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AL-AYYAM

هولندي يطلب من القضاء
تصغير سنه عشرين عامًا

ّ
"الرحل الرقميون" :العيش في حافالت كسرًا لروتين الحياة

تيفين لوران تعمل في بيتها /الحافلة قرب بحيرة سان  -غيران في قلب جبال األلب الفرنسية.

بوفور  -فرنس���ا  -أ ف ب :الحياة الروتينية ال تناسبهم لذا اختاروا
حي���اة الترحال ف���ي حافالت صغيرة مهي���أة لإلقامة فيه���ا ...لكن
يومياتهم ليست بسهلة على الدوام.
داخل حافلة تيفين وكيفيم وكلبهما بيدول شبيه بشقة صغيرة
مع خمس نوافذ وسرير يطل على الخارج وطاولة وزاوية مطبخ وحمام.
وقد نصبت ألواح شمس���ية على السطح للحصول على استقاللية في
التيار الكهربائي وخزان مياه يتسع ل 170ليترا و"غسالة" حتى.
ويق���ول كيفين ل���وران ( 25عاما) "نس���تخدم تقني���ة  ...صفيحة
وحصى ومياها .عندما نسير تحدث ارتجاجات وتغسل الغسيل".
وأوض���ح "الوقود هو اإليج���ار الذي ندفعه" .عل���ى الرف في داخل
الحافلة كتاب "زيرو ديش���يه" (صفر نفايات" وه���ذا القول المأثور
للفيلس���وف سينيكا "أسرع في العيش جيدا واعتبر أن كل يوم بحد
ذاته حياة كاملة".
وهما اليوم قرب بحيرة سان  -غيران في قلب جبال األلب الفرنسية
مع مناظر تخطف األلباب .وهما يقومان بنزهات مشيا أو على دراجة
هوائية .لكي يتمكنا من اعتم���اد هذا النمط يعمالن خالل الصيف
كنادلين لمدة  70ساعة في االسبوع.
ويقول كيفين" :نصرف ماال أقل لكي نعمل أقل".
كليمانس بلوج وتوما أكبر س���نا إذ يبلغان  35و 34عاما .قبل سنة
والنصف الس���نة تخليا عن كل شيء وهجرا ش���قتهما وعملها رغم
ارتباطها بعقد طويل األمد.

(أ ف ب)

ومن���ذ ذل���ك الحي���ن تقتص���ر حياتهما عل���ى "األساس���يات" في
شاحنتهما الصغيرة "لدينا فق' مرحاض جاف من دون الغاز او المياه.
وثمة حاجة واحدة ال يتخليان عنها اشتراك في االنترنت النقال.
فهم���ا يعمالن انطالقا من ش���احتنهما ه���و كمترجم/محرر وهي
كمصمصة غرافيك ومهندسة ديكور بلر مدونة "اكتوشاليف.كوم".
وهما من ّ
"الرحل الرقميين" وهي فئة تشهد نموا كبيرا في الوقت
الراهن.
ويقول فلوريان ( 27عاما) ومصمم غرافيك في طريقه إلى اليونان:
"أردت أن أتخلى عن روتين العمل اليومي مع الجلوس على كرسي من
الساعة التاسعة إلى الخامسة وأن أعيش بوتيرتي الخاصة".
ويوضح ميش���ال فيز عال���م االجتماع المتخصص بفئة الش���باب
"بالنسبة للشباب فكرة أن تكون لهم مسيرة مهنية بالية جدا وهم
يرفضون بغالبيته���م هذه الفكرة .وقد تغي���رت عالقتهم بالعمل
الذي ينبغي أال يشغل الحياة برمتها".
ويضيف إن ذل���ك أتى نتيجة "لألزمة ولهشاش���ة العمل والنزعة
الفردية اإللزامية التي ّ
تحمل كل شخص مسؤولية تأليف حياته".
واألمر ال يش���به ما يقضيه عامل في وضع هش يعيش في شاحنة
أو حافلة صغيرة ألن ال خيار آخر له.
وبدأ نطاق هذا الميل اآلتي من أميركا الشمالية بالتوسع والدليل
على ذلك مبيعات الحافالت أو الش���احنات الصغيرة التي حولت إلى
مساكن في فرنسا .ويقول اتحاد سيارات الترفيه (اوني في دي ال)

