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الفائزون بجائزة نوبل للسالم منذ عام 1980 
فيما يلي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسالم من 2009 

حتى 1980:
2009: الرئيس األميركي باراك أوباما جلهوده في »ترسيخ 

الديبلوماسية الدولية والتعاون بني الشعوب«.
2008:  الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري جلهوده 

من اجل السالم من ناميبيا إلى كوسوڤو.
2007: آل غور نائب الرئيس األميركي األس���بق والهيئة 

احلكومية الدولية باألمم املتحدة املعنية بتغير املناخ.
2006: االقتصادي البنغال���ي محمد يونس وبنك جرامني 

الذي أسسه جلهودهما في مكافحة الفقر.
2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام محمد 

البرادعي من مصر.
2004: عاملة البيئة الكينية واجناري ماتاي.

2003: احملامية االيرانية النشطة في مجال حقوق اإلنسان 
شيرين عبادي.

2002: الرئيس األميركي االسبق جيمي كارتر.
2001: األمم املتحدة وأمينها العام كوفي عنان.

2000: الرئيس الكوري اجلنوبي كيم داي � جوجن.
1999: منظمة أطباء بال حدود اخليرية املعنية باملساعدات 

الطبية.
1998: السياس���يان االيرلندي���ان جون هي���وم وديڤيد 

ترميبل.
1997: احلملة الدولية حلظر األلغام ومنس���قتها جودي 

وليامز.
1996: االسقفان الكاثوليكيان كارلوس بيلو وخوسيه راموس 

أورتا املدافعان عن حقوق االنسان في تيمور الشرقية.
1995: العالم املخضرم املناهض لألنشطة النووية جوزيف 

روتبالت ومنظمته بوجواش.
1994: رئيس الوزراء االس���رائيلي اسحق رابني ووزير 
اخلارجية شمعون بيريس ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

ياسر عرفات.
1993: زعيم املؤمتر الوطني االفريقي نيلس���ون مانديال 

ورئيس جنوب أفريقيا فريدريك دو كليرك.
1992: املدافعة اجلواتيمالية عن حقوق ش���عوب أميركا 

االصليني ريجوبرتا مينشو.
1991: زعيمة املعارضة احملتجزة في ميامنار أوجن س���ان 

سو كي.
1990: الرئيس السوفييتي ميخائيل جورباتشوف.

1989: الدالي الما الزعيم الروحي والسياسي للتبت.
1988: قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة.

1987: رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس الذي أشرف على 
وضع خطة سالم لقارة أميركا الوسطى.

1986: الكاتب اليهودي والنشط في مجال حقوق االنسان 
ايلي فيزل.

1985: مجموع���ة »أطباء دوليون م���ن أجل حظر احلرب 
النووية« بقيادة يفجيني تشازوف من االحتاد السوفييتي 

وبرنارد لون من الواليات املتحدة.
1984: ديزموند توتو رئيس أساقفة الكنيسة االجنيلية 
ف���ي جنوب أفريقيا النش���ط ف���ي مجال مكافح���ة التمييز 

العنصري.
1983: ليخ فاونس���ا زعيم احتاد نقابات العمال املستقلة 

)تضامن( في پولندا.
1982: اقتسمها كل من وزيرة نزع االسلحة السويدية ألفا 
ميردال والديبلوماسي املكسيكي ووزير اخلارجية السابق 

ألفونسو جارسيا روبليس.
1981: مكتب مفوضية االمم املتحدة لالجئني.

1980: الناش���ط االرجنتيني في مجال حقوق االنس���ان 
أدولفو بيريز اسكيفيل. 

الرئيس األميركي باراك أوبامافي لقاء رسمي مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزيباراك أوباما وزوجته مع امللكة اليزابيث

استقبل نبأ فوزه بتواضع قائالً: ال أستحقها

فوز أوباما بـ »نوبل للسالم«
 لـ »منحه العالم  أماًل في مستقبل أفضل« 

� وكاالت: فاز  عواص����م 
الرئي����س األميرك����ي باراك 
أوباما بجائزة نوبل للسالم 
أمس ملنحه العالم »أمال في 
مستقبل أفضل« من خالل 
عمله من أجل السالم ودعوته 
العاملي  خلفض املخ����زون 

