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 حمامات اخلليل في املتحف 

 حمام مدينة الخليل القديمة يتحول إلى متحف
 اخلليــــل (الضفــــة الغربية) ـ 
أ.ف.پ: حتول حمام مدينة اخلليل 
القدمية الــــى املتحف الوحيد في 
املدينــــة بعد ترميمــــه وصيانته 
اليونسكو،  بالتعاون مع منظمة 
بهدف تشجيع حركة السياحة في 
هذه املنطقة شبه املهجورة بسبب 
نشاط املستوطنني اإلسرائيليني 
فيها. وقال وزير احلكم احمللي خالد 
القواسمي لوكالة فرانس برس ان 
مبنى املتحف الذي افتتح قبل عشرة 
ايام، «كان في األصل حمام املدينة، 
وهو مبنى مملوكي يقدر عمره ما 
بني ٧٠٠ و٨٠٠ عام» مشــــددا على 
انــــه «مت ذكره ووصفه في الكتب 
التاريخية املتعلقة مبدينة اخلليل». 
وأوضح القواســــمي «هو مصمم 
علــــى الطريقة القدمية للحمامات 
الرومانية ففيه غرف حامية وغرف 
دافئة وغرف باردة» مشيرا الى ان 
املتحف «سيكون متعدد األغراض». 
وتابــــع يقــــول «ان بــــاب احلمام 
الرئيسي (املتحف) مغلق بأوامر 
عسكرية إسرائيلية، فوجدنا له بابا 
صغيرا من وسط السوق، كتحد 
لالستيطان واملستوطنني بجعله 
ينبض باحلياة، ولتشجيع احلركة 

السياحية في البلدة القدمية».
القواسمي «ال نريد لهذا    وأكد 
املبنــــى ان يبقى مغلقــــا، ونهجر 

مؤسســــاتنا وبيوتنــــا ونتــــرك 
للمستوطنني ليتصرفوا باملدينة 
القواســــمي  على اهوائهم». وأكد 
«كان احلمام يعمل ضمن مواصفاته 
كحمام تركي حتى العام ١٩٩٩، الى 
ان فرضت إسرائيل على املنطقة 
التي يقع فيها منطقة عســــكرية 
مغلقة». وبدأت جلنة اعمار اخلليل 
العام ٢٠١٠ مبشــــاركة  ترميمــــه 

اليونسكو.
  وقال مسؤول العالقات العامة 

فــــي جلنة االعمــــار اخلليل وليد 
ابو احلالوة لوكالة فرانس برس 
«لقد اشترك معنا ١٦ متطوعا من 
األجانب في عملية الترميم إضافة 
الى العمال واملهندسني واملشرفني 
الفلسطينيني». ومضى أبو احلالوة 
يقول «ان مساحة الليوان في احلمام 
كبيرة جــــدا فهي نحو ٦ حجرات 
ومســــاحته ال تقل عــــن ٣٠٠ متر 
مربــــع، وكلف الترميم حوالي ٣٥ 

ألف دوالر». 

 الرياضـ  إم.بي.سي: في ظل انتشار الظاهرة في املجتمع السعودي، 
ناقش برنامج «صباح اخلير يا عرب» قضية ما بات يعرف بـ «عضل 
البنات»، أو بكلمات أخرى تـــذرع ولي األمر بحجج عدة ملنع زواج 
الفتيات. وعرضت مدرســـة سعودية تدعى نورة قصتها قائلة إنها 
بلغـــت من العمر ٣٢ عاما ومـــازال والدها حتى اآلن يرفض زواجها 
من اي شخص يتقدم لها، متحججا في كل مرة بأسباب ال حصر لها 

رغم محاوالت العائلة إقناعه بضرورة زواجها.
  بدوره قال عضـــو اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـان معتوق 
الشرف، ان الظاهرة بدأت تتفاقم داخل املجتمع السعودي محذرا من 
عواقبها االجتماعية، إذ ســـجل أمس محاولة انتحار إحدى الفتيات 

جراء «عضل» والدها لها.
  وحذر من جلوء البنات إلى املخدرات واالنتحار أو حتى الهروب 

من املنزل.
  وشـــدد الشـــريف على ضرورة عدم اخللط بني «عضل البنات» 
مـــن جهة وعقوق الوالدين من جهة أخرى، إذ غالبا ما يتم تصنيف 

السعوديات املشتكيات من «عضل» ولي أمرهن بأنهن عاقات. 

