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درگذشت ابنهیثم ،پدر نورشناسی مدرن

ابنهیثم بصری ریاضیدان ،اخترشناس و فیزیکدان
عرب در دوران طالیی اسالم بود .از او به عنوان «پدر
نورشناسی مدرن» یاد میشود .ابنهیثم نخستین
دانشمند جهان است که توانسته با معیار متعارف
اندازهگیری طول در زمان خود که واحد ذرع بود ،سرعت
نور و دور کره زمین را اندازهگیری کند و نخستین کسی
بود که ۷۰۰سال پیش از نیوتن به بررسی ویژگیهای
نور پرداخت .او در سال  460قمری در قاهره درگذشت.

اوقات شرعی به افق مشهد

صاحب امتیاز:
مؤسسه فرهنگی قدس
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وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعاملومدیرمسئول:
علی یعقوبی
سردبیر:
امیر سعادتی
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سال سی و پنجم

)051( 37610086
ارتباطات مردمی:
)051( 37618044-5
امور مشترکین:
)051( 37662587
روابط عمومی:
)051( 37684004 - 37610087
تلفنخانه:
)051( 37088 - 37628205
سازمان آگهیها:
فاکس)051( 37610085 :
)051( 37676596
سفارشات چاپی:
مجتمع چاپ و نشر قدس
چاپ مشهد:
چاپخانه جوان
چاپ همزمان تهران:

گزارش

حمله به
سفارتخانهها
فتنهانگیزی
است

رئیس ائتالف
دولتقانون عراق
حمالت دو روز اخیر
به چند مقر حزبی
و نمایندگیهای
دیپلماتیک این
کشور را توطئهای
با هدف فتنهانگیزی
و بیثبات کردن
عراق خواند و از
نیروهای سیاسی
این کشور خواست
متحد باشند .نوری
المالکی افزود :ما از
دستگاههای امنیتی
میخواهیم این
گروهها را تعقیب
کرده و برای مجازات
عادالنه به
قوه قضائیه تحویل
دهند.

جهان

لبنان ،مقصد اول پولپاشیهای بنیاد جورج سوروس در منطقه

نقشه نخستوزیر انگلیس
برای حفظ مقام خود
در میان معترضان

تزریق آشوب به بیروت

عملیات
«نجات
سگگنده»
عــــــلــــــوی
رس ـ ـ ــوایـ ـ ـ ـیه ـ ـ ــای
اخـ ـ ــاقـ ـ ــی اخ ــی ــر
در انـ ــگـ ــلـ ــیـ ــس
چــنــان ف ــش ــاری بر
نخست وزی ــر این
کشور آورده که او بــرای نجات خود
از ایــن مخمصه مجبور بــه طراحی
پــروژهای با نامی عجیب شده است.
روزنــامــه «ایندیپندنت» در گــزارش
اختصاصی خــود خبر داد بوریس
ج ــان ــس ــون در تــــاش بـــــرای حفظ
مقام نخستوزیری ،در حــال تهیه
فهرستی از مقا مها بــا هــدف اخــراج
آنهــاســت .برنامه ویــژه بــرای نجات
ب ــوری ــس ج ــان ــس ــون ،نــخــس ـتوزیــر
انگلیس از فــشــارهــا ب ــرای استعفا
بــه «عــمــلــیــات نــجــات ســگ گـُـنــده»
نــامگــذاری شده و خود جانسون هم
از این اسم برای این برنامه استفاده
کرده است .به گزارش فارس ،براساس
برنامه قرار است برخی از مقا مهای

