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شاكيرا تحصل على جائزة »بامبي« األلمانية34
ميونيخ ـ د.ب.أ: تقرر 
منـــح جائـــزة »بامبـــي« 
األملانية الشهيرة في مجال 
»موسيقى البوب الدولية« 
للعـــام احلالـــي للمغنية 
الشـــهيرة  الكولومبيـــة 

شاكيرا.
وقالت متحدثة باســـم 
منظمـــة »هوبـــرت بورا 
ميديا« اإلعالمية صاحبة 
اجلائزة امس في بوتسدام 
إن شـــاكيرا )32 عامـــا( 
»مغنيـــة متوهجة تنجح 
إثارة حماس اجلميع  في 

خالل حفالتها«.
وأضافـــت املتحدثـــة 
أن شـــاكيرا صارت جنمة 
عاملية تكشـــف دوما عن 
االبداعية، كما أن  قدراتها 
لها مساهمات إنسانية، مثل 
املؤسسة التي أسستها عام 
1997 لرعايـــة األطفال في 

كولومبيا.
ومن املقرر إقامة احتفال 
كبير لتسليم اجلائزة في 
مدينة بوتسدام في الـ 26 

شاكيرامن الشهر اجلاري.

إسرائيل تسرق الفالفل ولبنان يتوعد بالرد

لوس اجنيليس ـ د.ب.أ: تثبت ســـيدة 
املجتمع فيكتوريا بيكام دوما حبها »للتقاليع« 

اجلديدة واألمور غير املعتادة.
فقد فكرت فيكتوريا طويال في »هدية غير 
معتادة« على االطالق لتمنحها لزوجها جنم 
كرة القدم االجنليزي ديڤيد بيكام، مبناسبة 

أعياد امليالد )الكريسماس( املقبلة.
وأخيرا قررت شراء اثنني من اخلنازير 

الصغيرة لتهديهما اليه.
وذكـــرت تقارير اخبارية أمس ان ثمن 
اخلنزيرين اللذيـــن يبلغ طول كل منهما 
حوالـــي 20 ســـنتيمترا، ووزن الواحـــد 
حوالي ستة كيلوغرامات يقدر بنحو 1500 

يورو.
ومنحـــت املغنية الســـابقة في فريق 
»سبايس جيرلز« اخلنزيرين أسماء التون 
وديفيد في إشارة الى صديقيها املقربني، 

التون جون وديفيد فيرنيش.
بيـــد ان فيكتوريـــا قـــررت ان تكون 
دميوقراطية وتترك لزوجها حق االختيار 

النهائي السمي اخلنزيرين.

حظر جماعة للنازيين الجدد في برلين

زيادة في عدد الطالب األجانب ببريطانيا

300 ألف طفل مجندون في العالم

»التوك توك«  وسيلة النقل األكثر شعبية في مصر
القاهرة ـ كونــــا: تعد مركبات 
»التوك توك« إحدى أكثر وسائل 
النقل قبوال وشعبية لدى املصريني 
البسطاء وذلك في أغلب احملافظات 
املصرية السيما في األحياء الشعبية 

واألقاليم واملناطق العشوائية.
وترجع أســــباب انتشار هذه 
الى تصميمها  املركبات في مصر 
املميز من حيث الشــــكل واحلجم 
فضال عن امكانية اقتنائها لرخص 
ثمنها والذي يقدر بنحو 24 ألف 
جنيه مصري أي ما يعادل 4000 
دوالر أميركي ما يتيح لعدد كبير 
مــــن املصريــــني فرصة شــــرائها 

واالستفادة منها.
ويحظى »التوك توك« بإقبال 
كبير من املصريني البسطاء بخاصة 
ربات املنازل حيث يستخدمن هذه 
املركبة بديال عن سيارات األجرة 
)التاكسي( ووسائل النقل اجلماعي 
لقضاء حاجات منازلهن ولوازمهن 
فضال عن استخدامه في نقل الطلبة 
من املدارس القريبة من مساكنهم 

واليها.
واعتبر بعــــض املصريني ان 
»التوك توك« وسيلة نقل مريحة 
اذ استطاعت ان تلبي  ومناسبة، 
رغبات املاليني من املصريني السيما 
في عمليــــة التنقل في احملافظات 
واألقاليم واألحياء الشعبية الضيقة 

والتي ال ميكن ألي وسيلة نقل أخرى 
بلوغها.وقالــــوا ان هذه املركبات 
للــــرزق ملاليني من  ابوابا  فتحت 
الشباب املصري العاطل عن العمل 
لتوفيرها العديد من فرص العمل 
ألولئك الشباب سواء بالعمل على 
هذه املركبة او امتالكها، السيما في 
ظل ارتفاع أسعار أجرة النقل مثل 
التاكسي ووسائل النقل األخرى. 
في حني يرى آخرون ان هذه املركبة 
ما هي اال وسيلة نقل مزعجة تقف 
وراء العديد من احلوادث وتفاقم 
األزمة املرورية لعــــدم مطابقتها 
إلجراءات األمن والسالمة األمر الذي 

قد يعرض أرواح ماليني البشــــر 
الى اخلطر.

