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ســــتوكهولم ـ أ.ف.پ: ترجح توقعات هذه السنة جلائزة نوبل 
لالداب ان تكلل هذه اجلائزة غدا شاعرة افريقية غير ان كل االحتماالت 

االخرى تبقى واردة الى ان يعلن اسم الفائز او الفائزة.
وكما في كل ســــنة في مثل هذا املوسم تسري ترجيحات شتى 
بشــــأن جائزة نوبل لالداب سعيا لتحديد مالمح الفائز بها في ظل 
استحالة كشــــف اسمه نظرا للســــرية املطبقة احمليطة باملداوالت 
في ســــتوكهولم. وتستند الترجيحات بكل بســــاطة الى معطيات 
اجلوائز في السنوات املاضية، وهي تشير الى ان اوروبا هي القارة 
التي حــــازت اكبر عدد من جوائز نوبل، وان هذه اجلوائز املرموقة 
اهملت النســــاء حتى اآلن وان الشعر غير ممثل بشكل مناسب بني 
الفائزين، فضال عن ان االكادميية السويدية تبدي ميال الى االعمال 
االدبية امللتزمة سياسيا. واالستنتاج املنطقي هو ان اجلزائرية آسيا 
جبار ســــتكون الفائزة هذه السنة. وان كان اسم هذه االديبة التي 
اصدرت الى جانب روايات كثيرة مجموعة شعرية بعنوان »قصائد 
للجزائر الســــعيدة«، يرد بانتظام في قوائم املرشحني، اال انها هذه 
الســــنة ســــتنال اجلائزة حتما على ما بيدو. اال ان آسيا جبار التي 
ورثت مقعد جورج فيديل في االكادميية الفرنسية عام 2005، تكتب 

بالفرنسية، وقد منحت جائزة نوبل لالداب الى فرنسي هو جان ماري غوستاف لو كليزيو 
منذ وقت غير بعيد عــــام 2008. ويتبني هنا ان معرض الكتاب في غوتيبورغ الذي جرى 
بني 23 و26 سبتمبر كان مخصصا هذه السنة الفريقيا. وتقول املديرة االعالمية للمعرض 

بيرغيتا ياكوبسون ايكبلوم لفرانس برس »الحظنا اهتماما كبيرا 
جدا باملواضيع االفريقية، وبالتالي قد يكون الفائز كاتبا افريقيا«. 
وتضيف »دعونا هذه السنة )الصومالي( نور الدين فرح و)الكيني( 
نغوغي وا تيونغو وكليهما ميكن ان يفوز باجلائزة«، مشيرة الى 
ان »جميع اعضاء االكادميية يزورون كل سنة معرض غوتيبورغ«. 
وتتوقع دار البرت بونيير للنشــــر السويدية »مفاجأة هذه السنة 
ايضــــا« بعدما فاجأت االكادميية اجلميــــع العام املاضي باختيارها 
الكاتبــــة الرومانية الناطقة باالملانية هيرتا مولر. ومن الطروحات 
السارية ان االكادميية قد تعطي االفضلية لكاتب ناطق بالبرتغالية 
بعد وفاة جوزيه ساراماغو احلائز جائزة نوبل لالداب عام 1998 في 
يونيو، والسيما مع ورود عناصر متفرقة في االعالم وعلى االنترنت 
تدعم هذه الفرضية ولو بدرجات متفاوتة من املصداقية. ويذكر في 
هــــذا االطار على االنترنت ان الكاتــــب ادواردو غاليانو املتحدر من 
االوروغواي حصل على جائزة ستيغ داغرمان عام 2010، متاما مثل 
لوكليزيو والفريدي يلينكي في العام الذي حصل كل منهما فيه على 
جائزة نوبل في 2008 و2004 على التوالي. كما تشير اذاعة صوت 
روســــيا العامة على موقعها االلكتروني الى ان الكاتب الشيشاني 
الناطق بالروســــية كانتا ابراهيموف مدرج على قائمة االكادميية الســــويدية للمرشحني.  
وميكن االخذ ايضا بعناصر اكثر عاطفية الصدار التوقعات، مثل مرافعة مؤثرة نشــــرها 

شاعر في صحيفة سفينسكا داغبالديت، دافع فيها عن الشعر والشعراء.

