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شركات التكنولوجيا ُتنفق ماليين الدوالرات في واشنطن

مسلمو الصين يُقمعون إلكترونيًا

واشنطن ـ العربي الجديد

أفـــــــادت كـــشـــوفـــات مـــالـــيـــة أتـــيـــحـــت لــلــعــامــة، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الــخــمــيــس، بــأن 
ــام الــحــالــي  ــعـ ــي الـ ــاق شـــركـــة »غــــوغــــل« فـ ــفـ إنـ
لــلــضــغــط عـــلـــى املـــســـؤولـــن املــنــتــخــبــن فــي 
اإلدارة األميركية تجاوز إنفاقها في األعوام 
أنفقت 5.93 مالين دوالر  إذ  كافة،  املاضية 
يونيو/ و30  أبريل/نيسان   1 بن  أميركي، 

حـــزيـــران املــاضــيــن، مــتــفــوقــة بــذلــك عــلــى أي 
ــــرى فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام  شـــركـــة أخـ
الـــحـــالـــي. ويــعــكــس املــبــلــغ املـــذكـــور ارتــفــاعــا 
بنسبة 40 في املائة عما أنفقته الشركة خالل 
الــفــتــرة نفسها فــي الــعــام املــاضــي. وتفوقت 
على إنفاق غوغل ثالثة كيانات هي: »غرفة 
مليون   11.68 بمبلغ  األمــيــركــيــة«  الــتــجــارة 
للوسطاء  الوطنية  »الرابطة  أميركي،  دوالر 
دوالر  مـــاليـــن   10.92 بــمــبــلــغ  ــقـــاريـــن«  الـــعـ
ومصنعو  الصيدالنية  والــبــحــوث  أمــيــركــي، 

أميركا بمبلغ 6 مالين دوالر أميركي.
يــشــار إلـــى أنـــه مــنــذ االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
اع 

ّ
األميركية في العام املاضي، كان على صن

التكنولوجيا اجتياز كونغرس يسيطر عليه 
الجمهوريون، وإدارة كاملة أضّرت قراراتها 
في  التجارية  باملصالح  األحــيــان  في معظم 
التقدمية  وبالتوقعات  السيليكون«  »وادي 
عـــامـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــقــلــت صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األمــيــركــيــة عـــن املــديــر 
التي تمثل   Tech: NYC التنفيذي ملجموعة
الشركات التكنولوجية في مدينة نيويورك 
قوله  الجمعة،  سامويلز،  جولي  األميركية، 
لم تختبر  التكنولوجيا  إن »بعض شركات 
الــبــالد فيه  ســوى عالم تــوافــق معها رئيس 
إلى حد كبير«، وأضاف سامويلز »لذا، فإن 
العيش  كيفية  إلدراك  يصارعون  الكثيرين 

في فضاء متوتر«.
ويــتــزامــن ارتــفــاع اإلنــفــاق مــع تــحــول جــذري 
ــن  ــطــ ــنــ ــــي فـــــــي واشــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ فـــــــي املـ
واالنقسامات الحادة بن الناخبن. إذ خالل 
الشهور األولى من الرئاسة الجديدة، اشتبك 
ــديــــرون الــتــنــفــيــذيــون فـــي كـــبـــرى شــركــات  املــ
مع  السيليكون«  »وادي  فــي  التكنولوجيا 
الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراراته 
املثيرة للجدل بفرض حظر سفر على بلدان 
ذات أغلبية مسلمة باإلضافة إلى انسحابه 
من اتفاقية باريس للمناخ. كما تأتي جهود 

منوعات
إعالم 
تونس

تونس ـ محمد معمري

الــتــونــســيــة  ــاب أف أم«  ــ ــة »كـ ــ أعــلــنــت مـــديـــرة إذاعــ
من  تهديدًا  تلقيها  عن  التونسي،  ألفة  الخاصة، 
القيادي البارز في حزب »نداء تونس« واملسؤول 
عن امللف السياسي فيه، برهان بسيس، إذ قالت 
الــتــونــســي إن »اجــتــمــاعــا انــعــقــد فــي مكتب نــداء 
تونس، موضوعه إذاعة كاب أف أم، وتم التعبير 

عن عدم رضا قيادة الحزب عن الخط التحرري 
لـــإذاعـــة، بسبب تــواجــد لــزهــر الــعــكــرمــي )وزيـــر 
سابق وقيادي منشق عن حزب نداء تونس( في 
البرنامج الصباحي«، وأضافت أن بسيس أعلمها 
لرئيس  الغرض  هــذا  تقرير في  توجيه  »تــم  بأنه 
في  الضرورية  اإلجـــراءات  وستتخذ  الجمهورية 
حقها وحق اإلذاعة ». هذا التصريح ملديرة إذاعة 
»كاب أف أم« أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة 

ــا نــقــيــب  ــ مــــن قـــبـــل الـــنـــقـــابـــات الـــتـــونـــســـيـــة، إذ دعـ
النيابة  البغوري،  ناجي  التونسيني،  الصحافيني 
العمومية إلى »فتح بحث، وإيقاف املدعو برهان 
بسيس بتهمة اإليهام بنفوذ، باعتباره في حالة 
إذاعــة كاب أف  بارتكابها بشهادة مديرة  تلبس 
أم ». بــدوره، ندد االتحاد العام التونسي للشغل 
التهديد  »هــذا  لـــ السلوك معبرًا عــن رفــضــه  بــهــذا 
الـــذي يــريــد مــن خــالــه الــبــعــض الـــعـــودة إلـــى لعب 

األدوار القذرة في تلجيم األفواه«. يذكر أن برهان 
بسيس كان من أشد املدافعني عن نظام الرئيس 
الــتــونــســي املــخــلــوع، زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، ثم 
اعتذر بعد ثورة عام 2011 من الشعب التونسي، 
لكنه  السياسي،  للعمل  الــعــودة  بعدم  إيــاه  واعـــدًا 
أصبح الحقا أحد أكثر املقربني من نجل الرئيس 
»نــداء  لحزب  التنفيذي  واملــديــر  الحالي  التونسي 

تونس الحاكم«، حافظ قايد السبسي.

