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27 بيروتـ  يو.بي.آي: اختلف لبناني مع شقيقه على 
موقف سيارة فأرداه قتيال، وقالت مصادر أمنية ان 
خالفا نشـــب بني نافذ طربيه وشقيقه كنعان أمس 
قرب منزلـــه في قرية بالط اجلبلية أقدم على أثره 
نافذ على قتل شقيقه كنعان، وأظهرت التحقيقات 
ان إقدام نافذ على قتل شقيقه كان سببه خالفا على 

موقف سيارة.

اختلف مع شقيقه على موقف سيارة.. فقتله

ليو شياو بوه الشرطة متنع وسائل االعالم من التحدث إلى زوجة ليو شياو بوه

"
"

"
 "

" "

»نوبل السالم« للمعارض الصيني المسجون ليو شياو بوه
 أوسلوـ  أ.ش.أ: أعلنت األكادميية السويدية 
للعلوم منح جائزة نوبل للســــالم للعام 2010 
للكاتب واألســــتاذ اجلامعي السابق ليو شياو 
بوه الناشط في مجال الدفاع عن حقوق االنسان 
واحلرية والدميوقراطية والذي قضت محكمة 
الشعب العليا في فبراير املاضي بسجنه 11 عاما 
بتهمة قيامه بأنشطة تخريبية تستهدف التآمر 
على احلكومة والتحريض على »تقويض وهدم 

سلطة الدولة«.
وقد اثار هذا القرار موجة عارمة من الغضب 
واالستياء لدى احلكومة الصينية التي كانت قد 
حذرت مرارا من مغبة وتداعيات منح جائزة نوبل 
للسالم للمنشق الصيني على مجمل العالقات 
بني بكني وأوسلو، كما كانت قد أكدت أن منح 
جائزة نوبل للســــالم للعام احلالي للمعارض 
الصيني ليو شياو بوه إمنا يتناقض مع املبادئ 
واألهداف التي أرادها مؤســــس اجلائزة، فيما 
يبعث برســــالة خاطئة إلــــى مفاهيم ومعاني 

ومبادئ السالم.

وذكرت املتحدثة باســــم وزارة اخلارجية 
الصينية جيانغ يوي »أن هذا الشخص صدر 
عليه حكم بالسجن النتهاكه القانون الصيني«، 
الفتة إلى أن أفعالــــه تتناقض كليا مع أهداف 
جائزة نوبل ووصية نوبل مبنح تلك اجلائزة 
لشــــخص يدعم الســــالم بني الشعوب ويعزز 

الصداقة العاملية.
وكانت الصني قد استشاطت غضبا حينما 
فاز الزعيم الروحي للتبت الدالي الما بجائزة 
نوبل للسالم في عام 1989 وهو العام ذاته الذي 
اندلعت فيه املظاهرات املطالبة بالدميوقراطية 
في ميدان »تيان آن مني« بوابة السالم السماوي 
وتدخلت احلكومة الصينية لقمعها بوحشية 
سحقا بالدبابات في واحدة من أبشع املواجهات 
دموية في تاريخ جمهورية الصني الشعبية، 
األمـــر الذي أثار موجـــة عارمة من الغضب 
واالحتجاج والتنديـــد في العديد من الدول 

الغربية.
ويعتبر ليو شــــياو بــــوه )54 عاما( أحد 

املعارضني املخضرمني الذين شاركوا في مظاهرات 
عام 1989 وكان قد مت اعتقاله عقب تلك املظاهرات، 
ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في ديســــمبر عام 
2008 ملشاركته في كتابة وثيقة تدعو إلصالحات 
دميوقراطية، وحتمل عنوان »ميثاق 80« حيث 

يعد أحد واضعيه الرئيسيني.
كما جنح في استقطاب اآلالف للتوقيع عليه، 
ويدعو هذا امليثاق ـ املستوحى من »ميثاق الـ 
77« الذي أصدره املنشقون التشيكوسلوفاكيون 
في السبعينيات ـ إلى احترام حقوق اإلنسان 
وحريــــة التعبير والعقيدة وتنظيم انتخابات 
»لبلد حر ودميوقراطي ودســــتوري« وإنهاء 
نظام احلزب الواحد الذي يسيطر عليه احلزب 
الشيوعي، فضال عن نشره العديد من املقاالت 
التــــي ينتقد فيها احلزب الشــــيوعي الصيني 
احلاكم على املواقع االلكترونية على الشبكة 

العنكبوتية. 
من جهة اخرى، رحب أوباما بفوز ليو شياو 

بوه باجلائزة.

موجة صينية عارمة من الغضب واالستياء بعد فوزه.. وأوباما يرحب

ـ 2010: لياو تشياوبوه )الصني(.
ـ 2009: باراك اوباما )الواليات املتحدة(.

