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بيع مزهرية صينية عثر عليها
في علبة أحذية بـ  19مليون دوالر
باري���س  -رويترز :بيع إناء زهور م���ن الصيني من القرن
الثامن عش���ر عثر عليه ف���ي علبة أحذية ف���ي مخزن في
فرنس���ا مقابل  16.2مليون يورو ( 19مليون دوالر) في مزاد
في باريس ،امس.
وجاء الس���عر أعل���ى  20مرة من المبلغ ال���ذي قدره منظمو
المزاد في دار سوذبيز للمزادات بما بين  500ألف و 700ألف
يورو .وكان هذا أعلى س���عر لقطعة واحدة تباع في سوذبيز
فرنسا.
وأمضت المزهرية جزءا من عمرها ملقاة في مخزن علوي
مع أشياء أخرى كانت جزءا من ميراث أسرة فرنسية عثرت
عليها وأوصلتها لمنظمي المزاد.
وقال أوليفيه فالميه خبير الفنون اآلسيوية في سوذبيز
لرويترز "إنها (البائعة) استقلت القطار ثم المترو ودخلت
من باب دار س���وذبيز على قدميه���ا ثم إلى مكتبي حاملة
المزهرية في علبة أحذية محمية بأوراق صحف".
وأضاف" ،عندما وضعت الصندوق على مكتبي وفتحناه
أذهلنا جمال القطعة".
ووصف���ت المزهرية الت���ي يبلغ طولها  30س���نتيمترا
والملونة بدرجات األخضر واألزرق واألصفر والقرمزي بأنها
أفضل قطع الخزف حفظا التي صنعت إلمبراطور من أسرة
تشينغ.
والمزهرية عليها رسم لغزالة وطيور وحيوانات أخرى في
غابة ومزينة بالذهب عند حافتها وتحمل عالمة اإلمبراطور
تشيان لونغ الذي حكم الصين من  1736إلى .1796
وقالت متحدثة باسم دار المزادات" ،كانوا يعرفون إنها
قيم���ة لكنهم لم يتصوروا أن تكون قيمة إلى هذا الحد أو
أن تكون من أسرة تشيان".
واس���تمر المزاد  20دقيقة وهي فترة طويلة بالمعايير

بعد عقود على منعه

فيلم "الرسالة" سيعرض في دول عربية بينها السعودية واإلمارات
دب���ي-أ ف ب :تعرض دول عربية ،بينها اإلمارات والس���عودية،
في دور السينما فيلم "الرسالة" للمخرج السوري الراحل مصطفى
العقاد ،الذي يتناول قصة ظهور اإلسالم ،بعد  41عاما على منعه،
بحسب ما أعلنت الشركة المنتجة.
وع���رض الفيلم عل���ى شاش���ات التلفزيون بنس���خة عربية من
بطولة عبد الله غيث ومنى واصف ،وأخرى إنكليزية ش���ارك فيها
الممثالن أنطوني كوين وإيرين باباس.
وس���يكون "الرسالة" أول فيلم عربي يعرض في السعودية بعد
أن سمحت المملكة في نيسان الماضي بإعادة فتح دور السينما
بعد حظرها ألكثر من  35عاما.
وأث���ار فيلم "الرس���الة" قبل أربع���ة عقود بع���ض ردود الفعل
الغاضب���ة ،وتلقت العديد من دور الس���ينما الت���ي حاولت عرض

موائد اإلفطار تغزو شاطئ الجزائر العاصمة
المزهرية المليونية.

(أ.ف.ب)

المعت���ادة لمثل هذه المبيع���ات وتنافس عليها عدد من
الساعين للشراء.
والمش���تري آس���يوي لكن الدار ال ترغب في الكشف عن
اسمه أو جنسيته.
ويش���مل الس���عر البالغ  16.2مليون يورو ( 19.11مليون
دوالر) مليوني يورو هي تكلفة المزاد والعموالت.

