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فيروس نيباه... 
جائحة من التضليل على اإلنترنت

ميانمار تحجب »فيسبوك« 
مع تزايد المقاومة لالنقالب

القاهرة ـ العربي الجديد

ــن الــقــبــض على  ــا مـ ــوًمـ ــوالـــي 75 يـ بــعــد حـ
الصحافي املصري حسني علي أحمد كريم 
من منزله في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 
تنكر  املــصــريــة  الــســلــطــات  تــــزال  ال   ،2020
وجـــوده لديها فــي أي مــن أقــســام الشرطة 
أو مقار االحتجاز. تقدمت أسرته بشكوى 
إلى نقابة الصحافيني املصرية بتاريخ 21 
نوفمبر 2020، لكن لم تتحرك النقابة حتى 
اآلن، بحسب األسرة. وحسني ليس وحده، 
بل إنه واحد في كشف يحتوي على أسماء 
عـــشـــرات الــصــحــافــيــني والــصــحــافــيــات في 
هذا  املختلفة،  االحــتــجــاز  ومــقــار  السجون 
 مصيره 

ّ
العام ومنذ سنوات، لكن الفارق أن

ــا، فــي انــتــظــار ظــهــوره في 
ً

ال يــــزال غــامــض
نيابة أمن الدولة كسابقيه.

فــفــي الــخــامــس مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2021، اعتقلت قوات األمن املصرية املصور 
الــصــحــافــي حــمــدي الــزعــيــم، بــعــد اقــتــحــام 
منزله، وظل رهن االختفاء القسري ملدة 12 
يوًما، قبل أن يظهر في نيابة أمــن الدولة 
معه  التحقيق  ويــتــم  الــخــامــس،  بالتجمع 
على ذمــة القضية 955 لسنة 2020 حصر 

أمن دولة عليا.
العليا  الدولة  أمــن  نيابة  الظهور في  لكن 
ال ينهي مأساة االختفاء القسري، فهناك 
مأساة أخرى تتجدد بتدوير الصحافيني 
على ذمة قضايا جديدة، لضمان استمرار 
 على 

ً
حبسهم ألطول فترة ممكنة، تحايل

بعامني  املقدرة  االحتياطي  الحبس  فترة 
ــرًا مــــع الــصــحــافــي  ــيــ ــــدث أخــ ــقـــط. كـــمـــا حـ فـ
املعتقل بسجن  عــبــدالــله،  املــصــري ســيــد 
املــزرعــة، والـــذي يعاني منذ اعتقاله  طــرة 
ــبـــســـه ملـــــا يــــقــــرب مـــــن عــــام  واســـــتـــــمـــــرار حـ
أمنية منزله  قــوة  ونصف، بعدما داهمت 
بمدينة السويس يوم األحد 22 سبتمبر/ 
وأدرج  القبض عليه  وألــقــت  أيــلــول 2019، 
على ذمة القضية 1338 لسنة 2019. وبعد 
دام ملدة 13 شهًرا، جرى استبدال  اعتقال 
الحبس االحتياطى بالتدابير االحترازية 
ــــلء ســبــيــلــه. وفـــي يـــوم 13 نــوفــمــبــر/  وإخـ
الــثــانــي 2020 تـــم تــرحــيــلــه لقسم  تــشــريــن 
عــتــاقــة تــمــهــيــدا إلنـــهـــاء إجــــــــراءات إخـــلء 
ملدة  القسري  للختفاء  ليتعرض  سبيله، 
16 يــوًمــا، قبل أن يظهر مــجــددا على ذمة 
 2020 لــســنــة   1106 بـــرقـــم  أخــــــرى  قــضــيــة 
التحقيقات،  ذمــة  على  يوما   15 ويحبس 
بــاتــهــامــات االنــضــمــام لــجــمــاعــه إرهــابــيــة، 
ويــتــم إيــداعــه ســجــن مــزرعــة طـــرة مــجــدًدا. 
ويعاني في محبسه حالًيا من آالم مزمنة 
بالكلى وأعــصــاب األطـــراف وعــرق النسا، 
إضافة إلى اكتٔياب شديد بات ملزًما له، 
 

ً
البــتــعــاده عــن أبــنــائــه فــتــرة طــويــلــة، فضل

منوعات

إخفائه  فترة  للتعذيب خلل  عن تعرضه 
قسرًيا، حسب أسرته.

هذه املعاناة، تماًما كالتي تعيشها أسرة 
الصحافي املصري عامر عبد املنعم، الذي 
ألقت قوات األمن املصرية القبض عليه من 
منزله في 19 ديسمبر/ كانون األول 2020، 
واختفى قسرًيا، قبل أن يظهر بعد بضعة 
أيــــام بــنــيــابــة أمــــن الـــدولـــة املـــصـــريـــة، الــتــي 

قــررت حبسه 15 يوًما على ذمة التحقيق 
»نــشــر أخــبــار كــاذبــة ومــشــاركــة  التــهــامــه بـــ
جماعة في تحقيق أهدافها«. وعبد املنعم 
عــلــى مــشــارف الــســتــني مــن عــمــره، مريض 
ــتـــرة نـــقـــاهـــة بــعــد  ــان فــــي فـ ــ بـــالـــســـكـــري، وكــ
ــة مــيــاه بــيــضــاء في  ــ عــمــلــيــة جــراحــيــة إلزالـ
كــلــتــا عينيه قــبــل الــقــبــض عــلــيــه مــبــاشــرة، 
وكــــان يــعــمــل لــســنــوات طــويــلــة فــي جــريــدة 

الصحافة  تــرك  لكنه  املــصــريــة«،  »الشعب« 
قبل عدة سنوات.