واستشــــهد هؤالء بعدم منح 
إدارات املــــرور في مختلف أرجاء 
جمهوريــــة مصــــر العربيــــة أي 
تراخيص ملركبات »التوك توك« 
على خالف وسائل النقل األخرى 
مشيرين في الوقت ذاته الى مطالبة 
النقــــل والدفــــاع واالمن  جلنتي 
القومي التابعتني ملجلس الشعب 
بوقف تصنيع هذه املركبة ووقف 
اســــتيرادها بعــــد ان حتولت الى 
وسيلة مواصالت مزعجة بحسب 

تعبيرهم.

ثلث األميركيين يموتون في المستشفيات86% من األلمان يرون قرار توحيد البالد »صائبًا«
واشنطنـ  رويترز: أفاد تقرير بأن نحو ثلث األميركيني الذين 
يتوفون يكونون في املستشفى حلظة موتهم وان عالجهم األخير 

يكلف االقتصاد األميركي 20 مليار دوالر.
ووجد فريق الدراســـة من الوكالة األميركية ألبحاث الرعاية 
الصحية واجلودة ان أكبر ســـبب واحد للوفاة في املستشفيات 

كان تسمم الدم الذي تسبب في موت 15% من املرضى.
وذكر التقرير الذي نشر في موقع على شبكة االنترنت ان %8 
توفوا بقصور تنفسي و6% توفوا بسكتات دماغية و5% توفوا 

بأزمات قلبية مميتة في املستشفيات.

أسترالية وجدت 90 ألف دوالر وسلمتها للشرطة

بيروتـ  أ.ش.أ: حذرت كارول الســـيد ممثلة 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة بلبنان من التجنيد االجباري لألطفال في 
العديد من دول العالم وخاصة تلك التي تشهد 
احلروب والنزاعات املسلحة وخاصة في القارة 
االفريقية، مشيرة إلى أن عدد األطفال املجندين 

وصل الى نحو 300 ألف حول العالم.
وقالت خالل جلســـة العمـــل الثانية لليوم 
الثالث ألعمال املنتدى االعالمي االقليمي ملنظمة 
األمم املتحدة )يونيســـف( حول حقوق الطفل 

واملنعقـــد حاليا ببيـــروت إن 90% من ضحايا 
النزاعات واحلروب هـــم من املدنيني و80% من 
النساء واألطفال، مضيفة أنه في حاالت اللجوء 
وتهجير األسر من منطقة إلى أخرى يتم جتنيد 

بعض األطفال.
وأوضحت ان أطفال الالجئني سواء كانوا من 
األوالد أو الفتيات يتعرضون في أغلب األحيان 
أيضا للتجاوزات اجلنسية وخاصة من األطفال 
املعتقلني أو ذوى االحتياجات اخلاصة اجلسدية 

أو الذهنية.

ماينزـ  د.ب.أ: بعد مرور 20 عاما على سقوط سور 
برلني، كشف استطالع للرأي ان 86% من  افراد الشعب 
األملاني يرون ان قرار إعادة توحيد شطري بالدهم كان 
»صائبا«. وأظهر االستطالع الذي نشرت نتائجه امس 
ان 91% من مواطني واليات شرق أملاينا يؤيدون قرار 

إعادة التوحيد، مقابل 85% في غرب البالد.
وفــــي املقابل، يرى 11% من األمان )12% في الغرب 

و8% في الشــــرق( في قرار إعادة التوحيد خطأ، في 
حني لم يحدد 3% موقفهم في هذا الصدد.

وتبني من خالل االســــتطالع ان املوقف األساسي 
لألملان إزاء احلدث التاريخي مســــتقر، حيث أظهرت 
االســــتطالعات التي جرت بشــــكل دوري منذ مطلع 
تســــعينيات القرن العشرين ان 4 من بني كل 5 أملان 

يعتبرون قرار الوحدة كان صائبا.

