
اشـــتـــرى جــامــع تــحــف أوروبــــي 
ــزا  ــيـ ــالـ ــونـ ــمـ نـــســـخـــة مـــــن لــــوحــــة الـ
لليوناردو دافنشي التي تعود للقرن 
مليون   2.9 مــقــابــل  عــشــر  الــســابــع 
يــــــورو وهـــــو رقـــــم قـــيـــاســـي لــنــســخــة 
مــقــلــدة مــن لــوحــة الــمــونــالــيــزا في 
لــلــمــزادات  كريستيز  دار  فــي  مـــزاد 

بباريس أمس.
ــلـــك الـــلـــوحـــة الــتــي  ــثـــل تـ ــمـ وتـ
تـــعـــرف بـــاســـم »مـــونـــالـــيـــزا هــيــكــنــج« 
الــذي جــادل من  نسبة إلى مالكها 
بـــأن نــســخــة اشــتــراهــا  ــدوى  دون جــ
فـــي الــخــمــســيــنــيــات كــانــت الــلــوحــة 
األصــلــيــة إحـــدى نــســخ عــديــدة من 
ــة الــمــعــلــقــة فــي  ــيـ ــلـ ــة األصـ ــوحـ ــلـ الـ
مــتــحــف الـــلـــوفـــر بـــبـــاريـــس.وقـــالـــت 
ــاســـم كــريــســتــيــز »هــــذا  مــتــحــدثــة بـ
ــنـــون.. هـــذا رقـــم قــيــاســي جــديــد  جـ
لنسخة مقلدة للوحة الموناليزا«.

متحف  في  األصلية  واللوحة 
اللوفر ليست للبيع، ولكن في عام 

2017 باعت دار كريستيز بنيويورك 
لدافنشي  مندي«  »سالفاتور  لوحة 

لمزايد  دوالر  مــلــيــون   450 مــقــابــل 
يجعلها  مما  الهاتف  عبر  مجهول 

مــزاد  فــي  بيعت  فنية  قطعة  أغــلــى 
على اإلطالق. 

جعفر عباس jafasid09@hotmail.com

�شتان ما بين 

هارفارد وفوغ

ورب ضارة نافعة، فاالحتياطات لتفادي تفشي فيروس كورونا 
المكتبي  الــديــوانــي  الــعــمــل  أن  الــعــمــل  مــن جــهــات  للكثير  أثــبــتــت 
ــود الــمــوظــفــيــن تــحــت ســقــوف معينة،  بـــالـــضـــرورة وجــ ال يــتــطــلــب 
ما  كــان  ثم  البيوت،  من  للتصريف  قابلة  األعباء  من  الكثير  وأن 
على مستوى  بعد  عن  التعليم  إلــى سياسة  اللجوء  أمــر  من  كــان 
العالم  دول  معظم  الفيروس  أرغــم  عندما  والجامعات،  المدارس 
مــبــادرات  ذلـــك مــع  وتـــزامـــن  التعليمية،  إغـــالق مــؤســســاتــهــا  عــلــى 
الــمــتــحــدة،  ــات  ــواليـ والـ ــا  أوربــ فــي  ذات سمعة طيبة  مــن جــامــعــات 
بجعل  البريطانية(  لندن  وجامعة  األمريكية  هارفارد  بينها  )من 
التعليم العالي بال مقابل للماليين عبر برامج يتم تقديمها عبر 
الثقيل،  الوزن األكاديمي  اإلنترنت، يشارك فيها أساتذة من ذوي 
والــغــرض مــن هـــذه الــبــرامــج لــيــس فــقــط تــأهــيــل الــدارســيــن لنيل 
الضرورية  بالمعارف  الراغبين  لتزويد  –أساسا–  بل  البكالوريوس 
بــعــد دورات  مــع منحهم شـــهـــادات مــعــتــمــدة فــي مــجــاالت مــعــيــنــة، 
تتراوح ما بين شهرين وثالثة أشهر، مع ضمان أن ما درسوه في 
تلك الدورات سيكون معترفا به لدى مختلف الجامعات في حال 
بالتجسير أي  النظامي بما يعرف  التعليم  الــدارس مواصلة  قرر 
العبور من مستوى إلى آخر أعلى، وقد كتبت من قبل عن جامعات 
»يدفع  لمن  مجال  كل  في  بسخاء  الشهادات  تــوزع  كثيرة  إنترنت 
الــمــعــلــوم«، ألنــهــا فــي األصـــل جــامــعــات وهــمــيــة، وال تكلف نفسها 
حتى عناء استئجار غرفة واحدة ليكون لها عنوان بريدي، وخالل 
العام المنصرم )2012( اكتشفت السلطات البريطانية نحو ثالث 
مؤسسات للتعليم العالي تخالف شروط ترخيصها، ومجال عملها 
الحقيقي بيع تأشيرات دخول إلى هذا البلد أو ذاك نظير رسوم 
المؤسسات  تلك  وكانت  حــرف«،  درســت  ما  »عّنك  وبعدها  باهظة 
تملك من الحياء ما جعلها تستأجر شققا سكنية صغيرة تجلس 
في كل منها سكرتيرة مهمتها »التحصيل« وتوزيع الشهادات التي 
هنا  )وكتبت  مستعملة.  كلينكس  قطعة  منها  الواحدة  تساوي  ال 
من قبل عن حصولي على الزمالة في مجال المسالك البولية – 
بما في ذلك زراعة الكلى وتفتيت الحصى بالليزر والهامر الذي 
هو الشاكوش أو المطرقة نظير 119 دوالرا من موقع متخصص 
فــي تــوزيــع الــشــهــادات الـــمـــزورة،.. وتــدفــع وتصلك الــشــهــادة خالل 
أسبوع وتوفر بذلك نحو عشر سنوات من عمرك كنت ستقضيها 