قنسطنطني نوفوسيلوف

آسيا جبار

اندري جيم

جيهان السادات

)أ.پ( صحافيو الدستور اثناء اعتصامهم اعتراضا على اقالة عيسى 

السعودية توصي الحجاج بضرورة
التطعيم بلقاح اإلنفلونزا الموسمي 

الرياض ـ يو.بـــي.آي: أوصت وزارة الصحة 
الســـعودية احلجاج القادمني مـــن اخلارج ألداء 
فريضة احلج هذا العام بضرورة التطعيم بلقاح 

االنفلونزا املوسمي.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.خالد 
بن محمد مرغالني ان االشتراطات الصحية لهذا 
العام ركزت على محاور عدة وهي احلمى الصفراء 
واحلمى املخية الشوكية وشلل األطفال والتطعيم 

ضد ڤيروس االنفلونزا املوسمية.
وأشار املرغالني إلى أنه يتطلب من القادمني 
من الدول املوبوءة باحلمى الصفراء تقدمي شهادة 
تطعيم صاحلة ضد هذا املرض قبل الوصول للمملكة 
مبدة ال تقل عن 10 أيام وال تزيد عن 10 ســـنوات 
كما يتطلب من الطائرات والسفن ووسائط النقل 
املختلفة اآلتية من البلدان املعلنة موبوءة باحلمى 
الصفراء شـــهادة صاحلة تفيد بإبادة احلشرات 

)البعوض( من على متنها.

أعلن كبيــــر اعضــــاء رابطة 
مدرســــي احلوزة العلمية في قم 
)جنوب طهران( احمد خامتي أن 
الرابطة تستنكر، نسب الفحشاء 
الى بعض زوجات الرسول األكرم 
ژ، من قبل أناس نصبوا أنفسهم 
متحدثني باســــم التشيع، وأشار 
خامتي بحسب »الوطن« السعودية 
الى االجتماع الذي عقدته الرابطة 

وقال انه ناقش املؤامرة األخيرة 
التي أثارها األعــــداء لزرع بذور 
الفرقة واخلالف في العالم اإلسالمي 
بني الشــــيعة والســــنة ـ حسب 
تعبيرهـ  وأضاف: ان بعض املواقع 
اإللكترونية ومن خالل استخدام 
بعض الوجوه غير الصاحلة التي 
ال متلك اي خلفية علمية وتضع 
نفســــها في موقع املتحدث باسم 

التشيع، نسبت الفحشاء إلى بعض 
زوجات النبي األكرم، وهناك عدة 
نقاط في هــــذا اخلصوص، وأكد 
خامتي ان هذه املؤامرة هي مؤامرة 
بريطانية بامتياز وان هذه احلكومة 
لها ماض مفضوح جدا في مجال بث 
الفرقة، ومن جانب آخر فإن هذه 
املؤامرة صممت من اجل تخريب 

صورة الشيعة.

اكتشاف مقبرة لبني هاشم وعبد المطلب
بجوار المسجد الحرام في مكة

أحمد خاتمي: شتم نساء الرسول
مؤامرة للتفريق بين السنة والشيعة

حواس ينفي وجود بعثات أثرية أجنبية
في مصر للتنقيب عن آثار آل البيت

القاهرة: اســــتنكر د.زاهي حــــواس االمني العام 
للمجلس األعلى لآلثار في مصر ما يتردد عن وجود 
بعثات أثرية أجنبية في مصر للتنقيب عن آثار آل 
البيت، واصفا هذا الــــكالم بأنه »غير مضبوط وال 

ميت للحقيقة بصلة«.
كما نفى حواس وجود تعاون مصريـ  إيراني في 
مجال اآلثار، وقال ردا على لقائه وفدا ايرانيا موجودا 
حاليا مبصر، انه قابل الوفد مع الفريق احمد شفيق، 

وزير الطيران، بتعليمات من الدولة بحسب صحيفة 
»روز اليوسف«. وأشار الى أن اللجنة الدائمة لآلثار 
اإلسالمية، وإدارة البعثات االثرية باملجلس تراجع 

جيدا عمل أي بعثات اجنبية.
وكشــــف عن ان املشروع متحف احلضارة الذي 
يجري العمل فيه، كان يعمل به اســــتاذ آثار ايراني 
يدعى عبدالرســــول، موضحا ان ذلك مت عن طريق 

اليونسكو وقد انتهت مدة عمله منذ فترة.