"كانت هذه الس���وق تشكل  % 7من تسجيالت سيارات التخييم في
 2007في مقابل  % 30اليوم".
وساهمت شبكات التواصل االجتماعي في هذا اإلقبال والحماسة.
فهناك وس���م #فان اليف والصور الكثيرة المرفقة به .وترعى
بعض الماركات منشورات حتى عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وي���ؤدي التعاضد دورا أيض���ا في تطور هذا الميل مثل تش���ارك
أفضل المواقع عبر موقع "براكفورنايت.كوم" وتشارك معلومات حول
االعمال اليدوية المنزلية ..تش���كل تيفين وكفي���ن (ثريفاناليفرز.
كوم) مرجعا كبيرا في مجال التقيد في تغير االنظمة االخير.
وقد ش���كلت كليمانس "مجموعة إنستغرام سمتها "نوفو نوماد"
وهي تؤكد "هذه االرادة على عيش الحياة بطريقة مختلفة تجمعنا".
وتؤكد كالرا ش���ريكة حياة فلوري���ان (ذي كرييتيف فا.كوم) على
ذل���ك بقولها" :نحن ال ننبذ المجتم���ع أو الحياة الحضرية بل نريد أن
نختبر شيئا آخر".
لك���ن أحدا منهم ل���م يغلق الب���اب كليا أمام الع���ودة إلى حياته
السابقة.
إذ ان هذه الحياة قد تجذب على الورق لكن يجب األخذ في االعتبار
أي���ام المطر واالس���تحمام بالمياه الباردة وضي���ق المكان وتمضية
س���اعات اليجاد موقف تركن فيه الحافلة واالعطال وليالي الش���تاء
البادرة...
لكن فولريان يختم قائال" :إال أن حديقتنا ال نهاية لها".

األقدم من نوعها

اكتشاف رسوم تصويرية على الصخر عمرها أربعون ألف سنة
طوكيو  -أ ف ب :أظهر بحث علمي حديث أن رسما ملونا لحيوان
في كهف إندونيسي يعود إلى  40ألف عام على األقل ،ما يجعله
أقدم قطعة مكتش���فة للفن���ون التصويرية ويؤك���د أن الفنون
الجدارية القديمة ليست ابتكارا أوروبيا.
هذا الرسم في بورنيو والذي ّ
يصور ربما نوعا محليا من المواشي
البرية هو من بين آالف األعمال الفنية المكتشفة قبل عقود في
هذه المنطقة النائية.
لكن فقط من خالل استخدام تقنية تعرف بالتأريخ باليورانيوم
تمكن الباحثون من تحديد تاريخ الرسم.
ويضي���ف هذا االكتش���اف دليال جدي���دا إلى سلس���لة األدلة
المتوافرة أصال عن أن الرس���وم الصخرية في الكهوف لم تظهر
في أوروبا فحسب كما كان االعتقاد سائدا.
وقال الباحث ماكسيم أوبير لوكالة فرانس برس" :نرى أن الفن
ّ
وتقدم بشكل متزامن تقريبا في آسيا وأوروبا".
التصويري تطور
وفي  ،2014خلص باحثون إلى أن الفن التصويري ظهر قبل 35
ألف س���نة على جزيرة سوالويسي اإلندونيس���ية ،غير أن بعض
الرس���وم التي حللها أوبير وفريقه ق���رب بورنيو أنجزت قبل ما ال
يقل عن خمسة آالف سنة من تلك الحقبة.