ـ 2008: مارتي اهتيساري )فنلندا(.
ـ 2007: آل غور )الواليات املتحدة( وهيئة التغيرات 

املناخية )االمم املتحدة(.
: محمــــد يونــــس وبنــــك غرامــــني  ـ 2006 

)بنغالديش(.
ـ 2005: الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية ومحمد 

البرادعي )مصر(.
ـ 2004: ونغاري ماتاي )كينيا(.
ـ 2003: شيرين عبادي )ايران(.

ـ 2002: جيمي كارتر )الواليات املتحدة(.
ـ 2001: منظمة االمم املتحدة وامينها العام كوفي 

انان.

الفائزون بجائزة نوبل للسالم في 
السنوات العشر األخيرة:

ليو شياو بوه وزوجته

..والصين تمنع زوجته من التحدث لوسائل اإلعالم
وقد اعتبرت زوجة املعارض الصيني 
املعتقل ليو شياو بوه فوزه بجائزة نوبل 

للسالم لعام 2010 أنه »شرف كبير«.
وأفادت شبكة »إن.آر.كيه« النرويجية 
بأنه لم يسمح للزوجة ليو شيا مبغادرة 
منزلها في مجمع سكني غرب بكني للتحدث 

للصحافيني املنتظرين في اخلارج.

وذكرت القناة أن ليو شيا بعثت برسالة 
عبر موقع »تويتر« للتواصل االجتماعي 
قالــــت فيها إنها »تشــــعر بصدمة كبيرة 
وســــعادة غامرة وتأســــف ألن زوجها ال 
يســــتطيع املشــــاركة في هذه اللحظة«، 
مضيفــــة أن الفوز بجائــــزة نوبل ميثل 
»شــــرفا كبيرا ولكنه ينطوي أيضا على 

مسؤوليات جسيمة«. وقال مراسل بالقناة 
النرويجية إنه كان خارج منزل الزوجني 
فــــي الصني لكنه لــــم يتمكن من احلديث 
إلى زوجة املعتقل الصيني ليو. وذكرت 
وسائل إعالم نرويجية أيضا أن السلطات 
في الصني حجبت بث شبكة »سي.إن.إن« 

االخبارية األميركية إلى الصني.

.. و»العفو الدولية« تدعو إلطالق
سراح جميع سجناء الرأي

لنـــدن ـ يو.بي.آي: دعت منظمة العفو 
الدولية الصني إلطالق سراح جميع سجناء 
الرأي في البالد بعد منح ناشط صيني في 
مجال حقوق اإلنسان مسجون جائزة نوبل 
للسالم. وقالت املنظمة إن الكاتب والباحث 

ليو شياوبوه )54 عاما( فاز بجائزة نوبل 
للسالم لعام 2010 ملساهمته البارزة في مجال 
حقوق اإلنسان ويقضي حاليا حكما بالسجن 
11 عاما بتهمة التحريض على تقويض سلطة 

الدولة بعد محاكمة جائرة.

جاكرتا ـ أ.ش.أ: ســـجلت إحصاءات الصليب االحمر 
االندونيســـي ســـقوط 95 قتيال حتى أمـــس من ضحايا 
الفيضانـــات في مقاطعة بابوا الغربية، باالضافة الى 75 

مفقودا يجري البحث عنهم منذ بدء الفيضانات.
وأفادت األنباء الواردة باستمرار الفيضانات في مناطق 
عديدة من اندونيســـيا، حيث أغرقت ميـــاه الفيضانات 
منطقة رياو في أقصى الشمال الغربي من البالد والعديد 
من املنازل واالراضي الزراعية بعد ان فاض نهر ســـياك 
وزاد منسوب املياه فيه الى حوالي املتر، وذلك على مدار 

االيام الثالثة املاضية.
وأرسلت احلكومة االندونيسية املزيد من فرق االنقاذ 
الى بابوا للمســـاعدة فى عمليات االنقاذ وانتشال اجلثث 
املتحللة في االنهيارات الطينية وتوصيل املواد الغذائية 

ومواد االغاثة االخرى.
وأعلنت وزارة البيئة من خالل صور االقمار الصناعية 
أن هناك مناطق ســـوف تتعـــرض للفيضانات واخطار 
انهيارات أرضية في أنحاء البالد، وأن هناك خشـــية من 
تدمير النظم البيئية في بعـــض املناطق وأن التأثير قد 

يلحق ايضا بالغابات ما لم يتم صيانتها.

