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 المتنافسون على الجائزة ٢٠٥ أبرزهم أوباما وساركوزي

 سرية تامة تحيط بأسماء الفائزين بـ «نوبل» ٢٠٠٩ 
  واإلعالن عن جائزة الطب.. اليوم

 ســــتوكهولم ـ أ.ف.پ: ينطلق موسم جوائز نوبل 
اليــــوم مع اعالن الفائز بجائــــزة الطب وينتهي في ١٢ 
اكتوبر بينما تبدو املنافســــة قوية جــــدا على جائزة 

نوبل للسالم.
  واللجان التي يلقى على عاتقها خيار الفائزين حتيط 
بالسرية اسماء املرشحني الى حني اعالن اجلوائز. وكما 

يحصل في كل سنة تبدأ التكهنات حولهم.
  وقبل ايام من اعالن جائزة نوبل للسالم في اوسلو 
في التاســــع من اكتوبر،  اعلنت جلنــــة نوبل انها لم 
حتســــم خيارها بعد بني املرشحني الـ ٢٠٥ املتنافسني 

فيما يشكل رقما قياسيا هذه السنة.
  وقال غير لونستاد سكرتير جلنة نوبل التي يجتمع 

اعضاؤها اخلمسة مرتني في االيام التي تسبق اعالن 
اجلوائز حلسم االمر، لوكالة فرانس برس «هناك 

الكثير من املرشحني املناسبني».
  وعدم وجود مرشح اوفر حظا يعقد بجدية 
التوقعات التي تعتبر صعبة اساســــا بسبب 

السرية التي حتيط بهوية املرشحني.
  لكــــن اخلبــــراء يجمعون علــــى االعتقاد 
بأن اللجنة ســــتختار على االرجح مرشــــحا 

«تقليديا».
  وكانت اللجنة وسعت في السنوات املاضية 

مجال خياراتها لتمنح اجلائزة الى مرشحني في 
مجاالت غير تقليدية مثل البيئة او مكافحة ظاهرة 

االحتباس احلراري.
  واعتبر مدير املعهد النرويجي للعالقات الدولية يان 

االوفر حظا.
  وهناك مرشــــح اخر هو الطبيب دينيس موكويج 
مؤسس مستشفى بانزي في جنوب كيفو الذي يستقبل 
النساء ضحايا العنف اجلنسي في هذا االقليم الواقع 
في جمهورية الكونغو الدميوقراطية حيث يبلغ عددهن 

مئات اآلالف.
  وورد ايضا اسم التحالف ملكافحة القنابل العنقودية 
او منظمة «هانديكاب انترناشيونال». والسنة املاضية 
نال اجلائزة الرئيس الفنلندي السابق والوسيط مارتي 
اهتيســــاري. أما بالنســــبة جلائزة اآلداب فقد اعلنت 
االكادميية السويدية انها ستعلن في الثامن من اكتوبر 
اجلاري. ومتنح جائزة نوبل لالداب عادة يوم اخلميس 
خالل موسم جوائز نوبل لكن االكادميية السويدية 
التــــي متنحها ال تعلن موعدها اال في اخر حلظة 
خالفا ملواعيد اجلوائز االخرى التي تعرف قبل 
اسابيع. وهذه السنة االكادميية السويدية في 
ستوكهولم ميكن ان متنح جائزة االداب للمرة 
االولى منذ العام ١٩٩٦ لشــــاعر كما علم لدى 
بعض االوساط االدبية مثل السويدي توماس 
ترانسترومر او السوري ادونيس او الكوري 

اجلنوبي كو اون.
   وقد أشــــارت ترجيحات أحد أشهر املواقع 
عبر اإلنترنت إلى أن املؤلف واألديب اإلسرائيلي 
عاموس عوز هو أقوى املرشــــحني هذا العام لنيل 
جائزة نوبل لألدب، تلته الشــــاعرة اجلزائرية املولد 

آسيا جبار من فرنسا. 

ايغالند املنسق السابق لعمليات االغاثة الطارئة لدى 
االمم املتحدة ان «جلنة نوبل تتعرض لضغوط لتعود 

الى مفهوم تقليدي اكثر للسالم».
  وحتى املهلة النهائية في االول من فبراير التي حددت 
إلرسال الترشيحات، اقترحت اسماء الرئيسني االميركي 
باراك اوباما والفرنسي نيكوال ساركوزي وحتى الرهينة 

السابقة الفرنسية الكولومبية انغريد بيتناكور.
  لكن ليس هناك اي مؤشــــر يدفــــع لالعتقاد بانهم 

 أوباما  ساركوزي  آسيا جبار 

 الشيخ سعد بن ناصر الشثري

 راينهارد مون 

 مادونا

 بعد عاصفة الجدل التي أثارتها تصريحاته عن جامعة الملك عبداهللا

 العاهل السعودي يقبل استقالة الشيخ الشثري  

 وفاة أسطورة اإلعالم األلماني راينهارد مون 

 ..ووفاة المغنية األرجنتينية مرسيدس سوسا

 تضاؤل فرص العثور على مزيد من الناجين في زلزال إندونيسيا

 زواج على  
  ورقة طالق !