وق���د عم���ل أوبير وهو أس���تاذ مس���اعد في جامع���ة غريفيث
األسترالية ،مع فريق في كهوف نائية يتعذر الوصول إليها في
شرق كاليمانتان في بورنيو لتأريخ الرسوم.
وقد حلل الفريق الذي نش���رت نتائج عمله في مجلة "نيتشر"،
الطبقات المتعددة المرسومة الواحدة فوق األخرى.
وأظهرت الطبقة األدن���ى واألقدم رس���وما لحيوانات خصوصا
ألنواع محلية من المواشي ،إضافة إلى مراسيم يدوية حمراء.
وكانت تعلو هذه الرسوم الفنية مراسيم يدوية أرجوانية مجمعة
ومزخرفة بخط���وط ونقاط إضافة إلى وجوه بش���رية صغيرة باللون
عينهّ .
وبينت الطبقة األخيرة أناسا وقوارب وتصاميم هندسية.
أوبير وفريقه اس���تعانا بتقنية التأريخ باليورانيوم التي تقوم
على تحليل طبقات معدن الكالس���يت التي تشكلت فوق الرسوم
على مر الزمن فضال عن المواد الكامنة تحت األعمال الفنية.
وأخ���ذ العلم���اء عينات يق���ل حجمها عن س���نتيمتر واحد من
الرسومات ووجدوا رسمة حيوان أنجزت قبل ما ال يقل عن أربعين
ألف سنة وربما قبل  52ألف سنة.
وجاء في الدراسة "بحسب معلوماتنا رسم الحيوان الكبير...هو
أقدم رسم تصويري على الصخر في العالم".

الفلبين :األغلبية تؤيد فحوص المخدرات اإلجبارية للتالميذ
مانيال  -د ب أ :أظهر استطالع رأي على مستوى الفلبين
أن أغلبي����ة من الفلبينيين أعربوا ع����ن تأييدهم القتراح
بإلزام التالميذ في س����ن عش����رة أع����وام فأكثر بالخضوع
الختبارات المخ����درات ،وهو اقتراح تم تجميده بس����بب
معارضة قوية.
وأف����ادت مؤسس����ة "سوش����يال وي����زر ستيش����نز"
لالستطالعات ،ومقرها مانيال ،بأن  %51من إجمالي 1500
فلبيني تم استطالع آرائهم على مستوى البالد يتفقون
مع جعل فحوص المخدرات إلزامية ،في حين رفض %36
ذلك.
ول����م يحس����م  %13ممن ش����ملهم االس����تطالع رأيهم
فيما يتعلق باالقتراح ال����ذي قدمته وكالة إنفاذ قوانين
مكافح����ة المخ����درات الفلبيني����ة ،التي أش����ارت إلى أن
عمالءها اعتقلوا في الماض����ي أطفاال ال تتجاوز أعمارهم
ثالثة أع����وام كانوا إم����ا متعاطين أو بائعي����ن متجولين
للمخدرات غير المشروعة.
وجمدت الوكالة االقتراح بعد أن عارضته وزارة التعليم
وأك����دت أنه ال ينبغي إخضاع التالميذ ،وال س����يما أولئك

الذين ما زالوا في المرحلة االبتدائية ،الختبار المخدرات
اإلجباري.
كما أظهر االستطالع الذي أجري في أيلول الماضي أن
 %76من الفلبينيين راضون عن حملة اإلجراءات الصارمة
التي تشنها الحكومة ضد المخدرات ،والتي أسفرت عن
مقتل ما يقرب من  5000شخص مشتبه بهم.
وذكرت مؤسس����ة "سوشيال ويزر ستيشنز" أن  %12من
المش����اركين في االس����تطالع أعربوا عن عدم رضاهم عن
الحملة ،في حين لم يحسم  %11رأيهم.
وتعرضت إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي النتقادات
بسبب حملته العنيفة ضد المخدرات غير المشروعة في
الفلبين ،نتيجة الرتفاع حصيلة القتلى.
ُ
ووفقا لإلحصاءات الرس����مية ،قتل  4948مشتبها بهم
في عمليات الشرطة منذ تموز .2016
ويق����ول المراقبون إن العدد الفعل����ي للقتلى قد يكون
أكث����ر من  12ألف ش����خص ،بم����ن فيهم ضحاي����ا لقتلة
مأجوري����ن أو أهليي����ن ،بناء على تقدي����رات من جماعات
حقوقية محلية ومنظمات كنسية.