فــــــي آخــــــــر اســــتــــغــــاثــــة لــــهــــا نـــــشـــــرت عــبــر 
الكاتب  »والــــدي  ابنته  كتبت  »فــيــســبــوك«، 
الــصــحــافــي عــامــر عــبــد املــنــعــم اعــتــقــل وتــم 
تــرحــيــلــه لــســجــن لــيــمــان طـــرة بتهمة نشر 
أخـــبـــار كـــاذبـــة وتـــم الـــعـــرض عــلــى الــنــيــابــة 
وأخذ 15 يوما ثم تم التجديد له 15 يوًما 
إضافية في 3 يناير/كانون الثاني املاضي. 
وقـــد قــمــنــا بــزيــارتــه أخـــيـــًرا، وكــــان والـــدي 
بــحــالــة ســيــئــة ال يــقــدر حــتــى عــلــى الــكــلم، 
حيث إنه يوجد بعنبر مساحته حوالي 50 
مترا مع 39 آخرين، نصفهم من املدخنني، 
علما  التنفسي.  أثــر سلبا على جهازه  ما 
أن والدي مريض سكر واحتمالية إصابته 
ــدا«. وتــابــعــت ابنته  بـــأي عـــدوى كــبــيــرة جــ
»نحن نتخوف على حياته، حيث إن إدارة 
الــســجــن تــرفــض دخــــول أي مـــن املــعــقــمــات 
الصحية وتكدس  رغــم حالته  واملــطــهــرات 
املــعــتــقــلــني فــــي الـــعـــنـــبـــر فــــي ظــــل جــائــحــة 
العدوى. نطالب  انتشار  كورونا وسهولة 
النقيب  رأســهــا  وعــلــى  الصحافيني  نقابة 
ضياء رشوان، بسرعة التدخل لإلفراج عن 
للنائب  والــدي الصحافي مع تقديم بــلغ 
الـــعـــام وإرســــــال مــحــامــي الــنــقــابــة ملتابعة 
ــا، وإبـــــــلغ املــنــظــمــة املــصــريــة  ــابــ قــضــيــة بــ
أبي  لإلفراج عن  للتدخل  اإلنسان  لحقوق 

حفاظا على حياته«.
املــصــريــة ســوالفــة مجدي،  الصحافية  أمــا 
والتحرش  للتعذيب  أخــيــًرا  تعرضت  فقد 
الجنسي فــي سجن الــنــســاء. إذ وثــقــت في 
ــه فــي  ــ ــر جـــلـــســـات تـــجـــديـــد حــبــســهــا، أنـ ــ آخـ
مــســاء يـــوم 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2020 جــــاءت لــزنــزانــتــهــا ثـــلث ســجــانــات 
بتعصيب  وقمن  العنبر،  خــارج  وأخذنها 
ــــى غـــرفـــة كـــان  عــيــنــيــهــا، واصــطــحــبــنــهــا إلـ
اللي  »أنــا  لها:  قــال  فيها شخص مجهول 
ــو ســمــعــتــي كـــلمـــي،  ــن هـــنـــا لــ هـــخـــرجـــك مــ
وعـــايـــزك تــجــاوبــي عــلــى كــل األســئــلــة اللي 
هــســألــهــا لـــيـــك«. وأكـــــدت ســـوالفـــة أنــــه كــان 
يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته 
ــلــــب  بـــــإبـــــلغـــــه بـــــأســـــمـــــاء أشـــــــخـــــــاص وطــ
معلومات عنهم. وعندما رفضت طلباته، 
هددها بعدم رؤيــة ابنها مــرة أخــرى. كما 
أكــــدت ســـوالفـــة أن هـــذا الــشــخــص تــحــرش 
بها. وقالت سوالفة إنه أثناء ترحيلها من 
السجن لحضور الجلسة في اليوم نفسه، 
19 يناير/ كانون الثاني 2021، تم سحلها 
داخــل السجن واالعــتــداء عليها، بداية من 
السجانة  أجبرتها  تفتيشها، حيث  ادعــاء 
عــلــى خــلــع جــمــيــع مــلبــســهــا بــمــا فـــي ذلــك 
امللبس الداخلية، في حني قام أمني شرطة 
التفتيش  غــرفــة  مــن  عــبــر جــرهــا  بسحلها 

حتى عربة الترحيلت. 

ال تزال السلطات تنكر 
وجود حسين علي أحمد 

كريم لديها

مــنــعــت الــحــكــومــة الــعــســكــريــة الــجــديــدة في 
ميانمار الوصول إلى فيسبوك، مع تصاعد 
ــــني، وســـط  ــنــ ــ املــــقــــاومــــة النـــــقـــــلب يــــــوم اإلثــ
دعـــــوات إلــــى الــعــصــيــان املـــدنـــي احــتــجــاًجــا 
املنتخبة  املدنية  بالحكومة  اإلطــاحــة  على 

وزعيمتها أونغ سان سو تشي.
يحظى موقع فيسبوك بشعبية خاصة في 
ميانمار، وقد دأبت الحكومة املخلوعة على 
نــشــر إعــلنــات عــامــة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
إن  اإلنترنت  وقــال مستخدمو  االجتماعي. 
االضــطــراب في املوقع بــدأ في وقــت متأخر 

من ليلة األربعاء.
ــة الــــهــــاتــــف املـــحـــمـــول  ــ ــدمـ ــ وأكـــــــــد مـــــــــزود خـ
تــلــيــنــور مـــيـــانـــمـــار فــــي بــــيــــان، إن مــشــغــلــي 
خدمات الهاتف املحمول ومقدمي خدمات 
من  توجيًها  تلقوا  ميانمار  فــي  اإلنــتــرنــت 
ا. 

ً
مؤقت فيسبوك  لحظر  االتــصــاالت  وزارة 

ــرت تــلــيــنــور مــيــانــمــار، وهـــي جـــزء من  ــ وذكـ
مجموعة تلينور النرويجية، أنها ستمتثل 
لذلك، رغم القلق من أن األمر يمثل انتهاًكا 

لحقوق اإلنسان.
 
ّ
ــبـــوك الــــخــــمــــيــــس، أن ــيـــسـ وأعـــــلـــــن مــــوقــــع فـ
الــســلــطــات فـــي بـــورمـــا فــرضــت قـــيـــودًا على 
بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى 
ــذه 

ّ
الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة فـــي انـــقـــلب نــف

ــنــــني. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم فــيــســبــوك:  اإلثــ

»صــدرت أوامــر ملقدمي خدمات االتصاالت 
ا. نحث 

ً
مؤقت فيسبوك  ميانمار بحظر  في 

ــال حــتــى  ــ ــــصــ الـــســـلـــطـــات عـــلـــى إعـــــــــادة االتــ
يتمكن الــنــاس فــي مــيــانــمــار مــن الــتــواصــل 
مــع عائلتهم وأصــدقــائــهــم والــوصــول إلى 

املعلومات املهمة«.
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  وتـــحـــظـــى مــنــصــة الــ
بشعبية واســعــة فــي بــورمــا، وهــي وسيلة 
كثيرين.  إلــى  بالنسبة  األساسية  االتــصــال 
ــوزارات واإلدارات  ــ ــ الـ وكــثــيــرًا مـــا تــســتــخــدم 

الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.
الحكومية  املنظمة غير  لنتبلوكس،  ووفقًا 
الــتــي تــراقــب انــقــطــاع اإلنــتــرنــت فــي جميع 
 مـــــــزّودي الـــخـــدمـــة في 

ّ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فـــــإن

إلى  الــوصــول  يقّيدون  أو  بــورمــا يحظرون 
فيسبوك والشركتني التابعتني له واتساب 

وإنستغرام.
تويتر  على  تغريدة  فــي  نتبلوكس  وقــالــت 
مــن  اآلن  مـــقـــّيـــدة  فــيــســبــوك  »مـــنـــتـــجـــات   

ّ
إن

قــبــل الــعــديــد مــن مـــــزّودي خــدمــة اإلنــتــرنــت 
ــلــون بــأمــر 

ّ
فـــي بـــورمـــا، حــيــث يــلــتــزم املــشــغ

 شــركــة »أم بي 
ّ
حظر واضـــح«. وأضــافــت أن

اإلنترنت  املـــزّودة لخدمات  الحكومية  تــي« 
فـــرضـــت اإلجـــــــــراءات األكـــثـــر شـــــّدة لتقييد 

الولوج إلى هذه املواقع.
ودعـــــا الـــحـــزب الــســيــاســي الـــــذي أطـــيـــح به 

فـــي انـــقـــلب يـــوم اإلثـــنـــني ونــشــطــاء آخـــرون 
فـــي مـــيـــانـــمـــار، إلــــى حــمــلــة عــصــيــان مــدنــي 
ملــعــارضــة االســتــيــلء عــلــى الــســلــطــة. وجـــاء 
في طليعة هذه الحملة العاملون الطبيون، 
الذين أعلنوا أنهم لن يعملوا في الحكومة 
كبير  باحترام  يحظون  والذين  العسكرية، 
لعملهم خلل جائحة فيروس كورونا التي 
تفرض أعباء شديدة على النظام الصحي 

غير امللئم بشكل خطير في البلد.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

عشرات الصحافيين في السجون ومقار االحتجاز )أرشيف/األناضول(

)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

تــداولــت مــواقــع إلكترونية ووســائــل إعـــلم عربية وصــفــحــات وحــســابــات على 
مواقع التواصل االجتماعي، منذ يوم السبت 30 يناير/ كانون الثاني املاضي، 
ادعــــاءات بظهور فــيــروس جديد فــي الــصــنّي ُيــدعــى نيباه، وأحــاطــوه بهالة من 
»ذا  صحيفة  إلــى  خبر  بنسب  الضجة  وبـــدأت  والتضليل.  والعنصرية  الــرعــب 
غارديان« البريطانية يحذر من تفشي فيروس في الصني تصل معدالت وفاة 
املصابني به إلى 75 في املائة، ما يعني أن انتشاره قد يتحول إلى جائحة أخطر 
الكاذبة »مسبار« من  من كــورونــا. وتحقق موقع مكافحة اإلشــاعــات واألخــبــار 
 جزءًا منه مضلل وينطوي على إثارة. ففيروس نيباه 

ّ
تفاصيل االدعاء، ووجد أن

ليس جديدًا ولم يتم اكتشافه أخيرًا، بل ُعرف ألول مرة عام 1999 أثناء تفشي 
العاملية. ونشرت صحيفة  الخنازير، بحسب منظمة الصحة  املــرض بني مربي 
»ذا غارديان« البريطانية التقرير بالفعل، لكن أخصائية البيولوجيا الجزيئية 
والعلوم السرطانية والباحثة في املركز الوطني لألبحاث العلمية في تولوز في 
فرنسا، أصالة ملع، غّردت بأن »هدف املقال هو إلقاء الضوء على غياب األبحاث 
وتــكــرار األخــطــاء التي ارتكبناها ســابــقــًا«. وأوضــحــت أن الــهــدف مــن وراء نشر 
التقرير هو »أن نستبق أي جائحة مقبلة، ولم يتحدث املقال مطلقًا عن جائحة 

حالية كما حّرفت معظم األخبار األمر«. 
ــارت أغــلــب الــشــائــعــات إلــى أن الــفــيــروس صيني، مــا أثـــار غضبًا وعــبــارات  وأشــ
عنصرية تجاه الصني، ووصمها بأنها مصدر متكرر للفيروسات، لكن التقارير 

تشير إلى أن نيباه تفشى في املاضي في الهند وبنغلدش. 
اكتشاف بؤر  بالفيروس في بنغلدش منذ عام 2001، ويتم  وظهرت إصابات 
لتفشيه بشكل دوري في منطقة شرق الهند، وفق تقرير نشرته منظمة الصحة 
العاملية عن الفيروس عام 2018. وتعد آسيا بؤرة للكثير من األمــراض املعدية 
املناطق االستوائية، وما  الحيوي في  التنوع  الناشئة لعدة أسباب، من بينها 

ينشأ عنه من مسببات األمراض.

صحافيو مصر... إخفاء وتعذيب ومحاكمات عسكرية

أخبار

في  ظهورهم  قبل  بعضهم  يعيشه  الذي  القسري  االختفاء  يقع  المصريين،  الصحافيين  تحاصر  التي  المرعبة  السيناريوهات  ضمن 
نيابات وضّمهم لقضايا، عدا عن التعذيب والمحاكمات العسكرية
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 نُِشرت ما ال يقل عن 885 ألفا 
و262 تدوينة صوتية )بودكاست( 

جديدة على اإلنترنت عام 2020، 
أي نحو ثالثة أضعاف ما نُِشر في 

العام السابق )318 ألفا و517(، 
وفًقا لشركة »تشارتبل« التي الحظت 

أن نصف التدوينات بلغة غير 
اإلنكليزية.

قضت محكمة روسية بسجن 
الصحافي سيرغي سميرنوف 

25 يومًا بعدما أدانته بـ»االنتهاك 
المتكرر لقانون االحتجاجات«، 

إلعادة نشره تغريدة فكاهية 
تضمنت مكان وموعد الدعوة 

الحتجاج متضامن مع المعارض 
أليكسي نافالني. 

 حظر الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي ثالث قنوات 

تلفزيونية، هي »112 أوكراينا« 
و»زيك تي في« و»نيوسن« 

المصنفة على أنها موالية لروسيا، 
بهدف »محاربة نفوذ الكرملين في 

البالد«، في قرار لقي إدانة روسية 
وترحيبًا أميركيًا.

