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لوس أجنيليس � رويترز: اختارت رابطة نقاد الس���ينما 50
بلوس اجنيليس االحد فيلم »خزانة االلم« الذي يتناول حياة 
فريق أميركي من خبراء املفرقعات الذين خدموا في العراق 

كأفضل فيلم خالل العام.
وفاز الفيلم ايضا بجائ���زة االخراج لكاثرين بجلو التي 
انهت توقفا عن صناعة الس���ينما دام لس���بع سنوات بهذه 

امللحمة املشهودة.

ومنحت رابطة نقاد الس���ينما بل���وس اجنيليس جائزة 
افضل ممثل جليف بريدجز عن دوره في فيلم »قلب مجنون« 
وجائزة افضل ممثلة للبلجيكية يوالند مورو عن دورها في 
فيلم »سيرافني« ونال املمثل النمساوي املخضرم كريستوف 
فالتز جائزة افضل ممثل مساعد عن دوره املتميز في فيلم 
»فرقة مغمورة« بينما حازت املمثلة الكوميدية مونيك على 

جائزة افضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم »ثمني«.

»خزانة األلم« يفوز بجائزة رابطة نقاد السينما بلوس أنجيليس

حتى اخلنازير لم تنج من االنفلونزا التي حتمل اسمها

القناع الواقي للوقاية من انفلونزا اخلنازير

املتهم بالزنا خالل دفنه استعدادا لعقوبة الرجم                     )أ.پ( أحد املتهمني أثناء قتله بالرصاص من قبل أحد أقارب الضحية

نانسي عجرم في كليب »شخبط شخابيط«

»إتش 1 إن 1« يصيب الخنازير في كوريا الجنوبية!

مكرم محمد نقيب الصحافيين لـ »األنباء«:
 على الصحافيين إعداد نقيب جديد مستقبالً

نانسي» تشخبط شخابيط« مع األطفال في »ستار صغار«

القاه���رة � وكاالت: حتل املطربة اللبنانية 
نانسي عجرم ضيفة يوم اخلميس املقبل على 
أسرة برنامج األطفال »ستار صغار«، والذي 
يعرض على قناة أبو ظبي األولى، وس���تقوم 
نانسي مبشاركة األطفال ضيوف احللقة في 

الغناء.
وحسب جريدة »اليوم السابع« تقوم نانسي 
بغناء عدد من أغانيها مثل »شاطر« و»شخبط 
شخابيط«، وغيرهما من أغاني األطفال التي 

قدمتها نانسي.
»س���تار صغار« برنامج غنائي أسبوعي 
يجمع األطفال الذي���ن ميلكون موهبة الغناء 

مع مطربيهم املفضلني.
ويجري تصوير حلقات »س���تار صغار« 
حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت، ويقدمها 
املذيع اإلماراتي سعيد املعمري، ويستضيف في 
حلقاته مجموعة من أبرز النجوم العرب، منهم 
املطرب اإلماراتي حسني اجلسمي وأصالة وأحالم 

وراغب عالمة وصابر الرباعي وشمس.
يذكر أن برنامج »ستار صغار« قام بجولة 
في عدد من الدول العربية الختيار متسابقني 
من األطفال املوهوبني، وشملت جوالت البرنامج 
دول اإلمارات والبحرين ومصر ولبنان وسورية 

واألردن وتونس واملغرب.

من السفير االسرائيلي للنقابة 
واحلقيقة انه حصل عليها من 
احلكومة املصرية دعما للنقابة 

والصحافيني.
وعلى جانب آخر، نفى مكرم 
ان يكون قد حصل قبل االنتخابات 
بأيام عل���ى مزايا للصحافيني 
كدعم من احلكومة له واكد انه 
كان يواجه في هذه االنتخابات 
تيارات سياسية مختلفة وانه 
استطاع ان يقدم للصحافيني 
برنامجا مقنع���ا ومهما يركز 
على حتقي���ق مصاحلهم وهو 
ما جعلهم يختارونه وقال مكرم 
ان السبب وراء اعادة االنتخابات 
وعدم حسمها في اجلولة األولى 
تقاعس الكثيرين عن احلضور 
ثقة منهم بفوزه وتفوقه على 

منافسيه.