لألسلحة النووية.
ليصبح بهذا الفوز أوباما 
رابع رئي����س أميركي يفوز 
بجائزة نوبل للسالم فمن 
قبله ف����از باجلائزة كل من 
الرؤساء تيودور روزفلت في 
العام 1906 وودرو ويلسون 
في العام 1919 وجيمي كارتر 

في العام 2002.
فيما أعربت أسرة الرئيس 
األميركي باراك أوباما في كينيا 
عن شعورها بالفخر لفوزه 
بجائزة نوبل للس���الم لعام 
2009، اعلن الرئيس االميركي 
باراك اوباما امس انه يتلقى 
اع���الن فوزه بجائ���زة نوبل 
للس���الم ب� »تواضع كبير«، 
معتبرا انه ال يس���تحق هذه 

اجلائزة مقارن���ة بالفائزين 
السابقني بها.

التكرمي  أنه قبل  وأضاف 
كدع���وة للدول ك���ي تتحرك 
ملواجهة حتديات القرن احلادي 

والعشرين.
وق���ال أوباما للصحافيني 
في حديق���ة بالبيت األبيض 
»فوجئت وأش���عر بامتنان 

عميق لقرار جلنة نوبل«.
وأض���اف »ال أنظ���ر إليه 
)الق���رار( على أن���ه اعتراف 
باجن���ازات حققته���ا وإمنا 
كتأكيد لقي���ادة أميركية من 
أجل طموح���ات يتطلع إليها 

الناس في أرجاء العالم«.
وأشادت اللجنة النرويجية 
التي متنح جائزة نوبل بأوباما 
العادية في  »جلهوده غي���ر 
تعزيز الديبلوماسية الدولية 

والتعاون بني الشعوب«.
وكان أوبام����ا دعا لنزع 
الس����الح كم����ا عم����ل على 
اس����تئناف عملية الس����الم 
املتعثرة في الشرق األوسط 

الطموح، لم يحقق  الدولي 
انفراجة في  أوباما بعد أي 
الشرق األوسط أو برنامج 
الن����ووي ويواجه  اي����ران 
خي����ارات صعب����ة فيم����ا 
يتعلق ب����إدارة احلرب في 

افغانستان.
والش����هر املاضي رأس 
أوبام����ا اجتماع����ا تاريخيا 
ملجلس األمن وافق بإجماع 
اآلراء عل����ى ق����رار أعدت����ه 
املتح����دة يدعو  الوالي����ات 
الدول النووية للتخلي عن 

ترساناتها.
كم����ا أن أوبام����ا يعتبر 
ثالث عضو بارز في احلزب 
الدميوقراط����ي األميرك����ي 
يحصل عل����ى جائزة نوبل 
الس����نوات  للس����الم خالل 
العش����ر املاضية بعد فوز 
نائ����ب الرئي����س األميركي 
االس����بق آل غور باجلائزة 
ع����ام 2007 مناصف����ة مع 
جلنة املن����اخ التابعة األمم 
املتحدة والرئيس االس����بق 

جيم����ي كارتر الذي فاز بها 
عام 2002.

أوباما  وفور إعالن فوز 
باجلائ����زة، أعل����ن اح����د 
مستشاري الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد ان منح 
اوباما جائزة نوبل للسالم 
يجب ان يحث����ه على انهاء 
الظلم في العالم. كما نددت 
طالبان األفغاني����ة بفوزه 
باجلائزة مذكرة على لسان 
متحدث باس����مها بأن باراك 
أوباما سيبت قريبا في مسألة 
إرسال تعزيزات عسكرية إلى 

أفغانستان.
وفيما ت���واردت برقيات 
التهنئة من رؤس���اء غربيني 
وعرب عل���ى الرئيس أوباما 
تهنئه بالفوز باجلائزة، حيث 
وص���ف الرئيس الفرنس���ي 
نيكوال ساركوزي فوز أوباما 
بأنه ميث���ل عودة أميركا الى 
انتقدت  الش���عوب،  قل���وب 
أصوات في الشرق األوسط 
وأفغانستان منحه اجلائزة.

شعوبه األمل في مستقبل 
أفضل كما فعل أوباما«.