 بررت افتتانها بمن يصغرونها في السن بهذه األسباب

 مادونا: الرجال في سني صلعاء
 عمان ـ يو.بــــي.آي: في واقعة    وبدناء وكثيرو الشكوى

غريبة قد تكون هــــي االولى من 
نوعها في االردن، قام رجل بتطليق 
زوجته في احملكمة الشرعية مبدينة 
السلط (شمال عمان) ثم عقد قرانه 

على اخرى في احملكمة نفسها.
  وبحســــب صحيفة «السبيل» 
امس قام الشــــاب (ح.م.ن) البالغ 
من العمر ٢٤ عاما بتطليق زوجته 
االولى امام القاضي الشرعي، وفي 
الوقت نفسه احضر معه عروسه 

الثانية ليعقد قرانه عليها.
  وبعد امتام اجــــراءات الطالق 
ومغــــادرة الزوجــــة االولى غرفة 
القاضي، طلب العريس من القاضي 
نفســــه عقد قرانه على العروس 

الثانية.
العريــــس دخــــل قاعة    وكان 
احملكمة صباحــــا بعد االتفاق مع 
الطرفني على الطالق والزواج، وقام 
بدفع رسوم معاملة الطالق والزواج 

في الوقت نفسه. 

 لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: أرجعت النجمة العاملية مادونا السبب 
في افتتانها برجال يصغرونها في الســـن، قائلة إن «الرجال في 

سني صلعاء وبدناء وشكاءون».
  ونقل تقرير إخباري امس عن «ملكة البوب» (٥١ عام) قولها، 
إن الرجال في ســـنها «عادة ما يكونون متزوجني أو مطلقني أو 
شـــكائني أو بدناء أو صلعاء»، مؤكدة أنها لن تســـمح للمعايير 

اخلاصة بها حول جاذبية الرجال بالتراجع قريبا.
  من ناحية أخرى، أوضحت مادونا املرتبطة حاليا بعارض االزياء 
البرازيلي جيسوس لوز (٢٢ عاما) الذي يصغرها بـ ٢٩ عاما، أن 

الشباب عادة ما يكونون «أكثر جرأة وتفتحا وحيوية».
  في الوقت نفســـه، أكدت النجمة الشقراء االم الربعة أبناء من 
بينهـــم اثنان بالتبني، أن جســـدها هو جزء ال يتجزأ من عملها، 
حيث قالت: «إذا لم أمتتع بجســـد رشيق فكيف لي أن أرقص في 

املسرح؟»!.
  يذكر أن مادونا كانت انفصلت العام املاضي عن زوجها ووالد 
ابنها روكو (ثمانية أعوام)، املخرج البريطاني جاي ريتشي (٤١ 

عاما)، وذلك بعد زواج استمر قرابة الثمانية أعوام.
  كما كانت النجمة الشـــهيرة مرتبطة من قبل باملمثل واملخرج 
األميركي شـــون بني احلائز مرتني جائزة االوســـكار (٤٩ عاما)، 

وانفصلت عنه عام ١٩٨٩ بعد زواج دام أربعة أعوام. 

 جوترسلوهـ  د.ب.أ: توفي رجل األعمال األملاني الشهير 
والذي ترأس مؤسسة برتلسمان اإلعالمية لسنوات عدة 

راينهارد مون السبت عن عمر ناهز ٨٨ عاما.
  وترأس مون مؤسسة برتلسلمان في الفترة بني عامي 
١٩٤٧ و١٩٨١ وجعل منها واحدة من أهم املؤسسات اإلعالمية 

في العالم.
  ويعتبر مون احد أهم رجال األعمال وأصحاب قصص 
النجاح فـــي أملانيا خالل فترة ما بعـــد احلرب العاملية 

الثانية.
  وقال رئيس مجلس إدارة املؤسســـة، جونتر تيلن 
تعقيبا على نبـــأ الوفاة: «فقدت أملانيـــا والعالم أجمع 
شخصية رائعة أثرت بشكل كبير في االقتصاد واملجتمع 

خالل فترة ما بعد احلرب».