تراجع كبير في أعداد الحشرات الطائرة بألمانيا
ب���ون  -ألماني���ا  -د ب أ :أصدرت هيئت���ان بيئيتان في
ألماني���ا أرقام���ا تفصيلية اول من أمس ع���ن تراجع أعداد
الحشرات في البالد.
وأش���ارتا إلى اتجاه مستمر في هبوط تلك األعداد خالل
السنوات القليلة الماضية.
وتش���ير االختبارات في عدد من المناطق األلمانية إلى
انخفاضات هائلة في أعداد الحشرات ،السيما النحل البري
والنم���ل والدبابي���ر والذباب والخنافس والفراش���ات على
وجه الخصوص ،وفق���ا للوكالة االتحادية لحماية الطبيعة
وجمعية الحشرات.
وانخفض إجمالي عدد الحشرات الطائرة بأكثر من %75
على مدى العقود الثالثة الماضية ،وفقًا للنتائج السابقة
التي توصلت إليها جمعية الحشرات.

واآلن ،قدمت بيان���ات جديدة من مناط���ق الحفاظ على
ً
الطبيعة صورة أكثر تفصيال.
فعلى س���بيل المثال ،هناك تناقص ف���ي أعداد النحل
البري م���ن جميع األنواع بنس���بة  .%52وتبين أن  %96من
أن���واع ذباب القمامة ،التي تعيش بالقرب من البحيرات أو
األنهار ،آخذة في االنخفاض.
وقالت بياتا جيسيل ،رئيسة الوكالة االتحادية لحماية
الطبيع���ة ،إنه إذا لم تعد الحش���رات تج���د المأوى ،حتى
في المناطق المحمية" ،فهن���اك حاجة لتغيير عاجل في
االتجاه في الزراعة والسياسة الزراعية".
ويشتبه في أن الزراعة المكثفة ذات االستخدام الكبير
للمبيدات الحش���رية هي العامل الرئيس الذي يؤدي إلى
االختفاء الجماعي للحشرات.

والرس���م هو بالفعل واحد من أقدم الرس���وم التي ترمز إلى أي
نوع حيواني والعائ���دة إلى المرحلة نفس���ها كتماثيل صغيرة
لحيوانات ماموث عثر عليها في ألمانيا على ما جاء في الدراسة.
ولس���نوات طويلة ،كان العلماء يظنون أن فن الكهوف بدأ في
أوروبا حيث عثر على رسوم شهيرة في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
لكن الرسوم اإلندونيسية تعارض هذه النظرية.
وق���ال عال���م اآلثار آدم بروم المش���ارك في الدراس���ة في بيان
صحاف���ي صادر عن جامعة غريفيت" :يب���دو أن فن الكهوف قام
في الوقت نفس���ه في منطقتين نائيتين من أوراسيا في العصر
الحجري القديم إحداهما في أوروبا والثانية في إندونيسيا".
وتع���ود الطبقة الثانية من الرس���وم إلى ما قبل  20ألف س���نة
وتشير إلى تطور ملحوظ في العمل الفني.
ويقول اوبي���ر لوكالة فرانس برس" :قبل  20ألف س���نة تقريبا
أصبحت الرس���وم تشمل العالم البش���ري وليس عالم الحيوانات.
نرى الشيء نفسه في أوروبا في الوقت نفسه تقريبا".
وهو ينوي القيام بتحاليل إضافية لرسوم أخرى في اندونيسيا
واصفا ش���عوره حيال ه���ذه األعمال الفنية "إن���ه ألمر رائع .إنها
نافذة نطل بها على الماضي".

