
39السبت 2 اكتوبر 2010  
 موسم جوائز نوبل ينطلق اإلثنين باإلعالن عن الفائز بجائزة الطب 

ســـتوكهولم ـ أ.ف.پ: يبدأ بعد غد في ستوكهولم 
موســـم جوائز نوبل للعام 2010 مع اإلعالن عن الفائز 
بجائزة الطب على ان تبلغ العملية ذروتها مع جائزة 
نوبل للســـالم التي شكل فوز الرئيس االميركي باراك 
اوبامـــا بها العام الفائت مفاجـــأة ضخمة ال يتوقع ان 
تتكرر هذا العام. وجائزة نوبل للسالم هي مع جائزة 
نوبـــل لآلداب األكثر انتظارا كل عـــام من بني اجلوائز 
التي تكرم أشخاصا حققوا اجنازات متميزة في مجاالت 
الطب والفيزياء والكيمياء واالقتصاد اضافة الى السالم 
واآلداب. والعام املاضي فاز الرئيس االميركي باراك اوباما 
بنوبل السالم ولم يكن قد مضى عام على دخوله البيت 
األبيض وكانت بالده تخوض نزاعني عسكريني في كل 

من العراق وافغانستان.
واثار هذا االختيار حفيظة الكثيرين وعاد على جلنة 

نوبل للسالم النرويجية بالكثير من االنتقادات.
ولكن هذا العام يتوقع ان يكون اجلدل حول الفائز 
بهذه اجلائزة اقل حدة بحســـب ما قال كريســـن بيرغ 
هاربفينكن، مدير معهد أبحاث السالم في اوسلو والذي 
يعتبر ان اختيار اوباما »كان له وقع القنبلة«. واضاف 
أمام الصحافيني هذا االسبوع »حدسي يقول ان اختيار 
الفائز هذا العام من قبل اللجنة سيكون اكثر تقليدية 

مما كان عليه األمر العام املاضي«.
وخالل السنوات املاضية كان هناك توجه لتوسيع 
نطاق الفائزين بهذه اجلائزة بحيث بات يشمل مجاالت 
مثل احلفاظ على البيئة ومكافحة التغير املناخي. وباملقابل 
فان املدافعني عن الالعنف ونزع األسلحة وحقوق اإلنسان 
والدميوقراطية يعتبرون مرشحني »تقليديني«. ويتعني 
على اللجنة النرويجيـــة ان تختار هذا العام بني 237 
مرشحا، وهو رقم قياســـي، ومن بني هؤالء منشقون 

صينيون ومخترعو االنترنت.
ولكن بيرغ هاربفيكن ال يعتقد ان احتمال فوز منشق 
صيني باجلائـــزة وارد هذا العام، وهـــو احتمال اثار 
حتذيرات شـــديدة من قبل بكني، بل يقول ان اجلائزة 
قد تذهب الى الناشـــطة األفغانية في مجال الدفاع عن 
حقوق اإلنسان السيما سمر او الى »صوت الدميوقراطية 
في بورما« وهي اذاعة تبث من اوسلو، او الى احملكمة 

اخلاصة بسيراليون.
وســـيعلن عن الفائز بنوبل الســـالم في 8 اكتوبر، 
في حني ســـيعلن عن الفائزين بنوبل الطب والفيزياء 
والكيمياء واآلداب واالقتصاد على التوالي في 4 و5 و6 
و7 و11 اكتوبر، في ســـتوكهولم مسقط رأس مؤسس 

اجلائزة الصناعي الفريد نوبل. شعار جائزة نوبل

جائزة »نوبل اي جي«

دينزل واشنطن

.. ودينزل يقدم الحفل الموسيقي الخاص بنوبل للسالم
أوسلو ـ يو.بي.آي: يقدم املمثل األميركي دينزل واشنطن احلفل املوسيقي السنوي الذي 

يكرم الفائز بجائزة نوبل للسالم في العاصمة النرويجية أوسلو في ديسمبر املقبل.
وأعلن القيمون على احلفل أن واشـــنطن الفائز بجائزتي أوسكار سيتولى تقدمي »احلفل 
املوســـيقي السنوي السابع عشـــر املرافق جلائزة نوبل للسالم يوم السبت 11 ديسمبر في 

أوسلو في النرويج«.
وأعرب أمني ســـر اللجنة النرويجية جلائزة نوبل غير الندســـتيد عن ســـروره لتقدمي 
واشنطن احلفل وقال إنه »السفير األمثل لهذا احلدث الذي يحتفل باملوسيقى ويضيء على 

املساهمات البارزة للفائزين بجائزة نوبل«.
وسيتم اإلعالن عن الفائز بجائزة نوبل للسالم يوم اجلمعة الثامن من أكتوبر اجلاري.