A

»غـــوغـــل« فــي مــجــال الــضــغــط بينما تــواجــه 
الشركة ضغوطا من قبل االتحاد األوروبي، 
بسبب هيمنتها على السوق، إذ في يونيو/

حــــــزيــــــران املـــــاضـــــي غــــــــّرم رئــــيــــس االتــــحــــاد 
األوروبــي ملكافحة االحتكار »غوغل« مبلغا 
قياسيا قدره 2.7 مليون دوالر أميركي. لذا، 
مع وصول الرئاسة الجديدة بقيادة ترامب، 

كان على »غوغل و»ستايتسايد« وشركات 
أخـــرى التكيف مــع نــظــام سياسي جــديــد ال 
تربطهم فيه عالقة وثيقة مع الرئيس، خالفا 
للعالقة التي أسسوها مع الرئيس األميركي 
الــســابــق، بــــاراك أوبـــامـــا، خــاصــة أن البعض 
ــا خــــالل الـــشـــهـــور الــثــالثــة  فـــي واشـــنـــطـــن دعــ
املــاضــيــة إلـــى زيــــادة الــتــدقــيــق فــي املــنــصــات 

ضغطت  »غــوغــل«  املهيمنة.  التكنولوجية 
ــيــــض،  ــلـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب والــــبــــيــــت األبــ عـ
أجلها:  من  التي ضغطت  القضايا  وشملت 
السفر  حظر  لــقــرار  تشريعية«  »استجابات 
ــا الـــرئـــيـــس، هـــجـــرة أصــحــاب  الـــتـــي أصــــدرهــ
الــواليــات  قــانــون  التعليم،  العالية،  املــهــارات 
املتحدة والقانون الدولي ملكافحة االحتكار، 
الــخــاصــة بلجنة  تــنــظــيــمــات الــخــصــوصــيــة 
أما  التعبير.  االتحادية، وحرية  االتــصــاالت 
»أمـــازون« فأنفقت مبلغ 3.21 مالين دوالر 
أميركي  دوالر  مالين   3 بـــ  مقارنة  أميركي، 
ــــالل الـــفـــتـــرة نــفــســهــا فــــي الــــعــــام املـــاضـــي.  خـ
األبيض،  البيت  الكونغرس،  وضغطت على 
ــا«  ــاسـ ووكــــــــاالت اتـــحـــاديـــة عــــــدة، بــيــنــهــا »نـ
وإدارة االتحادية ولجنة التجارة االتحادية. 
التي واجهت عاما مضطربا دفعت  »أوبـــر« 
بــزيــادة بنسبة 40  ألــف دوالر أميركي،   430
فــي املــائــة عــمــا دفــعــتــه خـــالل الــفــتــرة نفسها 
في العام املاضي.  وأنفقت »أبل« 2.2 مليون 
دوالر أمــيــركــي، بـــزيـــادة قــــدرت بــحــوالــي 80 
الــعــام املــاضــي )1.23 مليون  فــي املــائــة عــن 
املصنعة  الشركة  أميركي(، وضغطت  دوالر 
وإدارة  الــكــونــغــرس،  على  »أيــفــون«  لهواتف 
وغــيــرهــا.  والـــــــــدواء،  ــغــــذاء  الــ وإدارة  الـــنـــقـــل، 
وخـــصـــصـــت الـــشـــركـــة أمــــــــوااًل نـــقـــديـــة لــلــغــط 
ــارات  ــيــ ــي قـــضـــايـــا مـــثـــل تــصــنــيــعــهــا الــــســ ــ فـ
املتنقلة  الــصــحــة  تطبيقات  الــقــيــادة،  ذاتــيــة 

واإلصالح الضريبي الدولي.
أمـــا شــركــتــا »فــيــســبــوك« و»مــايــكــروســوفــت« 
ــاق لــهــمــا  ــ ــفـ ــ ــكــــشــــوفــــات أي إنـ فـــلـــم تـــظـــهـــر الــ
ــانــــي، لــكــن  ــثــ عـــلـــى الـــضـــغـــط خـــــالل الــــربــــع الــ
»فـــيـــســـبـــوك« 2.38  أنــفــقــت  األول  ــع  ــربـ الـ فـــي 
مـــلـــيـــون دوالر أمـــيـــركـــي فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
مليون   2.19 بـ  مقارنة  االتحادية،  الحكومة 
دوالر أمــيــركــي فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. الــشــركــة 
ــلــــى مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، الـــبـــيـــت  ضـــغـــطـــت عــ
ــت وكــــــــــاالت اتـــــحـــــاديـــــة، فــي  ــ ــ األبــــــيــــــض، وسـ
وحــيــاديــة شبكة  بـــاإلرهـــاب،  تتعلق  قضايا 
اإلنترنت، وخصوصية اإلنترنت، والتشفير 
والضرائب الدولية. »مايكروسوفت« أنفقت 
املبلغ  أميركي، وصرفت  مليون دوالر   2.07
نــفــســه فـــي الـــعـــام املــــاضــــي. وضــغــطــت على 
ووزارة  الداخلي  األمــن  ووزارة  الكونغرس، 
الــخــارجــيــة، وركـــزت على قضايا مــن بينها 
العالية،  املهارات  السيبراني، وهجرة  األمن 

واتفاقية باريس للمناخ.

ضغطت »غوغل« على 
مجلس النواب األميركي 

والبيت األبيض

تتّجه الصين إلى فرض 
الحظر التام على جزء 

كبير من اإلنترنت العالمي

بكين ـ العربي الجديد

اتــــهــــا  شــــــــّددت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة إجــــراء
أغلبية  تسكنه  الـــذي  شينغيانغ  إقــلــيــم  فــي 
ــارًا أمــــــــرت فــيــه  ــ ــعــ ــ ــمـــة، إذ وجــــهــــت إشــ ــلـ مـــسـ
على  مــراقــبــة«  »تطبيق  بتحميل  املــواطــنــن 
هواتفهم املحمولة، وتجري عمليات تفتيش 

مفاجئة لضمان تثبيت هذا التطبيق.
ــة  ــ ــــوريـ ــغـ ــ رســـــــــــل بـــالـــلـــغـــتـــن اإليـ

ُ
اإلشـــــــعـــــــار أ

ــى املـــقـــيـــمـــن فــــي الــعــاصــمــة  ــ والـــصـــيـــنـــيـــة إلــ
ــوع، عـــبـــر تــطــبــيــق  ــ ــبـ ــ ــــي، قـــبـــل أسـ ــــشـ ــتـ ــ أورومـ
التراسل »وي تشات«، وفقا ملوقع »ماشابل« 