القضاء الياباني يرفض إعادة النظر
بقضية أكبر المحكومين باإلعدام سنًا في العالم
طوكي����و  -أ ف ب :رف����ض القض����اء الياباني إع����ادة النظر
ّ
ّ
بقضية أكبر المحكومين باإلعدام سنا في العالم الذي خرج
من الس����جن في العام  2014على أس����اس أنه ُ
س����يحاكم من
ُ
جديد ،بحسب ما جاء في قرار قضائي نشر أول من امس.
فقبل أربع س���نوات ،قضت محكمة شيزيوكا في جنوب
ش���رقي اليابان بإعادة فتح محاكمة إيواو هاكامادا البالغ
من العمر اليوم  82عاماّ ،
مقرة بوجود ش���كوك حول إدانته
وذلك باالستناد إلى فحص الحمض النووي (دي ان ايه).
إث���ر ذلك ،قررت اإلف���راج عنه بعد  48عاما من الس���جن
وانتظار حكم اإلعدام.
لكن المحكم���ة العليا ف���ي طوكيو أبطلت ه���ذا القرار،
مشككة بصدقية فحص الحمض النووي ،بحسب ما نقلت
الصحافة المحلية.
وأعربت ش���قيقته هيديكو عن أس���فها له���ذا الحكم،
وقالت" ،س���ننتقل إلى المرحلة التالية" .وينوي المحامون

استئناف هذا الحكم.
وكان الرج���ل أوقف ف���ي العام  1966وحك���م عليه بعد
عامين باإلعدام شنقا إلدانته بقتل صاحب المصنع حيث
كان يعمل مع زوجته وولديه.
لكنه كان ينفي باستمرار هذه التهمة ،وكان يقول إنه
ّ
وقع اعترافاته للشرطة تحت الضغط.
في الع���ام  ،1980ثبتت المحكمة العلي���ا حكم اإلعدام
ّ
بحقه.
ولن يعود إيواو هاكامادا إلى الس���جن وسيبقى تعليق
ّ
ّ
الصحية
تنفيذ العقوبة س���اريا ،بس���بب س���نه وحالت���ه
ّ
المتردية.
وتته���م منظمات حقوقية دولي���ة اليابان بأنها تعتمد
نظاما قضائيا قاس���يا ،ومن ذل���ك أن المحكومين باإلعدام
ينتظرون تنفيذ الحكم سنوات طوال منعزلين عن العالم،
ّ
وال ُيبلغون بموعد تنفيذ الحكم سوى قبل ساعات.

طبع ساقين صناعيتين بطابعة
ثالثية األبعاد لشاب إماراتي
دب���ي -د ب أ :تمكنت هيئة الصحة في دبي من تزويد
ش���اب إماراتي بس���اقين صناعيتين تم���ت طباعتهما
بطابعة ثالثية األبعاد.
وقال مس���ؤولون في الهيئة إن  40بالمئة من عملية
إنتاج الس���اقين تمت في دبي ،و 60بالمئة في ألمانيا،
بصورة مطابقة لساقيه األصليتين.
وقال مدير ع���ام الهيئة حميد محم���د القطامي ،في
مؤتم���ر صحافي امس ،أن الس���اقين الجديدتين مكنتا
الش���اب اإلماراتي م���ن أداء جميع الح���ركات الطبيعية
التي يؤديها الش���خص العادي ،األمر الذي بدل حياته
لألفضل وجعله حرًا في ممارسة كافة األعمال واألنشطة

والهواي���ات التي لم يكن في مقدوره ممارس���تها من
قبل ،وبينها هواية ركوب الدراجات النارية.
وذكر القطامي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط دبي
الرامية إلى تصدرها سوق المنتجات الطبية المطبوعة
بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد بحلول عام .2025
وأع���رب الش���اب اإلمارات���ي فه���د محمد عل���ي ،وهو
م���ن أبطال اإلمارات في س���باقات الكراس���ي المتحركة
للمعاقين ،عن س���عادته بالس���اقين ،مؤك���دًا أن حياته
ً
ً
تبدلت إلى األفضل ،وأصبح أكثر تفاؤال وأشد إقباال على
جميع التحديات ،ولم يعد يش���عر بأن لديه أية أطراف
صناعية.

توقيف ضابط أميركي منشق عن
متخف في كاليفورنيا
القوات الجوية
ٍ

ل���وس انجلي���س-أ ف ب :كان ُي ّ
ظن أن���ه بين أيدي
الس���وفيات غير أن هذا الضابط في سالح ّ
الجو انشق
ّ
بكل بساطة عن الجيش ألنه كان يعاني من االكتئاب
ولج���أ إلى اس���م مس���تعار ليعيش حي���اة هائنة في
كاليفورنيا قبل أن توقفه السلطات.
وقد أوقف وليام هوارد هيو جونيور البالغ من العمر
اليوم  66عاما األسبوع الماضي في إطار تحقيق حول
جوازات س���فر مزيفة ،بحسب ما كشف المحققون في
مكتب التحقيقات الخاصة التابع للقوات الجوية.
وسرعان ما كشف الضابط األسبق الذي استعار اسم
باري أوبيرن ،عن حقيقة أمره عندما ووجه باألدلة.
وجاء في بيان صادر ع���ن المحققين ّ
"صرح الضابط
هيو أنه كان يعاني س���نة  1983من اكتئاب بس���بب
التحاقه بالق���وات الجوية التي غادرها وانتحل هوية