 السجن ٥٠ سنة ألم قتلت طفلها
  

  جاكسونفيلـ  يو.بي.آي: حكم على امرأة في والية فلوريدا االميركية 
قتلت طفلها فيما كانت تلعب على الكمبيوتر بالسجن ملدة ٥٠ سنة.

  وأفادت صحيفة فلوريدا تاميز يونيون بان الكسندرا توبياس (٢٢ 
سنة) من جاكســــونفيل قالت للقاضي ادريان سود انها كانت تشكو 
من اكتئاب ما بعد الوالدة عندما قتلت طفلها دايالن لي ادمونســــون 
البالغ من العمر ٣ اشهر في ٢٠ يناير ٢٠١٠. واعترفت املرأة في اكتوبر 

بتهمة القتل من الدرجة الثانية املوجهة إليها.
  ولم يتعاطف القاضي مع االم وقال هذا الطفل الذي ال يســــتطيع 
الدفاع عن نفســــه قتل على يد امــــه وملاذا ألنه كان يبكي خالل لعبها 

على الكمبيوتر.
  واصدر القاضي حكما بسجن االم ٥٠ سنة.

  يشــــار الى ان عالقــــة توبياس ووالد الطفل اي جي ادمونســــون 
كانــــت متر بفترة صعبة واعتقال بتهمة العنف املنزلي قبل اســــابيع 

من وفاة الطفل. 

 .. وسجينة حصلت على بوتوكس.. 
فأقيلت مديرة السجن!

  
  املكسيكـ  أ.ف.پ: صرفت سلطات السجون املكسيكية مديرة سجن 
في مكسيكو النها سمحت بدخول طبيب اتى ليقحن بالبوتوكوس 

«ملكة احمليط الهادئ» املتهمة باالجتار باملخدرات.
  وقالت ادارة نظام الســـجون في بلدية مكسيكو على موقعها 
االلكتروني «قام طبيب غير تابع لســـجن النساء في سانتا مارتا 
بعالج غير مصرح له حلســـاب السجينة ســـاندرا افيال» البالغة 

اخلمسني.
  واوضح مصدر في االدارة طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة 
فرانس برس ان االمر يتعلق على ما يبدو «بعالج مضاد للتجاعيد 

املعروف باسم بوتوكس».
  وقد صرفت مديرة الســـجن ساراموراليس ومسؤولة العيادة 
فيه من عملهما الن دخول طبيب غير تابع للسجن يشكل انتهاكا 

لكل االجراءات.
  وقد برأت محكمة البداية ســـاندرا افيال في ديسمبر ٢٠٠٧ من 
تهمـــة تهريب املخدرات من كولومبيا الى املكســـيك اال ان النيابة 
العامة الفيدرالية اســـتأنفت احلكم وهي ال تزال مسجونة بسبب 

طلب استرداد تقدمت به الواليات املتحدة.
  في املكســـيك غالبا ما يدفع السجناء رشـــاوى الى عاملني في 

السجن.
  وفي احد ســـجون شـــمال البالد كانت املديرة تسمح لسجناء 
باخلروج الرتكاب جرائم قتل مأجورة بســـالح حراسهم على ما 
اعلنت النيابـــة العامة في يوليو املاضي، وقد ارتكب هؤالء ثالث 

مجازر ادت الى سقوط ٣٥ قتيال، وقد اوقفت مديرة السجن. 

