
ق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ال��رس��م��ي��ة 
باسم وزارة التعليم العام في 
السعودية، ابتسام الشهري، في 
تغريدة على حسابها الرسمي 
ب��ت��وي��ت��ر، إن ال�����وزارة ستبدأ 
ب��ت��دري��س اللغة الصينية في 
عدد من مدارس اململكة مع بداية 

الفصل الدراسي الثاني.
وك��ش��ف��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م 
ال���وزارة ابتسام الشهري، عن 

ت��ف��اص��ي��ل اخل���ط���وة اجل��دي��دة 
قائلة:«تبدأ وزارة التعليم مع 
ب��داي��ة الفصل الثاني بتدريس 
اللغة الصينية ف��ي 8 م��دارس 
ل��ل��ب��ن��ن ب��امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
للمقررات، 4 منها في الرياض، 
و2 ف���ي ج����دة، و2 باملنطقة 
ال��ش��رق��ي��ة، وس���ت���ك���ون م���ادة 
اخ��ت��ي��اري��ة للتسجيل، ومت��ّث��ل 
املرحلة األولى من خطة الوزارة 

لتدريس اللغة الصينية على 
نطاق أوسع يشمل الطالبات«

واتفقت السعودية والصن، 

ف��ي ف��ب��راي��ر 2019 على وضع 
خطة إلدراج اللغة الصينية 
في جميع مراحل التعليم العام 

واجلامعي في اململكة، في خطوة 
ت��دع��م س��ع��ي ال��ب��ل��دي��ن لتعزيز 

عالقاتهما على كافة املستويات.

مدارس سعودية تبدأ 
تدريس اللغة الصينية
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ت���وص���ل ال��ع��ل��م��اء إل��ى 
استنتاج يفيد ب��أن األبقار 
ميكنها أن ت��خ��ب��ر بعضها 
بعضا عن صحتها وذلك عن 

طريق رفع تردد أصواتها.
وقالت صحيفة »إندبندت« 
البريطانية إن ال��دراس��ات 
التي أجراها العلماء في وقت 
س��اب��ق أظ��ه��رت أن األب��ق��ار 
والعجول تتعارف بأصواتها 

على بعضها بعضا.
مع ذلك فإن العلماء عجزوا 
عن االستنتاج عما إذا كان 
مبقدورها االحتفاظ مبميزات 
صوتها عند تواصلها مع 

غيرها من احليوانات.
وقد سجل اخلبراء األبقار 
التي تنتمي إلى جنس البقر 
»هولشتاين – ف��ري��ز« حن 
أطلقت أص���وات مم��ي��زة في 
مختلف األوض���اع احلرجة 
وال��ع��ادي��ة، ب��دءا من انتظار 
األع����الف وان��ت��ه��اء بعزلها 

عن القطيع. وتوصلوا إلى 
استنتاج يفيد ب��أن األبقار 
حت���اف���ظ ع���ل���ى مم��ي��زات��ه��ا 
ال���ص���وت���ي���ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
األوض����اع وع��ن��د ال��ت��واص��ل 

م��ع غيرها م��ن احل��ي��وان��ات 
إلى درج��ة متّكن أقاربها من 
معرفة أي بقرة من القطيع 
تعاني من األوضاع الصعبة.

وهكذا توفرت لدى العلماء 

333 إشارة صوتية.
ويعتقد أصحاب الدراسة 
أن ن��ت��ائ��ج��ه��ا س��ت��س��اع��د 
امل��زارع��ن ف��ي حتليل م��زاج 

احليوانات.

علماء: األبقار تتواصل مع بعضها 
بالصوت والصورة

اشترى رجل أريكة من متجر 
للتوفير ف��ي والي���ة ميشيغان 
األميركية، لكنه لم يكن يعتقد 
أن حظه سيقوده إل��ى »غنيمة 
كبيرة« مخبأة داخل الوسادة، 
وفق ما أف��ادت وكالة »يونايتد 

برس إنترناشونال«.
وق����ال امل���ص���در إن ه����وارد 
كيربي، ال��ذي يعيش في مدينة 
أووس������و، اس��ت��خ��دم األري��ك��ة 
لبضعة أسابيع، قبل أن يقرر 
التحقيق في سبب كون الوسادة 