مزيفة تحت اسم أوبيرن ليعيش في كاليفورنيا طوال
هذا الوقت".
وقد انش���ق وليام هوارد هيو عن الجيش بعد مهمة
في هولندا بالتعاون مع حلف شمال األطلسي.
وظنت حينها أجهزة مكافحة التجسس انه اختطف
من قبل السوفيات.
والضابط الس���ابق هو راهنا مس���جون ف���ي قاعدة
ترافي���س ف���ي كاليفورني���ا عل���ى خلفي���ة اتهامه
باالنش���قاق وقد تفرض عليه عقوبة الس���جن خمس
سنوات.
وقال ناطق باس���م مكتب التحقيقات الخاصة أن ما
من دليل راهنا على أنه نقل مس���تندات سرية كانت
في حوزته ،موضحا "لكن القصة ليس���ت بعد واضحة
بالكامل بالنسبة لنا ونحن نحقق في مالبساتها".

السجن  49عامًا ضد تاجر مخدرات مكسيكي  -أميركي
واش���نطن  -د ب أ :أصدرت محكمة أميركية حكمًا
بالسجن لمدة  49عاما بحق تاجر المخدرات األميركي
المكس���يكي إدجار فالديز فيالريل ،المعروف باسم
باربي .حسبما جاء في بيان المحكمة بوالية أتاالنتا،
امس.
كم���ا أمرت المحكمة فيالري���ل ،البالغ من العمر 44
عام���ا ،بدفع غرامة قدره���ا  192مليون دوالر التهامه
باالتجار في الكوكايين وغسيل أموال.
وكان فيالريل المولود ف���ي الواليات المتحدة هو

الفيل���م في الغرب تهدي���دات من متطرفين اعتب���روه تجديفا،
ألسباب ّ
عدة منها ّأنه ّ
جسد شخصيات ألصحاب النبي.
ّ
ّ
لكنه ظل أشهر األعمال السينمائية التي توثق تاريخ اإلسالم
في البلدان العربية واإلسالمية وفي العالم أجمع.
وأكدت ش���ركة "فرونت رو" في بيان أن "خطوة ترميم نسختي
الفيل���م ،العربية واإلنكليزي���ة ،مهمة جدًا كونه���ا توفر فرصة
ذهبية للجيل الحالي ،وحتى للذين ش���اهدوه س���ابقا ،لمتابعة
أحداث فيلم ثقافي وتاريخي مهم بجودة عالية وصورة ّ
محسنة".
وس���تبدأ صاالت السينما بعرض الفيلم الخميس مع حلول عيد
الفطر ،بحس���ب ما أعل���ن مالك مصطفى العق���اد ،نجل مصطفى
العقاد الذي أشرف على ترميم الفيلم.
ولم توافق الكويت حتى اآلن على عرض الفيلم ،بينما سيعرض

في اإلمارات والسعودية ودول أخرى في المنطقة.
ويش���ير العقاد إلى أن "رؤية (الفيلم) في صاالت الس���ينما في
كل أنح���اء العالم العربي وفي الكثير من األماكن التي منع فيها
في البداية شعور رائع".
ويضيف أن عرض الفيلم "لحظة مثيرة بالفعل .الفيلم تس���بب
ّ
المعوقات أمامه".
بالكثير من الجدل ووضعت الكثير من
وأكد العقاد أن ترميم الفيلم يهدف إلى "تكريم ذكرى والده"
ال���ذي قضى مع ابنته في هجوم انتحاري اس���تهدف فندقا في
ّ
عمان كان موجودا فيه في تشرين الثاني من العام .2005
ولف���ت إل���ى أن أي إي���رادات يحققها ع���رض الفيلم س���يتم
َ
تخصيصها لصندوق ِمنح باس���م وال���ده في الجامعة التي تلقى
تعليمه فيها في الواليات المتحدة.

