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 رام اهللاـ  أ.ش.أ: يرى الزائرون 
ملدينة بيت حلم الفلســــطينية 
مشــــهدا يثير االعجاب ويؤكد 
التعايش في وئام بني االديان، 
فهذه املدينة هي التي شهدت ميالد 
املســــيح عليه السالم في مكان 
بنيت عليه كنيسة املهد القائمة 
االن. وقد بنتهــــا امللكة هيالنة 
والدة االمبراطور قسطنطني عام 
٣٢٦ ثم هدمــــت عام ٥١٤ وأعيد 
بناؤها عام ٥٤٠ وهو البناء القائم 

اليوم.
  ومتتد ساحة املهد الواسعة بني 
الكنيسة العريقة ومسجد عمر 
بن اخلطاب الذي يقع في اجلهة 
املقابلة في مشــــهد خالد يؤكد 
التسامح االســــالمي ـ املسيحي 

في فلسطني.
  ويقع مهد املسيح عليه السالم 
في مغارة املهد بهذه الكنيسة، كما 
يقع مكان النخلة التي أشار اليها 
القرآن الكرمي في االية الكرمية 
القائلة: (وهزي اليك بجذع النخلة 

تساقط عليك رطبا جنيا).
  وتقوم كنيسة املهد على ٤٤ 
من االعمدة القدمية. وقد بنيت 
فوق أطالل معبد امللك هيرودس 
 كنيسة املهد الذي ولد املسيح گ في عهده 

 مسجد عمر بن اخلطاب 

 مشروع بناء «المسرح الكبير»
  في المغرب بكلفة ١٢٠ مليون يورو   

 األزمة االقتصادية لم ترحم.. حتى الحيوانات!
 واشــــنطــــــن ـ 
يو.بــــي.آي: ليــــس 
البشــــر وحدهــــم 
األزمــــة  ضحايــــا 
االقتصادية العاملية 
احليوانــــات  بــــل 
أيضا الشاردة منها 

واألليفة.
  ونقلت صحيفة 
«يو أس أي تودي» 
عــــن  األميركيــــة 
مدافعني عن حقوق 
فــــي  احليوانــــات 
الواليــــات املتحدة 
قولهم ان احليوانات 
الشــــاردة حتولت 
الى ضحايا لألزمة 
مــــع  االقتصاديــــة 
توقــــف املزيد من 
املــــآوي اخلاصــــة 
بهذه احليوانات عن 

استقبالها بسبب الضائقة املالية.
  وقالت بام بورني نائــــب رئيس اجلمعية األميركية لتفادي 
الوحشية ضد احليوانات: ان هذه املآوي ترفض استقبال احليوانات 
الشاردة ألنها ممتلئة باحليوانات األليفة التي تخلى عنها أصحابها 

الذين لم يعد بإمكانهم دفع تكاليف تربيتها.
  بدورها، قالت مديرة اجلمعية اإلنسانية في الواليات املتحدة 
إينغا فريك ان بعض املآوي توقفت عن استقبال احليوانات الشاردة 
لتفادي قتل املزيد من احليوانات وقد ألغت العقود املوقعة مع 

البلديات إليواء احليوانات التي يعثر عليها في الشارع.
  وذكرت رئيسة االحتاد الوطني ملراقبة احليوانات ديبي داوسن 
ان علــــى املدن التي تعاني من ضائقة مالية أن تعثر على أماكن 

أخرى لهذه احليوانات. 

 انهيار «بيت المصارعين»
  بمدينة بومبي األثرية في إيطاليا

 تجار المخدرات في كولومبيا يخترقون وكالة المكافحة 

 .. ومقتل زعيم أكبر عصابة للمخدرات في المكسيك
ـ رويترز: أغلق   املكســـيك 
مســـلحون ينتمون لعصابات 
متنافســـة طرقا قـــرب حدود 
الواليات املتحدة وعلقوا الفتات 
تهديد بعـــد ان قتل جنود من 
مشاة البحرية أحد كبار زعماء 
عصابات املخدرات في املكسيك 
في حملة تشنها احلكومة على 

عصابات اجلرمية املنظمة.
  واستخدم مسلحون حافالت 
وشاحنات لسد طرق في رينوسا 
وهي معقل عصابة للمخدرات 
عبر احلدود قبالة ماك الني بوالية 
تكســـاس األميركية وفي غرب 
ماتاموروس حيث قتل جنود من 
مشاة البحرية بالرصاص يوم 
اجلمعة زعيم العصابة ايزيكويل 