»بها أمر غير طبيعي«.
وبعدما فتحت زوجة كيربي 
الوسادة، اكتشفت حزما نقدية 
بلغت قيمتها اإلجمالية 43170 
دوالرا. وق���ال كيربي إن أحد 
احمل��ام��ن أخ��ب��ره أن م��ن حقه 
االحتفاظ بالنقود، لكنه قرر 
االتصال باملتجر ملعرفة ما إذا 
كان بإمكانهم التعرف على مالك 

األريكة األصلي.
واخلميس املاضي، مت إرجاع 

األم��وال إلى حفيد مالك األريكة 
األصلي، ال��ذي يدعى كيم فوث 
نيوبيري، حيث قال إنه لم يكن 

ميلك أدنى فكرة عن تخزين جده 
مبلغا كبيرا داخل األريكة.

وأض��اف »كنا نفكر في حرق 

األريكة، بعدما فشلنا في العثور 
على متجر للتوفير يرغب في 

شرائها«.

40 ألف دوالر داخل وسادة..  عثر على 
ثم قام بـ»أمر غير متوقع«
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هذا أجر املصارع ماكغريغور
في نزال يترقبه املاليني

يخوض كونور ماكغريغور، األحد، مواجهة 
قوية مع املصارع األميركي دونالد سيروني، 
ليحصل امل��ص��ارع اإليرلندي في ح��ال فوزه 
بالنزال على مبلغ كبير يفوق ذلك الذي استلمه 

في آخر مواجهة له قبل أشهر.
وذك����رت صحيفة »آس« اإلس��ب��ان��ي��ة أن 
ماكغريغور سيحصل على 5 مالين دوالر 
أميركي من مواجهته مع سيروني، وقد يرتفع 
املبلغ إل��ى أكثر من ذل��ك بكثير من الشركات 

الراعية للمواجهة.
وأع���رب ماكغريغور، خ��الل مقابلة مع 
»إي���ه إس ب��ي إن«، ع��ن أم��ل��ه ف��ي احلصول 
على 80 مليون دوالر أميركي م��ن الرعاة 

ونسبة مبيعات التذاكر. وك��ان النزال الذي 
جمع ماكغريغور باملصارع الروسي حبيب 
نورمحمدوف، األكثر قيمة، إذ بلغت مبيعات 

التذاكر مليونان و400 ألف دوالر أميركي.
وحقق املصارع اإليرلندي آنذاك أعلى نسبة 
أرب��اح في مسيرته، إذ حصل على 3 مالين 
دوالر أميركي، باإلضافة إلى نحو 50 مليون 
دوالر أميركي من نسبة املبيعات واملشاهدات، 
فضال عن املبالغ التي حصل عليها من الرعاة 

التجارين.
ولم يحقق النزال الذي خاضه ماكغريغور 
مع األميركي نات دي��از سوى مليون و600 

ألف دوالر من مبيعات التذاكر.

قالت كيم كارداشيان جنمة تلفزيون 
الواقع، إنها استكملت بنجاح عامها األول 
في دراس��ة القانون، فيما تستعد لعرض 
فيلم وثائقي عن نشاطها إلص��الح نظام 

العدالة اجلنائية.
وسيعرض فيلم )كيم كارداشيان وست: 
ذا جاستيس ب��روغ��ك��ت( ألول م��رة على 
شبكة أوكسجن للبث ف��ي اخل��ام��س من 

أبريل.
وتظهر كيم في الفيلم الذي تصل مدته 
إل��ى ساعتن وه��ي ت��زور سجونا وتعمل 
مع خبراء قانونين لبحث أرب��ع حاالت 
ألشخاص يعتقدون أن األحكام الصادرة 

بحقهم كانت ظاملة.
واشتهرت كيم بتطوير منتجات اجلمال 
واملوضة وسرد حياتها مع شقيقاتها في 
البرنامج التلفزيوني )كيبينغ أب ويذ ذا 
كارداشيانز(، وأصبحت مهتمة بإصالح 
القانون اجلنائي بعدما ساهمت في إطالق 

سراح امرأتن من السجن.
وفي الفيلم الوثائقي اجلديد، سئلت كيم 
عن رده��ا على من يقولون إنها أصبحت 
مهتمة بالقضية بهدف الدعاية للعالمة 
التجارية املعروفة التي متلكها، حيث رّدت 

قائلة: »أنا معتادة على االنتقاد لذلك فال 
شيء يزعجني«.

