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أعضاء فريق »بالك آيد بيز«                  )رويترز(بيونسي سعيدة باجلائزة

قفازات جاكسون للبيع

إكسسوارات جاكسون المقلدة.. للبيع

زوار املعرض

 البدلة الشهيرة مللك البوب

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: نالت النجمتان األميركيتان 
بيونســــي وتايلور ســــويفت حصة األسد في حفل توزيع 
جوائز »غرامي« الـ 52 في لوس أجنيليس الذي شهد تكرميا 
مللك البوب األميركي الراحل مايكل جاكسون وفازت األولى 

بـ  6 جوائز والثانية بجائزتني.
وحصدت بيونسي جوائز »أفضل ألبوم« عن ألبوم »أنا.. 
ساشا فيرس« و»أغنية العام« عن أغنيتها »نساء عازبات« 
وجوائز »أفضل أغنية« و»أفضل أداء صوتي« باإلضافة إلى 
جائزة »أفضل أداء صوتي ملغنية بوب« عن أغنيتها »هالو« 

و»أفضل أداء« عن أغنية »في النهاية«.
وفازت سويفت بجائزة »أفضل ألبوم لهذه السنة« عن 
ألبوم »فيرلس« باإلضافة إلى جوائز »أفضل البوم موسيقى 
الريف« و»أفضل أغنية موسيقى الريف« عن أغنيتها »حصان 
أبيض« إلى جانب جائز »أفضل أداء ملغنية موسيقى الريف«. 
وفاز جايســــون ماز بجائزة »أفضل أداء ملغني بوب« عن 
أغنية »اجعله لي« فيما حصل زاك براون باند على جائزة 

»أفضل فنان جديد«.
وحصلت فرقة »كيغز أوف ليون« على جائزتي »أفضل 
تسجيل لهذه السنة« و«أفضل أغنية روك يؤديها ثنائي أو 
مجموعة«. وفازت أغنية »ران ذيس تاون« جلاي زي وريهانا 
وكايني ويست بجائزة »أفضل أغنية راب« و»أفضل تعاون« 
فيمــــا حصل جاي زي على جائزة »أفضل مؤد منفرد« عن 

أغنية »دي أو آي«.
وفاز ألبوم إميينيم »ريالبس« بجائزة »أفضل ألبوم راب« 
وأغنيته »كراك آ بوتل« بجائزة »أفضل أداء راب لثنائي أو 

مجموعة« ويشارك فيها كل من د.دري وفيفتي سنت.
وحصل ستيفن كولبرت على جائزة »أفضل ألبوم كوميدي« 
عن »عيد امليالد: الهدية احلقيقية للجميع« وغرين دين على 

جائزة »أفضل ألبوم روك« عن »نهاية القرن الـ 21«.
وفــــازت ليدي غاغا بجائزتي »أفضل ألبوم راقص« عن 
»شهرة« و»أفضل تسديل للرقص« عن أغنية »بوكر فايس«. 
وحصدت »بالك آيد بيز« جائزة غرامي عن فئة »أفضل ألبوم 

بوب« عن »ذي آند«.  كما حصل املؤلف املوسيقى الهندي ايه 
ار رحمان على جائزتني من جوائز جرامي وحصل رحمان 
املعروف باســــم موزارت مدراس على اجلائزتني عن أغنية 

فيلم »املليونير املتشرد« الذي حاز جوائز أوسكار.
وتلقى رحمان اجلائزتني عن فئتي أحسن تأليف وأفضل 
أغنية فيلم. واحتشد عدد كبير من النجوم في احلفل الذي 
شهد منح مايكل جاكســــون جائزة تكرميية عن اجنازاته 
طوال حياته تسلمها ابنه برينس وابنته باريس. وقال االبن 
»شكرا لكم نحن فخوران لقبول هذه اجلائزة نيابة عن أبينا 
مايكل جاكسون. نحن نرغب بشكر اهلل على رعايتنا خالل 
األشــــهر الـ 7 املاضية كما نشكر جدتنا وجدنا على حبهما 
ودعمهما ونشكر املعجبني فوالدنا أحبكم كثيرا ألنكم كنتم 

موجودين دائما من أجله«.
من جهتها قالت باريس »كان يفترض أن يكون أبي هنا 
وكان ســــيغني هذه السنة ألنه لم يتمكن من ذلك في العام 

املاضي، شكرا لكم ونحن نحبك يا أبي«.

