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15 حالة وفاة بإنفلونزا 

الخنازير في األردن

المناهج الدراسية 
في بريطانيا من مئات 

الصفحات إلى 30 صفحة

رابع زلزال يضرب 
تشيلي خالل 24 ساعة

عمانـ  يو.بي.آي: أعلنت وزارة 
الصحة األردنيــــة امس ان العدد 
التراكمــــي للوفيــــات بإنفلونزا 
اخلنازيــــر بلغ 15 حالة وذلك منذ 
بدء تسجيل إصابات باملرض في 

منتصف ديسمبر املاضي.
وحسب بيانات الوزارة فقد بلغ 
العدد التراكمي لإلصابات بانفلونزا 
اخلنازير املعروف بڤيروس »اتش 1 
إن 1« 248 إصابة. وكان األردن سجل 
16 حالة وفاة وما يزيد على ثالثة 
آالف إصابــــة بإنفلونزا اخلنازير 
منذ ظهور املــــرض للمرة األولى 

في العام 2009.

لندن ـ أ.ش.أ: املناهج الوطنية 
في بريطانيا سيتم ضغطها الى 30 
صفحة بدال من عددها احلالي و151 
صفحة للمدارس االبتدائية و281 
صفحة للمدارس الثانوية. ويأتي هذا 
األمر مع األخذ في االعتبار التأكيد 
املهارات واملعارف األساسية  على 
املشــــتركة فــــي املواد الدراســــية 
التقليدية مبوجب مراجعة شاملة 
للمناهج جتري حاليا في بريطانيا. 
ويطالب وزير التعليم مايكل جوف 
بأن تعطى املدارس حرية أكبر في 

العملية التعليمية.

»كونا«: ضرب زلزال قوي قدرت 
شدته بـ 6.6 درجات على مقياس 
ريختر ساحل تشيلي امس وهو 
رابع زلزال خالل 24 ساعة. وذكرت 
ان  شبكة »سي.ان.ان« اإلخبارية 
الزلزال وقع على بعد 97 كيلومترا 
غرب مدينــــة »تالكا« ولم تتوافر 
معلومات بعد عن سقوط ضحايا 
او حدوث أضرار مادية. وتراوحت 
قوة الزالزل الـ 3 السابقة بني 5.6 
و6 درجات علــــى مقياس ريختر 
وكانت على بعد 80 ميال من زلزال 

تالكا.

عمليات التجميل للحصول على وظيفة

البطالة فـــي هونغ كونغ يبلغ 
نحو 4% ولكن املنافسة للحصول 
علـــى وظائف قوية خاصة بني 
خريجي اجلامعات وذلك الرتفاع 

معدل املتعلمني.

للصحيفـــة انها أنفقت 40 ألف 
دوالر هونغ كونغ 5133 دوالرا 
إلجراء جراحة لتكبير عينيها قبل 
أن تبدأ في البحث عن وظيفة. 
وجتدر اإلشـــارة الى أن معدل 

ـ د.ب.أ: بدأ  هونــــغ كونــــغ 
الطالب الذين تخرجوا في املدارس 
واجلامعــــات بهونــــغ كونغ في 
التوجه إلجراء عمليات جتميلية 
من أجل تعزيز فرصهم في سوق 
العمل الذي تســــوده املنافســــة 

بصورة متزايدة.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا 
مورنيج في عددها الصادر اليوم 
االثنني إن اخلريجــــني ينفقون 
آالف الدوالرات إلجراء جراحات 
لتجميل العني واالنف والعمليات 

التجميلية األخرى.
وقال أحد املتخصصني إن عدد 
الشــــباب الذين يسعون إلجراء 
ارتفع بنسبة  عمليات جتميلية 
20% خــــالل األعوام املاضية كما 
أن الذين يريدون إجراء العمليات 
ويبلغ الواحد منهم من العمر )14 
عاما( يقوم أولياء أمورهم بدفع 

تكاليف العملية لهم.
ونقل عن جراح التجميل دانيال 
لي تني شاك القول »بعض الشباب 
يلجــــأون للجراحات التجميلية 
قبل البحث عن الوظائف »مضيفا 
إن الرجال والنســــاء يخضعون 

للجراحات التجميلية.
وأضاف »أنهم سوف يستغلون 
اجازات املدارس إلجراء اجلراحة 
أو سيجرونها بعد التخرج قبل 
الذهاب للمقابلة الشخصية للتقدم 

لوظيفة«.
وقالـــت فتـــاة )23 عامـــا( 

مواطن من هونغ كونغ يستعد للخضوع لعملية جتميلية

أعاد زوجته األولى.. فعاقبته الثانية
بسكب الزيت المغلي على وجهه

عمانـ  يو.بي.آي: لم جتد سيدة أردنية من وسيلة 
تنتقم بها من زوجها الذي أخلف بوعده لها بعدم 
اعادة زوجته األولى الى ذمته سوى سكب زيت مغلي 

على وجهه ما أدى الى اصابته باصابات بالغة.
وذكر املوقع االلكتروني لصحيفة »الغد« اليوم 
االثنـــني ان املدعي العام أوقـــف الزوجة )21 عاما( 
على ذمة التحقيق بتهمة التســـبب في التشـــويه 

واحداث عاهة.
ونقلت الصحيفـــة عن مصدر قضائي قوله ان 
املتهمـــة كانت تزوجت مـــن املجني عليه وهو في 
العقد الثالث من العمر قبل عدة ســـنوات ولديها 

ثالثة أطفال.