في دراسة الطب ثم التخصص في ذلك المجال(.
أن  للموضة البد  مواكب  وغير  تكن شخصا متحضرا  لم  إذا 
اسمها  الثمن  وباهظة  عالميا  معروفة  مجلة  هناك  بــأن  أفيدك 
على  وهــي  السائدة«،  »الموضة  حرفيا  تعني  والكلمة   Vogue فــوغ 
نحو أساسي تهم من يشترون الفستان بـ100 ألف دوالر، أو جاكيت 
بـ80 ألف إسترليني.. اللهم ال حسد، رغم أنه لو منحني شخص 
ما هدية بنطلونا بألف دوالر، لطلبت منه الجلوس أمامي حتى 
أرقيه )بالرقية الشرعية( كي يسترد قواه العقلية.. على كل حال 
كل واحد حر في فلوسه، ولكن فوغ مسختها ع اآلخر، بعد أعلنت 
قبل أيام قليلة عن تأسيس كلية للموضة في حي سوهو في لندن 
)وسوهو منطقة ال ينبغي لك – حرصا على سمعتك - أن تدخلها 
الكلية برسوم رمزية فالدارس  والــدراســة في هــذه  ولــو ســهــوا!!(.. 
فيها يحصل على دبلوم في عالم األزياء بعد دراسة تستمر عاما 
وغلبان«  »تعبان  كنت  إذا  أمــا  دوالر،  ألــف   50 فقط  وتكلف  واحــدا 
دوالر   12000 فادفع  المجال  هذا  في  بسيطة  وتريد فقط شهادة 
لدراسة تمتد عشرة أسابيع، تتعلم خاللها كيف تصمم المالبس 
النسائية الداخلية، ويا شماتة أبله ظاظا فيك وفي اللي خلفوك. 
والشاهد هو أن جامعات الغرب »فيها وفيها«، وكما عليك أن 
تتخّير لنطفك ألن العرق دساس، فتخير لعيالك جامعات موثوق 
بها ليدرسوا مواد معلومة )تجد أيضا قبولهم ورضاهم( وال تكن 
مثل صاحبي التنزاني الذي تعرفت عليه في لندن وعاد إلى بالده 
العودة  رحلة  قبل  وتذكر  السروج،  صناعة  في  بكالوريوس  يحمل 
إلــى سروج  بها  تنزانيا ال حاجة  في  الحصين  كل  أن  واحــد  بيوم 

ألنها تستخدم فقط في عربات الكارو!!

} الطفل نوا.

} سيدة تتطلع إلى لوحة الموناليزا.