بيونسي تحصد 6 جوائز »غرامي«
المؤلف الهندي إيه آر رحمان حصل على جائزتين عن فيلم »المليونير المتشرد«

بالصـــني  أقيـــم 
»إم جي«  معـــرض 
عـــرض  حيـــث مت 
مقلدة  مستنسخات 
من االكسســـوارات 
التـــي اشـــتهر بها 
ملك البـــوب الراحل 
مايكل جاكسون منها 
الشـــهيرة  القفازات 
ملايكل والبدلة املخيفة 
التي ارتداها في اثناء 
اغنيتـــه  تصويـــر 
الشـــهيرة »تريالر« 
والتي منحته شهرته 

الطاغية.
وقد زار املعرض 
عدد كبير من محبي 
ملك البوب حيث يقوم 
املعرض بعرض 42 
عمال له صلة مبايكل 
جاكسون، وقد مت بيع 
46 قطعة من مقتنيات 

جاكسون االصلية.
)أ.پ ـ رويترز(

مسلحون يقتلون 13 طالبًا في حفل بالمكسيك

.. ورجل يخطف حافلة ويقتل تسعة في الصين
بكنيـ  رويترز: اوردت وسائل االعالم 
الرسمية الصينية أن رجال خطف حافلة 
خاصة بالشـــركة التي يعمل بها امس 
وصدم مشاة مما أسفر عن مقتل تسعة 
اثناء هروبه في مدينة تياجنني بشمال 
الصـــني. وذكرت وكالـــة انباء الصني 
اجلديدة )شينغوا( ان الرجل )40 عاما( 
يعمل في شركة نقل وسرق حافلة خاوية 
تابعة للشـــركة بعدما هاجم زميال له 

بسكني اثناء مشاجرة بينهما.
واصيب 11 شخصا في شوارع املدينة 
اثناء هروب اخلاطف، واســـمه االخير 
تشانغ، باحلافلة وسط شوارع املدينة. 
وذكر التقرير أن الشرطة ارسلت عشرات 
السيارات ملالحقته وصدم تشانغ ثالثا 
اربعة  الشـــرطة وأصاب  من سيارات 
ضباط قبل الـــقبـــض عليه عند احد 

التقاطعات.

قرينة أحد الضحايا تبكي حزنا وفي اإلطار آثار الدماء         )رويترز(

إحدى سيارات الشرطة التي تحطمت أثناء هروب القاتل  )رويترز(

مكســـيكو سيتيـ  أ.ش.أ: هاجم مسلحون في 
مدينة سيوداد خواريز شمال املكسيك مجموعة 
من الطالب مما أسفر عن مقتل اثنني من البالغني 

وأحد عشر مراهقا.
وذكـــر راديو هيئة اإلذاعـــة البريطانية )بي.

بي.سي( امس أن التقارير تفيد بأن نحو 60 طالبا 
كانوا في حفل عيد ميالد عندما اقتحم مسلحون 

املكان وفتحوا النار عليهم دون متييز.
من جهتها، قالت السلطات املكسيكية إنه وفقا 

للمعلومات األولية فإن الهجوم وقع عندما وصل 
مسلحون مزودون بأسلحة حربية على منت سيارات 
رباعية الدفع من طراز »هامر« وفتحوا النار على 
طـــالب كانوا في حفل، مشـــيرة إلى أنها ال تعلم 

سبب استهداف احلفل.
يذكر أن أعمال العنف بني عصابات املخدرات 
في املدينة جعلتها واحدة من أخطر مدن العالم، 
حيث يقتل املئات في تصفيات حسابات بني هذه 

العصابات سنويا.

بوندشن تلد طفلها األول
 في حوض االستحمام

برازيليا ـ د.ب.أ: كشـــفت عارضة األزياء 
البرازيلية الشهيرة جيزيل بوندشن أنها اجنبت 

طفلها األول بنيامني في حوض االستحمام.
وقالت بوندشن في مقابلة مع شبكة »غلوب 
تي.ڤي« البرازيليـــة إن بنيامني لم يبك عقب 
والدته مثل سائر األطفال، كما ظل راقدا فترة 

طويلة في حجرها.
وذكرت بوندشـــن أنها كانت تريد خوض 
جتربـــة الوضع وهي واعية بـــكل تفاصيلها 
وليســـت مملوءة باألدوية، لذلك فإنها قررت 

والدة ابنها في املنزل.
وأشارت بوندشـــن إلى أنها استعدت لهذا 
احلدث الكبيـــر من خالل مترينـــات اليوجا 

والتأمل.
يذكر أن بوندشن وضعت طفلها األول، الذي 
اجنبته من زوجها العب كرة القدم األميركي 

توم برادي، في 8 ديسمبر املاضي.
وقد تزوجت بوندشن من برادي في فبراير 
عـــام 2009. ولبرادي طفـــل آخر»عامان« من 
عالقة سابقة مع املمثلة األميركية بريدجيت 

مويناهان. جيزيل بوندشن

سخرت من عجز زوجها 
فطعنها بالسكين

تونس، يو.بـــي.آي: لم يتردد 
رجل سينغالي اجلنسية في قتل 
زوجته التونســـية بطعنة سكني 
في أعقاب مناوشة كالمية عيرته 
خاللها بعجزه اجلنســـي. وذكرت 
صحيفة »األسبوعي« التونسية أن 
هـــذه اجلرمية جرت في الضاحية 
العاصمة حيث  الشمالية لتونس 
قررت الســـلطات القضائية إيداع 
املتهم الســـجن بانتظار محاكمته. 
وأشارت إلى أن املتهم اعترف أثناء 
التحقيق معه بأن زوجته التونسية 
بالغت في التهكـــم عليه وعيرته 
بالعجز اجلنســـي بسبب معاناته 
املفاجئة من هذه احلالة. وأضافت أنه 
في يوم الواقعة نشب خالف بينهما 
فراحت زوجته تتهكم عليه وتنعته 
بالعاجز وغيرها من النعوت املهينة 
بدل الوقوف إلى جانبه والرفع من 
معنوياته حتى يسترجع رجولته 
الضائعة عندها استل سكني املطبخ 

وطعنها بها.