 «الكحول» يدخل ساحة المعركة السياسية في تركيا

  أردوغان: يجعلني أشمئز لكننا لم نمنعه 

 السيول تجتاح ٦٠ قرية بمحافظة كرمان اإليرانية
 طهران ـ كونا: حتاصر السيول اجلارفة 
نحو ٦٠ قرية مبحافظة كرمان االيرانية إثر 
هطول االمطار الغزيرة خالل االيام املاضية 
والتي أدت الى انهيار بعض املنازل واإلضرار 
بالطرق وحركة املواصالت في هذه املناطق 
املتضررة. وذكر التلفزيون احلكومي االيراني 
عبر موقعه االلكتروني اليوم ان «٦٠ قرية 
تابعة ملدينة كهنوج مبحافظة كرمان مازالت 
محاصرة بالسيول التي اجتاحت املنطقة منذ 
أيام وأدت الى تدمير الطرق التي تربط هذه 

القرى فيما بينها وغمرت مساحات شاسعة 
من احلقول الزراعية وأدت كذلك الى نفوق 

املئات من رؤوس املاشية».
  وقـــال ان فرق االنقـــاذ واالغاثة مازالت 
تواصل عملها دون توقف ملســـاعدة اهالي 
املناطـــق املتضررة على الرغم من صعوبة 
الوصول الى هـــذه املناطق التي اجتاحتها 
السيول. وتسببت الفيضانات في انهيار ألف 
و٣٠٠ وحدة سكنية بالكامل في قرى مدينة 
ريكان وألف وحدة ســـكنية أخرى مبدينة 

جيرفت فضال عن انقطاع التيار الكهربائي 
عن بعض القرى األخرى في حني ســـارعت 
فرق االغاثة واإلنقاذ الى توزيع اخليام واملواد 

الالزمة على املتضررين.
  وأسفر تساقط الثلوج الكثيفة في غلق 
الطرق واملواصـــالت التي تربط نحو ٥٠٠ 
قرية مبحافظة لرستان غربي البالد في حني 
تقوم آليات شرطة املرور بإزالة الثلوج عن 
الطرقات لتسهيل حركة السير، السيما في 

املناطق الوعرة واجلبلية. 

 سعودية تحاول االنتحار بسبب منعها من الزواج

 .. وأخرى تحطم سيارة زوجها وتحرق ثيابه بمكة

 موردوخ يقدم صحيفة جديدة مصممة لجهاز «آي باد»

 ٦١٪ من الروس يطالبون بدفن جثمان لينين
 موســـكو ـ يو.بي.آي: أظهر استطالع جديد للرأي أن ٦١٪ من 
الروس يطالبون بدفن جثمان الزعيم الشيوعي فالدميير لينني 

املوجود في صندوق زجاجي في الساحة احلمراء مبوسكو.
  وأفادت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية بأن االستطالع الذي 
أجراه املركز الروســـي الستطالعات الرأي بني أن غالبية الروس 
(٦١٪) يرون أنه من الضروري دفن جثمان لينني في املقبرة وأن 
٤٤٪ منهم يعتبرون وجود جثمانه في ضريح بالساحة احلمراء 

أمرا غير طبيعي وال أخالقي.
  ورأى ٤٣٪ ممن شملهم االستطالع أنه ينبغي على الفور دفن 

جثمـــان لينني، فيما ينصح ١٨٪ من الروس بإرجاء هذا األمر إلى 
حني رحيل اجليل الذي يعتز بلينني.

  وذكر املركز الروســـي لدراسة استطالعات الرأي أن من أكثر 
املتحمســـني لفكرة دفن لينني هم في املقام األول ســـكان األورال 
(٥٩٪) ومناصرو احلزب الليبرالي الدميوقراطي الروسي (٧١٪)، في 
املقابل اقترح ٢٩٪ اإلبقاء على جثمان لينني في الضريح، واعتبر 
قســـم من أنصار حزب «روسيا العادلة» (٣٤٪)، واألحزاب غير 
البرملانيـــة (٣٥٪) أنه «ال ضرر من وجود مثل هذه الظاهرة في 

روسيا كون ضريح لينني بات منذ زمن مقصدا سياحيا». 