الرياضـ  يو.بي.آي: قادت الصدفة إلى اكتشاف 
مقبرة أثرية يرجح أنه كان يقبر فيها بنو هاشم بن 
عبد مناف وبنو عبداملطلب بن عبد مناف موتاهم، 
وذلك في الشعب املتاخمة للحرم املكي في منطقة 
الغزة وأسهمت أعمال حفريات للشركة السعودية 
لالتصاالت في اكتشـــافها. وأكد املؤرخ الشريف 
راجح الكرميي في تصريح خاص نشرته صحيفة 
»شمس« السعودية الصادرة امس أن املنطقة كانت 

فيما مضى شعيبا يقطنها بنو هاشم بن عبد مناف 
وبنو عبداملطلب، وقد مضى على تلك احلقبة 1416 
عاما، مشـــيرا إلى أن ما يؤكد هذه الفرضية عدم 
وجود رفات للموتى رغم العثور على قبور حتتوي 
حلودا جهزت بطريقة تختلف عن طريقة املقابر 
احلالية، حيث رصت حجارة على اجلانبني بعكس 
املقابر املعاصرة التي مت جتهيزها بطرق حديثة 

تستخدم فيها اخلرسانة املسلحة.

ڤيينا.. أكثر مدن العالم جاذبية

ڤييناـ  كونا: اختيرت العاصمة النمساوية ڤيينا كواحدة من اكثر 
املدن جاذبية في العالم للمرة السادسة على التوالي بالنسبة لعقد 

واستضافة املؤمترات واحللقات الدراسية.
وقالت رئيســـة ادارة الدعاية واالعالن في النمســـا بترا شتولبا 
فـــي مؤمتر صحافي عقد امس »كنا واثقني من مقدرتنا العالية على 
اســـتضافة املؤمترات وقوة االبتكار وشهد العام املاضي عقد 1765 

مؤمترا واجتماعا في النمسا نصفها في العاصمة ڤيينا«.
ووفقا للتقرير السنوي الذي اصدره االحتاد الدولي للمؤمترات 
وضعت ڤيينا في املركز الرابع بعد العواصم سنغافورة وبروكسل 

وباريس في قائمة استضافة املؤمترات الدولية عام 2009.
واضافت ان ڤيينا احتلت ايضا املوقع املفضل القامة الشـــركات 
واملؤسسات التجارية في اوروبا اذ جاء ترتيبها بعد لندن وباريس 

وفرانكفورت.

صحتك

تطوير الـ »بوتوكس« لعالج باركنسون والشلل الدماغي
لندنـ  رويترز: ابتكر علماء بريطانيون 
طريقـــة جديدة لربـــط وإعـــــادة بناء 
اجلزيئــات واســـتخدموهــا فــي تطوير 
علــاج الــــ »بوتوكس« املضاد للتجاعيد 
في محاولة لتحسني استخدامه في عالج 
الدماغي  أمراض باركنســـون والشـــلل 

والصداع النصفي املزمن.
وقال الباحثون في مختبر البيولوجيا 
اجلزيئية مبجلس البحـــوث الطبية إن 
نتائجهم تفسح املجال أيضا لتطوير أشكال 
جديدة من كلوســـتريديوم بوتيولينوم 
نروتكسني املعروف باسم الـ »بوتوكس« 
الذي قد يســـتخدم كمســـكن على املدى 

الطويل.
وقال بازبك دافليتوف الذي اشرف على 
الدراسة في بيان عن نتائجه »سيكون من 
املمكن اآلن إنتـــاج أدوية من البوتوكس 

بطريقة أكثر أمانا وأكثر اقتصادا«.
وقـــال الباحثون في تقرير في دورية 
وقائع األكادميية الوطنية للعلوم انه عن 
طريق تكسير جزيئات الـ »بوتوكس« إلى 
كتلتني منفصلتني متكن فريق دافليتوف 
من انتـــاج كل منها على حدة بأمان ومن 