 توصلت الفيدرالية المغربية 
لناشري الصحف إلى اتفاق مع 

الحكومة، يقضي بمواصلة صرف 
رواتب العاملين في المؤسسات 
الصحافية كاملة لألشهر الثالثة 

المقبلة، ضمن مقتضيات الدعم 
االستثنائي المرتبط بمواجهة 

تداعيات جائحة كورونا.



الجسر »سينتهي  بإنشاء  أنــه  الجديدة« إلى 
املنظر الجمالي ألعظم منطقة تراثية في مصر 
الــجــديــدة، وكـــل الــبــنــايــات فــي )صـــاح الــديــن( 
في  »الحفر  أن  الكوبري«، مضيفة  سيغطيها 
ــوار بــنــايــات قــديــمــة، مــثــل بــنــايــات )صـــاح  جــ
الــديــن(، مــرعــب جـــدًا، والــخــوف اآلن مــن تكرار 

تجربة الزمالك وانهيار إحدى البنايات«.
وشــــددت املـــبـــادرة عــلــى أن املـــشـــروع »سيقتل 
ــدائـــق كــلــهــا املـــــوجـــــودة«، وهــو  الــــشــــارع والـــحـ

الــجــديــدة«. وتساءلت  »كــابــوس لسكان مصر 
ــنــــاك أي احـــتـــيـــاج  ــل فـــعـــا هــ ــ فــــي بـــيـــانـــهـــا »هــ
لكوبري هنا، أم أن الهدف أصبح تنفيذ عدد 
حاجة  لتحقيق  السنة  في  الكباري  من  معني 

معينة ال نفهمها كسكان؟«.
املصري  واملــهــنــدس  السياسي  الناشط  وقـــال 
والطرق  »الكباري  إن  ممدوح حمزة  املعروف 
املــفــتــوحــة وإلــغــاء الــحــدائــق وإعــــدام األشــجــار 
تـــشـــويـــه مــتــعــمــد لـــلـــقـــاهـــرة بــعــقــلــيــة مــريــضــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثار قرار الحكومة املصرية بإنشاء 
جسر )كوبري( جديد يمر بكنيسة 
الجديدة، قلق  في مصر  تاريخية، 
رأوا  الذين  املنطقة  وسكان  بالتراث  املهتمني 

في املشروع تشويهًا لطابعها التاريخي.
ــول الــجــســر الــجــديــد املـــزمـــع إقــامــتــه  ــراوح طــ يــ
مــا بــني 2 و3 كــيــلــومــتــرات، ويــبــدأ مــن »مــيــدان 
ــدان صـــاح  ــ ــيـ ــ »مـ ـــ ــ ــلــــيــــة«، مـــــــــرورًا بـ ــيــ اإلســــمــــاعــ
ــيــــك« و»شــــــــارع  ــلــ ــازيــ ــبــ ــة الــ ــســ ــيــ ــنــ ــديــــن« و»كــ الــ

األهرام«، وصواًل إلى »نادي هليوبوليس«.
ــادرة تــــــراث مـــصـــر الـــجـــديـــدة«  ــ ــبـ ــ ــفــــت »مـ ووصــ
»الـــكـــارثـــيـــة«. وقــالــت  خــطــة إنـــشـــاء الـــجـــســـر بــــ
املـــبـــادرة، فــي بــيــان، إنـــه »مـــن املــؤكــد أن هناك 
الكوبري«، موضحة  حلواًل أخرى كثيرة غير 
أن املــتــرو أزيــل مــن »شـــارع صــاح الــديــن«، ما 
وفر مساحة خالية يمكن استغالها عبر منع 
األرض،  وإنشاء كراجات تحت  ركن السيارات 
ــام 2013. كـــــمـــــا  ــ ــو مـــقـــتـــرح قـــدمـــتـــه مـــنـــذ عــ ــ وهــ
اقـــــتـــــرحـــــت مــــنــــع مــــــواقــــــف املــــيــــكــــروبــــاصــــات 
ــال املـــخـــالـــفـــة الــتــي  ــحــ ــيـــة، وغـــلـــق املــ الـــعـــشـــوائـ
تسبب االزدحــام. ولفتت »مبادرة تراث مصر 

الدراسة تقدم فهمًا 
لكيفية معاملة المصريين 

القدماء لموتاهم

هل أصبح الهدف تشييد 
عدد من الجسور سنويًا 
من دون الحاجة إليها؟

نالت أعمال »نتفليكس«
22 ترشيحًا ما يعكس ثقلها 

المتنامي 

2223
منوعات

هــو استسام لضياع  السكوت  مــشــوهــة، وإن 
القاهرة واملـــدن الكبرى بــل ومــصــر«. وأضــاف 
يكفي. كيف  الــكــام  يعد  »لــم  »فيسبوك«:  عبر 
ســنــقــاوم غــبــاء وخــيــانــة الــتــخــطــيــط فـــي إزالـــة 
ومـــا  ــبــــاري  ــكــ الــ ــار وزرع  ــ ــجــ ــ واألشــ ــدائــــق  الــــحــ
أو  إرادة  لــــه  شــعــبــًا  نـــكـــون  أن  إمـــــا  تـــحـــتـــهـــا؟ 
نـــكـــون عــبــيــدًا يــســاقــون بــالــعــصــا مـــن أجــانــب 
يفرضون خطة إزالة وطن«. وأكد أن »الكباري 
ليست الــهــدف، الــهــدف هــو رغــبــة مريضة في 

تشويه القاهرة. الكباري هي وسيلة التشويه 
وفي الوقت نفسه أرباح هائلة حرام في بطن 

املقاولني املقربني«.
ــال عـــضـــو مــجــلــس الــــنــــواب ووكــــيــــل لــجــنــة  ــ وقــ
اإلسكان في البرملان املصري، املهندس طارق 
شــكــري، إنــه بـــدأ، منذ األربــعــاء، اتــصــاالتــه مع 
»املسؤولني في الجهات واملستويات املختلفة 
واملختصني بإنشاء مشروع الكوبري الجديد 
فــي املنطقة األثــريــة فــي مصر الــجــديــدة، بعد 

