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 ١٩ دولة تقاطع حفل تسليم جائزة نوبل 
للسالم للمعارض الصيني ليو شياو بوه

 توجيه تهمة القتل العمد ألردني قتل ابنته

 .. والحكم بإعدام يمني قتل مواطنته العتقاده أنها سحرته 

 «غوغل» تطلق مكتبتها الرقمية 

 األزمة االقتصادية على موائد اإليطاليين ليلة الميالد

الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد 
من تصميم غوغل او عبر اجهزة 

«آي فون» من انتاج «آبل».
  وستكون عدة اجهزة قراءة 
الكترونية مخصصة لهذا الغرض 
متكيفة مع هـــذا البرنامج لكن 
ليس جهـــاز «كيندل» من انتاج 

امازون.
  وقالـــت غوغل التـــي كانت 

تأمل اطـــالق هذه اخلدمة خالل 
الصيف املاضي ان غالبية الناس 
سيقدرون امكانية الوصول الى 
الكتب عبر اجهزة مختلفة وفقا 
للظـــروف. وقالـــت هورنونغ 
«باالمكان استخدام حسابكم على 
غوغل للوصول الى اخلدمة اينما 

كان عبر االنترنت».
  ومن شـــركاء هـــذه املكتبة 

ـ أ.ف.پ: دخلـــت   بيـــروت 
مجموعة «غوغل» العمالقة على 
االنترنت بدورها ســـوق الكتب 
االلكترونية مع موقع «بوكس.
غوغل.كـــوم» الذي يقترح اكثر 
من ثالثة ماليني كتاب بالتقنية 

الرقمية بعضها مجاني.
  وتأمل غوغل االستفادة من 
تقدمها في رقمنة الكتب بولوجها 
هذه الســـوق بعد شركة توزيع 
الكتب عبر االنترنت «امازون» 
التي تهيمن مكتبتها االلكترونية 
«كيندل» واجلهـــاز الذي يحمل 
االســـم ذاته على السوق راهنا 
وبعـــد «آبل» التي اطلقت مطلع 

السنة تطبيقها «آي بوكس».
الناطقة باسم غوغل    وقالت 
جايني هورنونـــغ «نعتبر انها 
ستكون اكبر مكتبة الكترونية في 
العالم. لدينا اكثر من ثالثة ماليني 

كتاب بينها كتب مجانية».
  وميكن حتميل الكتب املرقمنة 
على اي جهاز كمبيوتر موصول 
باالنترنت او بواسطة تطبيقات 
خاصة على اجهزة محمولة مثل 

اليبريس»  االلكترونية «مكتبة 
على االنترنت وجمعية املكتبات 
االميركية (اميركان بوكسليرز 
اسوسييشن). وتشـــارك هذه 

االطراف في بيع كتب غوغل.
  وتضم املكتبة اصدارات حديثة 
من قائمـــة افضل املبيعات التي 
تضعهـــا صحيفـــة «نيويورك 
تاميز» فضـــال عن اعمال تقنية 
مرفقة بصور ورســـوم بيانية 
ميكن الوصول اليها عبر صفحات 

افتراضية.
  ومن املقرر اطالق املكتبة على 

الصعيد العاملي العام املقبل.
  واكدت «غوغل» ان اسعارها 
ســـتكون «قادرة على منافسة» 
االطراف االخرى العاملة في هذا 
القطاع. واقامت الشركة شراكات 
مع اربعة االف دار نشر مع تقاسم 

للعائدات حالة بحالة.
  وتقيم املجموعة تعاونا مع 
موقع حملبي القراءة باسم «غود 
ريدز» بغية اقامة «شبكة فرعية» 
لتوجيه القراء الى عناوين لشراء 

كتبهم.