اثنت  ـ يو.بــــي.آي:  كانبيــــرا 
الشرطة االسترالية على موظفة 
بريد ســــلمت رزمة حتتوي على 
مبلغ يفوق 90 الف دوالر وجدتها 

على الطريق.
وذكرت وكالة االنباء االسترالية 

)اي.اي.بي( ان موظفة البريد التي 
عرفت باسم جورجيا وجدت الرزمة 
يوم االربعاء املاضي خلف مكتب 
للبريد في مدينة ميلبورن، وقالت 
انهــــا رأت اوراقا ماليــــة من فئة 
اخلمسني دوالرا استراليا ظاهرة 

فيها، غير انها لم تفتح الرزمة.
وقد كتبت على الرزمة االحرف 
االولى من اسم مصرف محلي لديه 
فرع قرب املكان الذي وجدت فيه، 
وقالت جورجيا »لم اشأ ان اعرف 

ما الذي كان فيها«.

برليـــن ـ د.ب.أ: حظـــرت 
السلطات األلمانية امس جماعة 
للنازيين الجدد في العاصمة 

برلين.
ووفقـــا لبيانـــات وزارة 
المحليـــة بوالية  الداخليـــة 
برليـــن، بدأت صبـــاح امس 
حمـــالت تفتيـــش لمنـــازل 
أعضاء جماعـــة »فرونتبان 

24« اليمينية المتطرفة.
مرســـوم  فـــي  وجـــاء 

الذي أصدرته وزارة  الحظر 
الداخلية أن توجهات الجماعة 
وأسلوبها يدالن على ارتباطها 

بالنازية.
وأضاف المرسوم أن الجماعة 

تعمل ضد الدستور. 
وقال متحدث باسم الوزارة 
إنه تأكد لدى الســـلطات أن 
جماعة »فرونتبان24«  التي 
ينتمي إليها نحو 30 عضوا، 

تمجد النازية.

وفي الوقت نفسه، قال وزير 
إيرهارت  المحلـــي  الداخلية 
كورتينـــج فـــي تصريحات 
للموقع اإللكتروني لصحيفة 
»تاجس شـــبيجل« األلمانية 
إن الحظـــر يأتي على خلفية 
المكافحة الحاسمة للمساعي 
المتطرفة، ويعد  اليمينيـــة 
خطـــوة مهمـــة فـــي حماية 
نظامنا األساسي الديموقراطي 

الحر«.

لندن ـ أ.ش.أ: سجلت الجامعات البريطانية 
زيـــادة في اعداد الطالب االجانـــب المتقدمين 

للدراسة بها العام المقبل بنسبة %17.
وحذرت هيئة خدمـــات القبول بالجامعات 
)يوكاس( من ان الزيادة الشاملة التي بلغت %11.6 
في الطلبات االولى تعني ان الطلبة المتميزين 

المتقدمين في المستقبل للجامعات سيواجهون 
ازمة في قلة االماكن المتاحة.

ودعا الطالب واحزاب المعارضة البريطانية 
الحكومة الى زيادة عدد االماكن في الجامعات 
لتجنب تكرار االزمة التي حدثت العام الحالي حيث 

لم يجد اآلالف من الطالب مكانا بالجامعات.

دبي ـ العربية: فازت شــــركة 
إســــرائيلية أمس األول بجائزة 
في معرض مــــواد غذائية بوالية 
نيوجيرسي األميركية عن إنتاجها 
من أقراص الفالفل املوضبة في علب 
أثرها  كرتونية للتصدير، وعلى 
انتفض رئيس جمعية الصناعيني 
اللبنانيني، فادي عبود، وأبلغ أنه 
سيبعث برسالة الى مانحي اجلائزة 
يبلغهم فيها احتجاج جمعيته على 
تكرمي إسرائيل »املنتحلة لشخصية 
بائع فالفل دولي، علما أن الوجبة 
هي لبنانية بشكل خاص، ومشرقية 
تشتهر بها دول عربية عدة باملنطقة 
قبل إسرائيل مبئات السنني وفق 

تعبيره عبر الهاتف.
وذكر عبود ان فوز شركة »بامبا 
نوغت« اإلسرائيلية بجائزة في 
»معــــرض نيوجيرســــي للمواد 
الغذائية« ســــيحمله على القيام 
بحملة دولية، كما فعل مع احلمص 
والتبولة سابقا، لشرح أصل هذه 
األطبــــاق من أنها جزء أصيل من 
التراث املطبخي للبنان بشــــكل 
خاص واملنطقة بشــــكل عام وال 
عالقة إلسرائيل بها لكي تنسبها 
إلى مطبخها وتراثها وتنال عنها 
جائزة في أهم املعارض الغذائية« 