إيطاليا :اعتراض شحنة
هروين قادمة من إيران
روما  -د ب أ :اعترضت الشرطة اإليطالية شحنة من  270كيلوجراما من الهروين قادمة
من إيران ،فيما وصفتها بأنها أكبر عملية من نوعها خالل العشرين عاما الماضية.
وقالت الشرطة في بيان صدر أمس إنه تم اكتشاف المخدرات في  17تشرين األول الماضي
في ثالث حاويات في ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا ،مخبأة بين حمولة من مسحوق صلصال
"البنتونيت" .وقررت الش���رطة تتبع الحاويات بشكل سري أثناء تحميلها على شاحنة ونقلها
إلى مستودع بمدينة روزندال في هولندا ،حيث وصلت في الثاني من تشرين الثاني.
وفي تل���ك المرحلة ،اقتحم فريق من ضباط الش���رطة اإليطاليين والهولنديين المكان
وتم إلقاء القبض على مواطنين تركيين يشكالن جزءا من شبكة أوسع لالتجار بالمخدرات.
وبحسب الشرطة اإليطالية ،فإن ش���حنة الهروين بدأت رحلتها من ميناء بندر عباس
اإليراني في الخليج ومرت عبر موانئ هامبورج وبلنسية قبل أن تصل إلى جنوة.

اله���اي  -أ ف ب :ف���ي س���ابقة من نوعها ف���ي المحاكم
الهولندية ،تقدم رجل في التاس���عة والستين من العمر
بطلب قضائي لتصغير سنه عشرين عاما بسبب استيائه
من كون���ه في مرحلة التقاعد وم���ن "التمييز" الذي يقول
إنه يتعرض له في سوق العمل وفي العالقات الغرامية.
فق���د تقدم إميل راتيلبلند به���ذا الطلب "الجدي" الذي
أذهل القضاة في محكمة في جنوب شرقي هولندا.
ويطلب الرجل تعديل تاريخ والدته على جواز السفر من
 11آذار  1949إلى  11آذار .1969
وق���ال راتيلباند وه���و مدرب ش���خصي "متخصص في
تطوير الثقة بالنفس" لوكالة فرانس برس أمس" :أش���عر
بأني ال أزال شابا" و"أريد االس���تحصال على إقرار قانوني
بذل���ك ألني أش���عر بأني أتعرض لالس���تغالل واإلس���اءة
والتمييز بسبب سني".

وأش���ار رب العائلة العازب هذا إلى أن���ه حاول من دون
جدوى إبطال حقه في الحصول على مخصصات للشيخوخة
قائال إنه منزعج لكونه مخوال الحصول عليها.
وأم���ام محكمة أرنهي���م ،وصف راتيلباند خالل جلس���ة
اإلثني���ن هذا الطلب بأنه "مش���روع تمامًا" بالمنظور عينه
لألشخاص المزدوجي الهوية الجنسية الذين نالوا حقهم
َّ
يسجلوا ضمن هذه الخانة على جوازات سفرهم.
في أن
وقال" :في إمكاننا حاليا اختيار عملنا وجنس���نا وميولنا
السياسية والجنسية .لدينا الحق حتى في تغيير االسم.
لماذا ال يكون لدينا أيضا الحق في تغيير السن؟"
ونق���ل الرجل الس���تيني ع���ن طبيب���ه قوله إن الس���ن
البيولوجية لراتيلباند تراوح بين  40عاما و.45
ومن المتوق���ع أن تصدر محكمة أرنهيرم قرارًا في هذه
القضية في غضون أربعة أسابيع.

أستراليا :العثور على أسرة شابة
جار عن صبي
ميتة ..والبحث ٍ

كانبي���را  -د ب أ :ذكرت الش���رطة اإلس���ترالية ،أمس ،أن
جار عن صبي يبلغ من العم���ر  12عاما ،بعد العثور
البح���ث ٍ
على أسرة ش���ابة ميتة بالقرب من سيارتها المعطلة في
منطقة نائية بأستراليا.
وق���د تم العثور عل���ى جثتي اثنين م���ن البالغين ،يبلغ
كل منهما  19عام���ا ،وابنهما البالغ من العمر ثالثة أعوام،
في وقت متأخر من مس���اء أول من أمس ،على طريق بعيد
يقع بالقرب من ويلورا ،على بعد نحو  300كيلومتر شمال
أليس سبرينجز في اإلقليم الشمالي.
ويج���ري اآلن بحث جوي وبري مكث���ف عن طفل يبلغ من
العمر  12عاما ،يعتقد أنه كان راكبا في الس���يارة ،بعد أن
تلقت الشرطة معلومات من أفراد آخرين من األسرة.
ولم تستطع الشرطة أن تحدد إذا ما كان الصبي له عالقة
باألسرة الميتة أم ال.
وكان���ت آخر مرة ش���وهدت فيها العائل���ة وهي تغادر