أب يبيع طفله الرضيع
 بـ 4 علب حليب!

القاهرة ـ وكاالت: شهد مستشـــفى اجلالء في القاهرة مأساة 
إنسانية بطلها عامل بسيط أجنب توأما، وقرر بيع أحدهما مقابل 
4 علب حليب و50 جنيها أســـبوعيا حتى يستطيع اإلنفاق على 
الطفل اآلخر، وتبني أنه اتفق مع سيدة لتأليف وتدبير سيناريو 

خلطفه حتى ال تعلم زوجته.
وحســـب »اليوم الســـابع« تقدمت »زينب.م.أ« 30 سنة، ربة 
منزل، ببالغ إلى قســـم الشرطة أفادت فيه بقيام سيدة مجهولة 
بخطف أحد طفليها التوأم حديثي الوالدة وتعرفت عليها وزعمت 
قدرتها على صرف إعانات لها من املستشفى، ثم تظاهرت بحمل 

الطفل وأخذته وهربت.
وأفادت والدة الطفل بأنها عقب والدتها للتوأم تبني لها حاجتهما 
للرضاعة الصناعية، لكنها لم تتمكن من صرف األلبان لتأخرها 
وإغالق الصيدلية املخصصة لذلك تقابلت مع إحدى الســـيدات 
والتي ادعت صلتها باملسؤولني داخل املستشفى وأبدت استعدادها 
ملســـاعدتها في صرف األلبان املدعمة وإعانـــة مببلغ 50 جنيها 

أسبوعيا، وأخذت منها أحد طفليها واختفت بعدها.
وكشفت حتريات رجال املباحث تواطؤ األب مع املتهمة، حيث 
تبني ان والد الطفل املخطوف ويدعى »على.ش.ح« )37 ســـنة( 
عامل، تعرف على السيدة واتفق معها على بيع أحد طفليه مقابل 
احلصول على 4 علب ألبان و50 جنيها أســـبوعيا، ورسم معها 

خطة اخلطف خلداع زوجته.
ألقـــي القبض على األب املتهم وأمرت النيابة بحبســـه 4 أيام 

على ذمة التحقيق.

صحتكاتفق مع سيدة لخطفه

ممارسة تمرينات اللياقة البدنية في الشتاء.. خطر
هامبـــورغ ـ د.ب.أ: كلما زادت كثافة نظام 
متاريـــن اللياقة البدنية في الشـــتاء، كما زاد 
احتمال اإلصابة باألمراض. قال كريستوف ايفلر، 
من كلية اإلدارة الصحية والوقاية من األمراض 

في مدنية ساربروكن األملانية، إن هذا 
يعني أن ممارســـة التمرينات 

التي  الهوائية )األيروبيك( 
إلى احلفاظ على  تهدف 

الصحة في الشتاء يجب 
أن تكون تدريبا أساسيا 
للقلب تتراوح شدته 
بني املعتدل واملكثف، 
كمـــا ينبغـــي على 
التمرينات  ممارسي 
جلســـات  جتنـــب 

التي تزيد  التمريـــن 
مدتها على 60 دقيقة.

التدريب على  وميثل 
فترات )أو التدريب املتقطع( 

اللياقة  خيارا جيدا الكتســـاب 
البدنية، حيث يتم ممارســـته مرة أو 

مرتني أسبوعيا، على أن يكون هناك يوم راحة 
على األقل بني كل مرة وأخرى.

وقال ايفلر، الذي يترأس قسم اللياقة البدنية 

في الكلية: »عند اختيار التدريب باألثقال، يجب 
وضع حدود لطول فترة جلسة التدريب«.

وأضاف أنه في جلسة التدريب التي تزيد 
مدتها على 60 دقيقة، يفرز اجلسم املزيد من 
هرمون الضغط النفسي »كورتيزول«. 
والذي ينعكس سلبا على نظام 
املناعة ويعوق قدرة اجلسم 

على التجديد.
وثمة أمر واحد مؤكد 
بالنسبة جلميع أنواع 
الرياضـــة، أال وهو 
التدريب املكثف  أن 
ينبغي أن يحل محله 
تدريبات منخفضة 
الشدة، حيث يتيح 
ذلك وقتا كافيا للتعافي 

البدني.
وفي حـــال اإلصابة 
بعـــدوى رغم اتبـــاع تلك 
النصيحـــة وارتـــداء املالبس 
املناســـبة للطقس الســـائد وجتنب 
األشـــخاص املصابني بالبرد وتناول وجبات 
متنوعة ومتوازنة، يجب منح اجلسم الراحة 

الالزمة ليسترد عافيته.