اعتراض ورفض أهالي املنطقة«.
وأشــــار شــكــري فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، إلــى 
املــروريــة تسهل حركة  أن »الكباري واملــحــاور 
املرور، لكن دائمًا القرار في تقديري الشخصي 
هو توازن بني االحتياج الحقيقي لبناء كوبري 
جــديــد فــي املــنــطــقــة األثـــريـــة ومــــدى االخــتــنــاق 
الــذي ينتج عنه انزعاج قاطني هذه  املــروري 
»موقفي  وأضـــاف:  شكلها«.  وتغيير  املنطقة 
هو التضامن الكامل مع مطالب سكان مصر 
ــارع  الــجــديــدة وقــاطــنــي )صــــاح الـــديـــن( و)شــ
األهـــــرام( بــعــدم االقــتــنــاع بــمــشــروع الــكــوبــري، 
وال بد من الحفاظ على هذه املنطقة التراثية 

والتاريخية الفريدة من نوعها«.
امليرغني(  )شـــارع  مــن  »املنطقة  أن  ولــفــت إلــى 
حــتــى )كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك( طـــورت مـــنـــذ أقــل 
مـــن ســنــة وال تــعــانــي مـــن أي اخــتــنــاقــات وال 
ــّور، وال بــد مــن املحافظة  ـ

ُ
مبرر لهدم كــل مــا ط

األثرية  املنطقة  قاطني  لرغبات  واالستجابة 
فــي مــصــر الــجــديــدة«. وأضـــاف: »أنـــا مهندس 
ورؤيـــتـــي أن مــشــروع الــكــوبــري لــو وضـــع في 
مــيــزان تحقيق الــفــائــدة املــرجــوة أمـــام الضرر 

املحقق فهو ليس في الصالح العام«.
وكشف عضو مجلس النواب عن دائرة مصر 
أنه  السنباطي  نصر عمرو  ومدينة  الجديدة 
إلـــى مــســؤولــي املحافظة  تــقــدم بطلب رســمــي 
وقال  الكوبري.  بناء  مخطط  عن  لاستفسار 
فــي بــيــان: »كــونــي مــن أبــنــاء مــصــر الــجــديــدة، 
ــلـــم تــمــامــًا مــــدى أهــمــيــة هــــذا املـــكـــان أثــريــًا  أعـ
ــا يــمــثــلــه ألهـــلـــي من  وجــمــالــيــًا وتــاريــخــيــًا ومــ
سكان مصر الجديدة«. وأضاف »أود التأكيد 
الشأن،  هــذا  فــي  الواضحة  على وجهة نظري 
وتتمثل في أن مرور الكوبري في منطقة أثرية 
قرب )كنيسة البازيليك( يمثل ضررًا حضاريًا 
كــبــيــرًا عــلــى املــنــطــقــة«. و»كــنــيــســة الــبــازيــلــيــك« 
أو »كنيسة الــبــارون« أو »كــاتــدرائــيــة الــعــذراء 
ــريــــم« املـــشـــتـــركـــة فــــي مـــصـــر الــــجــــديــــدة، هــي  مــ
إدوارد  الـــبـــارون  أنــشــأهــا  كاثوليكية  كنيسة 
إمـــبـــان قـــرب قـــصـــره فـــي حـــي مــصــر الــجــديــدة 
الذي أسسه، ويعتقد أنه ربط بينهما عبر نفق 
خـــاص. وبــنــاء على طلب مــن الــبــارون إمــبــان، 
من  قصره  مــع  لتتماشى  الكنيسة  بناء  تقرر 
ماله الخاص وبعيدًا عن شركة »واحات مصر 
الجديدة« في ذلك الوقت. صّمم وبنى الكنيسة 
عام  مارسيل  أليكساندر  الفرنسي  املعماري 
الـــطـــراز  رســـومـــاتـــهـــا عـــلـــى  ــعــــت  ووضــ  ،1910
وتعتبر صورة مصغرة  البيزنطي،  املعماري 

عن كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول.
أقيمت مراسم وضع حجر األساس عام 1911، 
بـــحـــضـــور مــلــكــة بــلــجــيــكــا وبـــعـــض األســـاقـــفـــة 
واألمراء واألميرات والسفراء األجانب، وداخل 
ــة وبـــعـــض  ــــت الــــحــــجــ ــعـ ــ ــــاس وضـ ــر األســ ــ ــجــ ــ حــ
الــعــمــات املــصــريــة واألجــنــبــيــة. وبــحــلــول عــام 
1913، اكتملت أعمال البناء وتدشني الكنيسة 

وتكريسها على اسم مريم العذراء.
وكــــلــــمــــة »بـــــازيـــــلـــــيـــــك« مـــــن أصــــــــل يــــونــــانــــي، 
مـــعـــنـــاهـــا »مـــلـــكـــي الـــحـــكـــمـــة«، وكــــانــــت تــطــلــق 
عــنــد الـــيـــونـــان عــلــى الـــقـــصـــور املــلــكــيــة، وكـــان 
ــة أو  ــدالــ ــعــ ــلــ ــزًا لــ ــ ــركــ ــ ــــك« مــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــازيـ ــ ــبـ ــ مـــبـــنـــى »الـ
الــحــكــمــة. الحــقــًا شــيــدت الــكــنــائــس فــي أوروبـــا 
أما  بالشكل نفسه، فكانت تسمى »بازيليك«، 
في الوقت الحاضر فا تطلق إال على الكنائس 
التي لها أهمية كبرى، مثل »بازيليكا القديس 

بطرس« في الفاتيكان ومدن أخرى.

إبراهيم علي

قبل أيــام، أعلنت إحدى املنصات اإللكترونية 
عــن فـــوز مسلسل »الــعــمــيــد«، كــتــابــة وإخــــراج 
بـــاســـم الــســلــكــا، بــجــائــزة أفـــضـــل عــمــل درامــــي 
لسنة 2020، في الوقت الذي لم تعد تجد فيه 
الفعاليات وحفات الجوائز السنوية لألعمال 
والــســبــب هو  الــخــريــطــة،  عــلــى  مكانها  الفنية 

انتشار فيروس كورونا.
تــشــكــل الـــجـــوائـــز الــفــنــيــة فـــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي هاجسًا لدى منظمي أو مؤسسي هذا 
الــنــوع مــن الــفــعــالــيــات. ودرجـــت فــي السنوات 
ــيــــرة مــــحــــاوالت لــتــعــزيــز هــــذا الـــنـــوع من  األخــ
ــنـــون الـــغـــنـــاء أو  ــتـــي تــتــخــذ مــــن فـ األنـــشـــطـــة الـ
الــضــوء، تمامًا  إلـــى  لــلــخــروج  مــبــّررًا  التمثيل 
كما هو حال جائزة »موركس دور« اللبنانية، 
التي طوت عامها العشرين وغابت في 2020 