«توني تورمنتا» كارديناس.
انتقامي فيما    وفي اجـــراء 
يبدو من جانب منافسني، قام 
مســـلحون من عصابة زيتاس 
بتعليق رســـائل بني االشجار 
وعلى اجلسور في رينوسا وفي 
مدن في انحاء متفرقة في والية 
تاموليباس الشمالية الشرقية 
تســـخر من موت كارديناس. 
وكتـــب على احـــدى الالفتات 
التي وقـــع عليها زيتاس «مرة 

اخـــرى مصير خائـــن اخلليج 
واضح.. ال مكان لهم وال حتى 

في اجلحيم».
   وقالـــت صحيفة إل نورت 

ان قتـــاال اندلع بني مســـلحني 
وجنود في رينوسا وان اثنني من 
املهاجمني قتال.وسارع جنود من 
اجليش والشرطة االحتادية في 

ارجاء املنطقة إلى ازالة حواجز 
الطرق وقاموا بانزال الالفتات. 
لكن العديد من السكان مازالوا 

خائفني من هجمات انتقامية. 

 شرطي يقتل ١٠ 
أشخاص في إطالق نار 

عشوائي بكينيا
 

 حريق في الغابات 
البلغارية

 نيروبيـ  د.ب.أ: أعلنت الشرطة 
الكينية امس أن رجل شرطة قتل 
عشــــرة أشخاص في شمال شرق 
العاصمة نيروبي.ومن بني القتلى 
اثنان من رجال الشرطة في حني 
أصيب شخصان بإصابات خطيرة 
عندما فتح رجل الشرطة النار على 
الزبائن فــــي عدة حانات في بلدة 
سياكاجو.ويتردد أن الرجل، الذي 
يعمــــل كحارس في منزل مفوض 
املنطقة، قد ترك منصبه ليبحث 
عن صديقته وقت وقوع احلادث.
وقال شهود عيان إنه سلم نفسه 
ملركز الشرطة بعدما نفدت الذخيرة 

التي كانت بحوزته. 

 صوفيا ـ أ.ش.أ: اندلع امس 
حريق في غابة تقع في منطقة 
«ڤيتوشا» اجلبلية بالقرب من 
العاصمـــة البلغاريـــة صوفيا 
في الوقت الذي كان فيه رجال 
مكافحة احلرائق يكافحون نيران 
حريق شب قبله في أوسجافو 
بالقرب من كيوستنديل.وذكرت 
وكالة أنباء صوفيا البلغارية ان 
اندالع احلرائق أمر غير معتاد 
في هـــذا الوقت مـــن العام في 
بلغاريا، غير أن األيام األخيرة 
سادها طقس حار وجاف على 
غيـــر العادة.وقالت الوكالة إن 
امتد ملساحة  حريق ڤيتوشـــا 
كبيرة ســـاعدت على انتشاره 
سرعة الرياح. وڤيتوشا واحدة 
من املقاصد األكثر شـــهرة التي 
يتوجه اليها املواطنون لقضاء 
عطلة االسبوع ولم يتحدد بعد 

سبب اندالع احلرائق. 

 كاري موليجان أكثر نساء بريطانيا أناقة 

 ألمانيا تدخل سباق جائزة
   الفيلم األوروبي  بفيلم لفاتيح أكين

 برلنيـ  د.ب.أ: أعلنت أكادميية السينما األوروبية 
في برلني الســـبت ترشيح فيلم «صول كيتشن» 
للمخرج األملاني من أصل تركي فاتيح أكني لسباق 

جائزة الفيلم األوروبي لعام ٢٠١٠.
  ويتنافس على اجلائزة ٥ أفالم أخرى، وهي فيلم 
«عسل» احلائز جائزة مهرجان برلني السينمائي 
«برليناله» للمخرج التركي سميح كابالن أغلو، 
وفيلم «الكاتب الشبح» للمخرج الفرنسيـ  الپولندي 

رومان بوالنسكي، والفيلم اإلسبانيـ  األرجنتيني 
احلائز جائزة األوسكار «السر في عيونهم» للمخرج 
األرجنتيني خوان خوسيه كامبانيال، وفيلم الدراما 
احلربية «لبنان» للمخرج اإلســـرائيلي صامويل 
ماعوز، والفيلم الفرنســـي «من الناس واآللهة» 

للمخرج كزافيه بوفوا.
  ومن املقرر تسليم اجلوائز في ٤ ديسمبر املقبل 

بالعاصمة اإلستونية تالني.  