وأضافت: »أرك��ز بالفعل على القضايا 
والناس. ال أفعل ذلك بغرض الدعاية فأن 

أهتم بحق«، حسبما نقلت »رويترز«.
وتقول كيم )39 عاما( إنها تواظب على 

دراسة القانون يوميا مبا يصل في املجمل 
إل��ى 20 ساعة دراس���ة أسبوعيا، وإنها 
استكملت عامها األول في برنامج للتدريب 
املهني مدته أربع سنوات في كاليفورنيا، 
حيث تسعى إلى خوض مهنة احملاماة عام 
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وتعليقا على تصريحات كيم، قال فينس 
ديبيرسيو، أحد املنتجن التنفيذين لفيلم 
)ذا جاستيس بروجكت( إن كيم »جتازف 

كثيرا« بالدفاع عن إطالق سراح السجناء.
وتابع قائال: »إنها شخصية معروفة 
على مستوى البالد ولديها عالمة جتارية 
كبيرة. م��ن املمكن أن يخرج أح��ده��م من 
السجن ويكون قد ارتكب فعلة شنيعة لكن 

كيم على استعداد للمجازفة«.
وف��ي 2018، جنحت كيم في الضغط 
على الرئيس األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترامب 
لتخفيف عقوبة السجن مدى احلياة بحق 
ام��رأة عمرها 63 عاما في والي��ة تنيسي 

وأدانها القضاء بإحدى جرائم املخدرات.
وف��ي مطلع 2019، ساهمت أيضا في 
العفو ع��ن ام���رأة أخ��رى م��ن تنيسي بعد 
إدانتها بقتل رجل دفع املال ملمارسة اجلنس 

معها عندما كانت في مرحلة املراهقة.
وتأمل كيم أن يقنع الفيلم املشاهدين بأن 
البعض يستحقون فرصة أخرى حتى إذا 
تورطوا في إحدى جرائم العنف، وعّلقت 
قائلة: »ليست لديكم فكرة عن البديل وما 
أدى بهم إلى هذه القرارات. أمتنى أن يصبح 

الناس أكثر عطفا«.

كارداشيان ترد على منتقديها: ال أدرس القانون لترويج أعمالي

أمستردام تشتري ديون الشباب 
ملنحهم »بداية جديدة«

ي��رزح كثير من الشباب في معظم ال��دول 
األوروب����ي����ة، حت��ت وط����أة ال���دي���ون، التي 
اقترضوها الستكمال دراستهم اجلامعية، 
األمر الذي يعيق طريقهم لالنضمام إلى سوق 

العمل أو إكمال دراساتهم العليا.
وك��ج��زء م��ن حملتها لتحرير األشخاص 
الذين يكافحون من أج��ل العمل أو مواصلة 
التعليم، ق��ررت بلدية العاصمة الهولندية 
أم��س��ت��ردام، ش��راء دي��ون شبابها، وذل��ك من 
خ��الل بنك التسليف البلدي ال��ذي يتفاوض 
مع الدائنن. ولكي يقوم بنك التسليف بذلك، 
ينبغي إذا على الشباب االشتراك في خطط 
للتدريب، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان 

البريطانية.
وبعد ش��راء ال��دي��ون، سيتم منح قروض 
ألولئك الشباب الذي يوافقون على الدخول في 
برامج التدريب، وسيتم وضع خطة سداد وفقا 

إلمكانياتهم الحقا.
وإذا وافق الدائنون على بيع ديون الشباب، 
فإنها ستحصل على 750 يورو كحافز لنقل 
الدين إلى بنك التسليف التابع للبلدية، وسيتم 

إلغاء الديون املستحقة على الشباب.
وتعليقا على هذه اخلطة، قالت نائبة عمدة 
أمستردام مارجولن مورمان: »الديون تسبب 

الكثير من التوتر. وفي حالة الشباب، غالبا ما 
حتدد الديون مستقبلهم«. وأضافت: »لقد بدأ 
غالبية هؤالء الشباب متأخرين، وبسبب سوء 
احلظ أو اجلهل، وجدوا أنفسهم في موقف لم 
يتمكنوا من اخل��روج فيه دون مساعدة. هذا 
هو السبب في أننا اآلن سوف نساعدهم حتى 