 روما ـ يو.بي.آي: توقع تقرير أن تطول 
األزمة االقتصادية موائد اإليطاليني في ليلة 
امليالد حيث لـــن تتمكن عائلة من كل ثالث 
عائالت في إيطاليا من تناول العشاء التقليدي 

ليلة امليالد.
  ونقلت وكالة األنباء اإليطالية (آكي) عن 
تقرير ملجموعة «آدوك» لدعم املستهلك في 
إيطاليا ان «األسعار املرتفعة ستجبر عائلة 

من كل ثالث عائالت في إيطاليا على التخلي 
عن العشـــاء التقليدي ليلة امليالد وتغيير 
الوجبة كليا ورمبا حتويله إلى عشاء عطلة 
أصغر من املعتاد من خالل تفضيل النوعية 

على الكمية».
  وذكرت املجموعة ان التضخم رفع األسعار 
بنسبة ٣٫٤٪ في هذه الفترة من السنة مقارنة 
مبوسم األعياد العام املاضي علما ان أسعار 

األطعمة اخلاصة بامليالد ارتفعت أكثر.
  وأضاف التقرير ان اإليطالي سيدفع ١٣٪ 
إضافية هذا العام لكعكة «بانيتوني» وهي 
كعكة امليالد التقليدية في إيطاليا و١٧٪ إضافية 
على التمر املجفف و١٢٫١٪ على سمك السلمون 
الذي عادة ما يتناوله اإليطاليون في امليالد 
و٢٠٪ إضافية على طبق «الريسوتو» التقليدي 

وأساسه األرز. 

 بيع مئات الصور لهتلر 
  في مزاد علني ببريطانيا

 أوسلو ـ أ.ش.أ: 
أعلنت جلنة جوائز 
«نوبل» بالنرويج 
امـــس أن ١٩ دولة 
سوف تقاطع حفل 
تسليم جائزة نوبل 
للسالم للمعارض 
الصيني ليو شياو 
بوه الفائز بها هذا 

العام.
  وذكـــرت هيئة 
اإلذاعة البريطانية 
«بي بي ســـي» أن 
الـــدول املقاطعـــة 
للحفل املقرر أن يقام 
بعد غـــد من بينها 
وروســـيا  الصني 
وإيران وباكستان 
ن  خســـتا ا ز كا و
مبيـــا  لو كو و
وڤيتنام  وصربيا 
ن  نســـتا فغا أ و

وڤنزويال والفلبني وأوكرانيا وكوبا.
  جتدر اإلشـــارة إلى أن ليو شـــياو بوه البالغ من العمر ٥٤ 
عاما هو كاتب وأســـتاذ جامعي سابق وأحد أبرز الناشطني في 
مجال الدعوة حلرية الرأي والعقيـــدة واملطالبة باإلصالحات 

الدميوقراطية وإنهاء سلطة احلزب الواحد احلاكم.
  وكانت محكمة الشـــعب املتوسطة األولى في بلدية بكني قد 
أصدرت يوم ٢٥ ديسمبر من العام املاضي حكما بالسجن ضده 
ملدة ١١ عاما بتهمة قيامه بأنشطة تخريبية تستهدف التآمر على 
احلكومة والتحريض على «تقويض وهدم سلطة الدولة»، كما 

مت أيضا حرمانه من حقوقه السياسية ملدة عامني.
  ويعتبر ليو شياو بوه أول مواطن صيني يفوز بهذه اجلائزة 
الرفيعة منذ تأسيســـها في عـــام ١٩٠١، على الرغم من حصول 
«الداالي الما» الزعيـــم الروحي للبوذيني التبت عليها في عام 
١٩٨٩ لكن األخير ال يعتبر نفسه مواطنا صينيا كما أنه يسافر 
ويتنقل بني مختلف دول العالم باســـتخدام جواز سفر خاص 

بالالجئني. 

 رجال شرطة بإيطاليا يعترضون
  على تعيين امرأة رئيسة عليهم

  
  روماـ  أ.ش.أ: في محك جديد الختبار ادعاءات «الرجال» بحقوق 
املرأة، كشفت واقعة تعيني امرأة رئاسة عن «عنصرية» رجل الغرب 
في األلفية الثالثة، حيث قام عدد من رجال الشرطة البلدية بجزيرة 
كابري قرب نابولي بإرسال ملف الى احملكمة ومكتب املدعي العام 
باإلقليم متحججني بـ «عدم قانونية» تعيني امرأة رئيسة عليهم!