 لنـــدن ـ د.ب.أ: اختيـــرت 
املمثلـــة البريطانية الشـــابة 
كاري موليجان كأكثر نســـاء 

بريطانيا أناقة.
  جاء ذلك نتيجة االستفتاء 
الذي أجري بني خبراء مجلة 
«هاربـــرز بـــازار» األميركية 
املتخصصة في مجال املوضة 

في عدد الشهر اجلاري.
  كانت موليجان لفتت إليها 
األنظار بشدة بفستانها األسود 
املتميـــز الـــذي ارتدته خالل 
حضورها حفل تسليم جوائز 

األوسكار في فبراير املاضي.
  وفي مقابلـــة مع صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية، قالت 
موليجان قبل وقت قصير إنها 
تفضل أن ينظر إليها باعتبارها 
ممثلة ال كمجرد امرأة ترتدي 

فستانا.
  وجاء في املركز الثاني بعد 
موليجـــان النجمة الســـابقة 
في فرقة «سبايســـي جيرل» 
فيكتوريا بيكام وتلتها في املركز 
الثالث عارضة األزياء الشهيرة 
ياسمني لوبون البريطانية ذات 

األصول اإليرانية. 

 الرباطـ  أ.ف.پ: يعتزم املغرب 
بناء مسرح يحمل اسم «املسرح 
الكبير» في الرباط، يتسع اللفني 
وخمسمائة متفرج، وتبلغ كلفة 
تشييده ١٢٠ مليون يورو، على ما 
اعلنت السبت املؤسسة املكلفة امتام 
املشروع. وقد عهد هذا املشروع الى 
املهندسة زها حديد، وهي بريطانية 
من اصــــل عراقي تعد واحدة من 
«افضل املهندســــيني املعماريني 
في العالم»، كما قال مسؤول في 

املؤسســــة لوكالة فرانس برس.
واوضح ملغاري الصقل، مدير وكالة 
تهيئة ضفتي وادي أبي رقراقان، 
أن عقد التصميم الهندسي ومتابعة 
البناء مت مقابل عشرة ماليني يورو. 
وســــبق ان صممت زهــــا حديد 
عددا من املنشــــآت الثقافية مثل 
مركز روزنتال للفن املعاصر في 
سنسيناتي في الواليات املتحدة، 
ومتحف غوغنهامي في تايوان، ودار 
األوبرا في كارديف ومتحف الفن 

املعاصر في روما، وفقا للمصدر 
نفسه.واضاف ان «املسرح الكبير 
في الرباط سينافس كبرى املنشآت 
الثقافيــــة في العالــــم من حيث 
الهندسة املعمارية والتجهيزات 
الصوتية».ويضم هــــذا املبنى، 
اضافة الى الصالة التي تتسع اللفني 
وخمســــمائة شخص، صالة عدد 
مقاعدها ٥٢٠، واستوديو وغرفا 
للتمارين ومرافق خارجية، وهو 

ميتد على مساحة ٤٧ هكتارا. 

 روماـ  رويترز: انهار «بيت املصارعني» الذي يعود 
الى ٢٠٠٠ عام مبدينة بومبي األثرية في إيطاليا السبت 
مما فجر جدال جديدا بشأن ما إذا كانت احلكومة تبذل 
جهدا كافيا لصيانة كنز أثري عاملي.وقال مسؤولون 
ان البيت احلجري املوجود بالشــــارع الرئيسي في 
بومبي والذي تبلغ مســــاحته نحو ٨٠ مترا مربعا 
انهــــار بعد الفجر بقليل عندما كانت املدينة األثرية 
مغلقة أمام الزائرين.واكتشف احلراس انهيار األثر 
عندما فتحوا املوقع الذي أدرجته منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ضمن التراث 

العاملي.

  ووصف الرئيس االيطالي جورجيو نابوليتانو 
انهيار املوقع االثري بأنه «عار على ايطاليا» وطالب 
بتفسير.وكانت أضرار حلقت باملبنى بسبب قنابل 
أثناء احلــــرب العاملية الثانيــــة ومت ترميمه أواخر 
األربعينيات من القرن املاضي. وقال املسؤولون ان 

أمطارا غزيرة قد تكون وراء االنهيار.
  ومن املعتقد ان املبنــــى كان موقعا يتجمع فيه 
املصارعــــون للتدريب أو الســــتخدامه كملهى قبل 
التوجه خلوض مباريات املصارعة في مدرج قريب 
في املدينة التي دمرتها ثورة بركان فيزوف في عام 

٧٩ بعد امليالد. 