املتخصص باألخبار التقنية.
الهواتف  مستخدمي  من  السلطات  وطلبت 
ــد« مسح  ــدرويــ الــعــامــلــة بــنــظــام تــشــغــيــل »أنــ
رمــــز اســتــجــابــة ســـريـــعـــة، لــتــثــبــيــت تطبيق 
»يكشف  والـــــذي   ،Jingwang »جــيــنــغــوانــغ« 
اإلرهابية  الدينية  الفيديوهات  عن  تلقائيا 
ــــى الـــصـــور  ــيـــر املــــشــــروعــــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ وغـ
والكتب والوثائق اإللكترونية على الهاتف. 
وفي حال العثور على محتوى غير قانوني، 
ُيــطــلــب مــن املــســتــخــدمــن حـــذفـــه«، وفـــق زعــم 
مواقع  على  مستخدمون  وأشــار  السلطات. 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي إلــــى أن مـــن يــحــذف 
ــة املـــــذكـــــور، أو لــــم يــحــمــلــه  ــبــ ــراقــ تــطــبــيــق املــ
أيــام.  إلــى عشرة  ، ُيحتجز فترة تصل 

ً
أصـــال

وأفــاد موقع »ماشابل« بأن تطبيق املراقبة 
الرقمية  الــتــوقــيــعــات  يــمــســح  »جــيــنــغــوانــغ« 
ويطابقها  الهاتف،  على  املوجودة  للملفات 
ــع مـــلـــفـــات مـــخـــزنـــة تــصــنــفــهــا الـــحـــكـــومـــة  ــ مـ

الصينية محتويات »ذات صلة إرهابية«.
كذلك يحتفظ بنسخة من سجالت محادثات 
تــطــبــيــق الــتــراســل »ويـــبـــو«، بــاإلضــافــة إلــى 
املحفوظة وبيانات بطاقة  األرقــام  سجالت 
الهاتف وتسجيل الدخول إلى شبكة »واي 

ـــرســـل هـــذه املــعــلــومــات إلـــى خــادم 
ُ
فــــاي«، وت

ــى أن الــحــكــومــة  ــ مـــعـــن. تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ
الصينية تضّيق الخناق على أقلية اإليغور 
املسلمة في البالد، إذ أجبرتهم على تركيب 
ــي الــــشــــوارع واملــتــاجــر  كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة فـ
وترسل بثا مباشرًا إلى الشرطة، وأصدرت 
آذار  مــارس/  في  في شينغيانغ،  السلطات 
املـــاضـــي، قـــــرارات بــمــنــع الــنــســاء املحجبات 
ــقــــطــــارات ودخـــــــول املــــطــــارات،  مــــن ركــــــوب الــ

وشجعت املوظفن على تبليغ الشرطة عن 
أي محجبة مخالفة.

كذلك منعت إطــالق اللحى، واصفة إياها بـ 
»اللحى الغريبة«، وحظرت األسماء املسلمة 
فــي أبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي. وفـــي رمــضــان 
عام 2016، حظرت السلطات صوم املوظفن 
الحكومين واملدّرسن والتالميذ، ومنعتهم 
ــا مــــن املـــشـــاركـــة فــــي أي نـــشـــاط ديــنــي  أيـــضـ
أو إغــــالق مــحــالت الــطــعــام والـــشـــراب خــالل 

هــذا الشهر. وفــي عــام 2014، أعلنت وسائل 
اإلعــالم الصينية الرسمية عن نية املــدارس 
فـــي شــيــنــغــيــانــغ الــعــمــل عــلــى عــــدم تشجيع 
في  الدينية  الشعائر  ممارسة  على  الطالب 
املـــنـــازل وتــشــديــد الــقــواعــد الــخــاصــة بــالــزّي 
إقليم شينغيانغ يضّم  أن  املــدرســي. ويذكر 
أكثر من عشرة مالين مسلم، وهي الجالية 
الــكــبــرى الــتــابــعــة إلثــنــيــة اإليـــغـــور الناطقن 
جه الصن 

ّ
بالتركية. وفي سياق متصل، تت

إلــى فــرض الحظر التام على جــزء كبير من 
اإلنــتــرنــت الــعــاملــي، فــي إطــــار حــمــلــة واســعــة 
تــهــدف إلـــى قــمــع املــعــارضــة وإحـــكـــام قبضة 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى الـــحـــكـــم. إذ أمــــرت 
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة شــــركــــات االتــــصــــاالت 
ــام إلى 

ّ
الــثــالث فــي الــبــالد بمنع الــوصــول الــت

شــبــكــات خـــاصـــة افـــتـــراضـــيـــة )فــــي بـــي أن(، 
 China بحلول العام املقبل، علما أن شركات
 China Telecomو  ،Mobile، China Unicom
الـــدولـــة، ونقلت  إلـــى  كــامــلــة  تــعــود ملكيتها 
ــلــــومــــبــــرغ« هـــــذه املـــعـــلـــومـــات عــن  وكــــالــــة »بــ

مصادر تحفظت عن ذكر اسمها.  
ــر الــــدولــــة رقـــابـــة  ــثـ ــدى أكـ ــ ــّد الـــصـــن إحــ وتــــعــ
الــعــالــم، إذ تحظر  على شبكة اإلنــتــرنــت فــي 
الــــوصــــول إلــــى آالف املــــواقــــع اإللــكــتــرونــيــة، 
وبــيــنــهــا »غـــوغـــل« و»فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« 
و»إنــــســــتــــاغــــرام«. كـــذلـــك تــشــمــل الـــضـــوابـــط 
الحزب  تنتقد  التي  واآلراء  التعليقات  منع 
حول  معلومات  مشاركة  وتمنع  الشيوعي، 
أحــداث معينة مثل مجزرة تيان إن من في 
عام 1989. لكن مالين املواطنن الصينين 
يــتــحــايــلــون عــلــى نــظــام الــرقــابــة فــي الــصــن، 
العظيم«،  الحماية  »جـــدار  باسم  واملــعــروف 
ــدام شــبــكــات افــتــراضــيــة  ــتـــخـ عـــن طـــريـــق اسـ
»فـــي بــي أن« معينة، لــلــوصــول إلـــى املــواقــع 

املحظورة. 