  وكانت ماريكا أفيلينو (٣٠ عاما) احلاصلة على ليسانس القانون 
قد اختيرت من قبل العمدة كرئيس للشرطة البلدية في اجلزيرة 
بعد منافسة مع ٢٠ رجال، وذلك للمرة األولى يتم تعيني امرأة في 
هذا املنصب باجلزيرة، عمدة املدينة قال انه «تصرف وفقا للقانون» 
باعتبار انه «وقع االختيار على امرأة لديها كل املتطلبات الالزمة 
ألداء وظيفتها بشكل جيد»، بينما رفضت افيلينو نفسها التعليق 

على رفض زمالئها.
  ومن جانبها، قال فينشنسو باجانو وهو احد املعترضني لصحيفة 
محلية «اننا طلبنا مرتني توضيحا من اإلدارة احمللية لكننا لم نتلق 
جوابا»، مضيفا «ليس لدينا شـــيء ضد أفيلينو، ولكننا ال نفهم 
ملاذا عينت البلدية شابة تفتقر الى اخلبرة مسؤولة عن الشرطة 
ال تنتمي الى ســـالح الشرطة»، واختتم بالقول ان عملية التعيني 

«غير قانونية على اإلطالق». 

 طائرة تنحرف عن مسارها بسبب كلب هائج
  

  واشنطن ـ يو.بي.آي: أعلنت شركة اخلطوط اجلوية األميركية 
ان إحدى طائراتها التي كانت متجهة من نيوجيرســـي الى فينكس 
انحرفت عن مسارها عندما أفلت كلب من صاحبته وعض راكبني. 
وقالت الشركة في بيان ان صاحبة الكلب كان يفترض ان تتركه في 
حمالته حتت مقعدها وفق ما تنص عليه سياســـة الشركة، اال انها 
تركته خارجا فعض احد الركاب قبل ان يفلت منها ويعض اآلخر.

  وحرف الطيار مسار الطائرة وتوجه الى بيتسبيرغ وقال متحدث 
باسم الشركة ان «الطيار شعر بأن هذا أفضل لسالمة الركاب».

  ونقل اجلريحان الى مستشفى بيتســـبيرغ الدولي للعالج من 
جروح طفيفة. 

 عّمانـ  أ.ف.پ: وجه مدعي عام محكمة اجلنايات 
الكبرى في عمان اول من امس تهمة القتل العمد 
ألردني قتل ابنته «انتقاما من نفسه» بعد ان كان 

قد هتك عرضها، وفقا ملصدر قضائي.
  وقال املصـــدر ان «املدعي العام وجه ثالث 
تهم لألب الذي أقدم على قتل ابنته (١٦ عاما)، 
بعد ان أفرغ مسدســـه فيها في ناعور (جنوب 

غرب عمان)».
  والتهم الثالث هي: القتل العمد وهتك العرض 
وحيازة سالح ناري دون ترخيص. وأضاف انه 
«مت توقيف األب الذي سّلم نفسه للشرطة بعد 

ارتكاب اجلرمية ١٥ يوما على ذمة القضية».
  وأوضـــح املصدر ان «املغـــدورة هي طالبة 
مدرسة كان والدها قد منعها من الذهاب للمدرسة 
منذ أســـبوع وفي صباح يوم احلادث وبينما 

كانت جتلس مع شقيقاتها في املنزل اصطحبها 
والدها الى إحدى غرف املنزل وأفرغ مسدســـا 

كان بحوزته فيها».
  وتابع املصـــدر ان «اجلاني برر فعلته امام 
املدعي العام ان املغدورة أبلغته قبل ثالثة ايام 
انها أقامت عالقة مع شـــخص وأنها مارســـت 

اجلنس معه».
  وأضاف املصدر انه «مت احضار الشـــخص 
املشتبه به وهو أربعيني ويعمل سائقا حيث 
أفاد خالل التحقيق انه تعرف على املغدورة قبل 
نحو ستة أشهر وانها أبلغته ان والدها اعتاد ان 
يعتدي عليها جنسيا منذ سنتني وانه ما يزال 
ميارس معها اجلنس». وأوضح انه «بعد مواجهة 
األم بهذه األقوال أقرت ان ابنتها اعترفت لها ان 

والدها اعتاد ان يحسس على جسدها». 