95 قتيالً حتى اآلن ضحايا فيضانات إندونيسيا

فيضانات اندونيسيا أغرقت البالد

تجنيد كالب بالجيش اإلسرائيلي
حيفاـ  العربية: ستكون الكالب »اإلسرائيلية« أول 
من تطأ ظهر السفن في أي أسطول يتجه مستقبال 
إلى غزة، هذا ما مت إقراره في اجليش اإلســـرائيلي، 
»بعد استخالص العبر مما حدث بعد الهجوم على 
أســـطول احلرية« الذي حاول كسر حصار غزة في 
مايو املاضي، حني قامت قوات إسرائيلية مبهاجمة 
سفينة »مرمرة« التركية، وقتلت تسعة ممن كانوا 

على متنها وأصابت واعتقلت آخرين.
وكما نقلت صحيفـــة »يديعوت احرونوت« في 
تقرير لها على موقعها، على لســـان مســـؤول في 
اجليش، فإن الكالب هي ســـالح غير قاتل وفي ذات 

الوقت فعال.
يتم تدريب هذه الكالب في وحدة »عوكتس« وتعني 
)الالسع(، وهي كالب مهاجمة، مهمتها أن تكون خط 
الهجوم األول على السفينة، وذلك ملنع أي اعتداء على 

اجلنود اإلسرائيليني ولتمهيد الطريق لهم.
وقال مســـؤول في اجليش اإلسرائيلي، إنه »في 
اللحظـــة التي يتم فيها إنزال كلـــب مهاجم ملنطقة 
سيقصدها اجلنود، فإنه سيقوم بتنظيفها ولن يسمح 
ألي شخص بالتحرك واالقتراب من اجلنود، ميكن إنزال 

الكالب بواسطة رافعة أو بطرق أخرى، سيكونون 
في الطليعة ومن ثم سيصل اجلنود بعدهم«.

كالب وحـــدة »عوكتس«، مدربـــة على احلد من 
حركة »العدو«، حسب الوصف اإلسرائيلي، بواسطة 
عضة في أرجاء جســـمه، وكلما استمر في املقاومة 

كلما ازدادت شدة العضة.
وذكر املسؤول في اجليش اإلسرائيلي أن الكالب 
املهاجمة أثبتت قدراتها في حوادث ووقائع كثيرة أنها 
عدائية وهجومية بشدة وال ترحم، لكن في احملصلة، 
احلديث هو عن سالح غير قاتل، لكنه فعال وقادر 

على إجناز املهمة.
ووفقا ألقوال املســـؤول فإنه خالل استعدادات 
اجليش إليقاف سفينة مرمرة، مت إشراك كالب، لكن 
بسبب التقديرات بأنه لن تكون هناك مقاومة عنيفة 
من جهة ركاب مرمرة، لم يتم التخطيط إلرســـالها 
إلى سطح الســـفينة، ويضيف املسؤول العسكري 
»بعد األسطول أدركنا أن استخدام الكالب هو فعال 
طريقة جيدة ونحن نعمل على حتسني قدراتنا في 
هذا اجلانب. ال توجد لدى الكالب أي مشكلة للعمل 

على ظهر سفينة وميكنها القيام بعمل جيد«.

باريـــس ـ أ.ش.أ: توصـــل باحثون 
شـــاركوا في مؤمتر عقد في باريس إلى 
أن اإلنســـان يتثاءب في املتوسط ربع 
مليون مرة في حياته بواقع خمس مرات 

في اليوم الواحد.
كما أن االنســـان يبدأ بالتثاؤب في 
بطن أمه عندما يبلغ أســـبوعه احلادي 
عشـــر ليواصل التثاؤب مبعدالت اكبر 
في ســـنوات عمره األولى عن سنوات 

عمره األخيرة.
الباحثـــون  وقـــد حـــاول هـــؤالء 
املتخصصون في مجال التشريح والطب 
النفسي والعصبي التوصل إلى األسباب 
التي تؤدى إلى التثاؤب، خاصة أن التثاؤب 
هو ثمة مشتركة بني اإلنسان والعديد من 
احليوانات مثل الكالب والقطط واألسماك 
والطيور أي جميع الفقريات باستثناء 

الزرافة.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية أن 
املشاركني في املؤمتر أكدوا أن التثاؤب 
ليس فقط عالمة على الرغبة في اخللود 
إلى النوم لكنه رد فعل ينتاب اإلنسان 
عندما يقع فريسة القلق والتوتر فعندما 
ميثل مثال إنسان أمام جلنة امتحان أو 
عندما يقترب رياضي من أداء مباراة مهمة 

فإنه يبادر أيضا في التثاؤب.
وأكـــد الطبيـــب النفســـي أوليفيه 
التثاؤب  فالوسينسكي املتخصص في 
وجـــود عالقة بـــني التثـــاؤب والرغبة 
اجلنسية عند العديد من احليوانات خاصة 
فرس النهر الذي ال يبدأ عملية التزاوج 
إال بعد أن يتثاءب بشدة، وعلى العكس 
متاما فإن الرجل يبتعد متاما عن التثاؤب 

عندما تلح عليه الرغبة اجلنسية.

اإلنسان يتثاءب ربع مليون مرة في حياته

بكين تستدعي سفير النرويج
قالت وزارة اخلارجية النرويجية أن الصني اســـتدعت ســـفير 
النرويج أمس لالحتجاج على منح جائزة نوبل للســـالم للمعارض 
ليو شياو بو وقالت متحدثة باسم الوزارة أردنا التعبير رسميا عن 

رأينا وعدم الرضى واالحتجاج.