أ.ف.پ: قام  ـ   نيويــــورك 
روبيــــرت مــــوردوخ رئيس 
مجموعة «نيــــوز كوربس» 
االعالمية في نيويورك بتقدمي 
مشروعه اجلديد، وهو عبارة 
عن صحيفة يومية بعنوان «ذا 
ديلي» مصممة حصرا جلهاز 
«آي بــــاد» اللوحي من انتاج 
«آبــــل». وقال موردوخ خالل 
عرض الصحيفة في متحف 
غوغنهامي فــــي نيويورك ان 
«املرحلــــة اجلديــــدة تتطلب 
صحافة جديدة وخدمة جديدة 
مفصلة حسب احلاجة، واعدا 
باجلمــــع بــــني التكنولوجيا 
والصحافــــة اجليــــدة علــــى 
األرض وتنسيق جيد وعني 
مشككة». وتعتبر صحيفة «ذا 
ديلي» ثاني صحيفة مدفوعة 
ومصممة خصيصا جلهاز اآلي 
باد بعد الصحيفة الشهرية «ذا 
بروجيكــــت» التي أطلقها في 
اخلريف املاضي رجل االعمال 
البريطاني ريتشارد برانسون. 
وتباع «ذا ديلي» بـ ١٤ سنتا 
من الدوالر فــــي اليوم أو ٩٩ 
سنتا في األسبوع أو ٤٠ دوالرا 

في السنة.

 مكةـ  وكاالت: اقدمت زوجة في العقد الثالث من عمرها على تهشيم 
زجاج سيارة زوجها الفارهة، واحراق جميع ثيابه ومبلغ عشرة آالف 
ريال كان يحتفظ بها في منزله بعد ان اجبرها ذووها على العودة اليه 
بعد ان قررت االنفصال عنه وهجره نهائيا حينما قبض عليه بقضية 

خلوة مع فتاة منذ عدة شهور.
  وتروي الزوجة مبررات فعلتها قائلة: حرقت قلبه مثلما حرق قلبي، 
فقد اعتاد زوجي على خيانتي طول سنوات زواجنا دون ان يخجل أو 

يجعل لي اعتبارا، حتى بيتي لم يسلم من خيانته.
  فقد كان يأتي بصديقاته الى بيتي اثناء غيابي ويدخلهم الى غرفة 

نومي واحيانا كان يدخلهن الى املنزل اثناء وجودي باحلجر اخلارجية 
على انهن اصدقاؤه حتى اخلادمات كان يتعرض لهن فمنهن من ترضى 
بافعاله ومنهن من تهرب او تأتي شـــاكية منه، وفي كل مرة اذهب الى 
بيـــت اهلي واقرر الطالق منه يعيدوني اليه بحجة صلة القرابة التي 
تربطنا ببعض وان الزوجة يجب ان تستر على زوجها وتتحمل هفواته 
فقد صبرت على قلة احترامه ثماني ســـنوات ولم يتغير قط بل ازداد 
ســـواء عما كان عليه لدرجة انني فقدت االحساس به وكرهت احلياة 
معه، حتى صديقاتي امتنعن عن زيارتي واالتصال بي بسبب مغازلته 

لهن لم اصدم عندما قبضت عليه الهيئة في خلوة مع فتاة. 

 أنقرة ـ أ.ف.پ: جتمع مئات األشخاص في 
عطلة نهاية االسبوع متحدين درجات احلرارة 
املتدنية جدا في انقـــرة في تظاهرة مناهضة 
للحكومة ال ســـابق لها.. اذ انهـــم لم يرفعوا 
األعـــالم والالفتات بل عبوات البيرة وكؤوس 

الشمبانيا!
  التجمع الذي أطلق عليه اسم «حترك الشرب» 
الذي أقيم في مدن كبيرة أخرى ســـببه نظام 
جديد يفرض قيودا صارمة على بيع املشروبات 
الكحولية ما أزعج سكان املدن األتراك العلمانيني 
الذين يخافون من ان احلكومة اإلسالمية اجلذور 

تستهدف منط عيشهم الليبرالي.
  وقالت امرأة شـــاركت فـــي التظاهرة في 

انقرة «لســـنا مدمني كحـــول. انهم ينتهكون 
حقوقنا». وكتب احـــد احملتجني على صفحة 
فيس بوك املخصصة لهذا احلدث «لنشـــرب 

حتى التقيؤ».
  وشكلت هذه العبارة ردا على رئيس الوزراء 
رجب طيب أردوغان وهو مسلم ملتزم يرفض 
االتهامات املوجهة الى حكومته مبحاولة فرض 
منـــط حياة إســـالمي إال انـــه ال ميكنه إخفاء 

اشمئزازه من املشروبات الكحولية.
  وكان اردوغان قال غاضبا «من يتدخل؟ انهم 
يشـــربون (بحرية) حتى التقيؤ» مشددا على 
ان الســـلطات تسعى فقط الى حماية الشباب 

من عادات مضرة.