القاتل الرئيس���ي المأجور ف���ي عصابة بيلتران ليفا
المكسيكية لتهريب المخدرات.
وارتبط���ت عصابة بيلتران ليفا بعصابة س���ينالوا
للمخدرات الت���ي يتزعمها خواكين جوزمان الملقب
ب���ـ"إل تش���ابو" والمحبوس حاليا ف���ي نيويورك في
انتظار المحاكمة.
وتم القبض عل���ى فيالريل في المكس���يك العام
 2010وتم تس���ليمه إلى الواليات المتحدة في العام
.2015

الجزائر-أ ف ب :تزايد عدد س���كان العاصمة الجزائرية الذين يتناولون طعام
اإلفطار في رمضان على الش���اطئ قرب وس���ط المدينة ،حي���ث صار الصائمون
يلتقون يوميا رجاال ونساء من مختلف األوساط االجتماعية.
ودرجت العادة في الجزائر ،كما في البلدان المس���لمة األخرى ،أن يكون طعام
اإلفطار في المنزل ،مع العائلة واألصدقاء.
وعند حلول غروب الش���مس ،تخلو شوارع الجزائر ما عدا من المسرعي الخطى
المتأخرين عن موعد اإلفطار.
ولكن على ش���اطئ الصابالت ،على مقربة من الوسط التاريخي للمدينة ،يلوح
مشهد مختلف عن مشهد الش���وارع الخالية والساحات المهجورة .فالعائالت
ّ
وجماعات األصدقاء تحتل الطاوالت الخشبية قرب البحر.
وبينما يلهو األطفال برمال الش���اطئ يبدأ الكبار في تحضير الطاوالت ووضع
ّ
ّ
ومقبالت ،ثم يشعلون الفحم
ومعجنات
األطباق المطبوخة مس���بقا ،من حس���اء
من أجل الشواء.
واإلفطار على الشاطئ معتاد في تونس ،وآخذ في االنتشار أيضا في المغرب،
وال سيما مع حلول شهر رمضان في الصيف.
أما في الجزائر ،فباس���تثناء مدينة عنابة القريبة من الحدود التونسية ،فإن
الظاه���رة تكاد تكون منعدمة في المدن الس���احلية األخ���رى ،بينما هي تبدأ
باكتساب شعبية في العاصمة.
ّ
عند كل مس���اء ،يعكس ش���اطئ الصاب�ل�ات جوانب متعددة م���ن المجتمع
الجزائ���ر :األطفال والمراهق���ون ،والبالغون والموظفون ،والعم���ال والمعلمون،
ّ
والط�ل�اب والعاطلون ع���ن العمل ،كلهم يأتون بحثا عن الفس���حة والبرودة ،مع
نساء محجبات وأخريات غير محجبات ،في مشهد يختلط فيه النقاب مع األزياء
ّ
الضيقة.
الحديثة
منذ س���نتين ،يقصد عم���اد هذا المكان مع زوجته وطفلي���ه ،حتى ال تتحمل
العائلة وأصدقاؤه في وقت اإلفطار "ش���غب" الطفل البالغ س���ت سنوات ،الذي
يجد هنا مساحة للعب بالكرة.
وجاء أمين ،وهو موظف يبلغ  27عاما ،مع أصدقائه األربعة والذين ال يمكن أن
يستضيفهم في بيت والديه حيث يسكن مع إخوته الخمسة.
كم���ا يلتقي في هذا المكان م���ن يقيمون في العاصمة بعي���دا عن العائلة،
س���واء للعمل أو الدراس���ة ،ويجدون اإلفطار هنا أكثر أنسا من اإلفطار وحدهم
في بيوتهم أو غرفهم.

(أ.ف.ب)

الجزائر :افطار على الشاطئ.

ولك���ن هناك أيض���ا من يأتي م���ن بعيد ،مثل س���امية
ّ
المدرس���ة الت���ي قطع���ت ثالثي���ن كيلومترا م���ع زوجها
ّ
وأبنائهم���ا الثالثة "لكس���ر الروتي���ن والتمت���ع بالحفلة
ّ
ّ ّ
المحلية كل مساء.
الموسيقية" التي تنظمها السلطات
ومع اقت���راب أذان المغرب إيذان���ا بانتهاء الصوم ،كان
زوجان يلتقطان صورا ذاتي���ة لهما وهما متعانقان ،فيما
كان رجل خمسيني في جوارهما منسجما في اآليات التي
يتلوها من القرآن.
ّ
متدي���ن بلباس أش���به بمالبس
وعل���ى مقربة م���ن رجل
ّ
ّ
الظن
الخليجيين وزوجته المرتدية جلبابا أسود بما يغلب

