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مدريد ـ أ.ف.پ: قالت وزيرة الصحة االسبانية ليري باخني 
ان اسبانيا ستحافظ على السن القانونية للزواج عند مستوى 
14 عاما وهو من األدنى في أوروبا رغم توصيات منظمات دولية 

طالبت بان ترفع الى 16 عاما.
وقالت الوزيرة »ال ننوي في الوقت الراهن القيام بأي تعديل 
للقوانني« بشـــأن ســـن الزواج مضيفة »هذا األمر ليس ضمن 

أهداف برنامجنا«.
وشددت باخني على أن جمعيات حماية الطفولة »تشير بانتظام 
الى ان اتفاقية االمم املتحدة ومنظمات كثيرة توصي بأن تكون 

سن الزواج متجانسا وان يرفع إلى 16 بدال من 14 عاما«.
وأوضحت ان احلكومة االســـبانية تنوي راهنا ســـّن قانون 
جديد حول حماية الطفولة يسمح باستقبال قصر فقراء »ضمن 
عائالت« مضيفة ان توصيات حول سن الزواج تطرح بانتظام 

في هذا النوع من النقاشات.

تل أبيبـ  يو.بي.آي: قال باحثون إن من يتقنون لغتني يتمتعون 
بذكاء أكبر وقدرة أكثر على تعلم لغة ثالثة.

ووجد الباحثون اإلسرائيليون في جامعة حيفا أن من يتحدثون 
العبرية والروســــية بدت لديهم مهارة فــــي تعلم اإلجنليزية أيضا 

ونسبة ذكاء أعلى ممن يتقنون لغة واحدة.
وقال الباحث املســــؤول عن الدراسة سالم أبوربيعة الذي سعى 
مع زمالئه ملعرفة إن كان اتقان لغتني يحسن القدرة على تعلم لغة 
ثالثة، إن »معرفة اكثر من لغة حتسن املهارة في اللغات األم« أيضا 
وأضاف »ان دراستنا أظهرت كذلك أن تطبيق مهارات لغة على أخرى 

يسهل على الشخص الدخول في عملية تعلم ناجحة«.
وقــــال: بالتالي فإنه من الواضح أن تعلم 3 لغات قد يكون أكثر 

جناحا إن مت ذلك منذ الصغر.
وشملت الدراسة تالميذ في الصف السادس، 40 منهم يتكلمون 

الروسية والعبرية، و42 يتكلمون العبرية فقط.

إسبانيا ستبقي سن الزواج 
القانونية عند مستوى 14 عامًا

إتقان لغتين يجعلك أذكى وأكثر 
قدرة على تعلم مزيد من اللغات 

متظاهر يغطي رأسه بسلة بالستيكية

زجاجات فارغة على رأس متظاهر

كيم كارديشيان

.. وآخر يغطي رأسه بإناء طهي وفي االطار ثالث بحجر كيس بالستيك وخبز على رأس متظاهر وفي االطار آخر على رأسه كرتون

منافسة الكمان الصيني
تثير حماسة صانعي الكمان األميركيين

كيم كارديشيان تبكي بعد نشر صورها العارية 

السنوات العشرين االخيرة على 
ما يقول فينغ جيانغ احلرفي 
في ميتشيغان )مال( وهو ابن 

صانع كمان صيني.
جيانغ الذي صنع اول كمان 
في الصني العـــام 1989 ينتج 
ســـتة الى ثمانية سنويا منذ 
الواليات املتحدة  الى  وصوله 

العام 1990.
وهو يعتبر ان القطاع شهد 
»نهضة« في الواليات املتحدة 
كما تظهـــر امليداليات الذهبية 
التي حصدها االميركيون في 
ترينالي كرميونا مسقط رأس 
ايطاليا  ســـتراديفاريوس في 
واحملج العاملي للكمان. وظفر 
اميركي آخر هو كيلفني سكوت 
بامليدالية الذهبية في الترينالي 

االخير في العام 2009.