بسبب كورونا.
وعــلــى الــرغــم مــمــا تــثــيــره »مــوركــس دور« من 
توزيع  أحقية  أو  املعايير  واســـع، حــول  جــدل 
يكلف  لــم  الــســنــوي،  ي 

ّ
الفن والتقييم  الــجــوائــز 

املصري،  التحنيط  في  اكتشافًا جديدًا  تقدم 
املــصــريــني  مــعــامــلــة  لكيفية  فهمنا  ســيــوســع 

القدماء ملوتاهم.
»نظرًا إلى أن علماء اآلثار ال يزالون يبحثون 
عــن الــغــرض مــن الــــدرع فــي الــتــحــنــيــط، توفر 
هـــذه الـــدراســـة ثـــروة مــن الــبــيــانــات الــجــديــدة. 
نــعــتــقــد أن الــــدراســــات اإلشــعــاعــيــة الــســابــقــة 
للجثث املحنطة في متاحف أخرى، قد تكون 
أخــطــأت فــي التعرف إلــى درع الــراتــنــغ داخــل 
األغلفة، وأن العديد منها قد يكون مصنوعًا 

من الطني«، كما توضح كارين سوادا.
لن تقوم هذه الدراسة فقط بإباغ الدراسات 
املــحــنــطــني،  لـــألفـــراد  املستقبلية  اإلشــعــاعــيــة 
ولـــكـــنـــهـــا تــتــطــلــب إعــــــــادة فـــحـــص تــحــلــيــات 
التصوير املقطعي للجثث املحنطة السابقة.

امــرأة  أنــه  املالك، على  التابوت  ويحدد نقش 
تحمل اسم مروح Meruah. وعلى الرغم من أن 
الشخص املحنط خضع إلى فحص التصوير 
املقطعي في عام 1999، إال أن املؤلفني أعادوا 
مــســح الــجــســم لــلــدراســة الــحــالــيــة باستخدام 

تقنية محدثة.
ــم مــــن أن فـــحـــوصـــات الـــجـــســـم لــم  ــرغــ عـــلـــى الــ
الخارجية  التناسلية  األعــضــاء  عــن  تكشف 
لــلــجــثــة املـــحـــنـــطـــة، إذ تـــمـــت إزالـــــــة األعـــضـــاء 
التحنيط،  عملية  أثناء  الداخلية  التناسلية 

محمد الحداد

عــثــر بـــاحـــثـــون عــلــى درع طــيــنــي نـــــادر بعد 
في  العشرين  لــألســرة  تعود  مومياء  تحليل 
مصر القديمة، وفقًا لدراسة جديدة في مجلة 
جــامــعــة  فـــي  بـــاحـــثـــون  ــا  أعـــدهـ  ،PLOS ONE
مـــاكـــواري األســتــرالــيــة. ويعتقد املــؤلــفــون أن 
اكتشاف الدرع الطيني لجسد امرأة محنطة 
ــة جــديــدة  ــافـ ــل أغــلــفــة الــنــســيــج، هـــو إضـ ــ داخـ

لفهمنا للتحنيط في مصر القديمة.
الــدراســات التي أجريت على الجثث  أشــارت 
املــحــنــطــة، مـــن أواخـــــر املــمــلــكــة الــحــديــثــة إلــى 
قبل   945-1294( والعشرين  الحادية  األســرة 
املياد( في بعض األحيان، إلى وجود قشرة 
صلبة من الراتنغ تحمي الجسم داخل أغلفة، 
في  امللكية  لــلــمــومــيــاوات  بالنسبة  وخــاصــة 
تلك الفترة.  من هنا، اكتشف الباحثون درعًا 
طينيًا نادرًا يغطي مومياء بالغة في متحف 
»تــشــاو تــشــاك ويــنــغ« Chau Chak Wing في 
ســيــدنــي. يــرجــع تـــاريـــخ الــتــابــوت إلـــى قــرابــة 
العام 1000 قبل املياد. باستخدام التصوير 
املقطعي لــألســنــان والــهــيــكــل الــعــظــمــي، حــدد 
كــان شخًصا  املحنط  الشخص  أن  املــؤلــفــون 

ا، يراوح عمره بني 26 و35 عامًا.
ً
بالغ

بدأت املومياء رحلتها من مصر إلى سيدني 
الـــســـيـــر تــشــارلــز  فــــي عـــــام 1857، حــــني عـــــاد 
نيكولسون من رحلته من مصر التي اشترى 
فيها باإلضافة إلى املومياء التابوت املغطى 
بالطني، ولوح املومياء، كمجموعة تبرع بها 

إلى جامعة سيدني في عام 1860.
تقول كارين سوادا، الباحثة املتخصصة في 
اآلثار املصرية القديمة في جامعة ماكواري، 
والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن الدراسة 

االستعانة  أنفسهم  الــجــائــزة  عــلــى  الــقــائــمــون 
بـــاملـــواقـــع أو املـــنـــّصـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، إلبــقــاء 
التقليد السنوي فعااًل، كما فعل بعض منظّمي 
أو مؤسسات الجوائز الفنية. وهذا ما يؤكد أن 
الهدف من وراء كل هــذه الجوائز هو األربــاح 
التي كان يحققها هؤالء املنظمون عن طريق 
اإلعـــانـــات والــرعــايــة الــتــجــاريــة، الــتــي تفرض 
النتائج  قــلــب  ــال، وأحــيــانــًا  املــ بــســاح  نفسها 
وفـــق املــصــالــح الــتــي تــربــط أصــحــاب الــجــائــزة 

باملؤسسات التجارية الداعمة للمهرجان.
ــاف«، الـــتـــي بـــدأت  ــيــ ــزة »بــ ــائـ ــابـــت أيـــضـــًا جـ وغـ
بــمــنــافــســة شقيقتها »مــوركــس  قــبــل ســـنـــوات 
اعــتــمــدت على  نــفــســهــا، فيما  لــألســبــاب  دور« 
حـــفـــل ســـنـــوي يـــقـــام فــــي دبــــــي، ويـــحـــمـــل اســـم 
الثاني  تشرين  )نوفمبر/  »ضيافة«  مهرجان 
2020(. ووزعــت مجموعة جوائز ال بــأس بها 
النشاط  ذوي  من  ومعظمهم  املشاركني،  على 
التي  الــخــيــريــة،  الــتــجــاري والعملي واألعــمــال 