كما قال.
 ومما ســــيقوم به عبود بدءا 
من اليوم هو بيان ســــيبثه الى 
وســــائل إعالم عربيــــة وأجنبية 
حول »امعان إسرائيل في سرقة 

العمالق  الفالفــــل  قــــرص  إعداد 
والفريــــد من نوعه فــــي بيروت 
قريبا الى مهرجان اعالمي عاملي 
»وسيشهد الصحافيون بأنفسهم 
سفراء الدول العربية وعدد كبير 
من الفنانني وهم يســــاهمون مع 
اللبنانيني بإعداد القرص الضخم، 
إلثبات أن الفالفل مشرقية األصل، 
وليس بهدف إدخالــــه الى كتاب 
غينيس لألرقام القياســــية فقط، 
بل لتعريف الفالفل على أنها وجبة 
ظهرت الى الوجود من عرق شعوب 
املنطقة، ولبنان بشكل خاص، وال 
دخل إلســــرائيل بها لتنسبها الى 

مطبخها كطبق من إنتاجها«. 
وكان فادي عبود شن حملة 
إعالمية دوليــــة بدأها بحديث 
الى »العربية.نت« قبل عام عن 
سرقة إسرائيل ألطباق احلمص 
والتبولــــة وتعليبها محفوظة 
للتصدير الى اخلارج على أنها 
من مأكوالتها الشعبية وتراثها، 
وهي حملة بلغــــت ذروتها في 
أواخر الشهر املاضي حني دخل 
لبنان كتــــاب »غينيس« بقيام 
أكبر طبق  أعــــدوا  250 طباخا 
أكثر  بلــــغ وزنه  من احلمص، 
من طنني، وأزاحوا إسرائيل من 
الذي دخلته بطبق  »غينيس« 
زنته 800 كيلوغرام، ومن بعدها 
بيومني تبعه رقم قياسي آخر: 
طبق من التبولة وزنه 3 أطنان 

و500 كيلوغرام.

مأكوالت املنطقة ونســــبها اليها 
كتراث ثم تصديرها معلبة جلني 
أرباح بعشرات ماليني الدوالرات كل 
عام من دون أن يكون لها أي دور 
تاريخي في ظهور هذه الوجبات، 
ومنها احلمص والتبولة وأقراص 
الكبة التي تقوم بتصديرها على 
أنها من مأكوالتها احمللية وتراث 
مطبخهــــا )..( ثم جــــاء اآلن دور 
الى  الفالفل لتســــرقها وتنسبها 

مطبخها« على حد قوله.
 كمــــا ســــيقوم عبــــود اليوم 
بتوجيه مذكرة الى وزارة االقتصاد 
اللبنانيــــة يحثها على االحتجاج 

رسميا لدى األمم املتحدة على ما 
سماه »سعي إســــرائيل احلثيث 
لإليحاء في األســــواق الدولية أن 
الفالفــــل هي من تراثها املطبخي، 
كما فعلت بأطباق أخرى، ومنها 
وجود مصنع للطحينة في إسرائيل 
يحمل اسم »طحينة األرز« مع أن 

الطحينة لبنانية بامتياز«.
قــــال عبود أيضــــا ان جمعية 
الصناعيني اللبنانيني سترد على 
هذا النشاط اإلسرائيلي املستهدف 
الفالفل هذه املرة بإعداد قرص من 
الفالفل عمالق يدخل لبنان كتاب 
»غينيس« لألرقام القياسية، كما 

ســــيكون قرصا فريدا من نوعه 
ولم يخطر علــــى بال أحد« طبقا 

لتعبيره.
وقال ان املسألة ليست ترفيها 
رخيصا ومنوعــــات كما يتوهم 
البعض »فإسرائيل تقوم بتصدير 
أطعمة معروفة على أنها لبنانية 
صرف، أو عربية عموما، وتنتحل 
شخصيتها ومواصفاتها ثم تنسبها 
الى نفســــها وتقــــوم بتصديرها 
بأسماء عربية الى اخلارج وتربح 
املاليني من وجبات هي دخيلة عليها 