 الرياض ـ يو.بي.اي: قضت احملكمة العامة 
بجدة بالقصاص من شـــاب ميني بعد اعترافه 
بقتل مواطنة له العتقاده انها سحرته، واصابة 
شقيقتها بثماني طعنات نافذة بالصدر والبطن 
ادت الى فقد بصرها واصابتها بشـــلل رباعي 
وغيبوبة طويلة. وكانت مصادر قانونية اكدت 
صدور احلكم على اجلاني «ميني اجلنســـية» 
قبل ايام موضحة ان اجلرمية التي وقعت بداية 
العام احلالي بدأت حني فوجئ ســـكان الشارع 
الذي تسكن فيه القتيلة بشقيقتها مسجاة على 

االرض والدماء تنزف من جسدها. 
  وذكرت صحيفة «الوطن» ان حتقيقات شرطة 
جدة قـــادت وقتها الى القبض على اجلاني في 
وقت قياسي، حيث تبني للمحققني ان القاتل تنكر 

في عباءة نســـائية وتسلل الى منزل الضحية 
املتزوجة من ســـعودي وام لطفلني، وباغتها 
بالهجوم عندما فتحت له الباب مســـددا لها ١٢ 
طعنة قاتلة من سكني كان يخفيها في مالبسه، 
وحني اسرعت شقيقتها للدفاع عنها والتصدي 
لها بادرها بـ ٨ طعنات نافذة في الصدر والظهر 

والبطن ثم هرب. 
  واعترف املتهم بجرميتـــه بأنه يقيم اقامة 
نظامية ويعمل في متجر لبيع املالبس النسائية 
وان املجني عليها تعرفت عليه وكثيرا ما اشترت 
من محله ادوات مكياج وعطورا، مشيرا الى انها 
كانت تعمل كوافيرة في احد املشاغل النسائية 
وانها استحوذت عليه وسلبت ماله عن طريق 

الدجل والشعوذة معتقدا انها سحرته. 

ـ د.ب.أ:   لنـــدن 
املقرر أن تباع  من 
قريبـــا فـــي مزاد 
علنـــي ببريطانيا 
مئــــــات الصـــور 
فيـــة  ا غر تو لفو ا
لشـــخصيــــــــة  ا
النـــازي  للزعيـــم 
أدولـــف  األملانـــي 
التقطها له  هتلـــر 
مصوره الشخصي، 
يـــش  ينر ها

هوفمان.
  ســـتقوم شركة 
بريطانية متخصصة 
في املزادات مبدينة 
توسيستر مبقاطعة 
نـــورث هامبتون 
شـــير اإلجنليزية 
ببيع ما يقرب من 
٩٠٠ صورة سالبة 
«نيجاتيف» و٥٠٠ 

صورة محمضة وذلك في الثامن عشر من يناير املقبل.
  ومن بني هذه املجموعة الضخمة صورة لهتلر مع الديكتاتور 
اإليطالي بينيتو موسوليني واخرى مع رئيس البرملان األملاني 
آنذاك باول هيندنبورج، حسبما أعلن متحدث باسم دار املزادات 

يوم االثنني املاضي.
  كان املصـــور هوفمان جزءا من آلة اإلعالم النازية وكان أحد 
املقربني من هتلر. وقال املتحدث إن املالك احلالي للصور حصل 
عليهـــا من «أملاني نبيل» وأنه يريد التخلص منها بعد أن ظلت 

عنده في اخلزانة على مدى ٣٠ عاما.
  وأضاف أن هذه الصور ال حتظى باهتمام املالك أو حرصه على 
اقتنائهـــا وقال إن القائمني على املزاد يتوقعون حتقيق عائدات 

مبئات اآلالف من االسترليني.
  صار هوفمان ثريا بفضل احتكاره لتصوير الزعيم األملاني 
خـــالل فترة الرايخ الثالث ولكنه حـــرم من معظم ثروته عقب 
احلرب العاملية الثانية وحكم عليه بالعمل عدة أعوام في معسكر 

للعمل اإلجباري العقابي. 