اختار الرئيس األمريكي جو بايدن خالل أول قمة له مع نظيره 
الروسي فالديمير بوتين في جنيف في 16 يونيو أن يقدم له نظارات 
لديه، من صنع شركة  المفضلة  )الطيار(  افييتر  شمس من طراز 

أمريكية. 
إنــه  انجنييرينغ«  »رانـــدولـــف  رئــيــس  فاسكيفيتس  بيتر  ــال  وقـ
»فوجئ« برؤية نظارات من تصميم شركته تقدم كهدية دبلوماسية 

خالل لقاء تابعته وسائل اإلعالم في العالم أجمع. 
إلــى أن  يــوم عمل اعتيادي  »كــان  بــرس  فــرانــس  وأضـــاف لوكالة 
تفاعال شــديــدا على  الظهر وشــاهــدنــا  تــرن بحلول  الــهــواتــف  بــدأت 
وسائل التواصل االجتماعي، حينها أدركنا ما يحصل«، واصفا هذا 

اللحظة بأنها »مفرحة جدا«. 
وتابع »إنه أمر مدهش، أليس كذلك؟ أعني كم مرة تقدم فيها 

فرصة كهذه؟«. 
ــادة هـــذا الــطــراز مــن الــنــظــارات.. وربــمــا  ويــضــع الــعــســكــريــون عـ
مع  عقدا  الشركة  أبرمت  وقد  الروسي.  الرئيس  قريبا  يستخدمها 
ألف   25 بحوالي  شهريا  وتــزوده   1978 عــام  منذ  األمريكي  الجيش 

نظارة شمسية، إلى جانب ما تبيعه للعموم. 
الذهبي  اإلطــار  ذات  النظارات  هــذه  من  زوج  كل  يتطلب صنع 
ــارة إلـــى الــطــائــرة األســــرع من  والــمــعــروفــة بــاســم »كــونــكــورد« فــي إشــ

الصوت، 200 مرحلة ويستمر ستة أسابيع. 
تنتج هذه النظارات في مدينة صغيرة في والية ماساتشوستس، 
الــواقــعــة فــي شــمــال شـــرق الــبــالد. وقـــد تــأســســت الــشــركــة فــي 1973 
األمريكية«  العائلية  »بقيمها  اإللــكــتــرونــي  موقعها  على  وتــفــاخــر 

ورغبتها في عدم نقل مصنعها خارج الواليات المتحدة. 
هذه  قــدم  بايدن  الرئيس  أن  متأكد  »أنــا  الشركة  رئيس  ويقول 
النظارات لبوتين كرمز إلرثنا الوطني«. ويضيف »فلنأمل أن يكون 

ذلك رمزا للسالم«. 

»افييتر«  طراز  من  �شم�س  نظارات 

لبوتين  ب��اي��دن  ه��داي��ا  اإح����دى 

على  الخميس  مساء  البرتغال  بوسط  ريفية  منطقة  في  ُعثر 
طــفــل يبلغ عــامــيــن ونــصــف الــعــام كـــان اخــتــفــاؤه قــد شــغــل الــبــالد، 

وطمأنت السلطات المحلية إلى أنه في وضع صحي سليم. 
ــدة 35 ســاعــة مشى  وتــبــّيــن أن الــطــفــل الــــذي بــقــي مــفــقــودًا مـ
كيلومترات عدة، ولوحظ لدى العثور عليه أنه يعاني الجفاف، لكنه 

كان بصحة جيدة. 
ــدرك فــي كاستيلو بــرانــكــو خــورخــي مــاســانــو إن  وقـــال قــائــد الــ
في  كيلومترات من منزله  أربعة  كان موجودًا على مسافة  »الطفل 

خط مستقيم، لكنه مشى على األرجح نحو عشرة كيلومترات«. 
أنه  الطفل  إليه  ُنقل  الذي  برانكو  كاستيلو  وأوضــح مستشفى 

يعاني الجفاف لكنه في صحة جيدة. 
ُيــدعــى نوا  وأفـــاد تلفزيون »آر تــي بــي« الــعــام بــأن الطفل الــذي 
ُفِقد فجر األربعاء بالقرب من قرية بروينكا فيلها عندما ذهب على 

األرجح للبحث عن والده الذي كان يعمل في الحقول. 
ــاء والــســكــان  ــفــ ــدرك واإلطــ ــ ــارك نــحــو 150 مـــن عــنــاصــر الــ ــ وشــ
كــل وســائــل اإلعـــالم  تــابــعــت  نـــوا، فيما  الــبــحــث عــن  فــي  المحليين 

البرتغالية قضية اختفائه. 
للطفل،  مالبس  على  العثور  بفضل  البحث  عملية  ونجحت 

ورصد آثار قدميه.