دف ــت ــر ن ــخ ــسـ ـتوزی ــری انــگــلــیــس
استعفا کنند کــه «دن روزنفیلد»
رئیس کارکنان دفتر نخستوزیری
و «مارتین رینولدز» منشی و دستیار
شــخــصــی جــانــســون از جــمــلــه ایــن
افــراد هستند .برنامه مــورد قبول در
میان بوریس جانسون و مشاورانش
ایــن اســت کــه حــداقــل یــک منصوب
ســیــاســی ارشـ ــد و یــک مــقــام ارشــد
در ارتــبــاط بــا «رســوایــی میهمانی»
( )Partygateباید از نخستوزیری
کنار گذاشته شوند.
رسوایی برگزاری جشن «مِی گساری»
در دفتر نخستوزیری انگلیس در
دوره اول قرنطینه به منظور مقابله
بــا هــمـهگــیــری ک ــرون ــا ،جــنــجــالهــای
بسیاری در این کشور ایجاد و فشارها
بــر بــوریــس جــانــســون ب ــرای استعفا
را زیــاد کــرده اســت .انتشار این خبر
دربـ ــاره تـ ــدارک بــوریــس جــانــســون و
حلقه نــزدیــک بــه او ب ــرای نجاتش
از تــشــدیــد فــشــارهــا بـ ــرای استعفا

در شــرایــطــی انــجــام شــده کــه دولــت
انگلیس روز جمعه به دلیل برگزاری
دو میهمانی پیش از اجــرای مراسم
خاکسپاری همسر ملکه انگلیس،
مجبور به عذرخواهی شد .رهبر حزب
کــارگــر در واکــنــش بــه افــشــای ایــن دو
میهمانی جدید اعالم کرد« :این اتفاق
نشان میدهد دفتر نخستوزیری تا
چه انــدازه پست و خوار شده است.
عــذرخــواهــی تنها ک ــاری نیست که
جانسون باید انــجــام دهــد و او باید
کار شایسته را انجام داده و استعفا
کـ ــنـ ــد» .روزن ـ ــام ـ ــه ایــنــدیــپــنــدنــت
در گ ـ ــزارش اخــتــصــاصــی خ ـ ــود ،از
نــتــیــجــه ی ــک نــظــرســنــجــی از م ــردم
انگلیس بــا مــوضــوع رســوایــی اخیر
دول ــت بــوریــس جــانــســون خبر داد.
براساس ایــن نظرسنجی۷۰ ،درصــد
از انگلیسیها خواستار کنارهگیری
جــانــســون از نــخــسـتوزیــری شــده و
۲۱درصــد ابقای او در ایــن منصب را
خواستار شدهاند.
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روزنامه االخبار لبنان در سلسله گزارشهایی به عملیات روانی و جنگ نرم
غرب در کشورهای عربی بهخصوص لبنان پرداخته و به پولپاشیهای بنیاد
متعلق به «جورج سوروس» سرمایهدار یهودی اشاره کرده است .به گزارش
فــارس ،میزان پولپاشیهای جورج ســوروس در این کشور طی سالهای
گذشته به شکل تصاعدی افزایش یافته و لبنان در سال  ۲۰۱۹در ردیف اول
کشورهای عربی به عنوان مقصد کمکهای مالی این بنیاد ضد امنیتی
قرار گرفته است .یکی از مؤسساتی که در زمینه انقالبهای رنگی فعالیت
میکند ،بنیاد جامعه باز ( )Open Society Institute - OSIمتعلق به
سوروس است که کمکهای مالی آنها عمدتا ًبا برچسبهایی نظیر «دفاع
از موضوعات توسعه و آزادی» و «اقدامات بشردوستانه» ارائه میشود .در
وبسایت این بنیاد ادعا شده از سال ۱۹۷۹نزدیک به۱۶.۸میلیارد دالر برای
یهــا در هفت
حمایت از مسائل مربوط به دموکراسی ،حقوق بشر و آزاد 
منطقهجهانازجملهآفریقا،آسیاپاسیفیک،اوراسیا،اروپا،آمریکایالتین،
خاورمیانه ،شمال آفریقا و ایاالت متحده آمریکا هزینه کرده است که از بین
آن669 ،میلیون و775هزار و 500دالر به شکل مستقیم در۹۶کشور هزینه
شده و ۵۱میلیون دالر آن در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است و سهم
لبنان از این کمکها نیز 3میلیون و 618هزار دالر بود که مؤسسات عمدتا ً
فرهنگی این پولها را دریافت کردهاند .با شعلهور شدن حوادث موسوم به
«بهار عربی» در سال  ،۲۰۱۲میزان پولپاشیها به شکل تصاعدی افزایش
یافت تا اینکه لبنان در سال  ۲۰۱۹براساس گزارشهای مالی این بنیاد ،در
ردیف اول کشورهای عربی به عنوان مقصد کمکهای مالی بنیاد جورج
سوروس بود .نهادهای وابسته به سوروس همچنین در کشورهای اطراف
چین در سال  ۲۰۱۹مبلغی به میزان 34میلیون و 365هــزار دالر به طور
مستقیم در کشورهای اندونزی ،تاجیکستان ،برمه ،تایلند ،قرقیزستان،
مغولستان ،نپال ،کرهجنوبی ،مالزی ،افغانستان ،کامبوج ،فیلیپین ،تایوان،
هنککنگوبنگالدشهزینهکردهاند.اینمیزانپولبهنهادهایدانشگاهی
و مؤسسات جامعه مدنی برای ترویج مفاهیم لیبرالیسم و تبلیغ علیه چین
و حزب کمونیسم و معرفی آن به عنوان خطری برای کشورهای شرق و مرکز
آسیا و آسیا پاسیفیک داده شده است .نهادها و مؤسسات وابسته به بنیاد
«جامعه باز» در بسیاری از کشورها نظیر روسیه ،چین ،مصر و مجارستان به
دلیل اقدامات مداخلهگرانه و براندازانه ممنوعیت فعالیت دارند .اما در لبنان
شرایط برای فعالیت مؤسسات وابسته به جورج سوروس کامال ًمهیاست و
این مسئله ،آینده پرتالطم این کشور در مسیر براندازی نظام سیاسی این
کشور و آغاز جنگهای داخلی را هشدار میدهد.
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تمرین براندازی!