ويل���ورا ،يوم الجمعة الماضي ،وكانت في طريقها إلى يارا
يارا.
وقد تم العثور على الجثث الثالث على بعد 5ر 4كيلومتر
من السيارة ،إلى جانب بقايا طعام وماء.
وقال���ت الش���رطة إن التحقيقات ال تتعام���ل مع الجثث
بوصفه���ا جريمة مش���تبها بها ،كما تس���تبعد أن يكون
الضحايا ق���د تعرضوا لح���ادث تصادم بالس���يارة ،ولكن
الش���رطة تحقق فيم���ا إذا كان الحادث ل���ه عالقة بارتفاع
درجات الحرارة.
ووفقا لمكتب األرصاد الجوية األس���ترالي ،فقد تجاوزت
درج���ات الحرارة في المنطقة  40درج���ة مئوية في األيام
األخيرة.
يذكر أن األس���بوعين الماضيين كانا قد ش���هدا حالتي
وفاة أخريين ،يشتبه في تعلقهما بالتعرض للجفاف في
شمال أستراليا.

كولومبيا :ضبط ضفادع نادرة
كانت معدة للتهريب إلى ألمانيا
بوغوت���ا  -أ ف ب :ضبط���ت س���لطات مط���ار العاصمة
الكولومبية بوغوتا ش���حنة تضم  216ضفدعا س���اما من
أجناس مهددة باالنقراض بقيمة مقدرة بأكثر من 380
ألف دوالر ،كانت معدة للتهريب إلى ألمانيا.
وقالت هيئة البيئة في بلدية بوغوتا إن هذه الضفادع
كان���ت مخبأة ف���ي " 194علب���ة لبكرات تصوي���ر" تركها
المهرب���ون في مراحي���ض مط���ار إل دورادو الدولي في
العاصمة الكولومبية هربا من الشرطة.
وأوض���ح البيان أن "ه���ذه أكبر عملية ضب���ط لزواحف
ُ
تصادر من مهربين للحيوانات البرية في بوغوتا".
وكان���ت العل���ب تح���وي ثالث���ة أجناس مه���ددة من
الضف���ادع المتأصل���ة ف���ي الس���واحل الكولومبية على

المحيط الهادئ.
وأظه���رت العناص���ر األولي���ة لتحقي���ق الش���رطة أن
الحيوانات نقلت برا م���ن مدينة كالي (غرب) إلى بوغوتا
حي���ث كان مقررا تهريبها إلى ألماني���ا لبيعها بطريقة
غير قانونية أو الستخراج سمها الفتاك.
ولف���ت البيان إلى أن الضفدعة الواح���دة تباع بحوالى
ألفي دوالر في السوق غير القانونية ،ما يعني أن القيمة
اإلجمالية لهذه الحيوانات تفوق  1,2مليار بيزو (حوالى
 382ألف دوالر).
وفي كولومبيا أغنى البلدان بالتنوع الحيوي في العالم
بع���د البرازيل ،يصنف تهريب األجناس البرية كجريمة
بيئية تعاقب بغرامات قد تصل إلى مليون دوالر.