أنهما من السلفيينّ ،
مر رهط من الشبان والشابات الذين
يمارس���ون رياضة الركض ،فيما كانت رائحة الشواء تغزو
أرجاء الشاطئ.
يرى أس���تاذ علم النفس في جامعة الجزائر زبير عروس
أن الظاهرة تتماش���ى مع عودة النساء إلى األماكن العامة
ٌ
في الجزائر منذ عش���ر س���نوات ،بعدم���ا أقصين عنها مع
ّ
التشدد اإلسالمي في أواخر الثمانيات ثم في زمن
تصاعد
ّ
الصراع المسلح بين الحكومة والمجموعات اإلسالمية.
ّ
وتش���كل هذه الظاه���رة أيضا إحي���اء لتقليد قديم هو
تبادل األطباق بين الجيران خالل اإلفطار.

السعوديات يتدربن على قيادة دراجات نارية مع قرب رفع الحظر
الري����اض  -أ ف ب :قب����ل ع����ام ،كان من الصعب تخيل نس����اء في
الس����عودية يتدربن على قيادة الدراجات النارية ،لكن مع اقتراب
موعد رفع الحظر عن قيادة الس����يارة والدراجة تتدفق النساء على
حلبة في الرياض وهن يرتدين قمصان "هارلي ديفيدسون".
وتق����ول ن����ورة ( 31عاما) لوكال����ة فرانس برس" ،رك����وب الدراجة
النارية شغف منذ الصغر".
وينظ����ر إلى ق����رار رفع الحظر ع����ن قيادة المرأة في الس����عودية
للسيارة والدراجة النارية على أنه أبرز التغييرات االجتماعية التي
شهدتها المملكة في األش����هر الماضية ضمن حملة أطلقها ولي
العهد األمير محمد بن سلمان.
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع قيادة المرأة
للسيارة أو الدراجة.
لكن القرار التاريخي برفع الحظر ظللته اعتقاالت طالت مدافعات
عن حقوق المرأة بينهن س����عوديات س����عين طوال عقود للسماح
للنساء بقيادة السيارة أو الدراجة النارية.
وتروي نورة "تربيت وأنا أش����اهد أفراد عائلتي يقودون الدراجات
الناري����ة" ،مضيف����ة" ،أتمن����ى أن أمتل����ك المه����ارة الكافية ألقود
(الدراجة) على الطرقات".
بالقرب منها جلس����ت لين����ا ( 19عام����ا) ،األردني����ة المولودة في
السعودية ،على دراجة من طراز "سوزوكي".
وبالنسبة للش����ابتين ،فإن قيادة الدراجة النارية ال تمنح النساء
الشعور بالحماسة فقط ،بل هي مصدر قوة أيضا.
ّ
وتقول لينا" ،أستطيع أن ألخص كل التجربة بكلمة واحدة :حرية".
ّ
المدربة األوكرانية إيلينا بوكارييفا
تابعت الش����ابتان تعليمات

( 39عاما) وهي تقود دراجة من طراز "هارلي ديفيدسون".
وع����ادة ما تكت����ظ الحلبة بالش����بان من محبي الس����رعة ،لكن منذ
اإلعالن عن إقامة دورات تدريب للنس����اء في ش����باط ،انضمت أربع
شابات معظمهن سعوديات لتعلم قيادة الدراجة النارية.
وقال����ت بوكارييفا لفرانس ب����رس" ،كن يرغبن ف����ي تعلم قيادة
الدراجة منذ وقت طويل ،واآلن أصبحن يقلن :حان دوري".
وردا على س����ؤال حول س����بب عدم انضمام عدد أكبر من النس����اء
للدورة التدريبية التي تبلغ رس����ومها المالية  1500ريال (نحو 400
دوالر) ،قالت المدربة" ،ربما منعتهن عائالتهن".
وذكرت لين����ا أنها تعرضت لضغ����وط من عائلتها ف����ي البداية،
ّ
وال����دي :تريدين أن تقودي دراج����ة؟ أنت امرأة
موضح����ة" ،قال لي
وهذا أمر خطير".
وط����وال عقود ،بقيت قيادة الس����يارات والدرج����ات النارية حكرا
على الرجال ،بعدم����ا أفتى رجال دين في المملكة بان قيادة المرأة
"حرام".
ورغم التغييرات االجتماعية األخيرة ،ترى الس����عوديات أنهن ما
زلن تحت رحمة الرجال بس����بب نظام والية الرجل على المرأة الذي
يمنح الرجال الحق في التحكم بقرارات كثيرة بينها السفر.
وانتش����رت على موقع تويتر عبارة "أول ما تبدأ النساء بالقيادة،
توق����ع وقوع حوادث" ،ودفعت بالعش����رات إل����ى التعليق تأييدا أو
رفضا لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارة والدراجة.
وكانت الحكومة اس����تبقت دخول رفع الحظر حيز التنفيذ في 24
حزي����ران الحالي بإصدار قرار ّ
يجرم التح����رش وينص على عقوبات
تتراوح منها الس����جن خمس سنوات وغرامة بقيمة  300ألف ريال