تفضل الضوء كهدف للشهرة.
فـــي الـــقـــاهـــرة، لـــم تــغــب الــفــعــالــيــات الــخــاصــة 
بالجوائز، كما هو الحال في بيروت، إذ أقيمت 
موعدها  فــي  السينمائية  املهرجانات  معظم 
املــحــدد، وخــرجــت بــعــض الــجــوائــز ألعــمــال لم 
تــثــر االهـــتـــمـــام فـــي ظـــل تــغــلــيــب »الـــهـــوامـــش« 
ــاء طــيــلــة أيــــام املـــهـــرجـــان. هــذا  ــ ــــروض األزيــ وعـ
ــف بــعــض املـــواقـــع الصحافية 

ُّ
إلـــى جــانــب تــلــق

واملمثلني،  الفنانني  تصريحات  من  مجموعة 
مــن على الــســجــادة الــحــمــراء، وبثها ملــزيــد من 
الــجــدل حــول مشاركة هــؤالء فــي املهرجانات، 
وآرائــهــم الــخــاصــة فــي مــواضــيــع مثل كــورونــا 

واألزياء وغيرها.
املغرب العربي حاله كما بيروت أيضًا، أقيمت 
بعض الفعاليات الخاصة على املواقع البديلة، 

وتــــبــــادل الـــفـــنـــانـــون والـــصـــحـــافـــة املــعــلــومــات 
ــزيـــن فــي  ــائـ ــفـ ــــول املـــرشـــحـــني والـ والـــنـــتـــائـــج حـ
استفتاءات جرى اإلعان عنها عبر تطبيقات 
الــتــواصــل اإللــكــتــرونــيــة، كمهرجان  وشــبــكــات 
الفيلم القصير والشريط الوثائقي في الرباط، 
 جــيــدًا 

ً
الــــذي أقــيــم إلــكــتــرونــيــًا، وشــهــد تــفــاعــا

لجهة االلــتــزام بــاألعــمــال، واخــتــيــار مجموعة 
مـــن االخــتــصــاصــيــني فـــي مـــجـــاالت الــســيــنــمــا 

والدراما والصحافة.
هكذا، تفقد الجوائز جزءًا من أهميتها بسبب 
ــا فـــي مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة.  جــائــحــة كـــورونـ
اتجاهات كثيرة ستتغير قريبًا  أن  والواضح 

ــذا الـــنـــوع مـــن األنــشــطــة الــفــنــيــة  بعد  لــجــهــة هـ
تــراجــع الــفــيــروس املــتــوقــع خـــال عـــام، لتبقى 
أســئــلــة كــثــيــرة تـــدور فــي فــضــاء يتغير كثيرًا، 
ــال الفنية  ــمـ أمــــام تـــراجـــع واضــــح إلنـــتـــاج األعـ
التي تستحق الدخول في مثل هذا النوع من 

املسابقات، والفوز بالجائزة.

فإن الخصائص الجنسية الثانوية العظمية 
)عظام الورك والفك والجمجمة(، تشير بقوة 

إلى أن الشخص املحنط كان أنثى.
التحليل،  فــي  املستخدمة  التقنيات  حـــددت 
مثل التأريخ بالكربون املشع لعينات النسيج 
الجثة تعود  أن  الــكــتــان،  أغلفة  املــأخــوذة مــن 
إلى الفترة بني 1200 و1113 قبل املياد، في 
أواخــــر عــصــر الـــدولـــة الــحــديــثــة. وهــــذا يعني 
الــتــابــوت، مــا يشير إلى  أقـــدم مــن  أن الجسد 
عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  املحليني  التجار  أن 
وضعوا جثة ال عاقة لها بالتابوت لبيعها 

كمجموعة كاملة.
ــطــــني، فـــقـــد أظـــهـــرت  أمـــــا عــــن طــبــيــعــة درع الــ
تــحــالــيــل قــشــرة الـــطـــني، الــتــي تــغــلــف الجسم 
الكتان،  مــن  بطبقات  مغطاة  وهــي  بالكامل، 
التحنيط  أنها وضعت بعد وقــت قصير من 
الجسم وضم  إعـــادة توحيد  بــهــدف  ــي،  األولــ
أجزائه، بعدما حدث تلف نسبي في الجسم 

بعد فترة قصيرة من التحنيط.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى غــرضــه الــتــرمــيــمــي الــعــمــلــي، 
يــشــيــر املـــؤلـــفـــون إلــــى أن درع الـــطـــني أعــطــى 
أولــــئــــك الــــذيــــن يــعــتــنــون بـــاملـــتـــوفـــى الــفــرصــة 
ملــحــاكــاة املــمــارســات الــجــنــائــزيــة الــتــي كانت 
واملتمثلة  وقتها،  املصرية  النخبة  تمارسها 
مستوردة  راتنغية  بقشرة  الجسم  طــاء  فــي 
باهظة الثمن، لكن هــذه املــرة بــمــواد أرخــص 

ومتاحة محليًا.
على الرغم من أن استخدام درع الطني لم يتم 
توثيقه مسبقًا في األدبيات املصرية القديمة، 
إال أن املــؤلــفــني الحــظــوا أنــه ليس مــن املمكن 
حــتــى اآلن تــحــديــد مـــدى تـــكـــرار هـــذا الــعــاج 
ــــر  لـــلـــمـــومـــيـــاوات مــــن غـــيـــر الــنــخــبــة فــــي أواخـ

اململكة الحديثة ملصر القديمة.

حفالت توزيع الجوائز إلى العالم االفتراضيمومياوات مصرية بدروع من طين
لم تأخذ الجوائز 

التقييمية لألعمال الفنية 
مكانها في الضوء 

منذ عام، والسبب هو 
فيروس كورونا الذي 

ألغى معظم الفعاليات 
الخاصة بالجوائز

لجوائز  الترشيحات  قائمة  »مانك«  فيلم  تصدر 
»غــولــدن غــلــوب«، يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، والــتــي 
اتسمت هذا العام بحضور نسائي قوي وعكست 

»نتفليكس« في القطاع. الثقل املتنامي لـ
ويغوص »مانك«، وهو فيلم باألبيض واألسود 
ديفيد  املــخــرج  وتــوقــيــع  »نتفليكس«  إنــتــاج  مــن 
فينشر، في العصر الذهبي لهوليوود من خال 
متابعة كاتب السيناريو هيرمان ج. مانكيفيتز، 
الذي يؤدي دوره غاري أولدمان، وإنجاز أورسن 
ويلز فيلم »سيتيزن كاين« الشهير. ونال العمل 
ستة ترشيحات متقدمًا على فيلم آخر من إنتاج 
شيكاغو  ذي  أوف  تــرايــل  »ذي  هــو  »نتفليكس« 
سفن« ألرون سوركني، الذي احتل املرتبة الثانية 