 بوينــــس آيــــرس ـ د.ب.أ: أعلنت وكالــــة األنباء 
األرجنتينية امس نبأ وفاة املغنية األرجنتينية العاملية 
الشــــهيرة مرسيدس سوسا عن عمر يناهز ٧٤ عاما. 
وحققت سوسا شهرة عاملية واسعة منذ بداية ستينيات 

القرن املاضي من خالل أغنيات مثل «جارسياس آالبيدا» 
«الفونســــينا يلمار». وكانت سوسا تخضع للعالج 
منذ الشــــهر املاضي بسبب مشكالت في الكبد بيد ان 

حالتها ساءت بشكل كبير السبت املاضي. 

 بادانغـ  رويترز: نقبت فرق االنقاذ في مدينة بادانغ االندونيسية 
بني االنقاض امس في محاولة يائسة للعثور على مزيد من الناجني 
من زلزال مدمر تقول السلطات انه رمبا اوقع ثالثة آالف قتيل.

  وتوغل رجال االنقاذ بشكل اعمق في جزيرة سومطرة التي هزها 
الزلزال وعثروا على قرى بأكملها قد طمستها انهيارات ارضية 

وعلى ناجني مشردين يبحثون عن الطعام واملاء واملأوى.
  وقال ذو الفهم (٣٩ عامـــا) «انني الوحيد الذي بقيت، طفلي 

وزوجتي وحماتي كلهم ماتوا. انهم حتت التراب اآلن».
  وكان ٣٦ من افراد عائلته يزورونه في مناســـبة عندما اثار 
الزلزال انهيارا ارضيا في قرية كابالو كوتو قرب باريامان على 

بعد نحو ٤٠ كيلومترا شمالي بادانغ.
  وابلغت وزيرة الصحة االندونيسية سيتي فضيلة سوباري 
«رويتـــرز» بالهاتف ان تقديرات احلكومة لعدد القتلى قد تصل 
الـــى ثالثة آالف، مضيفة ان انتشـــار االمراض صار مبعث قلق 
خاصة في مدينة بادانغ، حيث تنبعث الروائح النتنة من اجلثث 

املتحللة من املباني املدمرة.
  وقالت: «نحاول انتشال الناس من حتت االنقاض موتى كانوا 
او احياء. نحاول مساعدة الناجني كي يظلوا على قيد احلياة. نركز 

حاليا على تقليل حاالت الوفاة بعد الزلزال القصى درجة».
  وفي مدينة بادانغ الســـاحلية التي يقطنها ٩٠٠ الف نســـمة 
وكانت في وقت من االوقات مركزا لتجارة التوابل، مازال رجال 
االنقاذ ينقبـــون بني املباني املنهارة بحثا عن ما يصل الى آالف 
االشخاص الذين مازالوا مدفونني. وقال عامل انقاذ بريطاني يدعى 
بيتـــر اولد من فريق «رابيد يو كيـــه» لالغاثة: «نقوم بعمليات 
التحقق االخيرة قبل ان نعلن انتهاء مرحلة االنقاذ. نعتقد اننا 
بصدد نهاية مرحلة االنقاذ. ال توجد فرصة تذكر في العثور على 

احياء. انها بداية تراجع اعمال االنقاذ». 

مؤكدا دعمه للجامعة. 
  وحتدث في رد أرسله للصحف واملواقع 
اإللكترونية عن إميانه «بعظم دور هذه 
اجلامعـــة وعظم األهداف التي أنشـــئت 
ألجلها». كذلك، تنصلت إدارة قناة «املجد» 
مـــن تبني كالم الشـــثري، فأكد الرئيس 
التنفيذي للقناة أحمد الصقر، في تصريح 
سابق لـ «العربية.نت»، أن احلديث «قاله 
الشيخ ولم تقله قناة املجد، وبالتالي كالمه 
ال يعبر عن رأيها». يشار إلى أن الشثري 
عضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
واإلفتاء، وأستاذ الفقه والشريعة في كلية 

الشريعة بالرياض. 

  دبي ـ العربية: قبل العاهل الســــعودي 
عبداهللا بن عبدالعزيز استقالة الشيخ سعد 
بن ناصر الشــــثري من منصبه كعضو في 
هيئة كبار العلماء باململكة، امس بناء على 

رغبة األخير.
  تأتي االستقالة بعد أيام من ظهور الشثري 
في قناة «املجــــد» التلفزيونية، في حديث 
انتقد فيه السماح باالختالط في جامعة امللك 
عبداهللا للعلوم والتقنية، مثيرا عاصفة من 