تعثرت أحالم الملياردير الهندي جواتام أداني في االنضمام 
إلـــى قــائــمــة أثــريــاء الــعــالــم بــعــد الــتــراجــع الــحــاد ألســعــار أسهم 
شــركــاتــه الــســت الــمــســجــلــة فــي بــورصــة األوراق الــمــالــيــة خــالل 

األسبوع الحالي. 
وخسر المليادير الهندي، البالغ من العمر 58 عاما، خالل 
شخص  أي  خسره  مما  أكثر  الخميس  وحتى  الحالي  األسبوع 
آخر في العالم خالل األيام الماضية، حيث تراجعت قيمة ثروته 
دوالر  مليار  5ر63  إلــى  لتصل  دوالر  مليار  2ر13  بنحو  الخاصة 

بحسب مؤشر وكالة بلومبرج لمليارديرات العالم. 
وأشــارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن أداني كان نجح قبل 
أيام قليلة في تضييق فارق الثروة بينه وبين الملياردير الهندي 
موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا. وتراجعت أمس الجمعة 
البورصة  في  المسجلة  الست  أدانــي  4 من شركات  أسهم  أسعار 

ليستمر تراجعها لليوم الخامس على التوالي. 
الــتــراجــع يــوم اإلثنين  بــدأت  أدانـــي قــد  كانت أسهم شــركــات 
تقريرا  الهندية  تايمز  إيكونوميك  صحيفة  نشر  بعد  الماضي 
موريشيوس،  مقرها  استثمار  صناديق   6 حسابات  تجميد  عن 
بسبب عدم كفاية المعلومات الخاصة عن مالكها. وكان الجزء 
وقيمتها  الثالثة  الصناديق  تمتلكها  التي  األســهــم  مــن  األكــبــر 

حوالي 6 مليارات دوالر أسهم في شركات أداني. 
ــي لــلــتــقــريــر الــصــحــفــي،  ــ ــم نــفــي مــجــمــوعــة شـــركـــات أدانـ ورغــ
متعمد،  بشكل  الهند  في  االستثمار  مجتمع  بتضليل  واتهامه 
انـــدفـــع الــمــســتــثــمــرون إلـــى الــتــخــلــص مـــن أســهــم الــشــركــات في 

البورصة ما أدى إلى تراجع أسعارها بشدة.

}  نظارة شمسية من طراز »أفييتر«.

ــة الـــمـــلـــكـــيـــة لــلــبــنــات  ــعـ ــامـ نـــظـــمـــت الـــجـ
بالتعاون مع شريكها الدولي االستراتيجي، 
جـــامـــعـــة ويـــســـت فــيــرجــيــنــيــا فــــي الــــواليــــات 
بعنوان  األزيــاء  لتصميم  فعالية  المتحدة، 
رعاية  الموضة« تحت  بناء مستقبل  »إعــادة 
السيدة األولى في جامعة ويست فيرجينيا 

األمريكية السيدة لوري إريكسون.
الضوء  تسليط  إلــى  الفعالية  وهــدفــت 
تصميم  مجال  يشهده  الــذي  التحول  على 
األزيــــــــاء فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، مــــن خـــالل 
تدشين عرض أزياء رقمي عرضت فيه كافة 
عليها  عملن  التي  األزيــاء  تصميم  مشاريع 
قسمي  من  الجامعتين  كلتا  في  الطالبات 

الموضة واألزياء.
ــات الــجــامــعــة  ــبـ ــالـ وقـــــد اســـتـــعـــرضـــت طـ
مــهــاراتــهــن فــي تصميم األزيــــاء عــبــر عــرض 

أزيـــــــاء تــقــلــيــديــة صــمــمــت بــشــكــل مــعــاصــر 
واالكسسوارات التقليدية المناسبة لها. كما 
أعربت الطالبات عن سعادتهن واستفادتهن 
من هذه الفعالية التي شهدت نجاًحا كبيًرا 

