الوصول الى اجلدار وبعضهم 

كتب عليه شعارات.

خندق 
مضاد 

للعربات 
بعمق 3.5 

أمتار.

إنارة 
شوارع.

غرفة 
محصنة.

حواجز 
سلكية.

العناصر
 تختلف حسب املواقع.

غونتر ليتفني ـ أغسطس 1961 
أبرز القتلى أول شخص يقتل وهو يجتاز اجلدار.  بيتر فيختر )18 عاما( ـ 17 أغسطس 1962 ـ أصيب بالرصاص ونزف حتى املوت

 وهو يتسلق اجلدار حتت أنظار الكثيرين.

املانيا

الغرب

الشرق

االحتاد 
السوفييتي

الغربالشرق

برلني

 302
برج مراقبة

 14.000
حرس حدود

 20
غرفة 

محصنة

 5043
الهاربون ومن 

بينهم 547 جنديا

259
 كلب مطاردة

 239
هاربون قتلى

نحو 100 متر

 260
جرحى

1989: 4 نوفمبر: ما يقدر مبليون شخص يحضرون مسيرة 
في امليدان الرئيسي في برلني الشرقية لدعم الدميوقراطية، 

استقالة حكومة أملانيا الشرقية.
9 نوفمبر: آالف من برلني الشرقية يعبرون الى برلني الغربية 

حتت انظار حرس احلدود، يبدأ الناس بتهدمي اجلدار.

1952: إغالق احلدود بني 
شرق أملانيا وغربها وبني 

شرق برلني وغربها.

1990: اإلعالن رسميا
 عن اعادة توحيد أملانيا.