ثم يتم »تثبيتها« مرة أخرى.
وقال الباحثـــون إن طريقة التثبيت 

اجلديدة أنتجت جزيئـــــا منقحــا مثــل 
الـ »بوتوكس« من شأنه أن يكون عمليا 
في االستخدام السريري دون أن يكون له 

آثار سامة غير مرغوب فيها.
وفي الســـنــوات األخيــرة استخــدم 
الـ »بوتوكس« بشكل متزايد كعالج طبي 
مع اســـتغالل األطباء لقدرته على إرخاء 
العضالت واألعصاب في محاولة لتهدئة 
التشنجات والرعشات مثل تلك املوجودة 
لـــدى املرضى الذيـــن يعانون من مرض 

باركنسون أو لتخفيف األلم.
وأصبحـــت بريطانيا في يوليو متوز 
أول دولة توافق على استخدام دواء عالج 
التجاعيد الذي تبيعه شركة اليرجان حتت 
االســـم التجاري الــــ »بوتوكس« لعالج 

الصداع النصفي.
ولكـــن املادة ســـامة للغاية وال ميكن 
استخدامها اال في شكل مخفف جدا وهو 
عامـــل يحد من تطويرها الســـتخدامات 

أخرى.
وقال دافليتـــوف ان التقنية اجلديدة 
ستتيح للعلماء إنتاج أشكال جديدة مــن 
الـ »بوتوكس« لها استخدامات طبية عملية 
أوسع مثل استخدامه كمسكن لأللم على 

املدى الطويل.

مقال البرادعي أقال رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى
ما يعرف بسيناريو توريث احلكم 

لنجل الرئيس جمال مبارك.
وفي أول تعليق له على قرار 
اإلقالــــة قال ابراهيم عيســــى في 
مداخلة مع قناة »اجلزيرة« امس 
ان ما حدث يعتبر سلسلة مكملة 
لبعضها لتكميم األفواه املعارضة 
في مصر قبــــل انتخابات مجلس 
الشعب الشهر املقبل واالنتخابات 
الرئاسية في 2011، مؤكدا ان سبب 
اإلقالة هــــو اصراره على نشــــر 
مقال للدكتور محمد البرادعي عن 
نصر أكتوبر ومقارنته بني عهدين 
)السادات ومبارك(، واعتبر البدوي 
رئيس مجلس ادارة الدستور ان 
هذا املقال خطير وال يجوز نشره 
بينما أصر عيسى على النشر فقرر 

البدوي اقالته.

واستقالة البدوي

وفي مفاجأة اخرى )وحسب 
اليوم السابع امس( أعلن د.السيد 
البدوي اســـتقالته من رئاســـة 
مجلس إدارة صحيفة الدستور 
عقب األحداث التي أعقبت إقالة 
إبراهيم عيسى من منصبه، وقال 
البدوي في مؤمتر صحافي عقده 
امس ان مجلـــس اإلدارة مازال 
متمسكا بقرار إقالة عيسى، مع 
اإلبقاء على مقاله اليومي بنفس 
املزايـــا املادية التي كان يحصل 

عليها.

»لقد كان نصــــر أكتوبر انتصارا 
العمل  لالنضباط والتخطيط في 
وهــــو بالتأكيد ميثل عكس ثقافة 
الفوضى والعشوائية التي عرفها 

املجتمع املصري بعد ذلك«.
وكان البدوي قد اشترى جريدة 
الدستور اخلاصة في 23 أغسطس 
املاضي في خطوة أثارت مخاوف من 
ان تكون مقدمة الحتواء اجلريدة 
التي اشتهرت بنقد مبارك ومعارضة 

تنوي الصحيفة طبعها في عدد 
األربعاء مبناسبة احتفال مصر 
بالذكرى السابعة والثالثني حلرب 

أكتوبر.
ونشر موقع احلملة الشعبية 
لترشيح البرادعي املقالة املنشورة 
التي تضمنت ثناء ايجابيا على 
دور اجليش املصري في حتقيق 