الوطنية.
في اعلى سلم النوعية جند 
الفرنســـي كريستوف الندون 
املقيم في نيويورك منذ ربع قرن 
تقريبا والذي ينتج آالت ألكبر 
الفنانني في العالم بأسعار قد 

تصل الى 60 الف دوالر.
ويقول الندون ان »نوعية آلة 
الكمان بشكل عام افضل بكثير 
مما كانت عليـــه في املاضي« 
الكمان  مرحبا ببروز صانعي 
الصينيني. ويعتبر ان لهؤالء 
مستقبال »رائعا« لو استوحوا 
من الوسائل املستخدمة في بقية 

العالم لصناعة الكمان.
فـــي حـــني كان الصينيون 
يصعبـــون عليهـــم عملهـــم 
الكمان  تضاعف عدد صانعي 
االميركيني عـــدة مرات خالل 

واشـــنطن ـ أ.ف.پ: يشهد 
الكمان االميركي نهضة كبيرة 
وذلك للمفارقة، بسبب منافسة 
نظيره الصيني البخس الثمن، 
الذي يجـــذب اعدادا كبيرة من 
الطالب الى هذه اآللة التي تأخذ 

شعبيتها بالتوسع.
تعاني املوسيقى الكالسيكية 
الواليات  صعوبات كثيرة في 
املتحدة حيـــث تضطر بعض 
التوقف  الى  فرق االوركسترا 
عن عملها. اال ان صناعة الكمان 
تنعـــم باالزدهار على ما يؤكد 
جيـــري بازيفيتش الذي يدير 
االحتـــاد االميركـــي لصانعي 

الكمان واقواسه.
ويوضح »لم يسبق النتاج 
آالت الكمان واقواسها ان سجل 
هذا النجاح في تاريخ الواليات 
املتحدة من قبل«. ويضم االحتاد 
الـــذي يرأســـه 180 من افضل 

صانعي الكمان في البالد.
وقـــد قضـــت آالت الكمان 
الصيني على الكمان ذي النوعية 
املتواضعة الذي كان متوافرا في 
الـــدول الغربية، اال ان االنتاج 
الثمن سمح  البخس  الصيني 
بوضع آالت كمان جيدة بني يدي 

آالف املبتدئني.
ويوضـــح بازيفيتش »مع 
الذيـــن يســـجلونه  التقـــدم 
ســـيتمكنون مـــن انتـــاج آلة 
افضل« معتبرا ان هذا التحسن 
فـــي النوعية يفيـــد العوامل 

وكاالت:  ـ  نيويـــورك 
عبرت جنمة املجتمع، كيم 
كارديشـــيان، عن غضبها 
بشـــدة من مجلة »W« بعد 
التي تظهر  أن صدر عددها 
فيه كيم عارية على الغالف 
وفي عدد من الصور داخل 

املجلة.
ويعود سبب غضبها ألنها 
وعدت نفسها بعدم التعري 
أبدا بعد تعريها ملجلة »بالي 
 »W« بـــوي«، ولكـــن مجلة
قامت باســـتغاللها حسب 
قولها خالل بث حلقتها من 
برنامجها الواقعي، وقالت ان 
فكرة الصور كانت أن تصور 
وهي مغطاة باللون الفضي 
ويرسم فوق جسدها بعض 
الهندسية واملباني  األشكال 

فال تظهر عارية.
وأضافت كيم وهي تبكي 
أن هـــذه الصور تظهر فيها 
عارية أكثر من صور »بالي 
بوي«، وكأنها في فيلم إباحي، 
ووعدت نفســـها مرة أخرى 
بأنها لن تتصور عارية حتى 

ملجلة »VOUGE« الشهيرة.