وال عالقة لها بها باملرة«.
ووعد عبــــود بتحويل عملية 

طائرة تصطدم بقطيع من الخنازير!
هراري ـ د.ب.أ: اصيب شخصان باصابات طفيفة 
امس بعدما اصطدمت طائرة تابعة لشركة الطيران 
اململوكة للدولة في زميبابوي اثناء اقالعها بقطيع من 
اخلنازير البرية. وقال وزير النقل نيكوالس جوشي 
لصحيفــــة »هيرالد« اخلاضعة لســــيطرة الدولة ان 
الطائرة ام ايه 60 التابعة لشركة اير زميبابوي والتي 
كانت متجهة الى مدينة بوالياو في غرب زميبابوي 
كانت على وشــــك االقالع من ممر مطار هراري بعد 
فترة قصيرة من حلول الظــــالم عندما اندفع قطيع 
من اخلنازير الى مسارها. واضاف ان مقدمة الطائرة 
)صينية الصنع التي تضم 60 مقعدا( وجهاز الهبوط 

االيسر حتطما بعد االرتطام باالرض.
وقد توقفت الطائرة خارج مدرج االقالع، وحلق دمار 
بطرف احد جناحي الطائرة ومروحة احد محركيها.

واصيب اثنان من بني الـ 34 راكبا، كما جنا طاقم 
الطائرة املكــــون من اربعة افــــراد دون ان يصيبهم 
اذى. وقال جوشــــي ان احليوانات التي تسببت في 
احلادث هي مــــن نوع اخلنزير الوحشــــي االفريقي 
لكن ميرفني ســــينيور مالك حديقة مبيزي املفتوحة 
حليوانات الصيد واملجاورة حلظيرة الطائرات قال ان 
تلك احليوانات من املرجح ان تكون من نوع اخلنازير 

البرية االصغر حجما.

اسرائيل تستمر في سرقة االكالت الشعبية اللبنانية وتنسبها لنفسها

ديڤيد بيكام وزوجته فكتوريا

صحتك

الرضع يصرخون بلغة آبائهم
فورتســـبورغ ـ د.ب.أ: كشفت دراسة حديثة أن 
األطفال في أملانيا يصرخـــون بطريقة تختلف عن 
األطفال في فرنســـا على ســـبيل املثال حيث حتمل 
صرخات كل طفل الســـمات األساسية للغة والديه، 
وخلص باحثون أملان إلى أن اللغة األم للوالدين تتغلغل 
داخل اجلنني حتى وهـــو داخل رحم أمه بإيقاعاتها 

وأرتامها التي تختلف من لغة ألخرى.
وقالت الباحثة كاتلني فيرمكه مديرة مركز التطور 
اللغوي واضطرابات النمو التابع للمستشفى اجلامعي 
في مدينة فورتسبورغ: »يفضل املواليد اجلدد نفس 
اإليقاعات التي تتناســـب مع لغتهم األم«، ودرست 
فيرمكه مع فريـــق من الباحثـــني صرخات 60 من 
األطفـــال الذين تصل أعمارهم إلى خمســـة أيام من 

أملانيا وفرنسا.
ومت تسجيل صوت صراخ وبكاء هؤالء األطفال 
عن طريـــق مكبرات صوت ثم نقلهـــا بعد ذلك إلى 
الكمبيوتر لفحصها من حيث التردد واإليقاع واحلد 
األقصى لدرجة الصوت، والحـــظ اخلبراء أن بكاء 
الرضع األملان غالبا ما يبدأ بشـــكل مرتفع ثم يتجه 
املنحنى نحو األســـفل في النهاية على العكس من 
الرضع الفرنســـيني الذين يبدأون البكاء والصراخ 
عـــادة بإيقاع منخفض يرتفـــع تدريجيا ليصل إلى 

أقصى درجاته في النهاية.
كما لفت نظر اخلبراء اختالف طريقة نطق األطفال 
بشـــكل عام في أملانيا وفرنسا لكلمة »بابا«، وأكدت 
فيرمكه:«الصفات االيقاعية في اللغتني تبدو واضحة 

للغاية حتى في صرخات األطفال«.

جاكي شان وعمليات 
مجانية في ڤيتنام

النجم العاملي جاكي شان )سفير االبتسامة( يداعب طفال ڤيتناميا 
حتملــــه إحدى الطبيبات في هانوي امس اثناء زيارته ملستشــــفى 
»ڤيتنام كوبا« فــــي العاصمة الڤيتنامية خالل حملة تهدف إلجراء 
عمليات مجانية ألطفال يعانون من الشفة األرنبية.          )أ.پ(

التوك توك األكثر شعبية

فيكتوريا تهدي بيكام »خنزيرين صغيرين«