جورب فوق الحذاء وجهاز لجمع مخاط الحيتان 
كامبـــردج ـ يو.بي.آي: وزعـــت أمس األول جوائز 
»نوبل اي جي« التي كرمت اكتشافات علمية مضحكة 
مثـــل كيف يقي ارتداء اجلوارب فـــوق احلذاء الناس 
من االنزالق واثبات شـــركة »بي پي« أن الزيت واملاء 
يندمجان معا باإلضافة إلى اســـتخدام »األفعوانية« 

للشفاء من الربو وغيرها.
وذكرت وسائل إعالم أميركية أن باحثني من جامعة 
كتانيا في إيطاليا فازوا بجائزة اإلدارة إلثباتهم بطريقة 
حسابية كيف تصبح املؤسسات أكثر فاعلية في حال 
منحت ترقيات ملوظفيها عشوائيا وليس استنادا ملدى 

استحقاقهم.
وفاز بجائزة االقتصاد املديـــرون التنفيذيون في 
مصارف »غولدمان ســـاتش« و»اي اي جي« و»ليمان 
براذرز« وغيرها من املؤسسات املالية لتقدميهم سبال 
جديدة الستثمار املال لزيادة الكسب املادي واحلد من 

اخلطر املالي على االقتصاد العاملي.
ومن بني الفائزين بجائزة الكيمياء شركة »بريتش 

بيتروليوم« )بي پي( إلثباتها أن الزيت واملاء يندمجان معا 
في إشارة إلى التسرب النفطي في خليج املكسيك.

وفـــاز باحثون مـــن نيوزيلندا بجائـــزة الفيزياء 
ملالحظتهم أن األشـــخاص ينزلقون ويقعون بدرجة 
أقـــل على الطرق اجلليديـــة اذا ارتدوا جواربهم فوق 

أحذيتهم.
وفاز باحثون من جامعة »بريستول« في إجنلترا 
بجائزة البيولوجيا بعد حتديدهم اجلنس الذكري عند 

خفافيش الفاكهة.
ومن بني الفائزين باحثون استخدموا مروحيات يتم 
التحكم بها عن بعد جلمع مخاط احليتان الستخدامها في 
دراسة صحتها، وآخرون أثبتوا أن ركوب »األفعوانية« 

في مدينة املالهي يساعد على الشفاء من الربو.
وقدم رابحون سابقون في جوائز »نوبل« األصلية 

اجلوائز للفائزين في جامعة هارفرد.
وتهدف هـــذه اجلوائز إلـــى تكـــرمي االختراعات 

واالكتشافات املضحكة والتي تدفع إلى التفكير.

نوبل لالكتشافات العلمية المضحكة:

باريسـ  أ.ف.پ: كل شيء يسير بسرعة في 
عصر آالت احلساب العمالقة والتكنولوجيات 
اجلديدة، إال أن حركة »سلو« )بطء( ترى أنه 
من امللح جدا العمل علـــى إبطاء هذه الوتيرة 
وإال اصطدم العالم بحائط مسدود فيما يقول 
املدافعون عنها لوكالة »فرانس برس«، ان هذه 
احلركة على طريق التحول الى »ثورة ثقافية«. 
قبل عشـــرين عاما أبصرت احلركة النور في 
إيطاليا من خالل عالم االجتماع كارلو بيتريني 
ومنظمة »سلو فود« )الغذاء البطيء( التي تعتمد 
فلسفة الغذاء »اللذيذ والسليم والنظيف«. أتى 
ذلك كرد فعل على الوجبات الســـريعة التي ال 
حتمل أي قيمة غذائية ملستهلكها. وقد ألهمت 

احلركة أطرافا أخرى في العالم.
وتكثر عناوين احلركة الفرعية التي تطالب 
جميعها بالتمهل لصالح كوكب األرض وصالح 
اإلنســـان، فنجد: »سلو ســـيتيز« )االستمتاع 
بالعيش في املدن(.. »سلو بروداكشن« )اإلنتاج 
املستدام(.. »سلو ماني« )االستثمار في احمللي 
والعضوي(.. »ســـلو بارينتينغ« )تخصيص 

وقت كاف لألطفال(.. إلخ.
فـــي أوروبا، عديدة هـــي املؤلفات حول ما 
تخلفه السرعة من أضرار. فيقول الفيلسوف 
األملاني هارمتوت روزا: »إن السرعة التي ساعدت 
العالم على بلوغ احلداثة قبل قرنني، هي التي 
تدفعه اليوم باجتاه الهاوية على االرجح. فقد 
مت بلوغ احلدود التي يستطيع اإلنسان حتملها 
على الصعيد الفردي كما على الصعيدين البيئي 