وأضاف املصدر ان الزوج كان متزوجا من أخرى 
ومنفصال عنها ووعدها بأنه لن يعيد زوجته األولى 

الى ذمته.
وتابع قائال انه بعد عدة سنوات واثر خالفات 
عائلية نشبت بينهما قبل حوالي أسبوعني قامت 
الزوجة وهي في حالة غضب بسكب الزيت الساخن 
على وجه زوجها وتسببت له في اصابات شديدة 

في وجهه ورقبته وصدره.
يشـــار الى ان القانون املعدل لقانون العقوبات 
شـــدد عقوبة احداث العاهة والتشويه حيث باتت 
العقوبة تقضي بالســـجن سبع سنوات خاصة اذا 

كان التشويه في الوجه.

»خطاب الملك« يحصد سبع جوائز »بافتا«

وعد: لست مع »روتانا« أو غيرها
تشارك في الحفل الخامس بـ »ليالي فبراير« مع المهندس ويارا

عبدالحميد الخطيب
عبرت املطربة السعودية وعد عن سعادتها باملشاركة 
فـــي مهرجان »ليالي فبرايـــر«، وقالت لدى وصولها 
للديرة مســـاء امس: ما يزيد من سعادتي هو لقائي 
بجمهور الكويت الذي اشتاق الى لقائه، خصوصا انه 
ذواق للفن، مثمنة مشاركتها للفنانة يارا والنجم ماجد 

املهندس في احلفل اخلامس للمهرجان.
واضافت: اجهز ملفاجـــأة في حفل اخلميس املقبل 
بصالة التزلج باالضافة الى غنائي لباقة من االغاني 
التي يعرفني بها اجلمهور، مشيرة الى انها جتهز حاليا 

لـ »ميني ألبوم« يضم اغاني مختلفة منها عراقية.
وعن تصريحاتها في برنامج »هال وغال« الذي يعرض 
على قناة ابوظبي االمارات حول روتانا الكويت، قالت: 
انا لم اهاجم ادارة روتانا الكويت وما قلته هو انه البد 
مـــن االهتمام باملطربني اكثر من ذلك من ادارة روتانا 
الرئيسية، مضيفة: انا لست مع روتانا او غيرها وما 

يهمني هو تقدمي فن ينال رضاء اجلمهور.

باليه في فيلم »بالك سوان«.
وتعتبــــر جوائز »بافتا« التي 
متنح قبل أســــابيع مــــن جوائز 
األوســــكار في لــــوس أجنيليس 
العاملية وعادة  أبرز اجلوائز  من 
ما تعطي مؤشرات بشأن األفالم 
التي قد تفوز بجوائز األوســــكار 

املرموقة.

ممثل في حفل اجلولدن جلوب، كما 
أنه رشح للحصول على 12 جائزة 

في حفل االوسكار املقبل.
كمــــا متكنت املمثلــــة ناتالي 
بورمتان التي حازت جائزة أحسن 
ممثلة فــــي حفل اجلولدن جلوب 
بالفوز بجائزة أحسن ممثلة في 
البافتا وذلك عند دورها كراقصة 

العائلة امللكية تتعلق بالصراعات 
إليزابيث  امللكــــة  املتعلقة بوالد 

الثانية.
ومتكن فيلم »خطاب امللك« الذي 
بلغت موازنته 17.3 مليون جنيه 
استرليني فقط )27.7 مليون دوالر( 
من احلصول على عدة جوائز حيث 
حاز كولن فيرث جائزة أحســــن 

لنــــدن ـ د.ب.أ: هيمــــن فيلم 
»خطاب امللك« )ذا كينجز سبيتش( 
على ارفع جوائز األفالم البريطانية 
األحد. وحصل الفيلم على جائزة 
أفضل فيلم فضال عن ست جوائز 
أخرى من األكادميية البريطانية 
لفنون السينما والتلفزيون )بافتا(. 
ويدور فيلم »خطاب امللك« وهو 
عمل درامــــي بريطاني عن كفاح 
امللك جورج السادس مع تلعثمه 
عشــــية احلرب العاملية الثانية، 
وحصل بطل الفيلم كولني فيرث 

على جائزة أفضل ممثل.
وفاز املمثل جيفري راش الذي 
لعب دور مدرب امللك على فن االلقاء 
بجائزة أفضل ممثل مســــاعد كما 
حازت املمثلة هيلينا بونام كارتر 
التي لعبت دور امللكة جائزة أحسن 

ممثلة مساعدة.
كما حاز الفيلم جائزة أفضل 
نص ســــينمائي أصلــــي وأفضل 
موسيقى وأفضل فيلم بريطاني، 
كما رشــــح الفيلم للحصول على 

14 جائزة.
ومع اقتراب حفل زفاف االمير 
ويليام وكيت ميدلتون يقدم الفيلم 
للمشاهدين رؤية مختلفة حول 

ملصق فيلم »خطاب امللك«

وعد حلظة وصولها إلي املطار