ضغطت الشركة في اتخاذ ترامب قرارًا بحظر السفر )لويس جين/فرانس برس(

)Getty /إقليم شينغيانغ يضّم أكثر من عشرة ماليين مسلم )كيفين فراير

شركات  قبل  من  األميركية  اإلدارة  في  القرار  صناع  على  للتأثير  محاولة  في  مسبوق  غير  إنفاقًا  الماضية  الثالثة  الشهور  شهدت 
تكنولوجية كـ »غوغل«، »أوبر«، »أمازون«، »أبل«، »فيسبوك« و»مايكروسوفت«، وبلغ إجمالي إنفاقها  15.69 مليون دوالر أميركي
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وغــيــرهــا، وهـــي أشـــيـــاء تــمــتــلــئ بــهــا املــتــاحــف 
الغربية والخزائن الخاصة اآلن:

المسالت المنهوبة
اهـــتـــم الــــرومــــان أثـــنـــاء حــكــمــهــم ملــصــر بجلب 
املــســات الــفــرعــونــيــة إلـــى أوروبـــــا، وفـــي رومــا 
وحدها توجد ثماني مسات استولى عليها 
الــرومــان. فمسلة التيرانيسي تعود  األبــاطــرة 
لعصر تحتمس الثالث، وقد أخذت من معبد 

آمون في الكرنك سنة 357، ومسلة الفاتيكان 
تــعــود لعصر أمــنــحــوتــب الــثــانــي وقـــد جلبها 
سنة  هيليوبليس  مــن  كاليغوال  اإلمــبــراطــور 
األول،  لسيتي  تــعــود  فامينيو  ومسلة  37م، 
وتوجد بجوارها مسلة مينيرفيو التي تعود 
الــتــي تعود  إبــريــس، ومسلة ســـوالري  لعصر 
إلى بسماتيك األول، حصل عليهما أغسطس 
ومن  هيليوبليس  ومــن  ق.م.   10 سنة  قيصر 
أيــضــا تــوجــد فــي رومــا  الثاني  عهد رمسيس 

القاهرة ـ محمد كريم

ــتــــغــــراب  ــيــــر اســ ــثــ ــ لــــعــــل أكــــثــــر مـــــا ُي
ــة املـــصـــريـــة هــــو املـــوقـــف  ــكـــومـ الـــحـ
ــد ملــــصــــريــــن يــــرفــــضــــون  ــتــــجــ املــــســ
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؛ ذلك أن 
لــرأس  الــحــق املطلق  يــقــوم على  الــُحــكــم لديها 
الــدولــة فــي أن يقرر مــا يشاء بشأن ممتلكات 
الـــدولـــة وثــرواتــهــا دون رقــابــة كــأنــهــا مــيــراثــه 

الخاص.
علينا أال نستبعد، في ظل عدم الشفافية، أن 
الصفقات التي ال ُيعلن عنها، هي أدهى وأمّر 
التاريخية واملادية،  في مجال إهــدار الحقوق 
وكــلــهــا تـــبـــدو فـــي إطـــــار املـــجـــامـــات الــفــارغــة 
اتفاقيات  ببعيدة  ولــيــســت  مــنــاظــرة،  ألنــظــمــة 
سد النهضة، وإعادة ترسيم الحدود البحرية 
مع قبرص واليونان! وفي هذا التقرير عرض 
ألبــرز مــا قــام بــه حــّكــام مصر مــن التفريط في 
اآلثار القديمة، ولعلها آثار يصعب إخفاؤها 
لــضــخــامــة حــجــمــهــا، ولـــــذا فــمــن الــبــديــهــي أن 
 

ّ
نــتــوقــع الــكــثــيــر حــــول الــتــفــريــط فـــي مـــا خــف
وزنــه وغــا ثمنه من اآلثـــار، كالحلي والذهب 
)املساخيط(  الصغيرة  والتماثيل  واملقتنيات 

إحياء اسطورة رجل 
العنكبوت  أمر مبالغ 

فيه عند المنتج

الخديوي إسماعيل 
أهدى لملوك وأجانب نحو 

4000 قطعة أثرية

ثالث مراحل يمر بها 
كل من خضع لعملية 

قص المعدة

2223
منوعات

مسات ماتشوتيو وماتيانو املجلوبتان من 
إلى مسلة  معبد رع في هيليوبليس، إضافة 
إسطنبول  مدينة  فــي  توجد  بينما  دوجــالــي. 
ــد مــســلــة  ــمــ ــيــــدان الـــســـلـــطـــان أحــ ــمــ الـــتـــركـــيـــة بــ
تحتمس الــثــالــث، الــتــي نقلت إلــى هــنــاك على 
يد اإلمبراطور الروماني ثيودوسيوس األول.

بذخ أسرة محمد علي
كــان األلــبــانــي »محمد علي بــاشــا« أشــهــر من 

إهــداء  اآلثـــار املصرية عبر  فــي  بالتفريط  قــام 
تــلــك املـــســـات لــــدول أجــنــبــيــة. فــهــنــاك »مــســلــة 
التي تعود إلى تحتمس  النقوش  لندن« ذات 
الثالث وبها بعض العامات التي أضيفت في 
نهر  بجوار  اآلن  وتقع  الثاني،  رمسيس  عهد 
اإلسكندرية  مدينة  فــي  املسلة  ظلت  التايمز. 
عــلــي منحها  مــحــمــد  قــــرر  حــتــى  2000 ســنــة 
لــإنــكــلــيــز تــكــريــمــا النـــتـــصـــارهـــم عــلــى جيش 
نــابــولــيــون بــونــابــرت فـــي مــعــركــة الــنــيــل سنة 
أن يصالح فرنسا،  أراد الحقا  1801م.  ولعله 
فأهداها مسلة مزينة بالكتابة الهيروغليفية 
يزيد عمرها عن 3300 سنة، كانت تزين طوال 
عــمــرهــا مـــدخـــل مــعــبــد األقـــصـــر، ويــبــلــغ طــول 
ــمـــر 23 مـــتـــرا ويـــزن  الـــعـــمـــود الــغــرانــيــتــي األحـ
أكثر من 250 طنا. وهي املسلة املنتصبة اآلن 
بــســاحــة الــكــونــكــورد وســــط بـــاريـــس. وتــشــبــه 
مــســلــة نـــيـــويـــورك فـــي نــقــوشــهــا مــســلــة لــنــدن، 
وهـــي تــوجــد اآلن فــي حــديــقــة ســنــتــرال بـــارك، 
244 طنا  وزنها  ويبلغ  منهاتن،  أكبر حدائق 
املسلة  هــذه  ومــغــادرة  الغرانيتي.  الحجر  مــن 
ملصر كانت من ثمار حكم الخديوي إسماعيل 
الـــــذي قــــرر إهــــداءهــــا إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 
لتدعيم العاقات التجارية في أعقاب افتتاح 
الخديوي توفيق  ابنه  قام  ثم  السويس؛  قناة 
بتنفيذ وصية والده ومنحها رسميا بخطاب 
مــوقــع فــي 1879م. ويــذكــر أيــضــا أن الخديوي 
ــل الــنــمــســا  ــنـــاصـ إســـمـــاعـــيـــل أهــــــدى ملـــلـــوك وقـ
وفرنسا وأملانيا نحو 4000 قطعة أثرية. ووفقا 
لكتاب »سرقات مشروعة: حكايات عن سرقة 
آثار مصر وتهريبها ومحاوالت استردادها«، 
الخديوي  فإن  العشماوي،  أشــرف  للمستشار 
عــبــاس األول أهــــدى األرشــــيــــدوق الــنــمــســاوي 
ــدى قـــاعـــات قــصــور املــمــالــيــك  مــاكــســمــلــيــان إحــ
القديمة، وكانت تضم أول نواة ملتحف اآلثار 
نقلت  وقــد  إنــشــاؤه وقتها،  املــزمــع  الفرعونية 