وفاز أوبام����ا باجلائزة 
بعد أقل من تس����عة شهور 

من توليه الرئاسة.
وبالرغم من جدول أعماله 

سـاركوزي: الفوز بمثابـة عودة للواليـات المتحـدة األميركية إلى قلوب الشـعوب
إيران: الجائزة البد أن تحثه على إنهاء الظلم في العالم.. وطالبان: يستحق نوبل للعنف

غيرة النساء تحصد ضحية جديدة بالسعودية مخبأ آل كابوني يباع بـ 2.6 مليون دوالر

كنيسة بريطانية تخفض موسيقاها 
بعد شكوى مسلم من ضجيجها

ممنوع العزف أكثر من 20 دقيقة

اإلفراج عن سعودي محكوم بالقصاص
عقب شفاعة خادم الحرمين

دبي �  سي.إن .إن: بعد ضحايا حريق »اجلهراء«، 
امتدت غيرة النس���اء لتطول ضحية جديدة في 
الس���عودية، بعدما أقدمت زوجة غاضبة على 
اقتحام حفلة زفاف زوجها، وسكب مادة مشوهة 

على »ضرتها« العروس اجلديدة.
وقد اس���تعانت الس���يدة »بأمها واثنتني من 
شقيقاتها لالنتقام من زوجها الذي قرر الزواج 
بأخرى، وقمن باقتحام صالة العرس، في مدينة 

الدمام وس���كب مادة سائلة على العروس التي 
كانت حتتفل بزفافها«، وفقا ملا أوردته صحيفة 

»الوطن« السعودية في عددها امس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها 
قولها إن »اجلهات األمنية تلقت بالغا منتصف ليلة 
األربعاء عن اقتحام 4 نس���اء قاعة عرس في غرب 
الدمام ومحاولتهن االعتداء على عروس وهي جتلس 

في مقصورة القاعة التي كانت تعج باملدعوات«.

أوكلي����ر � يو.ب����ي.آي: لم يلق 
املزاد العلن����ي لبيع مخبأ رئيس 
العصابات الشهير آل كابوني في 
شمال ويسكونس����ن إقباال كبيرا 
فوحده مصرف »شيبوا فالي« هو 
الذي تقدم بعرض لشرائه مقابل 

2.6 مليون دوالر.
وأفادت محطة »دبليو كيو أو 
دبليو« التلفزيونية األميركية ان 
50 شخصا شاركوا في املزاد الذي 
لم يدم أكثر من بضع دقائق وصب 
في مصلحة »ش����يبوا فالي« الذي 

دفع 2.6 مليون دوالر.
يشار إلى ان املخبأ في مقاطعة 
س����اور األميركية وهو مؤلف من 
طبقتني، وهو مبني على أرض تزيد 
مساحتها عن 1618742 مترا مربعا 

وفيها بحيرة خاصة مس����احتها 
149733 مترا مربعا.

وامتلكت عائلة كابوني املكان 
في عشرينيات وثالثينيات القرن 
العشرين قبل أن تشتريه عائلة 
غي هيوس����ن في اخلمس����ينيات 
العائلة »ذي  واستخدمتها شركة 
هايدآوت« كمركز س����ياحي يضم 
مطعم����ا وحانة إل����ى أن حجزها 
املصرف في أبريل املاضي وبلغت 
التوقع����ات ان يباع العقار ب� 3.7 
ماليني دوالر. ولم يكشف املصرف 
الفائز باملزاد ما سيفعله باملكان ولكن 
السياحة في ويسكونسن  وزارة 
تؤكد انه مازال يستحق ان يكون 

مقصدا سياحيا.
يش����ار إلى ان آل كابوني قاد 

عصابات جرائم التهريب والغش 
في اخلمور وغيرها من األنشطة 
غير القانونية وأبرزها التخطيط 

للمذابح في 1920 و1930.
وبدأ كابوني من بروكلني قبل أن 
ينتقل إلى شيكاغو ويصبح رئيسا 
ملنظمة إجرامية عرفت باسم »سالح 
فرسان شيكاغو« ومع انه لم يدن 
أبدا بتهمة االبتزاز إال ان حياته في 
عالم اجلرمية انتهت في العام 1931 
عندما اتهمته احلكومة االحتادية 
األميركية وأدانته بتهمة التهرب من 

دفع الضرائب على الدخل.
وخرج كابوني من السجن لكن 
صحته تدهورت بش����كل ملحوظ 
وأصي����ب بس����كتة دماغية اودت 

بحياته في يناير 1947.