 بوغوتاـ  أ.ف.پ: بعدما تبني لها أن املديرية 
الوطنية ملكافحة املخدرات مخترقة منذ سنوات 
من قبل جتار املخـــدرات، أعلنت احلكومة 
الكولومبية أنها قامت هذا األسبوع بعملية 
تدخـــل مباغتة في هذه املديرية التي وصل 
بها األمر إلى حد تسليم هؤالء التجار سرا ما 

متت مصادرته منهم في وقت سابق.
  وأعلن جرمـــان فارغاس وزير العدل أن 
«الشكاوى كثيرة ومبررة في غالبية األحيان. 
ووفقا ملعلوماتي فإن هؤالء السادة (جتار 
املخـــدرات) قد اخترقـــوا املديرية الوطنية 

ملكافحـــة املخدرات وجنحوا في اســـتعادة 
ممتلكاتهم».

  وكان نحو ثالثني شرطيا باإلضافة إلى 
ممثلني عن القضاء قد ســـيطروا على مقر 
املديرية التي تقضي مهمتها إدارة املمتلكات 

التي متت مصادرتها من جتار املخدرات.
  القائمة طويلة جدا من أموال وحتف فنية 
وأراض وأبنية ومراكب ومؤسسات وفنادق. 
املديرية  الرســـمية فإن  البيانات  وبحسب 
الوطنية ملكافحة املخدرات كانت تشرف حتى 
الثالثاء املاضـــي على ٧٦ ألفا من املمتلكات 

املنقولة وغير املنقولة.
  وصرح الوزير لوكالة فرانس برس قائال 
«سجلنا مئات املخالفات باإلضافة إلى ارتكاب 
عدد من اجلنح بشـــكل مستمر ومنها على 
ســـبيل املثال تزوير القيمة احلقيقية لهذه 
املمتلكات». فبفضل وثائق مزورة استمر جتار 
املخدرات او ممثلني عنهم في االستفادة من 

هذه املمتلكات التي كانت قد صودرت.
  وخالل العام ٢٠١٠ فقط، رفعت أمام القضاء 
١٤٠ شكوى في قضايا «فساد» تتعلق بإدارة 

هذه املمتلكات. 

 زعيم العصابة بعد مصرعه 

 كنيسة المهد ومسجد عمر ..  شاهدان  على التسامح اإلسالمي ـ المسيحي 

والذي أصــــدر أمرا بقتل جميع 
االطفال الذين يولدون في يوم 
معني بسبب نبوءة عن زوال ملكه 

على يد أحد هؤالء االطفال.
  ويتوافد آالف الزائرين على 

كنيسة املهد في حشود كبيرة. 
وقال الضابط عبدالرحمن أحمد 
الفلسطينية وهو  من الشرطة 
الوفود  يشــــرف على دخــــول 
الزائرين لهذه  أعداد  ويســــجل 

الكنيسة التاريخية في تصريحات 
ملوفد وكالة أنباء الشرق االوسط 
في رام اهللا إن عــــدد الزائرين 
لكنيسة املهد يتراوح بني ستة 

آالف وسبعة آالف يوميا. 

 ملكة بريطانيا تطلق صفحة لعائلتها
   على  «فيس بوك» وتبعث برسائل إلكترونية ألحفادها

 لندن ـ يو.بـــي.آي: انضمت ملكـــة بريطانيا 
إليزابيـــث الثانيـــة إلى «فيس بـــوك» بإطالقها 
صفحة خاصة بالعائلة امللكية البريطانية على 
موقع الشـــبكة االجتماعية.وقالت هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) أمس ان قصر باكنغهام 
أكد أن صفحة العائلة امللكية «ليست ملفا شخصيا 
لكن املستخدمني بإمكانهم أن يحصلوا من خاللها 

على حتديث للمعلومات التي يطلبونها».
  وأشارت إلى أن ملكة بريطانيا تقبلت بسرور 
االنترنت وصارت ترسل عبره رسائل إلكترونية 
إلى أحفادها.وأضافت «بي.بي.سي» أن الصفحة 

امللكية على «فيس بوك» ســـتتضمن النشاطات 
الرسمية التي ميارســـها أعضاء العائلة امللكية 
ومعلومات عن املناســـبات واالحتفاالت امللكية 
وســـتكون نتاج تعاون بني قصر باكنغهام املقر 
الرئيســـي للملكة وقصر كالرنـــس هاوس املقر 
الرســـمي لولي العهد واملجموعة امللكية.ويأتي 
إطالق صفحة العائلة امللكيـــة البريطانية على 
«فيس بوك» في أعقاب إدخال حســـاب فليكر لها 
في وقت سابق من هذا العام وافتتاح موقع ملكي 
على «تويتر» عام ٢٠٠ وافتتاح قناة ملكية على 

موقع «يوتيوب» عام ٢٠٠٧. 