والسياســـي. ونحن ال نتحرك بسرعة بهدف 
حتسني األمور وإمنا للحفاظ على حالها وحفظ 

النظام االجتماعي«.
وتتضاعف أعداد مناصري البطء كما أيام 

»االستراحات« احليوية حول العالم.
ويقدر مكتب »داتامونيتور« االستشاري في 
لندن عدد األشخاص املستعدين للتخلي عن بعض 
من قدراتهم الشرائية في مقابل مزيد من الوقت 

املتاح، بأكثر من 20 مليونا في العام 2010.
من جهته يروج نادي »ســـلوث كلوب« في 
اليابان السلوب حياة أكثر هدوءا في بلد تعني فيه 

كلمة »كاروتشي« »املوت نتيجة اإلجهاد«.
أما »جمعية إبطاء الوقت« النمســـاوية في 
كالغنفورت فهي جتمع أعضاءها ســـنويا في 
»مؤمتر بطيء«، بينما تدعو »أنبالغ تشالينج« 
في الواليات املتحدة إلـــى »قطع االتصال« أو 
»االنفصـــال« بشـــكل منتظم )عـــن الهواتف 

واحلواسيب وأجهزة التلفزيون(.
ولعل األمر يعتبر دون شك جناحا الن فلسفة 
»ســـلو« تهتم قبل كل شيء مبفهوم عاملي هو: 

السعادة.
ويختصر كارل أونوريـــه األمر قائال »هي 
ليســـت حربا في وجه الســـرعة، وإمنا عملية 
إدراك. هي احلاجة احلتمية الستعادة اإليقاع 
السليم على كل األصعدة حتى ال يقضي املرء 

حياته راكضا ليلحق بها«.
وأونوريه هو مؤلف »ليلوج دو ال النتور« 
)مديح البطء( الذي ترجم إلى أكثر من ثالثني 

لغـــة. يضيف »نحن على مفترق تاريخي فهذا 
التعبير ـ املفهوم )ســـلو( الذي لم يكن يؤدي 
إلى الكثير في العام 2004 خالل طرحه للبحث 
على محرك »غوغل« وهـــو يحولنا اليوم إلى 

صفحات ومواقع إلكترونية كثيرة«.
أما جان ليريتيه رئيس »سلو فود« فرنسا 
فيرى أن »منط االستهالك يتغير جذريا اليوم. 
فالناس ملوا من قضاء حياتهم في زحمات السير 
وجر العربات في املتاجر الكبرى. لكن هذا التحول 

بحاجة إلى عقود عدة ليتحقق«.
ويعود أونوريه ليقول »حتى في الهند التي 
بلغتها الرأسمالية النفاثة، فإننا نسجل نقاشات 
حول مخاطر السرعة إذ ان الناس غير راضني 

لفقدان الروابط العائلية وإهمال ذويهم..«.
وثمة أشـــكال غير متوقعة تدخل في إطار 
عملية اإلدراك تلك: فقد أعلن مسؤول لدى شركة 
»آي بي أم« للحواسيب والبرمجيات عن »البريد 
اإللكتروني البطيء )ســـلو إي ـ مايل( بهدف 
استخدام أقل وأفضل لعلب البريد اإللكترونية. 
كذلك فإن كاهنا منســـاويا من ڤيينا وعد بأنه 

سيبذل جهده »للوعظ بطريقة أبطأ«.
لكن التحرر من السرعة مير »بعالج إلزالة 
السموم« هو مبثابة عملية »فرز انتقائية« جماعية 
التكنولوجيات  وفردية فيما يخص استخدام 
اجلديدة التي خـــالل توليدها للتطور جتعلنا 
بسهولة »عبيدا مرتهنني« لها، بحسب باتريك 
فيفريه فيلســـوف وكاتب من أنصار العوملة 

البديلة.