بحضور ما يزيد على ألف مشاهد.
وصرحت السيدة إريكسون بأنها حظيت 
بفرصة زيارة حرم الجامعة الملكية للبنات 
في مملكة البحرين عدة مرات، حيث اطلعت 
على مشاريع الطالبات الجذابة واإلبداعات 
التي قمن بها في مختلف مجاالت الفنون 

وباألخص في تخصص تصميم األزياء. 
ــذه  ــدة إريـــــكـــــســـــون هــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــفــ ــ ووصــ
بالحياة«  »النابضة  بالمشاريع  المشاريع 
لــتــســتــلــهــم بــعــدهــا فـــكـــرة مـــشـــروع الــتــعــاون 
الــجــامــعــتــيــن عــبــر تنظيم  بــيــن  الــمــشــتــرك 
من  الموضة«  مستقبل  بناء  »إعــادة  فعالية 

ــة الـــفـــرصـــة لــلــطــالــبــات لــعــرض  ــاحـ أجــــل إتـ
اإلبداعات واالستمتاع بمشاهدة األزياء من 

ثقافات مختلفة.
إن  بقولها  إريــكــســون  السيدة  وأضــافــت 
كانت  المستجد  كــورونــا  فــيــروس  »جــائــحــة 
المشروع  هذا  في  التعاون  انطالقة  بمثابة 
كيف  لنا  تجلى  حيث  التحديد،  وجه  على 
الحياة  جوانب  تغيير  للتكنولوجيا  يمكن 
أشــكــر  أن  وأود  ــتــــواصــــل،  الــ ســـبـــل  ــعـــزيـــز  وتـ
الجامعة الملكية للبنات لتعاونها المتميز 

في تنظيم هذه الفعالية«.
الملكية  الجامعة  خريجة  أعربت  كما 
للبنات والتي تعمل حالًيا مسؤولة االتصال 
للكلية، اآلنسة يارا الخان، عن بالغ سعادتها 
بالمشاركة في هذه الفعالية والتي عرضت 

فيها تصاميمها.

م�ستقبل  ب���ن���اء  »�إع��������ادة  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��م  ل��ل��ب��ن��ات  �ل��م��ل��ك��ي��ة  �ل��ج��ام��ع��ة 

�ل���م���و����س���ة« ب���ال���ت���ع���اون م����ع ج���ام���ع���ة وي�������س���ت ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا �لأم���ري���ك���ي���ة
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�أي�����ام   4 ف����ي  دولر  م���ل���ي���ار 

ط��ف��ل ف���ي ع��ام��ه �ل��ث��ال��ث 

���س��اع��ة  35 م������دة  ت������اه 

ج����ن����ون �ل�����ت�����ح�����ف.. ن�������س���خ���ة م����ق����ل����دة م��ن 

ي���ورو  م��ل��ي��ون   2.9 ب�����س��ع��ر  ت���ب���اع  �ل���م���ون���ال���ي���ز� 

مــــا زالـــــــت ســـمـــكـــة »الــــســــيــــالكــــانــــث« وهـــي 
مع  انقرضت  أنها  يعتقد  كــان  عجيبة  سمكة 
الديناصورات قبل 66 مليون سنة قبل العثور 
عليها بشكل غير متوقع حية وبصحة جيدة 
لجنوب  الــشــرقــي  الــســاحــل  قــبــالــة   1938 فـــي 
إفريقيا تدهش العلماء بمزيد من المفاجآت.

لــهــذه  ــلـــمـــاء إن دراســــــــة جــــديــــدة  ــال عـ ــ قــ
ــاق الــبــحــار  ــمـ األســــمــــاك الـــتـــي تــعــيــش فـــي أعـ
الكبيرة وتنشط بالليل وترتبط بشدة ببيئتها 
مــرات  بخمس  أطــول  حياة  تعيش  الحاضنة 
تعيش  أنها  -أي  السابق  في  يعتقد  كــان  مما 
الـــزمـــان- وأن اإلنــــاث تحمل  قــرابــة قـــرن مــن 
صغارها خمس سنوات وهي أطول فترة حمل 

معروفة ألي حيوان.
وبــعــد تــركــيــزهــم عــلــى نــوعــيــن حيين من 
أسماك السيالكانث توصل العلماء أيضا إلى 
أنها تتطور وتنمو بمعدل أبطأ من أي سمكة 
أخرى وال تصل إلى مرحلة النضج الجنسي 