القاعة بالكامل عن طريق البحر إلى فيينا.

معابد النوبة
أمــــا مــعــابــد الـــنـــوبـــة فــحــالــهــا أغـــــرب مـــن حــال 
املسات، وهي من ثمار العهد الناصري الذي 
ــع شـــعـــار الــتــأمــيــم، وأعـــطـــى لــنــفــســه الــحــق  رفــ
العالي  السد  بناء  فــي  الــبــدء  التملك، فمع  فــي 
ـــراق مـــســـاحـــات أثــــريــــة كــبــرى  ـــإغـ والــتــســلــيــم بـ
نــاصــر، قامت  الــنــوبــة تــحــت بــحــيــرة  بمنطقة 
ــدول بــمــحــاولــة اســتــنــقــاذ تلك  ــ الـــعـــديـــد مـــن الــ
اآلثــار، لكن األغــرب هو ما قامت به الحكومة 
ــن مـــكـــافـــأة تــلــك الــــــدول وإهـــدائـــهـــا  املـــصـــريـــة مـ
ّيد في 

ُ
معابد بأكملها. فمعبد دندور الذي ش

زمـــن الــقــيــصــر أغــســطــس، تـــم نــقــلــه مـــن مكانه 
األصــلــي على بعد 87 كلم جــنــوب أســـوان في 
فـــي 661 صــنــدوقــا،  وتــــم شــحــنــه  عــــام 1963، 
بإجمالي وزن 800 طن. وفى 27 إبريل/ نيسان 
عام 1967م تم إهداؤه للواليات املتحدة بحجة 
تــقــديــر جــهــودهــا فــي حــفــظ آثـــار الــنــوبــة، وقــد 
أعاد  الذي  املتروبوليتان،  املعبد ملتحف  منح 

في نيويورك تركيبه بشكله القديم نفسه.
والــذي  باليونانية(،  )تافيس  طافا  معبد  أمــا 
كــــان يــقــع عــلــى بــعــد حـــوالـــي 48 كــلــم جــنــوب 
ــوان، فــقــد أهــــدي إلـــى هــولــنــدا ســنــة 1960،  ــ أسـ
ووصـــل إلــيــهــا ســنــة 1971 وأعــيــد تركيبه في 
لــيــدن. فــي حــن وصــل  ــار بمدينة  متحف اآلثــ
مــعــبــد ديــبــود إلـــى إســبــانــيــا، وهـــو املــعــبــد ذو 
التاريخ العريق، حيث تم بناؤه لإلهة إيزيس 
بجزيرة فيلة سنة 2 ق.م. وقد قامت الحكومة 
املصرية بإهدائه إلى دولة إسبانيا عام 1968م. 
قريبة  في حديقة  تركيبه  بــإعــادة  قامت  التي 
سنة  للجمهور  وافــتــتــاحــه  امللكي  القصر  مــن 
1972م. ويكشف كتاب »سرقات مشروعة« عن 
 الــقــطــع األثــريــة 

َ
ــــداءات عــبــد الــنــاصــر بــعــض إهـ

لاتحاد السوفييتي )السابق( ، وعن إهداءات 
السادات لآلثار املصرية لشاه إيران والرئيس 

الفرنسي جيسكار ديستان.

نور عويتي

بـــات مــن الــصــعــب فــهــم الــطــريــقــة الــتــي تسير 
عليها األمور في نقابة الفنانن في سورية، 
الــنــقــابــة مــنــذ أن تسلم  الـــرغـــم مـــن أن  فــعــلــى 
رئــاســتــهــا املــمــثــل الــــســــوري زهـــيـــر رمـــضـــان، 
ــه املــطــلــق لــلــنــظــام، أصــــدرت  املــــعــــروف بـــوالئـ
العديد من القرارات التعسفية، التي من شأنها 
أن تضيق الخناق على الفنانن املعارضن، 
كفصل البعض منهم من النقابة، مثل جمال 
عقوبات  وفـــرض  خــلــيــل،   ومكسيم  سليمان 
تعسفية على آخرين. ولم تمنح النقابة إذنا 
لــدخــول املــمــثــل قــيــس الــشــيــخ نجيب دمــشــق، 
واملــشــاركــة فــي مسلسل »قــنــاديــل الــعــشــاق«. 
حــتــى الحـــت فــي االفــــق قــبــل أســبــوع سلسلة 
من القرارات التي أصدرها رمضان، تجاوزت 
حــدود املنطق واملعقول، وكــان آخــر إبداعات 
ــان عــلــى مــســتــوى الــــقــــرارات اإلداريـــــــة،  رمـــضـ
ــرار، فـــرض ضــرائــب عــلــى الــعــامــلــن في  هــو قــ
قــطــاع »الـــدوبـــاج« فــي ســـوريـــة، مــن ممثلن 
ومـــهـــنـــدســـي صـــــوت وإداريــــــــــن ومـــخـــرجـــن، 