لندن � يو.بي.آي: أمرت الس���لطات المحلية 
في بريطانيا كنيسة بتخفيض عدد المرات التي 
تعزف فيها الموسيقى أثناء صلوات أيام األحد 
بعد أن اش���تكى مس���لم يقيم بالقرب منها من 

الضجيج.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف ان الكنيسة 
الواقعة في منطقة وولثمس���تو شرق لندن ال 
تستطيع اآلن عزف الموسيقى أكثر من 20 دقيقة 
أيام األحد بعد أن أصدرت لها السلطات المحلية 

أمرا بتخفيض الضجيج.
وأضافت أن الكنيسة اشتكت من أن االجراء 
الذي اتخذته بحقها بلدية وولثمستو ساهم في 
إبعاد نحو ثالثة أرباع المصلين الذين يترددون 

عليها.
ونس���بت إلى القس دوني أوديتوينبو )55 

عام���ا( قوله »إن عدد المصلين الذين يترددون 
على الكنس���ية انخفض من 100 إلى 30 شخصا 
بسبب هذا اإلجراء والذي أثر على حياة الكنيسة 

بالكامل«.
وأضاف���ت أوديتوينب���و »ان معظم الناس 
يترددون على الكنيسة لترديد الترانيم الدينية 
لكنهم يس���تطيعون ممارسة ذلك اآلن ونحن ال 
نري���د أن نكون مصدر ازعاج للجيران، وكل ما 
نريد أن نفعله هو أن نستخدم الكنيسة كمكان 

للعبادة«.
وأشارت الصحيفة إلى أن رجال مسلما يدعى 
بهاء الدين اش���تكى للبلدية م���ن أن الضجيج 
المنبعث من موسيقى الكنيسة جعله غير قادر 
على اس���تخدام حديقة منزله أيام األحد وأقلق 

راحة طفلته البالغة من العمر عاما واحدا.

دبي � العربية.نت: أفرج عن 
الشاب السعودي أحمد السفياني 
احملكوم عليه بالقصاص، والذي 
ُعفي عنه في رمضان املاضي بعد 
تدخل عدد من مش���ايخ القبائل 
وتوجت اجلهود بشفاعة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وقد تواجد والد الشاب مساعي 
السفياني، ورئيس مركز ثقيف 
عمر السفياني احد الناشطني في 
عملية حتقي���ق العفو، في مقر 
س���جون الطائف اخلميس، ومت 

انهاء اجراءات االفراج.
واكد مساعد السفياني بالغ 
سعادته بخروج ابنه، شاكرا كل 
من كان له دور في حتقيق العفو، 
وعلى رأس���هم خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني الذي كللت شفاعته 

اجلهود بالنجاح.
وأعرب الش���اب املفرج عنه 
عن ش���كره هلل بعد ان كتب له 
حياة جديدة، مضيفا ان فرحته 
وسروره بخروجه من السجن ال 
توصف واعتبر ان هذا اليوم يوم 
ميالد جديد بالنس���بة له، وقدم 

الشكر ملن عفا عنه، وكل من كان 
له دور في حتقيق العفو.

الش���اب السفياني  ان  يذكر 
كان ينتظر القصاص على واقعة 
خالف نشب بينه وبني عدد من 
األشخاص من املجاورين ملنزله 
بعد خروجه من املسجد، حيث 
تطور اخلالف الى مشاجرة سدد 
خاللها أحمد طعنة إلى قدم املجني 

عليه فظل ين���زف إلى ان فارق 
احلياة.

وأودع السفياني السجن في 
حينها وحك���م عليه بالقصاص 
بعد النظر في قضيته ش���رعا، 
وبعد مس���اع ووساطات شارك 
فيها مش���ايخ قبائل من قريش 
وحرب وبل���ي واحلويطات، مت 

اطالق سراحه.

الشاب السعودي )وسط( حلظة إطالق سراحه

صحتك

الڤيتامين »ب« ال يخفض 
اإلصابة بأمراض القلب

ڤنزوي����ال � يو.بي.آي: أظهرت نتائ����ج بحث أجراه 
مختصون ڤنزويليون أن تناول الڤيتامني »ب« ال يحول 
دون اإلصابة بأمراض القلب ما يخالف االعتقاد الذي ساد 
سابقا. وقال املعد الرئيسي للبحث أرتورو مارتي كارفاجال 
من ش����بكة »إيبيرو أنيريكان كوش����ران« في فالنسيا 
بڤنزويال انه فيما تردد ان الفيتامني »ب« قد يس����اعد 
في تنظيم معدالت احلمض االميني »هوموسيستني« 
وبالتالي يقلص من مخاط����ر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية والوف����اة إال ان »مراجعتنا لتجارب 
شملت 24210 أشخاص لم جتد أي دليل يدعم ان تناول 
هذا الڤيتامني يقلص هذه األخطار«. وقال مارتي كارفاجال 
في بيان »رغم اننا لم جند أي تأثير إيجابي إال ان هذه 
الدراس����ات مهمة جدا لتحديد العوامل التي تؤثر على 

خطر تطور أمراض القلب واملوت بسببها«.