ثورة » SLOW« تجتاح عالم عصر السرعة

11600 بريطاني في سن المائة في العام 2009 أشهر عالم فضاء عربي في وكالة »ناسا« يؤمن بالجن والعفاريت
لالعتقاد باجلــــن »ألن القرآن 
يحثنا علــــى التفكير والتأمل، 
وقد ذكــــر اجلن والعفريت في 
بعض السور واآليات، لذلك فأنا 
أؤمن بوجودهما إميانا قاطعا«، 

كما قال.
وعمــــا إذا التقى في حياته 
بواحد من قبائل اجلن أو بكائن 
»متعفرت« حني كان طفال في 
قريته »طــــوخ األقالم« حيث 
أبصر النور في 1938 مبحافظ 
الدقهلية، فنفى رؤيته ألحدها 
وقال: »كنا نســــمع في القرية 
عن أحدهــــم يزعم أحيانا بأنه 
رأى عفريتا قرب الترعة مثال، 
الليل بقربها  فنذهب ومنضي 
ونبقــــى ننتظر وننتظر حتى 
يغلبنا النعاس من دون أن نرى 
شيئا على اإلطالق«، على حد 

تعبيره.
وال يعــــرف د.الباز شــــيئا 
عن اجلــــن والعفاريــــت، وال 
عن الفرق بينهمــــا، لكنه كرر 
إميانه بوجودهما، وقال: »قد 
يتهمني البعض مبا يحلو له أن 
يتهمني، لكني متأكد من وجود 
هذه الكائنات في الكون. كما أن 
القرآن يحدثنا عنهما، فكيف أنكر 
وجودهما؟ هذا غير معقول«.

العربية.نت: قال  ـ  باريس 
عالم الفضاء املصري د.فاروق 
الباز إنه متأكد من وجود كائنات 
من اجلــــن والعفاريت تعيش 
بيننا ومعنــــا، لكنه ال يعرفها 
وال ميلك الدليل عليها ســــوى 
حسه العلمي النابع بدوره من 

إميانه الديني بوجودها.
وكانت »العربية.نت« اتصلت 
بالدكتور الباز لتسأله عن رأيه 
في كوكب أثار االهتمام العاملي 
على كل صعيد منذ مت اإلعالن 
يوم األربعاء املاضي عن اكتشافه 
كأول جــــرم ســــماوي خارج 
املجموعة الشمســــية »صالح 
للحياة« وشــــبيه املواصفات 

باألرض.
لكن احلديــــث عن الكوكب 
البعيد 195 تريليون كيلومتر 
عن األرض، أو 20 سنة ضوئية، 
اقتصــــر بعدها علــــى مفاجأة 
الدكتــــور الباز، وهي من عيار 
علمي ثقيــــل، ألن البعض قد 
يتهمه بالذهاب بعيدا أكثر مما 
ينبغي حني يعلن عن اعتقاده 
بوجــــود حقيقي لكائنات غير 

مرئية.
أما هو فقــــال: »هذا ال يهم. 
إنها موجودة بالتأكيد بالنسبة 

لي، وهذا هــــو إمياني، وأنا ال 
أعرفها وال أعرف أي شيء عنها، 
مع أنها تعيش بيننا ومعنا في 
الكون«، وفق تعبيره بالهاتف 
من مدينة بوســــطن في والية 
ماساشوستس األميركية، حيث 

يعمل ويقيم.
وذكر د.البــــاز، املوصوف 
بأشــــهر عالم عربي في وكالة 
الفضــــاء األميركية )ناســــا( 
التي تولى فيها مســــؤوليات 
مهمــــة طوال 43 ســــنة حصل 
خاللهــــا على جوائــــز علمية 
متنوعة، أن القرآن الكرمي هو 
ملهمه األساسي ودافعه األول 

..ولبنان سيكرم أكبر معمرة لديه عمرها 111 سنة

لندن ـ يو.بي.آي: تشير إحصاءات جديدة في 
بريطانيا إلى ارتفاع عدد األشخاص الذين يحتفلون 
بعيد ميالدهم املائة بشكل أكبر من أي وقت مضى 
حيث وصل خالل العام 2009 إلى 11600 شخص. 
ونقلت وكالة »برس اسوسييشن« البريطانية عن 
املكتب الوطني لإلحصـــاءات أن بريطانيا قدرت 
تضاعف عدد من يبلغون سن املائة أربع مرات منذ 

العام 1981 ليصلوا إلى 11600 في العام 2009.
ومن املتوقع أن يصل العدد إلى 87900 بحلول 
العام 2034. وقال املكتب إن ارتفاع عدد من يتخطون 
املائة في البالد يعود إلى حتســـن العالج الطبي 

ومستويات املعيشة واملأوى ملن تتراوح أعمارهم 
بني 80 و100 عام. وقال مدير املؤسســـة اخليرية 
»ايج يو كيه« ميشال ميتشل إن »العدد املتنامي 
للمئويني أمـــر يدعو لالحتفال.. لكن زيادة فترة 
احلياة وحدها ليست مقياسا للتقدم احلقيقي ألن 
الناس ال يريدون بكل بســـاطة العيش أطول بل 
العيش بشكل أفضل«. وأضاف أنه يجب احلد من 
اعتبار املسنني مواطنني من الفئة الثانية وبناء عالم 
مزدهر لهم. وقال »إن منو الفئة العمرية املسنة 
تعني حتديات لصناع السياسة فيما يخص متويل 

اخلدمات التي يعتمد عليها املجتمع املسن«.