( 80ألف دوالر).
لكن أحد بواعث القلق لدى النس����اء الراغبات في قيادة الدراجات
النارية في السعودية هو المالبس.
ففي داخل المركز حيث تقع الحلبة ،ترتدي المتدربات س����راويل
الجين����ز وفوقها الواقي����ات التي تحميهن م����ن اإلصابات في حال
وقع����ن عن الدراجة ،لك����ن يصعب تخيلهن في الش����ارع بالمالبس
ذاتها في بلد ترتدي النساء فيه العباءة التي قد تعيق قيادتهن
للدراجة.
ّ
تستعد النساء لخوض غمار قيادة السيارات والدراجات
لكن فيما
في شوارع الس����عودية ،ما زالت الناشطات اللواتي ناضلن من أجل
هذا المكسب ُعرضة للمالحقة.
ّ
ففي أيار الماضي ،أوقفت الس����لطات  17ش����خصا وجهت إليهم
ُ
تهم المساس بأمن المملكة.
ونش����رت وس����ائل اإلعالم القريبة م����ن ُ
الحكم ص����ورا لمعتقالت
ووصفتهن بالخائنات.
وقالت س����ماح حديد مديرة الحمالت في منظم����ة العفو الدولية
في الشرق األوسط لوكالة فرانس برس" ،الحكومة تناقض نفسها
بش����كل كامل حين ّ
تدعي أنها تؤيد الحريات الجديدة للنساء ومن
ثم تستهدف وتعتقل نساء يطالبن بهذه الحريات".
ودفع����ت االعتق����االت العديد من مؤي����دي حمل����ة التغيير إلى
التشكيك فيها.
ووفقا لمراقبين ،فإن االعتقاالت تهدف إلى إرضاء المتش����ددين
وتوجيه رسالة مفادها أن التغيير في المملكة يأتي فقط بقرار من
السلطة ،وليس عن طريق الحمالت والمطالبات.

اكتشاف نوع جديد من السالحف في المكسيك
بويرتو فايارتا -المكسيك-أ ف ب :منذ سنوات ّ
ينبه السكان العلماء إلى هذا النوع
من السالحف الذي يعيش غرب المكسيك ،غير أن االعتراف به لم يأت سوى في أيار.
وهذه السالحف "كينوستيرنون فوغتي" مميزة عن غيرها بعالمة صفراء على
طرف أنفها ،وهي أيضًا أكثر رشاقة من سائر األنواع األخرى.
تعيش هذه الس���لحفاة في الجداول واألنهار ،قرب مدينة بويرتو فايارتا في
والية خاليسكو على سواحل المحيط الهادئ.
ّ
ّ
المميزة لهذه السالحف أنها أسرع من غيرها ،وهي ّ
تحب أن
الخاصيات
ومن
ّ
تستظل باألشجار من أشعة الشمس.
ويطلق عليها البعض اس���م ّ
"قبعة فايارتا الصغيرة" ،إذ إنها تش���به القبعة،
وهي صغيرة في حجمها ال يزيد طولها عن عشرة سنتيمترات.
لكن االس���م العلمي لها هو "كينوستيرنون فوغتي" ّ
تيمنًا بالعالم األميركي
ريتشارد فوغت الذي يعمل منذ أربعين عاما على دراسة السالحف في الواليات
المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى.
وعثر على تسع س�ل�احف فقط من هذا النوع أمكن دراستها ،أربع منها حية
والباقية ميتة.
ّ
المعرضة
ويدفع هذا العدد القليل العلماء إلى إدراج هذا النوع ضمن األنواع
لخطر اندثار كبير ،بحسب فابيو جيرمان كوبول األستاذ في جامعة غواداالخارا.
وكان الس���كان أبلغوا عن وجود هذه السالحف منذ عشرين سنة ،لكن العلماء
ّ
يصدقوا حينها أنه نوع جديد.
لم
قبل خمس سنوات فقط حظيت هذه السالحف باهتمام الدارسين.

السلحفاة المكتشفة.

(أ.ف.ب)