اجلدل في األوساط اإلعالمية السعودية.
  فخالل البرنامج، تلقى الشيخ سؤاال من 
مشاهد قطري عن االختالط في جامعة امللك 
عبداهللا، فرد الشثري باستفاضة، داعيا إلى 
منع االختالط في اجلامعة التي «أقيمت في 
بالد احلرمني»، كما دعا إلى تشــــكيل جلنة 
شرعية تتفقد منهج اجلامعة ومدى توافقها 
مع الشرع. إثرها، كتب رئيس حترير جريدة 
«الوطن» السعودية جمال خاشقجي مقاال 
انتقد فيه كالم الشثري، متهما قناة املجد التي 
استضافته بـ «فتح باب الفتنة والتشويش 
علــــى اجلامعــــة»، بعدها توالــــت املقاالت 
الصحافية الناقدة للشثري في عدد كبير من 
الصحف السعودية والعربية، معتبرين أن 
القناة والشيخ الشثري جتاهال الدور العلمي 
للجامعة وركزا على أمر آخر ليس ذا أهمية، 

«وهذا يقود للفتنة ضد اجلامعة».
  بعد احلملة العنيفة ضده، تراجع الشثري 
عن موقفه، واعتبر أن ما نقل على لســــانه 
حول االختالط تعرض للتحريف والتزوير، 

 دموع معبرة عن املأساة وفي اإلطار جثث بعض الضحايا              (رويترز)

 صحتك 

 المياه الطبيعية مصدر أمان واطمئنان
 ال حياة من دون ماء، هي أهم ســـائل في 
احلياة. يغطـــي املاء ثالثة اخمـــاس الكرة 
األرضية ويشكل ثالثة ارباع تركيبة جسم 
اإلنسان، فهو يشكل ٧٥٪ من دماغ اإلنسان 
و٨٢٪ من الدم، وهو من دون شـــك اساسي 
لبقائنا على قيد احلياة. لكن ماذا نعرف عن 

هذا السائل الثمني؟
  إذا كان شـــكل املاء فـــي الكوب ال يوحي 
باالطمئنان لنوعيته مثـــال، فإنه قادر على 
التسبب مبشـــاكل صحية، فاملاء هو املرتع 
األفضـــل لنمو انواع عديدة مـــن البكتيريا 
والطفيليات. واملاء هو ايضا اسهل طريقة لنقل 
معادن ثقيلة كالرصاص والنترات والرواسب 

والكلور الى جسم اإلنسان.
  وانطالقا من هذه احلقائق، ينصح باستهالك 
امليـــاه املعدنية الطبيعية املســـتخرجة من 
مصادر معترف بها في جوف االرض والتي 
ينبغي ان تكون خالية طبيعيا من امللوثات 
واالجسام الصغيرة، اضافة الى ثبات حتاليلها 
املعدنية وتوازنها الطبيعي املتناغم من حيث 
مكوناتها املعدنية وعملية تعقيمها مما يضمن 

صحة وسالمة املياه الطبيعية.
  من املؤسف ان عدم اهتمام املستهلكني مبا 
يشربون يشهد تزايدا، بل أكثر من ذلك، هم ال 
يعرفون شيئا عن العبوة التي يشربون منها 

والتي ميكن أن تشكل مصدر قلق آخر. 

 في دليل بريطاني يضم ٢٠ مدينة

 ٤ مدن لبنانية ضمن أقدم مدن العالم

 بيروت ـ أ.ش.أ: صدر حديثا دليل بريطاني 
عنوانه «أعظم مدن العالم» برزت فيه اربع مدن 
لبنانية هي صــــور، (٢٧٥٠ ق.م)، والتي كتب 
عنها في اإلجنيل: «صور، املدينة التاجية، حيث 
جتارهــــا أمراء»، وكذلك جبيــــل وصيدا (٤٠٠٠ 

ق.م)، وبيروت.
  وغالبيــــة املدن التي شــــملها الدليل تقع في 
الشرق، سواء كان الشرق األوسط أم في آسيا، 

كأفغانستان والهند.
  واستنادا الى صحيفة «التليغراف» اللندنية 

فقد عّدد الدليل ٢٠ مدينة هي األقدم في العالم، 
وتشمل أيضا، مدينة فاراناسي الهندية (١٠٠٠ 
ق.م)، علــــى الضفــــة الغربيــــة لنهــــر الغاجن؛ 
وكاديس اإلســــبانية (١١٠٠ ق.م)، على ضفاف 
اليونانية (١٤٠٠  احمليط األطلســــي، وتيبيس 
ق.م)؛ والرنــــكا القبرصية (١٤٠٠ ق.م)؛ وأثينا 
اليونانية (١٤٠٠ ق.م)، وأربيل العراقية (٢٣٠٠ 
ق.م)؛ وعنتاب التركية (٣٦٥٠ ق.م) على حدود 
ســــورية، وبلوفيتش البلغارية (٤٠٠٠ ق.م)؛ 

وكركوك العراقية (٢٢٠٠ ق.م). 

 مدينة صور اللبنانية 