نـیــروهــای وی ــژه آمریکایی رزمــایـشــی بــه منظور
ش ـب ـی ـ هســازی ب ـ ـرانـ ــدازی دول ـ ــت م ـت ـخــاصــم با
سیاستهای واشنگتن را تمرین میکنند .به
گــزارش فــارس ،این رزمایش  ۲۳ژانویه ( ۳بهمن)
در ایالت کارولینای شمالی برگزار خواهد شد و در
آن به گروههای چریکی کشور خیالی «پاینلند»
(سرزمین درختهای کاج و اشــاره به روسیه) که
دچــار «بیثباتی سیاسی» شــده اســت ،کمک
میکنند عملیاتهای شناسایی ،حمله و کمین
علیه نیروهای «دولت غیر مشروع» انجام داده
و آن دولت را سرنگون کنند .این رزمایش توسط
نیروهای فارغالتحصیل ارتش آمریکا انجام و نام
«رابین سیج» بــرای آن انتخاب شــده اســت .در
تصاویری که «سوزان کاتز کیتینگ» از آمادهسازی
منطقهبرگزاریرزمایشمنتشرکرده،تصویرپرچم
نیروهای ضد دولتی پاینلند دیــده میشود که
عالمت وسط آن یک پنجه خرس است.

بدونتیتر

کشف زیردریایی هستهای روسیه در سواحل
ایاالت متحده منجر به بروز نگرانیهای جدی در
واشنگتن شده است .این زیردریایی  ۱۶۰کالهک
هستهای و  ۱۶موشک بالستیک «بوالوا» با خود
حمل میکند که میتواند بخش اعظمی از خاک
آمریکا را در چند دقیقه نابود کند.
مقامات رسمی نیجریه خبر دادند چهار نفر را
به اتهام آد مخــواری و خرید و فروش اعضای بدن
انسان دستگیر کردهاند.
حسین العزی ،معاون وزارت خارجه دولت نجات
ملی یمن در پاسخ به بیانیه شورای امنیت ضمن
تأکید بر ضرورت احترام همه ط رفها به حاکمیت
و حریم آبهای منطقهای یمن اعالم کرد کشتی
اماراتی حامل سالح بود نه خرما یا اسباببازی.
یک خبرگزاری نزدیک به طالبان از سومین سفر
رهبر ایــن گــروه خبر داده و اعــام کــرد آخندزاده
پس از قندهار و فــراه این بار هلمند را بــرای سفر
انتخاب کرد.