حتى عمر 55 عاما تقريبا.
استخدم الباحثون حلقات النمو السنوي 
ــتـــحـــديـــد عــمــر  ــاك لـ ــ ــمــ ــ ــــف األســ ــراشـ ــ عـــلـــى حـ
الــســيــالكــانــث بحسب مــا قـــال عــالــم األحــيــاء 
البحرية كيليج ماهي من المؤسسة الفرنسية 
للدراسة  الرئيسي  المؤلف  وهــو  للمحيطات 
ــذا األســـبـــوع فـــي مــجــلــة علم  الـــتـــي نـــشـــرت هــ

األحياء الحالي.
الوجود  إلــى  السيالكانث  أسماك  ظهرت 
أول مـــرة فــي الــعــصــر الــديــفــونــي قــبــل حــوالــي 
400 مليون سنة أي قبل ظهور الديناصورات 
إلــى  بـــحـــوالـــي 170 مــلــيــون ســـنـــة. واســـتـــنـــادا 
أثناء  اختفت  أنها  يعتقد  األحفوري  السجل 

الذي قضى على ثالثة  الجماعي  االنقراض 
ــقـــاب اصـــطـــدام  ــاع األنــــــواع الــحــيــة فـــي أعـ ــ أربــ

كويكب باألرض بنهاية العصر الطباشيري.
قيد  على  السيالكانث  على  الــعــثــور  بعد 
الحية«  »الحفرية  اســم  عليها  أطلق  الحياة 

وهو وصف أصبح العلماء يتجنبونه اآلن.

ظهرت قبل 400 مليون �سنة..

�لعلم�اء تده��ش  ز�ل�ت  م�ا  �لدينا�س�ور�ت  م�ن  �أق�دم  �س�مكة 

} سمكة »السيالكانث«.

بسجن  الجمعة  يــابــانــيــة  محكمة  قــضــت 
ــر عـــدل يــابــانــي ســابــق ثـــالث ســـنـــوات بعد  وزيــ
ــوات فـــي مــحــاولــة لضمان  ــ ــتـــه بـــشـــراء أصـ إدانـ
نجاح انتخاب زوجته في منصب رسمي، وفق 

ما ذكرت وسائل إعالم يابانية. 
كاتسويوكي  أن  إلـــى  المحكمة  وتــوصــلــت 
كاواي البالغ 58 عاما مذنب بتوزيع 29 مليون 
عام  مــائــة شخص  على  دوالر(  ألــف   260( يــن 
2019 لــلــمــســاعــدة فــي انــتــخــاب زوجــتــه آنــري 
»ان  إذاعــة  الشيوخ، بحسب  عضوا في مجلس 

اتش كاي« الرسمية. 

وأضافت اإلذاعة أن المحكمة غرمت كاواي 
1.3 مليون ين )11.800 دوالر( باإلضافة إلى 

الحكم بالسجن. 
طوكيو  محكمة  فــي  مسؤولون  يؤكد  ولــم 

هذا التقرير اإلعالمي على الفور. 
وكاواي الذي تمتع بعالقة وثيقة مع رئيس 
الوزراء السابق شينزو آبي تمسك ببراءته في 

البداية قبل أن يقر بالتهم المنسوبة إليه. 
التي  آنري  زوجته  أن  المحكمة  واعتبرت 
أيضا  مذنبة   2019 يوليو  في  بالمقعد  فــازت 
لـــدورهـــا فـــي هــــذا الــمــخــطــط، وحـــكـــم عليها 

بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة يــــومــــيــــوري شــيــمــبــوم 
ــاواي اســتــأنــف الــحــكــم الــصــادر  الــيــومــيــة أن كــ

ضده. 
وعّين كاواي وزيرا للعدل من قبل آبي عام 
2019، لكنه ترك منصبه بعد أسابيع عدة من 

كشف هذه الفضيحة. 
ــبـــاء أن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  ــــرت أنـ وسـ
الــلــيــبــرالــي الــحــاكــم خــصــص 150 مــلــيــون ين 
يفوق  مبلغ  وهـــو  االنــتــخــابــيــة،  آنـــري  لحملة 

العادة في اليابان لدعم مرشح. 

لزوجته �نتخابية  �أ�سو�تا  ل�سر�ئه  �سابق  ياباني  لوزير  �ل�سجن 