التي سنخوضها معه، ســواء في هذا الجزء 
ــزاء الــقــادمــة، هــي رحــلــة نــضــوج. تلك  أو األجــ
الــنــســخــة مــــن »الـــعـــنـــكـــبـــوت« ال تـــعـــرف مــــاذا 
عليها أن تفعل بما تملكه من قــدرات، مجرد 
مراهق بسيط استيقظ من نومه فجأة ووجد 
في نفسه قوة خارقة، وامتأل بمزيج من الثقة 
والغرور واالرتباك والرغبة في أن يكون جزءًا 
يــراهــم في  الــذيــن   The Avengers أبــطــال مــن 
التلفاز. ذلك األمر يبرز منذ االفتتاحية، التي 
نــشــاهــد فــيــهــا جــانــبــا مـــن مــعــركــة »آفــنــجــرز« 
فــي »كــابــن أمــيــركــا: الــحــرب األهــلــيــة« ولكن 
والــذي  بــاركــر«،  »بيتر  مــن بتصوير موبايل 
يــتــحــدث إلـــى الــشــاشــة بــانــبــهــار عــن أنـــه اآلن 
سيذهب لقتال الكابن ويختطف منه الدرع، 
هذا التقديم بارع الذكاء ويختصر الكثير من 
أسس الشخصية، نحن أمام »بطل« ال يعرف 

تحديدًا الخير أو الشر
وألن »الـــنـــضـــوج« هـــي الــحــكــايــة األســاســيــة، 
يـــبـــرز أكـــثـــر الـــــــدور »األبــــــــــوي« الــــــذي يــلــعــبــه 
ــديـــدي فــي  ــحـ ــارك« أو الــــرجــــل الـ ــتــ »تــــونــــي ســ
فــارق  أيــضــا عنصر  الشخصية، وهـــو  حــيــاة 
عن األفــام األخــرى التي تناولتها، ويحسب 
جـــــدًا لـــصـــنـــاع الــفــيــلــم أن حـــضـــور »روبــــــرت 
داوني جونيور« لم يكن مجرد دفعة تجارية 
املستوى  للفيلم، ولكنه إضافة ضخمة على 

محمد جابر

يبدو إحياء شخصية »الرجل العنكبوت« في 
سلسلة جديدة وأمــام بطل مختلف من قبل 
الصعوبة،  بالغ  أمــرًا  »مارفيل« حاليا  شركة 
خصوصا حن يكون املطلوب ليس فقط منح 
»رجل العنكبوت«،  جاذبية وتناول مختلف لـ
ولكن أيضا دمجه مع باقي أبطال »مارفيل« 
الخارقن وأن يكون جزءًا من »العالم املتسع«. 
 Spider-Man: أن  إال  الــصــعــوبــات  تــلــك  ورغـــم 
Homecoming يتجاوزها جميعا، ويمتلك كل 

املميزات التي يفترض وجودها فيه.
ــاء أن يــكــون  ــذكــ ــرارًا شـــديـــد الــ ــ ــ ــــان قـ ــة، كـ ــدايــ بــ
لــلــشــخــصــيــة ضـــمـــن »عـــالـــم  الـــحـــضـــور األول 
ــيــــل« – وقــــبــــل فــيــلــمــهــا املـــســـتـــقـــل ــــــ فــي  ــارفــ مــ
الـــعـــام  فــــي   Captain America: Civil War
املاضي، سواء لربطه منذ البداية مع األبطال 
اآلخـــريـــن، أو ألن حــضــوره كـــان ذكــيــا وفــارقــا 
ــدًا مــمــا جــعــل أغـــلـــب املــشــاهــديــن  وخــفــيــفــا جــ
متحمسن للنسخة الجديدة من الشخصية 
الــتــي سيلعبها املــمــثــل الــشــاب تـــوم هــوالنــد. 
ثــم جـــاء الــقــرار الــذكــي الــثــانــي، وهـــو أن يبدأ 
الشخصية  انتهت  حيث  مــن   Homecoming
فــي »كــابــن أمــيــركــا«، حيث نــتــجــاوز هنا كل 
ــتـــي صـــرنـــا نــعــرفــهــا  ــادة، والـ ــتـ ــعـ املـــقـــدمـــات املـ
ــر«  ــاركــ ــر بــ ــتـ ــيـ ــــن كـــيـــفـــيـــة تــــحــــول »بـ ــدًا، عـ ــ ــيـ ــ جـ
لشخص ذي قدرات خارقة، ال نرى العنكبوت 
الذي يلدغه، وال نمر بفترة تعرفه وفهمه ملا 
مباشرة.  الحكاية  قلب  فــي  هنا  نحن  حــدث، 
ومنذ املشهد األول يظهر االختاف الحقيقي 
تــنــاول آخر  الفيلم عــن أي  الـــذي يحمله هــذا 
ــو تـــركـــيـــزه على  »الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت«، وهــ ـــ لـ
الرحلة  الــســن«، وأن  كــونــه »مــراهــقــا وصغير 

أجــورهــم  مــن  دفــع %3  حيث يتوجب عليهم 
لنقابة الفنانن، باإلضافة  إلى إتاوة سنوية 
فــرضــهــا رمـــضـــان عــلــى الــعــامــلــن فـــي نفس 
وتــقــدر  للنقابة،  املنتسبن  غــيــر  مــن  الــقــطــاع 
بخمسن ألف ليرة سورية، أي ما يعادل مئة 