 القاهرة ـ خديجة حمودة
دعا مكرم محمد احمد نقيب 
الصحافيني املصريني عقب اعالن 
نتيجة االنتخابات التي فاز فيها 
على منافس���ه ضياء رشوان 
مرشح جيل الوسط واالخوان 
املسلمني بفارق 800 صوت الى 
االعداد من اآلن الختيار نقيب 
جديد بعد عامني وفي تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« أش���ار الى 
انه البد ان يدرك الصحافيون 
انهم في حاجة الى نقيب قومي 
للحفاظ على نقابتهم ولتظل 
نقابة وطنية قومية تظل جميع 
الصحافيني مسلمني ومسيحيني 
واخوان وناصريني من جميع 
االنتماءات وشدد على ضرورة 
اع���داد رؤية قادم���ة للنقيب 

القادم.
وانتق���د مك���رم التغطي���ة 
االعالمية النتخابات الصحافيني 
فقال ان االع���الم غلف االدوار 
التي لعبتها التيارات السياسية 
املختلفة ولم يتحدث عنها كما 
يجب وانه كان البد من احلديث 
بصورة اوضح ليعلم اجلميع ما 
يقومون به واوضح ان الصحف 
اعتبرت انتخابات النقيب كما 
ل���و كانت هناك منافس���ة بني 
احلكومة واملعارضة االمر الذي 
اساء للعملية االنتخابية وقال 
ان جماعة االخوان وقعت في 
خطأ كبير عندم���ا اعلنت انه 
حصل على 700 جهاز الب توب 

صحتك

األطعمة الغنية بالدهون ضارة بالجهاز المناعي

نيويورك � أ.ش.أ: حذرت دراس����ة طبية حديثة من أن 
اإلكثار من تناول األطعمة الغنية بالدهون كاالسماك والجبن 
والحليب ومشتقاته يشكل ضررا بالغا على صحة الجهاز 
المناعي لالنسان. وأوضحت األبحاث األولية � التي أجريت 
على فئران التجارب تم إعطاؤها أطعمة غنية بالدهون لفترات 
طويلة � أن هناك تراجعا في كفاءة مقاومتها للبكتيريا في 
الدم. وشددت األبحاث على أن فئران التجارب � التي تناولت 
بكميات كبيرة أطعمة غنية بالدهون شكلت نحو 60% من 
إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة من نظامهم الغذائي 
� تراجعت بينها بنس����بة 10% كفاءة جهازها المناعي على 

مقاومة بكتيريا الدم.

إعدام رجلين رجمًا يثير خالفًا حادًا بين جماعتين إسالميتين في الصومال

مقديشو � رويترز: نفذ متمردون صوماليون حكم االعدام في رجلني 
إعماال حلدي الزنا والقتل لكن احلكم فجر معركة بني جماعتني من 

املتمردين أسفرت طبقا القوال الشهود عن مقتل ثالثة مسلحني.
وكانت هذه املرة االولى التي يطبق فيها حزب االسالم أحكام احلد 
التي ارتبطت عادة بحركة الشباب املتمردة املتشددة التي تتهمها 

واشنطن بأنها تقاتل بالوكالة عن تنظيم القاعدة في الصومال.
ويفتقر الصوم���ال الى حكومة مركزية فاعلة منذ عام 1991 وال 
تسيطر إدارة الرئيس شيخ شريف احمد املدعومة من األمم املتحدة 

ودول غربية اال على بضعة مواقع في العاصمة مقديشو.
وتقول أجهزة مخابرات غربية ودول مجاورة للصومال إن البالد 
الواقعة مبنطقة القرن االفريقي باتت مالذا آمنا للمتشددين مبا في 
ذلك متشددون أجانب يس���تغلونها للتخطيط لهجمات في أنحاء 

املنطقة الفقيرة وما حولها.
ونفذ حكما االعدام في الرجلني االحد في أفجوي حيث تعيش آالف 
االس���ر التي اقتلعها الصراع والواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا 

جنوب غربي مقديشو.