النصر على إسرائيل.
املقالة  فــــي  البرادعي  وقــــال 

احلصول على مرتب عال«.
وتابـــع محمـــود »ان ادوارد 
احتج أيضا على سياسة عيسى 
التحريرية التي تبعد املعلنني على 
اإلعالن في اجلريدة خشية إغضاب 

احلكومة على حد قوله«.
وقال محمود ان مجلس اإلدارة 
احتج باخلصوص علـــى مقالة 
للمدير الســـابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي كانت 

القاهـــرة ـ يو.بـــي.آي: أقال 
رئيـــس مجلـــس ادارة جريدة 
»الدستور« ورئيس حزب »الوفد« 
املصري املعارض السيد البدوي 
رئيس حترير اجلريدة ابراهيم 
عيسى الذي اشتهر بنقده الالذع 
لنظام الرئيس املصري حسني 

مبارك.
ونشرت جريدة »الدستور« في 
موقعها االلكتروني مساء االثنني 
إقالة عيسى  خبرا مقتضبا عن 

من دون توضيح األسباب.
ولم يتسن االتصال بعيسى 
او البـــدوي لتوضيح أســـباب 
اخلالف، واليـــزال الصحافيون 
املقربون من عيسى يسيطرون 
على املوقع االلكتروني للجريدة 
والتي رفعوا منها أسماء رئيس 

مجلس اإلدارة.
وقال سكرتير حترير »اجلريدة« 
عبداملنعم محمود ان اإلقالة جاءت 
اإلدارة  على خلفية قيام مجلس 
بالتدخل في سياســـات اجلريدة 
التحريريـــة ومحاولته تخفيف 
نبرة االنتقاد للنظام احلاكم في 

مصر.
وأضاف محمود في تصريحات 
لـ »يونايتد برس انترناشونال« »ان 
رجل األعمال وأحد كبار املساهمني 
في اجلريدة رضا ادوارد اجتمع مع 
محرري الصحيفة وأبلغهم بإقالة 
عيسى، معلال ذلك برغبة عيسى في 

وثائق حرب 73: العرب يريدون
احتالل إسرائيل و»ديان« ينهار

حيفا ـ العربية: في الذكرى السابعة والثالثني 
حلـــرب أكتوبر 73، كشـــفت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« اإلســـرائيلية، وللمـــرة األولى، عن 
اجتماع عاصف للحكومة اإلسرائيلية يوم اندالع 
احلرب، وحتديدا عند الساعة الثالثة من ظهر األحد 
7-10-1973، بناء على طلب من رئيسة الوزراء 

غولدا مائير.
وكشف التقرير عن تفاصيل مثيرة، وأكد حالة 
اخلوف واالرتباك التي ســـادت صفوف القيادة 
اإلســـرائيلية آنذاك، كما أشار إلى التصور الذي 
كان قد وضعـــه وزير الدفاع موشـــيه ديان في 
تلك الفترة حول ســـقوط التحصينات واملواقع 
اإلسرائيلية، وإلى مطالبته بترك جرحى اجليش 

اإلســـرائيلي ينزفون في مواقعهم، ألنه ال ميكن 
إنقاذهم. وبحســـب التقرير فـــإن ديان توقع أن 
تؤدي احلرب إلى ســـخرية العالم من إســـرائيل 
واعتبارها منرا من ورق، سينهار مع أول هجوم 
عليها. وأضافت »يديعوت احرونوت«، أن ديان 
قال: »إنهم العرب يريدون احتالل إسرائيل«، واصفا 
احلرب بأنها »سيناريو يوم القيامة«، فردت مائير 
بقولها، إن العرب لن يوقفوا احلرب، فأجاب ديان 
إنها حرب على وجود أرض إسرائيل، العرب لن 
يوقفـــوا احلرب وإذا أوقفوها ووافقوا على وقف 
إطالق النار فإنهم ســـيعودون إليها مجددا. لقد 
وصلوا معنا إلى احلرب الوجودية وإذا انسحبنا من 

هضبة اجلوالن فإن هذا األمر لن يحل شيئا«.