مع خمسة ترشيحات.
وتشكل ترشيحات »غولدن غلوب« تقليديًا نقطة 
ــم الـــجـــوائـــز فــــي هـــولـــيـــوود الــتــي  االنــــطــــاق ملـــوسـ
بسبب  كبيرة  بدرجة  فيها  اإلنتاج  لت عجلة 

ّ
تعط

األزمــــة الــصــحــيــة. وصــــّب غــيــاب األســـمـــاء الكبيرة 
هــذا الــعــام، كما كــان متوقعا، فــي مصلحة األفــام 
املنتجة من منصات البث التدفقي التي كانت من 
أبرز املستفيدين من تدابير الحجر املنزلي. ونالت 
في  ترشيحا،   22 املجموع  في  »نتفليكس«  أعمال 
مقابل 17 العام املاضي. وتلتها منافستها »أمازون 
برايم« مع سبعة ترشيحات، بينها ثاثة لفيلمي 
و»بــــورات سابسيكوينت  مــيــامــي«  إن  نــايــت  »وان 

موفي فيلم«. كذلك احتل فيلم »ذا فاذر«، املقتبس 
ــر مــع  ــلــ ــن مـــســـرحـــيـــة لـــلـــفـــرنـــســـي فــــلــــوريــــان زيــ ــ مـ
جاو  لكلويه  و»نــومــادالنــد«  هوبكينز،  أنــتــونــي 
فينيل،  إليــمــرالــد  وومــــان«  يــونــغ  و»بروميسينغ 
املــرتــبــة الــثــالــثــة مـــع أربـــعـــة تــرشــيــحــات. وتــمــايــز 
نسوي  فيلم  وهــو  ــن«،  وومــ يــونــغ  »بروميسينغ 
تـــدور أحـــداثـــه عــلــى خلفية حــركــة »مـــي تـــو«، مع 
ترشيحات في فئات أفضل فيلم درامــي وأفضل 
لكاري  ممثلة  وأفــضــل  وأفــضــل سيناريو  مخرج 
ــرة مـــع فــرانــســس  ــيـ مــولــيــغــان. وســتــتــنــافــس األخـ
مــاكــدورمــانــد عــن »نــومــادالنــد« وفــايــوال ديفيس 
عن »ما رينيز باك باتم«. وُرشح املمثل تشادويك 
بوزمان، الذي توفي في الصيف املاضي، بعدما 
ذاع صيته عامليا بفضل دوره في »باك بانتر«، 
للفوز بجائزة أفضل ممثل، بفضل أدائه في »ما 
رينيز باك باتم«، الذي تدور أحداثه في شيكاغو 
قائمة  وضــمــت  العشرين.  الــقــرن  عشرينيات  فــي 

املرشحني لهذه الجائزة اسمني من العيار الثقيل 
وهما أنتوني هوبكينز وغاري أولدمان، إضافة 
إلى املمثل الفرنسي طاهر رحيم والبريطاني ريز 
أحمد. في العام املاضي، واجهت جوائز »غولدن 
غلوب«، التي يختار الفائزين بها 90 عضوًا في 
رابطة الصحافة األجنبية في هوليوود، انتقادات 
الترشيحات  فــي  النساء  تجاهلها  بسبب  قــويــة 
عن فئة »أفضل مخرج« لألفام السينمائية. غير 
أن املخرجات كلويه جاو وإيمرالد فينل وريجينا 
اآليــة هذا  إن ميامي«( عكسن  نايت  )»وان  كينغ 
وترجيحهن  الــفــئــة  هـــذه  فــي  بترشيحهن  الــعــام 
تاليا كفة النساء، بمنافسة مع املخرَجني ديفيد 
الثامنة  الـــدورة  وآرون ســوركــني. وحــتــى  فينشر 
والــســبــعــني مـــن هــــذه الـــجـــوائـــز، نــجــحــت خمس 
مخرجات فقط في حجز موقع لهن في املنافسة 
على هذه الفئة البارزة. وتستحوذ جوائز »غولدن 
السينما  أوســـاط  فــي  كبير  اهتمام  غــلــوب« على 
األميركية، إذ تشّكل مؤشرًا رئيسيًا لألفام التي 
األوسكار ولهوية  للفوز بجوائز  تحظى بفرص 
وفي  عليها.  يحصلوا  أن  يتوقع  الــذيــن  املمثلني 
قــائــمــة الــتــرشــيــحــات الــطــويــلــة لــجــوائــز »غــولــدن 
غلوب« على صعيد األعمال التلفزيونية، هيمنت 
مقابل  فــي  تــرشــيــحــا   20 مــع  أيــضــا  »نتفليكس« 

سبعة ملنافستها »إتش بي أو«.
)فرانس برس(

جسر جديد يهّدد المعلم التاريخي

)Sky-High( من حفل موركس دور في دورة سابقة

يغوص فيلم 
»مانك« للمخرج 
ديفد فينشر في 
العصر الذهبي 
لهوليوود )ألبرتو 
)Getty /رودريغز

)Getty( تتطلب الدراسة إعادة فحص تحليالت التصوير المقطعي السابقة

قطع أشجار معمرة وحفريات في منطقة هليوبوليس التاريخية )محمد الشاهد/فرانس برس(

العامة وباتت  التي أكلت حدائقهم  بين سكان مصر الجديدة جراء الجسور  إحباط واستياء 
تهدد اآلن معلمًا تاريخيًا هو »كنيسة البازيليك« التي شيدت عام 1910

كنيسة البازيليك

ترشيحات »غولدن غلوب«

فنون وكوكتيل
آثار

رصد

إضاءةابحاث

أصدر الرئيس عبد الفتاح 
السيسي نهاية العام 

الماضي قرارا ببناء 12 جسرًا 
)كوبري( في مصر الجديدة، 

للحد من االختناقات 
المرورية وتيسير الحركة 

داخل العاصمة المصرية 
القاهرة، وكذلك تسهيل 
االنتقال من القاهرة إلى 

العاصمة اإلدارية الجديدة 
)قيد اإلنشاء(. وقال السيسي 

خالل كلمته أثناء افتتاح 
مشاريع، في ديسمبر/كانون 
األول الماضي، إن القرار يأتي 
لرفع المعاناة عن منطقة 

شرق القاهرة كلها.

هوس 
الجسور
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