دوالر أميركي.
قـــد تــبــدو لــوهــلــة هــــذه األرقــــــام بــســيــطــة، وأن 
ــدره رمــضــان مــقــبــواًل، ولكن  الـــقـــرار الـــذي أصــ
إذا مـــا عــرفــنــا بــــأن املــمــثــلــن الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ــــاج يـــتـــقـــاضـــون 800 لــيــرة  ــــدوبـ فــــي قـــطـــاع الـ
يعادل دوالرا  ما  أي  كل مشهد،  سورية على 
ونــصــف فــقــط، ســـنـــدرك حــجــم املــصــيــبــة الــتــي 
إلــى قطاع  لــجــؤوا  الــذيــن  الفنانن  حلت على 
الـــدوبـــاج كــحــل أخــيــر، فــي ظــل املحسوبيات 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــدرامـــا الــســوريــة. بــل إن 
الشروط الجديدة التي وضعتها النقابة على 
العاملن في قطاع الدوباج ال تبدو منطقية 
لم تقدم شيئا  النقابة  أيضا، خصوصا، وأن 
الــدوبــاج كانت  لــهــؤالء، ألن تسعيرة مشهد 
تــتــراوح بن 200 و300 ليرة ســوريــة، منذ أن 
أنشئت شــركــات الــدوبــاج فــي ســوريــة مطلع 
القرن الحالي، ورغم أن قيمة العملة السورية 
انخفضت بشكل كبير بعد أن اندلعت نيران 
النقابة  أن  إال   ،2011 ســنــة  الــســوريــة  الـــثـــورة 
ــادة أجــــور الــعــامــلــن فـــي هــذا  ــزيـ لـــم تــتــدخــل لـ
القطاع، بل إنها بقيت لوقت طويل، ال تعتبر 
الــعــمــل فــي مــجــال الـــدوبـــاج يــدخــل فــي إطــار 
األعــمــال الــفــنــيــة. وكـــل مــن تكفل بــأمــر حماية 
الــعــامــلــن فـــي قــطــاع الــــدوبــــاج، ووضــــع حــدًا 
أدنى ألجورهم هو تجمع »صوتنا فن«، الذي 
أنشأته مجموعة من املمثلن العاملن بقطاع 
الدوباج بهدف منع استغال املمثلن من قبل 
شركات اإلنتاج، والذي يديره املمثل السوري 

أبــو غزالة. بعد القرار األخير، من قبل  إيــاس 
الــنــقــابــة، قـــام الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن املعنين 
بــاألمــر بــاالعــتــراض على قـــرار الــنــقــابــة، الــذي 
النقابة  وا حملة ضد 

ّ
اعتبروه تعسفيا، وشن

الشخصية على مواقع  من خــال صفحاتهم 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومـــا كـــان مــن النقيب 

زهير رمضان   اال الخروج للدفاع عن نفسه، 
باملستغربة،  وصــفــت  بتصريحات  واإلدالء، 
رّد بــهــا مــن خـــال وســائــل اإلعــــام الرسمية، 
مــفــادهــا أن الــنــقــابــة لــن تــتــوانــى عــن معاقبة 
املــحــتــجــن، ابـــتـــداًء مـــن قـــــرارات الــفــصــل الــتــي 
باتت فعا روتينيا تقوم به النقابة، وانتهاًء 

بالسجن. وذلــك مــا دفــع أبــو غــزالــة لــلــرّد على 
رمــضــان مــن خــال بيان نشره على صفحته 
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، استنكر 
فيه قرارات النقابة وتهديدات رمضان، ودعا 
النقابة للبحث عن مصادر أخــرى لتمأل بها 

خزائنها بداًل من جيوب صغار الكسبة.

ــي والـــعـــاطـــفـــي، فــهــو مـــحـــرك أســاســي  ــدرامــ الــ
بــالــنــســبــة لــلــجــانــبــن: »بــــاركــــر« الــــذي يــرغــب 
فــي إبــهــار »ســتــارك« وإقــنــاعــه أنــه قـــادر على 
»آفــنــجــرز«، و»ســتــارك«  أن يــكــون جـــزءًا مــن الـــ
الذي يسخر من كل شيء ولكنه يهتم بشكل 
يريده  املراهق، وال  ذلك  بأمر  كامل وحقيقي 
الــذي ال يــدرك  استعجال الــدخــول فــي العالم 
قـــســـوتـــه بــــعــــده. ولــــذلــــك فـــإنـــه وراء املــشــاهــد 
الـــذي ال  الــســريــع  املمتعة واملسلية واإليــقــاع 
يــتــوقــف، تــبــقــى تــلــك الــطــبــقــة الــعــاطــفــيــة بن 
»ستارك« و»باركر« حاضرة منذ بداية الفيلم 

حتى نهايته.
ميزة   Homecoming يملك  ذلـــك،  جــانــب  إلـــى 
»شـــريـــر« الــفــيــلــم، فعلى  كـــبـــرى لــهــا عـــاقـــة بــــ
أفــام »مارفيل« وأبطالها، إال  الرغم من قــوة 
أن العيب املتكرر دائما هو افتقادها ألشرار 
يبقون في الذاكرة، األمر هنا مختلف، فهناك 
وتأسيس  الشخصية  بكتابة  مبدئية  عناية 
دوافـــعـــهـــا، وهـــنـــاك قــــوة اســتــثــنــائــيــة تــضــاف 
إلــيــهــا مـــن خــــال أداء املــمــثــل الــكــبــيــر مــايــكــل 
كيتون للدور، هناك شيء من الهيبة والرعب 
الــحــقــيــقــي يــشــعــر بــهــمــا املــتــفــرج عــنــد ظــهــور 

شخصية »أدريان« على الشاشة.
عشر  ــســــادس  الــ الــفــيــلــم  هـــو   Homecoming
لتستمر  املمتد«،  مارفيل  »عــالــم  سلسلة  مــن 
بنجاٍح غير مسبوق في تأسيس هذا العالم 
وزيـــــــادة شــخــصــيــاتــه، وهــــي هــنــا لـــم تضف 
 The لـ  واستثنائيا  بطا خارقا جديدا  فقط 
Avengers )الذين سيبدؤون حربهم في فيلم 
عــام 2018( ولكن أيضا منحت   Infinity War
»الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت« قــبــلــة حـــيـــاة، وأعـــادتـــه 
سيصدر  وقــويــة،  جــديــدة  بسلسلة  للواجهة 

جزؤها الثاني في يوليو/تموز 2019.

نقابة الفنانين السورية تحاصر قطاع الدوبالجسبايدرمان... البطل الخارق مراهقًا
مرّة جديدة يحاول 

نقيب الفنانين السوريين 
زهير رمضان اإلساءة 

لبعض المنتسبين للنقابة. 
المعركة الجديدة مع 

العاملين في مجال 
»الدوبالج«

خليل العلي

لدى  هاجسا  النحيف  والجسم  الــرشــاقــة  شّكل 
ُ
ت

كثير مــن الــنــســاء، وحــتــى الـــرجـــال، وعــلــى الــرغــم 
كيلوغرامات  يملكون  ممن  العديد  محاولة  مــن 
منها  ص 

ّ
التخل العمل على  أجسامهم  في  زائــدة 

عن طريق الحمّية الغذائية أو الرياضة فإن هناك 
نسبة فشل كبيرة في ذلك.