..وجيهان السادات: عرفُت بموعد الحرب
حين طلب زوجي حقيبة المبيت خارج المنزل

ما يبرر هذه اخلطوة، مشيرة في 
الوقت نفسه إلى أنها لم تكن في 
البداية متأكدة من قدرة اجليش 
املصري على حتقيق االنتصار في 

تلك الظروف.
وقالت إن السادات هدد بنسف 
اإلسرائيليني الذين اخترقوا اجلبهة 
املصرية في »الثغرة«، من خالل 
محادثة هاتفية كانت تدور بينه 
وبني وزير اخلارجية األميركي في 
ذلك الوقت هنري كيسنجر، مشيرة 
في ذكرياتها عن احلرب إلى أنها 
كانت تالحظ أثناء اإلعداد للحرب 
ضباطا يدخلون ويخرجون في 
قصر الطاهرة )إحدى دور الضيافة 
الرئاسية شرق القاهرة(، قائلة إن 
السادات كان يرتدي زيه الرسمي 

ويقول: »أنا سأحارب«.

القاهرةـ  د.ب.أ: كشفت زوجة 
أنور  الراحل  الرئيس املصــــري 
السادات، السيدة جيهان السادات، 
عن أنها لم تكن تعرف مبوعد حرب 
أكتوبر عام 1973 التي شنتها مصر 
لتحرير أرض سيناء من االحتالل 
اإلســــرائيلي، إال حني طلب منها 
زوجها أن جتهز حقيبته اخلاصة 
التي اعتاد أن يصطحبها معه حني 

يعتزم املبيت خارج املنزل.
وأضافت في حوار مع صحيفة 
»الشرق األوسط« اللندنية امس 
أن أول كلمة قالها لها الســــادات 
بعد عبور اجليش املصري لقناة 
السويس وصوال لسيناء: »أوالدي 

يا جيهان حققوا النصر«.
وأوضحــــت أنها حــــني قالت 
للرئيــــس الســــادات إن اجلنود 

مستاؤون مما حدث من اختراق 
اجليش اإلسرائيلي لصفوف اجليش 
املصري فيما يعرف بالثغرة، هز 
الرئيس رأسه مبا معناه أن هناك 

عالمان من أصل روسي يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء

..وتوقعات بمنح جائزة نوبل لآلداب هذا العام للجزائرية آسيا جبار

ستوكهولمـ  رويترز: منحت جلنة نوبل امس عاملني من 
أصل روسي هما أندري جيم وقنسطنطني نوفوسيلوف 
جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2010 لتجاربهما املتعلقة 

مبادة كربونية ذات سمك متناهي الدقة.
وذكرت اللجنة ان العاملني اثبتا ان الكربون حني يكون 
ذا سمك متناهي الدقة ال يزيد على سمك الذرة تصبح له 

خواص تنتمي الى عالم فيزياء الكم.
وجيم هو مواطن هولندي بينما يحمل نوفوسيلوف 
اجلنسيتني البريطانية والروسية. واالثنان من جامعة 

مانشستر.
ومتنح جلنة نوبل للفيزياء باالكادميية امللكية السويدية 
للعلوم اجلائزة وقيمتها عشرة ماليني كرونة سويدية )1.5 
مليون دوالر( وهي ثاني جائزة من جوائز نوبل تعلن 
عن هذا العـــام بعد فوز رائد أطفال االنابيب البريطاني 

روبرت ادواردز بجائزة نوبل للطب.

الريـــاضـ  يو.بـــي.آي: صادقت احملكمة 
اجلزئية في مكة املكرمة امس على اعترافات 
اثنني من املتهمني شـــرعا فـــي مقتل الفتاة 
اجلزائرية سارة بيونس التي لقيت مصرعها 
اثر سقوطها من الفندق الذي تقيم فيه بعثة 
بالدها خالل موسم رمضان املاضي في املنطقة 

املركزية في مكة املكرمة.

ونقلت صحيفة »احلياة« السعودية التي 
تصدر من لندن عن مصدر لم تســـمه قولها 
ان اثنني من املتهمـــني حضرا امس الى مقر 
احملكمة اجلزئية وســـط اجراءات احترازية 
ومتت املصادقة على اقوالهما التي تضمنت 
عددا من نقاط االعتراف باجلرمية والدوافع 

من ورائها.

متهمان يعترفان بقتل فتاة جزائرية أمام محكمة سعودية