واستدعى مقاتلو حزب االسالم مئات السكان الى حقل حيث أعلن 
قاض من املتمردي���ن ان الرجلني اعترفا بالقتل والزنا. وأضاف ان 
امرأة اعترفت بالزنا جلدت مائة جلدة. وقال القاضي عثمان سيدو 

حسن للجموع »هذا يوم القصاص .لقد حققنا وهم اعترفوا«.
لك���ن تالوة احلكم فجرت جدال بني فصيلني من حزب االس���الم 

وقال سكان ان معركة نشبت بينهما الحقا.
وقال���ت حليمة عثمان وهي صاحبة متجر في افجوي لرويترز 
في مقديش���و هاتفيا »مات ثالثة من مقاتلي حزب االسالم وجرح 

خمسة بعد ان تقاتلوا«.
أضافت »البعض أراد ارجاء االعدام بينما أصر آخرون. وتبادلوا 
اط���الق الن���ار. وهزمت اجلماع���ة التي كانت ض���د االعدام وفرت 

بعيدا«.
وذكر ش���هود ان حكم االعدام نفذ بعد ذلك. ونفذ احلكم قريب 
للضحية القتيل باطالق النار على قاتله الذي كان يرقد على االرض 
اما الرجل الثاني فقد كان مدفونا في حفرة حتى نصف جسده ورجم 

باحلجارة حتى املوت.

موسيقى
 كاثرين الليلية

الممثلة كاثرين زيتا جونز تحي���ي الجمهور بع�د أدائها في 
الع��رض األول لمس�����رحية »موس���يقى ليلية« ف��ي برودواي 
)أ.پ( بنيويورك     

مكرم محمد احمد

عريس يستعد لزفافه باالشتراك في ماراثون
شارلوت � يو.بي.آي: قام رجل في ال� 32 من العمر 
ببعض النشاط الرياضي قبل وقت قصير من زفافه، إذ 
شارك في ماراثون في مدينة شارلوت بوالية كارولينا 

الشمالية ركض خالله مسافة 42 كيلومترا.
ونقلت صحيفة »ذي شارلوت أوبسرفر« األميركية 
عن جيف هارمتان قوله انه قبل س����اعات من موعد 
زفافه حتدى هو وصديقه انخفاض احلرارة والطقس 

القارس وشاركا في ماراثون »ثاندر رود«.
وأشارت الصحيفة إلى ان العريس أنهى املاراثون 
خالل 3 ساعات وكان يرتدي قميصا كتبت عليه عبارة 

»قبلوني سأتزوج اليوم«.
وقال هارمتان ان هذه العبارة املكتوبة بخط اليد 
القت تعليقات مختلفة، ففيما حذره الرجال من الزواج 

هنأته النساء ومتنني له احلظ. 

عواصم � وكاالت:  أعلنت وزارة الزراعة الكورية 
اجلنوبية امس أنه مت اكتشاف إصابة خنازير في البالد 
بڤيروس إيه »إتش 1 إن1« املعروف عامليا بانفلونزا 
اخلنازير في أول حالة من نوعها تش����مل خنازير مت 
تربيتها محليا.ونقلت وكالة أنباء »يونهاب« الكورية 
اجلنوبية عن الوزارة قولها إن اإلصابات تأكدت في 
خمس مزارع للخنازير ف����ي إقليمي »جيوكوجني« 
و»نورث جيوجنس����اجن«. وأضاف����ت الوزارة أنه مت 
تقييد حركة اخلنازير ف����ي االقليمني، وفرض حجر 
صحي على اخلنازير للحيلولة دون تفش����ي املرض 
املعدي. من جهة اخرى أفاد مسؤول بريطاني بأن وباء 

إنفلونزا اخلنازير يبدو أنه أقل فتكا بدرجة ملحوظة، 
مما يخشى األطباء، حيث بلغ معدل الوفيات أقل مما 
كان متوقعا بنسبة 0.1%. وقال سير ليام دونالدسون 
كبير املسؤولني الطبيني ان 26 شخصا توفوا مقابل 
100 أل����ف حالة إصابة في إجنلترا، حس����بما أظهرت 
إحصاءات عن الوفيات حتى 8 من شهر نوفمبر املاضي، 
ومن بني هؤالء املصابني توجد 138 حالة خطيرة.كما 
انخفضت عدد ح����االت اإلصابات اجلديدة بإنفلونزا 
اخلنازير بنهاية الشهر املاضي إلى 22 ألف حالة في 
األسبوع، مقابل أكثر من 100 ألف حالة في األسبوع 

مت تسجيلها فيه خالل يوليو املاضي.

)»األنباء« تعتذر عن تغطية الصورة  لبشاعة المنظر(رفع جثة املتهم بالزنا بعد وفاته متأثرا بالرجم