صبي في الثامنة يطعن زميلته
بسكين ألنها لم تعطه طعامها

 سينسيناتي � يو.بي. آي: تبحث الشرطة في مدينة سينسيناتي 
األميركية عن صبي في الثامن����ة من العمر أقدم على طعن تلميذة 

معه في إحدى املدارس ألنها لم تعطه وجبة غدائها.
وأفادت صحيفة »سينسيناتي إنكوايرر« األميركية بأن الصبي 
الذي لم يتم اكتشاف هويته طعن التلميذة في الصف األول بسكني 

مطبخ ألنها رفضت التخلي عن وجبة غداء طلبها منها.
وقالت الش����رطة ومسؤولو املدرس����ة ان الفتاة أصيبت بجرح 

Z.»سطحي خالل احلادث في أكادميية »وودوارد بايديا
واتصلت والدة التلميذة بالشرطة وأبلغت عن احلادث، فانطلقت 

عملية بحث عن املتهم الصغير الذي لم تتعرف عليه الضحية.
وقال مسؤولو املدرسة للصحيفة ان الصبي قد يكون من الصف 
األول أو الثاني ألن التلميذين يتشاركان فترة الغداء والراحة نفسها. 
وقالت املتحدثة باسم املدارس الرسمية في املدينة جانيت والش »من 
الواضح انه حادث بسيط وإمنا مثير لالرتباك، وفي هذه املرحلة ما 

ستفعله املدرسة هو العمل مع الشرطة حملاولة حتديد التلميذ«.

أوقظ من نومه ليتلقى »بتواضع« 
نبأ فوزه بالجائزة

واشنطنـ  أ.ف.پ: اعلن مسؤول في االدارة االميركية 
ــى »بتواضع« خبر فوزه  ــس باراك اوباما تلق ان الرئي
ــالم، موضحا ان الرئيس كان نائما  بجائزة نوبل للس

عندما ايقظه املتحدث باسمه ليزف له النبأ.
واشار املسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته الى 
ان روبرت جيبس املتحدث باسم اوباما اتصل بالبيت 
ــس وينام، وأيقظه من نومه  االبيض حيث يقيم الرئي
قبيل الساعة 06:00 بالتوقيت احمللي، اي بعيد اقل من 

ساعة على اعالن اخلبر في اوسلو.

أنقرة � يو.بي.آي: ضاقت الس���بل 
والترمل بالتركي عمر سويسال البالغ 
من العمر 96 عاما فقصد وزير الزراعة 
املالية  إيكير طالبا مس���اعدته  مهدي 
ليمضي ما تبقى من حياته..متزوجا.

وذكرت وكال���ة أنباء األناضول أن 
سويسال اقترب من الوزير إيكير عندما 

كان يش���ارك في إطالق موسم حصاد 
األرز مبقاطعة كانكيري وسط األناضول 
وافتتاح مصنعني جديدين فيها طالبا 
منه املس���اعدة املالية. وقال سويسال 
للوزير »أنا في السادسة والتسعني.. 
توفيت زوجتي وكل ما أحتاجه هو 500 
ليرة )حوالي 342 دوالرا( هل ميكنك 

تأمني هذا املبلغ لي ألمتكن من الزواج.. 
رجاء ساعدني«.

وبعدما علم الوزير أن الرجل هو عم 
عمدة كيزيليرماك باياك سويسال أجابه 
»أعد بإعطائ���ك 500 ليرة إن تزوجت 
فعال« فما كان من العجوز إال أن غادر 

املكان شاكرا.

تسعيني يطلب مساعدة وزير الزراعة ليتزوج 

من����ذ تولي����ه منصبه في 
يناير.

وقالت اللجنة في حيثيات 
اجلائزة »من النادر جدا أن 
جتد ش����خصا متكن من أن 
يجذب انتباه العالم ومينح 