الدهون  إلــى عملية شفط  اليوم،  يتجه بعضهم، 
أو تكسيرها، كذلك ظهرت تقنية جراحة البدانة 
»قــّص املعدة« وتحّولت مع الوقت إلــى ما يشبه 

»املوضة«.
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة ومــــدربــــة الــلــيــاقــة حنن 
هذه  حــول  الــجــديــد«  »العربي  لـ تحدثت  العينن 
الــعــمــلــيــة وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة واإليـــجـــابـــيـــة، تــقــول 
حــنــن الــعــيــنــن: »األشــــخــــاص الـــذيـــن نــوّجــهــهــم 
إلجراء عملية »قّص املعدة« هم األشخاص الذين 
يعانون من سمنة مفرطة، أو أولئك الذين جربوا، 
ملــدة عــام كــامــل، نظاما غــذائــيــا معّينا ومــارســوا 
الــريــاضــة وفــشــلــوا فـــي تــخــفــيــف أوزانــــهــــم، كــذلــك 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم، وهــو 
عبارة عن معدل غير متساٍو بن الطول والوزن، 
هذه املؤشرات يتم من خالها تصنيف الشخص 
الــدرجــة األولـــى، وما  البدانة في  بأنه يعاني من 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن مــشــاكــل صــحــّيــة قــد تـــزول، 

بعد التشخيص والــفــحــوصــات، فــي حــال أجــرى 
الــعــمــلــيــة، مـــثـــل مـــرضـــى الـــســـكـــري والـــضـــغـــط أو 
ارتفاع الدهنيات في الدم، ويجب أن يكون عمره 
ما بن 18 و60 سنة، وأال تكون لديه مشاكل في 

الكلى أو الكبد«.
وأضــافــت اختصاصية الــتــغــذيــة أنـــه بــعــد إجـــراء 
السمن،  يعيشها  دقيقة  مرحلة  هــنــاك  العملية 
وتــمــتــد إلـــى ثــاثــة أشــهــر، بـــدايـــة، مــرحــلــة تــنــاول 
ــاة فـــقـــط، وبـــعـــد ذلــــك الــســوائــل  ـ

ّ
ــف ــل املـــصـ ــوائـ الـــسـ

األكـــل املطحون  إلــى مرحلة  االنــتــقــال  ثــم  املكثفة، 
وبعدها إلــى األكــل املعتاد، على أن يكون خفيفا 

على املعدة.
ــهـــر الـــثـــاثـــة، نـــأتـــي إلــى  بــعــد انـــقـــضـــاء مــــدة األشـ
بــنــوعــيــة صحّية،  ولــكــن  الطبيعي  األكـــل  مــرحــلــة 
مـــحـــدودة، كــي نستطيع املــحــافــظــة عــلــى خــســارة 
الوزن، بسرعة أكبر وكي ال تؤدي الحمية ومراعاة 
األطباق إلى مشاكل هضمّية، وتعسر في وظيفة 

الــجــســم. تــلــفــت الــعــيــنــن إلـــى أن هــنــاك أطــبــاء قد 
يــقــومــون بــقــّص أكــثــر مــن نــصــف املــعــدة، بحسب 
إلــى كمية ونوعية  االنتباه  ما يستدعي  الحالة، 
األكــــــل؛ ألن املـــعـــدة لـــم تــعــد تــتــســع لــنــفــس كمية 
 الطعام التي كان يتناولها »السمن« قبل إجراء 
مع  حالته  متابعة  املــريــض  على  لــذلــك  العملية، 
اختصاصي تغذية إلرشاده إلى الكمية والنوعية 
الازمة له، بعد اطاع االختصاصي على النتائج 
والصور الخاصة بالعملية والنتائج، إضافة إلى 
التي  الــضــارة  املــأكــوالت  الطعام وتــفــادي  نوعية 
تــــؤدي إلـــى تــمــدد املـــعـــدة، مـــرة أخــــرى، وبــالــتــالــي 

زيادة الوزن.
وتؤكد العينن أن الذين يتابعون حمية غذائية 
أفضل  الغذائية، يصبحون  لعاداتهم  ويتنبهون 
حــااًل، من الذين قاموا بإجراء عملية قّص معدة 

واتبعوا نظاما غذائيا سيئا.
كثيرًا  ــز  أركـ فتختم:  الــغــذائــيــة  الحمية  حـــول  أمـــا 
وعلى  الصحيحة  الغذائية  الــعــادات  اتــبــاع  على 
نمط حياة صّحي، ألنها أنسب الوسائل والطرق 
أن خسارة  مــن  الــرغــم  الــــوزن، على  للحفاظ على 
الـــوزن قــد تكون بطيئة فــي الــبــدايــة، ولكن يمكن 
املحافظة على وزن جديد من خال اتباع العادات 
الــتــركــيــز عــلــى وجبة  الــصــحــّيــة السليمة، ومــنــهــا 
الفطور وتناول ثاث وجبات يومّيا مع التركيز 

على الخضار والفواكه وشرب املاء.

حقوق »النهب« محفوظة

يحاول رمضان فرض ضرائب على العاملين في الدوبالج )فيسبوك(

ثالثة أشهر 
لتظهر نتائج 
)Getty( العملية

)Getty /من حفل افتتاح الفيلم في موسكو يونيو الماضي )جينادي آفرمنكو

)Getty /آثار ُمهربة من معبد ديبود في أسوان إلى مدريد )دي أغسطيني

في الوقت الذي يتحدث فيه كثيرون عن جرائم سرقة اآلثار المصرية القديمة، يتجاهل البعض 
ما أقدم عليه حكام مصر من التفريط في تلك اآلثار كأنها ملكية خاصة

اآلثار المصرية

جراحة قّص المعدة والرشاقة

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

متابعةسينما

في أغسطس /آب 2010 
أعلنت حالة الطوارئ في 

جميع مخارج مصر، 
والمطارات، وقد أخطر 

وزير الثقافة األسبق فاروق 
حسني الصحافيين في 

مؤتمر أقامه بعد اإلعالن 
عن حادثة سرقة لوحة 
الخشخاش، من متحف 
محمود خليل بالدقي، 

والتي يُقدر ثمنها بنحو 55 
مليون دوالر وقد تم سجن 
مسؤولين، مما يثير تساؤالت 

كثيرة وشكوكًا حول 
إهمال وتقصير من 

مسؤولين في الحكومة 
المصرية.

لوحة 
الخشخاش
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