دبي ـ أم.بي.سي: استطاع املغني الكندي جاسنت 
بيبر أن يثبت أنه أقوى من الرئيس األميركي باراك 
أوبامــــا في التأثير على توجهات الرأي العام، حتى 
فيما يتعلق بحاســــة الذوق. وجنح املغني الشاب 
في رفع نســــبة إيرادات مطعم ارتــــاده مرة واحدة 
رغم ارتياد عدد من الرؤســــاء األميركيني عليه من 
ضمنهم باراك أوباما نفســــه، وذلك وفق ما نشــــره 

موقع »إنترتيمنت تونايت«.
وأوضح املخرج جون شــــو الذي يحضر لفيلم 
وثائقي عن حياة الشاب يدعى »Never Say Never« أن 
مطعم والديه »تشيف شوز« شهد ارتفاعا في إيراداته 
بنســــبة 20% بعدما حضر املغني لتناول وجبة مع 

املخرج فيه. وقال: »تناولنا الطعام ثم أخذنا بعض 
الصور لنعلقها على حائط املطعم، ومنذ ذلك احلني 
ارتفعت اإليرادات بنســــبة 20%«، وأضاف: »حضر 
رؤســــاء أميركيون عديدون إلــــى املطعم، لكنهم لم 
ينجحوا في زيادة شهرة املطعم إلى هذه الدرجة«. 
وعن تسريحة النجم الشاب الشهيرة، قال املخرج 
إن بيبر ســــمح للكاميرات بأن تصور كل شيء في 
حياته باستثناء طريقة تسريح شعره. وقال: »كان 
األمر سحريا لكني لم أمتكن من رؤيته أو تسجيله، 
سمح لي مبشاهدته قبل التسريحة وبعدها، ولكني 
لم أر قط كيف كان يقوم بها، يقولون إنه سحر، كانوا 

يغلقون الباب، ويخرج بشكله املعهود«.

.. وچنيڤر لوپيز مدعوة إلى البيت األبيض
واشنطنـ  أ.ف.پ: دعيت املغنية االميركية چنيفر 
لوپيز الى البيت االبيض ملشاهدة املباراة النهائية في 
كرة القدم االميركية، »السوبربول«، برفقة عائلة أوباما، 
حسبما أعلن اخلميس املاضي أحد كبار املسؤولني 

في االدارة االميركية.
وســــتنضم الفنانة ذات االصول البورتوريكية 
وزوجهــــا املغني مارك أنثوني الى عدد من الوزراء، 
من بينهم وزير العدل اريك هولدر، ووزير النقل راي 

الهود، ووزيرة األمن الداخلي جانيت نابوليتانو، وفقا 
للمصدر نفسه. وقد دعي أيضا مسؤولون محليون 
وأعضاء في مجلس الشيوخ ونواب ورؤساء بلديات 
ملشاهدة الدورة اخلامسة واألربعني من السوبربول 
التي ســــيتبارى فيها هذه السنة فريق ستيلرز من 
بيتسبرغ )بنسلفانيا، شرق( وفريق باكرز من غرين 
باي )ويسكونسن، شمال( في مدينة داالس )تكساس، 

جنوب( امام أكثر من 80 ألف متفرج.

المغني الصغير بيبر أقوى تأثيراً على الرأي العام من أوباما!

هكذا يحمي المتظاهرون المصريون رؤوسهم من حجارة البلطجية
حتول ميدان التحرير بقلب 
الى ســـاحة معارك  القاهـــرة 
حقيقية االربعاء املاضي، حيث 
فوجئ أالف مـــن املتظاهرين 
البلطجية  بآالف آخرين مـــن 
يقتحمون عليهم مكانهم ليشهد 
امليدان حرب شوارع استخدمت 
فيها االسلحة البيضاء والطوب، 

فما كان من هؤالء املتظاهرين 
ضد النظام ـ حســـب موقعي 
»دنيا الوطن« و»بكرة« ـ اال ان 
فكروا كيف يحمون رؤوسهم 
من الطوب املقذوف عليهم، فراح 
بعضهم، كما توضح الصور، 
يغطون رؤوســـهم بأي شيء 

تناله ايديهم.

ونـــرى فـــي الصـــور من 
يغطي رأسه بإناء طهي وآخر 
بزجاجات مياه معدنية وثالث 
بكيـــس بالســـتيك وارغفـــة 
خبز، ورابع بكرتون وخامس 
 بســـلة بالســـتيكية وسادس
بحجـــر ضخم مربـــوط فوق 

رأسه.