 أدولف هتلر  ليو شياو بوه

 حجب صحيفة «إيالف» اإللكترونية في السعودية بسبب نشرها لقاء ياسر الحبيب 
ـ يو.بــــي.آي:   الريــــاض 
فوجئ قراء صحيفة «إيالف» 
اإللكترونية اململوكة للصحافي 
السعودي عثمان العمير منذ 
يوم االثنني املاضي بحجبها في 
اململكة وظهرت على صفحتها 
األولى العبارة الشهيرة التي 
تتصدر الصفحات احملجوبة 
في السعودية «عفوا املوقع 

املطلوب غير متاح».
  وال يعــــرف حتــــى اآلن 
األسباب احلقيقية التي دعت 
إلى حجب املوقع إال أن مصدر 
داخل مكتب صحيفة «ايالف» 
في العاصمة الرياض قال لـ 
«يونايتد برس انترناشونال»: 
«استفسرنا من وكيل وزارة 

قرار احلجب يصدر من وزارة 
الداخلية السعودية.

  ويعتقد على نطاق واسع 
أن سبب احلجب يعود إلى لقاء 
أجرته الصحيفة مع املعارض 
الشــــيعي ياســــر احلبيــــب 
فــــي لندن  املوجــــود حاليا 
والذي قــــرر مجلس الوزراء 
الكويتي ســــحب اجلنسية 
الكويتيــــة منه بعدما حصل 
عليها بالتبعية لكونه يحمل 
إيرانية)  جنسيتني (الثانية 
وهو ما يعتبر مخالفا ألنظمة 
الكويت وقيامه بالتعدي على 
العقيدة اإلســــالمية وســــب 
زوجة النبي محمد ژ السيدة 
عائشة رضي اهللا عنها. وهذه 

ليست املرة األولى التي يتم 
فيها حجب صحيفة «إيالف» 
اإللكترونيــــة حيث ان هيئة 
االتصاالت السعودية سبق 
ان حجبت الصحيفة من قبل 
إال أن وزير الثقافة واإلعالم 
السعودية د.عبدالعزيز خوجة 
أحد كتاب الصحيفة أمر بعد 
توليه املسؤولية بإعادة ظهور 
الصحيفة مرة أخرى. وتعتبر 
صحيفة «إيالف» التي أسسها 
رئيس حترير جريدة «الشرق 
األوســــط» السعودية سابقا 
عثمان العمير في لندن أول 
صحيفــــة إلكترونية عربية 
وتهتم عادة باألخبار في شتى 

املجاالت.

اإلعــــالم عبدالرحمن الهزاع 
الذي أكد انه لم يرد له شيء 
ولم يوقــــع أي قرار بحجب 

الصحيفة». وردا على سؤال 
عن دور هيئة االتصاالت في 
عمليــــة احلجب قال املصدر 

«هيئــــة االتصــــاالت جهــــة 
منفذة فقط، ليس بيدها قرار 
احلجب» في إشــــارة إلى أن 

 ڤنزويال تنقل ضحايا الفيضانات لإلقامة في فنادق سياحية
 مؤمن المصري

  أعلن مصدر مقرب مــن الكاتب واحملامي محمد عبدالقادر 
اجلاســــم انه نقل عصر امس الى املستشفـــى الصـــــدري 
بعد اصـــابته بأزمة صحية وســــيجــــري عمليـة قسطرة 

في القلب صباح اليوم.
  وقال املصدر في اتصال هاتفي مع «األنباء» إن اجهزة وزارة 
الداخلية لم تراع احلالة الصحية املتردية للجاسم وأصرت 
على وضع قدميه ويديه في الكلبشات وربط الكلبشات في 