يتمكنوا من االنطالق في بداية جديدة«.
ومن املنتظر أن يبدأ مشروع حتويل الديون 
في فبراير املقبل، حيث سيتم منح كل شخص 

في اخلطة مدربا سيعد معه »خطة توجيه«.
وتعتقد املدينة أن الشباب ذوي الدخول 
غير املستقرة غالبا ما يجدون أنه من املستحيل 
تقريبا إعادة هيكلة مواردهم املالية، وسداد 

املبالغ املترتبة عليهم.
يشار إلى أن أكثر من ثلث أو نحو 34 في 
املئة م��ن سكان أم��س��ت��ردام، ال��ذي��ن تتراوح 
أعمارهم بن 18 و34، يعانون من الديون، 

وفقا لألرقام الرسمية.
وارتفع متوسط ديون الطالب في هولندا 
من 12400 يورو في العام 2015 إلى 13700 
يورو في العام املنصرم، كما زاد عدد األفراد 
الذين يعانون من الديون الطالبية، أي تلك 
التي اقترضوها من أجل دراستهم اجلامعية، 

مبقدار 388 ألف شخص،

دراسة: مكمالت »زيت السمك«
تزيد »خصوبة الرجال«

أشارت دراسة طبية حديثة إلى أن 
الرجال الذين يتناولون مكمالت زيت 
السمك التي حتتوي على نسبة عالية 
من أحماض »أوميغا 3« الدهنية قد 

تتحسن خصوبتهم.
وبعد فحص بيانات حوالي 1700 
شاب خلص الباحثون في تقرير نشر 
في دوري��ة »نيتورك أوب��ن«، إلى أن 

استهالك مكمالت زيت السمك ارتبط 
بزيادة عدد احليوانات املنوية وحجم 
اخل��ص��ي��ت��ن، وحت��س��ن مستويات 
الهرمونات التي تسهم في خصوبة 
ال��رج��ال. وقالت تينا كولد جينسن 
التي شاركت في قيادة فريق البحث، 
وه���ي أس��ت��اذة ف��ي ج��ام��ع��ة جنوب 
ال��دمن��ارك، إن��ه بينما ميكن جلميع 

الرجال االستفادة من إضافة أحماض 
»أوميغا 3 الدهنية« إل��ى وجباتهم 
الغذائية، فإن التأثير األكبر سيكون 
من نصيب أولئك الذين يعانون من 
ضعف احليوانات املنوية. وأرجعت 
جينسن ذل��ك إل��ى أن ه��ذه األن���واع 
م��ن األح��م��اض الدهنية ض��روري��ة 

للخصوبة، حسبما نقلت وكالة

بيع سيارات املمثل الراحل 
بول ووكر في مزاد

قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراج��ة نارية كانت 
مملوكة للممثل األمريكي الراحل بول ووكر، جنم أفالم 
»فاست أن��د فيوريس« الشهيرة بيعت مقابل 2.33 
مليون دوالر، في منافسة محمومة مب��زاد سيارات 

سنوي أقيم بوالية أريزونا.
وحققت التشكيلة نتائج قوية في م��زاد باريت-
جاكسون مبدينة سكوتسديل، وقد تصدرتها سيارة 
»بي.إم.دبليو إم3 اليتوايت« إنتاج عام 1995حيث 

سجلت 385 ألف دوالر السبت آخر أيام املزاد.
وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، عن 
40 عاما في حادث سيارة »بورشه كاريرا جي.تي« 
حن ك��ان يجلس إل��ى ج��وار قائدها وصديقه روجر 
روداس، ال��ذي توفي أيضا في احل��ادث، في نوفمبر 
2013. واصطدمت السيارة بعدة أشجار وأحد األعمدة 
في سانتا كالريتا قرب لوس أجنلوس، وأُرج��ع سبب 

احلادث إلى السرعة الزائدة.
وبيعت 18 سيارة وثالث دراجات نارية لووكر متتد 
أعمارها على مدار خمسة عقود قبل انتهاء املزاد، حسبما 

ذكرت »رويترز«.
وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370 زد سجلت 
105600 دوالر وهو أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز 

في مزاد.
جدير بالذكر أن إي���رادات امل���زاد ستذهب ملجلس 

أوصياء يخص ميدو ابنة ووكر.