مجرم روسي إلى الحبس االنفرادي
بعد افتضاح تلقيه معاملة مميزة بالسجن
موس���كو  -د ب أ :قالت وسائل إعالم حكومية ،أمس ،إنه
قد تم وضع مجرم روس���ي يقضي عقوبة السجن لمدة 20
عاما ،في حب���س انفرادي ،بعد أن انتش���رت صور له وهو
يحصل على معاملة مميزة.
ومن الممكن في الصور رؤية فياتشيس�ل�اف تس���يبوفياز،
وهو أحد أفراد عصابة "تس���ابوك"  -التي تس���ببت في إصابة
مجتمع زراعي ريفي في جنوب روس���يا ،بحالة من الرعب  -وهو
يستمتع بتناول السلطعون (سرطان البحر) والكباب والكافيار،
وهو ما ال يعد أمرا معتادا أثناء قضاء عقوبة السجن.
كما يظهر تس���يبوفياز في غرفة به���ا جهاز تليفزيون
كبي���ر ،مع وجود أدوات ش���واء في الخ���ارج .وكانت الصور
التقط���ت في العام  ،2015بعد عامين من إدانته ،بحس���ب
ما ذكرت���ه وكالة أنباء "تاس" الرس���مية ،نقال عن مصلحة
السجون االتحادية.

ُ
ونقل عن مصلحة السجون القول" :نؤكد أنه قد تم وضع
المدان تس���يبوفياز في زنزانة تأديبية عقابية ،بس���بب
خرقه للنظام اليومي".
وذكرت "تاس" أن النيابة العام���ة تتابع اتخاذ إجراءات
قانوني���ة ضد موظفي الس���جن المش���تبه ف���ي قيامهم
بتقديم االمتيازات .ويواجه الموظفون اتهامات بإس���اءة
استخدام سلطتهم.
يذك���ر أن عصابة "تس���ابوك" كانت تعم���ل في مجتمع
كوشكوفسكايا الريفي ،منذ
أواخر التس���عينيات حتى العام  ،2010عندما أثار القتل
الجماعي لـ 12ش���خصا بينه���م أحد المزارعي���ن األثرياء،
احتجاجات غاضبة على مستوى البالد ،ما أدى إلى اعتقال
زعي���م العصابة وأعض���اء آخرين رفيعي المس���توى ،من
بينهم تسيبوفياز.

مجوهرات لماري أنطوانيت تطرح للبيع في مزاد بجنيف
جنيف  -سويس���را :بع���د أن ظلت تتنقل بي���ن مجموعات المقتني���ات الخاصة
ألكث���ر من  200عام ،بدأ في جنيف ع���رض مجوهرات كانت تملكها ذات يوم ماري
أنطوانيت ملكة فرنس���ا وذلك قبل طرحها للبيع في مزاد يوم  14تش���رين الثاني
الجاري.
وقالت دار المزادات البريطانية س���وذبيز أول من أمس إنها تتوقع أن يبلغ عائد
المزاد نحو  4.5مليون دوالر.
والمجموعة التي وصفتها س���وذبيز بأنها "إحدى أكث���ر مجموعات المجوهرات
الملكية أهمية التي يتم طرحها بمزاد" جزء من معرض عنوانه (مجوهرات ملكية
من عائلة بوربون بارما) يشمل أيضا مقتنيات من التاريخ الثري للعائلة األسطورية.
وتتضمن مجموعة مجوهرات الملكة المعروضة قالدة من اللؤلؤ الطبيعي تزن 49
قيراط���ا وأخرى من األلماس وكذلك قالدات ودبابيس صدر (بروش) وأقراطا تتراوح
قيمتها اإلجمالية بين  1.5مليون إلى ثالثة ماليين دوالر.
كما تتضمن المجموعة التي تعود لعائلة بوربون بارما خاتما موس���وما باألحرف
األولى من اسم ماري أنطوانيت ُوضعت في قاعدته خصلة من شعر الملكة.
وماري أنطوانيت ،التي تعود جذورها إلى النمس���ا كانت زوجة لويس الس���ادس
عشر ملك فرنسا .وبعد قيام الثورة الفرنسية في  1793تم إعدامهما بالمقصلة.
وبع���د إعدامهما تم إخفاء مجوه���رات الملكة وتهريبها من فرنس���ا إلى فيينا
للحفاظ عليها أثناء الثورة وظلت في حوزة عائلة بوربون بارما.
تاج لماري أنطوانيت ضمن المعروضات.

(إ.ب.أ)