سرير املستشفى. 
  يذكر ان اجلاســــم يقضي عقوبة السجن ملدة عام جراء 
قضية رفعها ســــمو رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمــــد وانتهت القضية الى احلكـــم عليــــه بالســــجــــن 

ملدة عـــام.
  من جهة اخرى اوضح احملامي عبداهللا األحمد انه مت منعه 
من الدخول الى موكله محمد اجلاسم في غرفته باملستشفى 
لالطمئنان على اوضاعه الصحيــــة، واضاف انه عندما مت 
فتح بــــاب الغرفـــة وجــــد اجلاســـــــم مكبـــال من يديـــه 

وقدمــــه. 

 الجاسم في «الصدري»
   إلجراء قسطرة في القلب اليوم

 الرياض ـ وكاالت: أعلن سعودي أنه يستعد ألهم 
حدث في مســـيرته، وهو إخفاء الهرم األكبر مبصر 
(هرم خوفو)، موضحا أنه سعى لذلك من قبل، لكن 
عدم حصوله على تصريح من قبل املسؤولني منعه 

من ذلك. وكشـــف أحمد البايض أنه يتدرب 
على فقرة جديدة ســـيبقى فيها حتت 

ماء درجة حرارته ٢٠ حتت الصفر 
ملدة خمس دقائق.

  واعترف البايض بأن مهنته 
تعتمد على الوهم، الذي شبهه 
الســـراب املعروفة  بظاهرة 
علميـــا، حيث يهيأ للبعض 
أنهم يرون املاء من على بعد 
رغم عدم وجوده. وقال خالل 

ظهوره فـــي برنامج «صباح 
اخلير يا عرب» صباح امس على 

قناة «إم.بي.سي»: «باختصار، ما 
أقدمه مثل أفالم هوليوود، لكنه على 

أرض الواقع». ونفى البايض أن يكون ما يقدمه 
حراما، وقال «ال أقدم سحرا مبعنى السحر املنتشر بني 
الناس، الذي يعتمد على الشعوذة واالستعانة باجلن، 
والذي يهدف إلى إيذاء الناس». وأضاف «أستخدم الطاقة 

املتوافرة عندي، كل الناس عندهم طاقة، والفارق بيننا 
أنني أعرف كيف أســـتخدمها، وهذا يعتمد أيضا على 
خفة اليد، وعلى قراءة األفكار، وحتدي الذات». وأكد 
البايض أنه أول شـــخص في اململكة يفتتح مسرحا 
للخدع البصرية، وأول عربي يتقن هذا الفن. 
نافيا أن يكون هدفه حتدي ديڤيد كوبر 
فيلد الساحر العاملي، وقال «ال أحصل 
على الدعم نفسه الذي يحصل عليه 
ديڤيد، وما أقدمه ليس للمنافسة، 
ويكفـــي أن صحفا عربية عدة 
لقبتني برائد اخلدع البصرية 
في الشرق األوســـط»، وقال 
«أتيت إلى الوطن العربي من 
الغرب، وسأرجع إلى أميركا». 
وأشـــار إلى أنه اكتشـــف هذه 
القدرات في عمر خمس سنوات، 
حني كان جده يعلمه كيف يلف املناديل 
حول يده، ويستخرج منها النقود، وفي 
ســـن الـ ١٣ تعلم على يد مدرسة في بريطانيا 
أبدت إعجابها مبوهبته وجعلته يقدم عروضه في لندن، 
بعدها انتقل إلى الواليات املتحدة في عمر الســـابعة 

عشرة، وقدم عروضا في الس فيغاس وغيرها.