  وحـــاول نائبه بولنت ارينج التخفيف من 
اجلدل قائال للمنتقدين ان «احلياة ال تقتصر 

على الشرب واجلنس».
  ويكشف التأثير األولي للنظام اجلديد الذي 
دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير انه ال يطال 
فقط الشباب بل ايضا البالغني الذين يحضرون 
الغنائية  مناســـبات اجتماعية مثل احلفالت 

وحفالت االستقبال.
  ويضع النظام قيودا صارمة على اعالنات 
املشـــروبات الكحولية ومينع الباعة املخولني 
ببيع املشـــروبات الكحولية من اخراجها من 
متاجرهم مما أثار تساؤالت حول كيفية قيام 

شركات الطعام بتنظيم مناسبات احتفالية.

 احتجاج للمتطرفين على بناء
  أكبر مسجد في ألمانيا 

 يتسع لـ ١٢٠٠ شخص 

 سيرك ورقص في موسم
  فرنسا الثقافي بالمغرب

 يتضمن أكثر من ١٢٠ عرضاً ثقافياً 

 كولونيا ـ د.ب.أ: احتج العشـــرات من املتطرفني اليمينيني في 
الوقت الذي وضعت فيه العوارض العليا ألكبر مسجد في أملانيا 

حتت اإلنشاء في مدينة كولونيا.
  وقال احتاد مســـجد ديتيب إن املسجد لن يكون «دارا للجالية 
املســـلمة» فحسب، وإمنا سيكون أيضا مكانا للقاء غير املسلمني، 

في االحتفال باالنتهاء من تشييد السقف.
  وقال االحتاد اإلسالمي الذي يتلقى متويال من تركيا، األربعاء: 
«هذه املنشأة ليســـت طريقا في اجتاه واحد، مثلما هي احلال مع 
عملية االندماج نفسها». ويتسع املسجد لـ ١٢٠٠ شخص، كما ان له 

قبة يبلغ ارتفاعها ٣٧ مترا ومئذنتني يبلغ ارتفاعهما ٥٥ مترا.
  وســـيضم املوقع النهائي الذي ميتد على مساحة خمسة آالف 

متر مربعة مركزا ثقافيا ومقر اجتماعات. 

 الرباطـ  أ.ف.پ: أفادت سفارة فرنسا في الرباط بأن أكثر من 
١٢٠ فاعلية ثقافية وعروضا ستميز هذه السنة «موسم فرنسا 
الثقافي» في المغرب مع احتالل الســـيرك والرقص والتصوير 

موقعا أساسيا فيها.
  وأوضح سفير فرنســـا برونو جوبير ان موسم العام ٢٠١١ 
يشكل «سابقة» ألن كل المؤسسات الثقافية الفرنسية تقدم الى 

الجمهور برنامجا مشتركا لكل المغرب في ١٣ مدينة.
  ولفرنسا في المغرب ١٠ معاهد فرنسية و٣ اتحادات فرنسية 
ـ مغربية. واعتبر جوبير خالل مؤتمر صحافي ان ذلك يشكل 

«شبكة ثقافية استثنائية ال مثيل لها في العالم».
  وعلى صعيد الكتب يبدأ الموســــم اعـتـبارا من فبرير مع 
مشاركة فرنسية كبيرة في معرض الكتاب في الـدار البيضاء 
فـــي حين ان معاهد فاس والرباط وطنجة ســـتنظم معـارض 

صور.
  وســـتتخلل الموســـم ايضا حلقات نقاش تجمع مؤسسات 
فرنســـية ومغربية فضال عن معرض حول الحياة في اعماق 

المحيطات «ابيس» في حوض الدار البيضاء لألسماك. 
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