العراق يستعد الستقبال هواة القنص
األنبار )العراق(ـ  د.ب.أ: أنهت جهات عراقية مختصة استعداداتها 
الستقبال السياح العرب واألجانب من بلدان اخلليج واألردن وسورية 
وجنسيات أجنبية الراغبني بزيارة البادية الغربية في العراق لصيد 

الصقور والغزالن وحتديدا هواة القنص بالطيور.
وذكرت جهات حكومية وشعبية مسؤولة عن مناطق صيد الصقور 
)الطيـــر احلر( والغزالن، أن »بادية العراق الغربية التي تكثر فيها 
الصقور من أنواع احلر والشـــاهني والغزالن أصبحت مناطق جذب 
للسياح العرب واألجانب منذ وقت طويل، وان الزيارات تبدأ مطلع 

أكتوبر اجلاري وتستمر حتى مطلع العام املقبل«.
وذكرت جمعية »هواة صيد الصقور« في بادية العراق الغربية أن 
»العام احلالي يحمل مؤشرات جيدة على عودة هواة الصيد مقارنة 

بالعام املاضي الذي شهد إقباال ضعيفا«.
وقالت اجلمعية إن »الطير احلر يتمركز في بادية العراق الغربية 
ضمن محافظة األنبار على احلدود الشـــرقية مع األردن وســـورية 

وصوال حلدود السعودية الشمالية«.
وذكر رعد الدليمي عضو جمعية هواة الصيد لـ »د.ب.أ« أن »العام 
احلالي يحمل مؤشـــرات جيدة على عودة حركة الســـياح األجانب 
وهواة صيد صقور الشـــاهني واحلر التي توجد في البادية الغربية 

من العراق«.
وأضاف أن »وزارة الداخلية وضعت تعليمات وضوابط ملمارسة 
عملية الصيد واملواقع املســـموح فيها بالصيد وأماكن إقامة وتنقل 
الصيادين والوفود السياحية وان الصيادين العرب من قطر والسعودية 
واالمارات واالردن وسورية زاروا البادية خالل العام املاضي وأقاموا 
في مخيمات ألكثر من شهرين ملمارسة صيد الصقور باالضافة الى 

الغزالن«.
وتكثر في الباديـــة الغربية من العراق وخاصة مناطق النخيب 
واالنبارية والشامية والرطبة أنواع فريدة من الصقور )احلر والشاهني( 
تأتي في هذا املوسم من الهند وباكستان وأفغانستان وحتى من دول 

غربية منها املانيا وفرنسا الى بادية العراق الغربية.

ـ يو.بــــي.آي: أعلن  بيروت 
الشــــؤون االجتماعية  وزيــــر 
اللبناني سليم الصايغ امس انه 
سيتم قريبا تكرمي أكبر معمرة 
في لبنان قال انها جتاوزت الـ 

111 عاما.
وجاء كالم الصايغ بصفته 
رئيسا للهيئة الوطنية الدائمة 
لرعاية شؤون املسنني في مؤمتر 
صحافي إحياء ليومي املســـن 
العربي والعاملي بعدما قرر لبنان 

االحتفـــال بهما هذا العام حتت 
شعار »لكبارنا حق علينا«.

وكشف الصايغ عن احتفال 
ســـيقام في منطقة عكار شمال 
لبنان قريبا تكرميا ألكبر معمرة 
في لبنـــان جتاوزت الـ 111 عاما 
ولها 400 ابن وحفيد وحفيدة.

وحـــذر الوزيـــر اللبنانـــي 
من ان الشـــيخوخة في لبنان 
ستواجه حتديات كبرى. وقال 
إن شيخوخة السكان باتت حقيقة 

قائمة في لبنان.
وأضـــاف »إذا ما نظرنا إلى 
الدميوغرافي احلاصل  التحول 
والى أعداد املســـنني اآلخذ في 
التزايد الذي بلغ في العام 2007 
حوالي 9.7% من عدد الســـكان 
املقيمـــني وإذا مـــا نظرنـــا إلى 
النقص الفادح في نظم احلماية 
االجتماعية فالبد أن نتوقع أن 
شيخوخة السكان في مجتمعنا 
سوف تواجه حتديات كبرى«.

د.فاروق الباز