 سعودي يستعد إلخفاء أكبر أهرامات مصر 
 اعترف بأن مهنته تعتمد على الوهم و«الخداع البصري»

 الفيضانات اغرقت فنزويال 

 كراكاسـ  رويترز: ذكرت وسائل إعالم محلية أول 
من أمس أن قوات االمن في ڤنزويال بدأت في تسكني 
عائالت شردتها الفيضانات في غرف سياحية بناء 
على أمر من الرئيس هوغو تشاڤيز وذلك الستغالل 
أماكن االقامة الشاغرة باملنشآت السياحية. وقتلت 
االمطار الغزيرة ما ال يقل عن ٣٢ شخصا وأجبرت ١٠٠ 
الف على مغادرة منازلهم في االيام االخيرة. وأعلنت 
الســــلطات حالة الطوارئ فــــي العديد من الواليات 
فيما تعرض الشاطئ الكاريبي للبلد الواقع بأميركا 
اجلنوبية النهيارات طينية عنيفة. وقال الرئيس في 
حديث اذاعه التلفزيون من منطقة غمرتها الفيضانات 
اخلميس املاضي إن احلرس الوطني سيبدأ في نقل 

العائالت لالقامة في االماكن الشاغرة في الفنادق. 

 الصين تصبح أكبر مركز لالبتكار في العالم بحلول ٢٠٢٠

 أوهمت زوجها بعزمها على تركه  فخطب غيرها!

 بكنيـ  أ.ش.أ: كشف مسح دولي 
أجري بني ستة آالف شخص في 
ســـت دول، أن الصني ستصبح 
أكبر مركز لالبتكار عامليا بحلول 
٢٠٢٠. وأوضح املسح الذي أجرته 
مؤسســـة دولية تدعى «أســـترا 
زينيسا»، أن ٣٠٪ من املستطلعة 
آراؤهم يضعون الواليات املتحدة 
في املرتبة األولى حاليا بني أهم 

مراكز االبتكار، تليها اليابان بنسبة 
٢٥٪، والصني ١٤٪، إال أن الوضع 
يختلف فـــي النظرة لعام ٢٠٢٠، 
حيث من املتوقع أن تستأثر الصني 
بنسبة ٢٧٪،  تليها الهند بنسبة 
١٧٪ ثـــم الواليـــات املتحدة ١٤٪ 
فاليابان ١٢٪. وأشارت املؤسسة 
إلى أن هذا التطور ال يرجع الى أن 
الواليات املتحدة تستثمر القليل 

في مجـــال العلم والتكنولوجيا، 
وإمنا يعـــود ألن الصني والهند 
تســـتثمران أكثر. وتأتي نتائج 
ذلك املســـح متماشية مع نتائج 
دراسة منفصلة أعدتها مؤسسة 
«طومسون رويترز» الشهر املاضي، 
أوضحت أن الصني أصبحت ثاني 
أكبر منتج للدراسات العملية بعد 

الواليات املتحدة. 

 الريــــاضـ  يو.بي.آي: انطبق املثل الشــــهير «على 
نفســــها جنت براقش» على ســــيدة سعودية مازحت 
زوجها بإيهامه أنها عقدت العزم على تركه فصدق وأقدم 
على اخلطوبة من أخرى. وذكرت صحيفة «اجلزيرة» 
السعودية «أن السيدة أحبت أن متازح زوجها، الذي 
يعمل في منطقة أخرى، على طريقتها اخلاصة وذلك 
بارسالها رسالة نصية على هاتفه النقال بشكل أجزاء 
متفرقة كانت البداية من الرسالة تقول: أنا رايحة خالص 

وما فيه أمل تشوفني ويا ليت تذكرني بخير». وعندما 
تنزل باألسهم إلى آخر الرسالة جتد عبارة «سنة ١٤٣١» 
كل عام وأنت بخير أي ان الكالم املنســــوب هو للسنة 
املنقضية وليس لكاتب الرسالة. وأضافت ان «الزوج 
صدم لدى قراءته العبارة األولى وظن أن الزوجة ستنفذ 
ما ذكرته إليه ومتكث في منزل أهلها وبعد استشارة 
عــــدد من أصدقائه أقنعوه باخلطبة واالقتران بزوجة 

جديدة فتحرك جديا وحتقق ذلك بالفعل.

 احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم  احملامي عبداهللا األحمد 


