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الصين تحظر »بي بي سي« انتقامًا من لندن
لندن ــ العربي الجديد

حجبت الهيئة الناظمة لإلعالم في الصني، 
 »بــــي بـــي ســـي وورلــــد 

ّ
ــث ــوم الــخــمــيــس، بــ يــ

نـــيـــوز«، مــتــهــمــة املــحــطــة اإلخـــبـــاريـــة بــخــرق 
اإلعـــالم في  لــوســائــل  املــحــددة  التوجيهات 
البالد، بعد بثها تقريرًا مثيرًا للجدل بشأن 
طــريــقــة تــعــامــل الــقــوة اآلســيــويــة مــع أقلية 

اإليغور.
ــام مـــن إلـــغـــاء الــهــيــئــة  ــ ــاء الـــقـــرار بــعــد أيـ ــ وجـ
»سي  شبكة  رخــصــة  البريطانية  الناظمة 
جـــي تـــي أن« الــصــيــنــيــة، لــخــرقــهــا الــقــانــون 
البريطاني في ما يتعلق بامللكية املدعومة 
من الدولة، ما أثار اتهامات غاضبة للندن 

بممارسة الرقابة.
ومـــــــــــــن شـــــــــــــأن الــــــــــتــــــــــطــــــــــورات األخــــــــيــــــــرة 
ــــني الـــبـــلـــديـــن الـــلـــذيـــن  ــر بـ ــتـــوتـ ــة الـ ــمـ ــاقـ ــفـ مـ
ــع فـــــرض الــصــني  تــــدهــــورت عــالقــتــهــمــا مــ
قانونًا أمنيًا في هونغ كونغ، املستعمرة 
ــــك مــنــعــت  ــذلـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــســــابــــقــــة. كـ
الصينية  »هــــواوي«  مجموعة  بريطانيا 
ــة فــــي تــطــويــر  ــاركــ ــشــ ــاالت مــــن املــ ــالتــــصــ لــ
»الجيل  مــن  املحمولة  للهواتف  شبكتها 
الخامس«، بعدما أثارت الواليات املتحدة 
مخاوف تتعلق بالتجسس من قبل بكني.

وقالت الهيئة الصينية الرسمية لإلشراف 
ــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــــطـ ــــحـ عــــلــــى األفــــــــــالم واملـ
 تقارير »بي بي سي 

ّ
واإلذاعية، في بيان، إن

وورلد نيوز« بشأن الصني تشّكل »انتهاكًا 
جــســيــمــًا« لــلــتــوجــيــهــات املــــحــــّددة لــوســائــل 
تكون  أن  بات 

ّ
»متطل ذلــك  فــي  بما  اإلعــــالم، 

 تلحق 
ّ

األخـــبـــار صــادقــة ومــنــصــفــة«، و»أال
ضررًا باملصالح القومية للصني«. وأضاف 
الرسمية لإلشراف على  »الهيئة   

ّ
أن البيان 

األفالم واملحطات التلفزيونية واإلذاعية ال 
البث في  بــي سي( بمواصلة  )بــي  لـــ تسمح 
الـــصـــني، وال تـــوافـــق عــلــى طــلــبــهــا الــســنــوي 

الجديد للبث«.
وأعــربــت »بــي بــي ســي« عــن »خيبة أملها« 
ــــي الـــبـــر  ــتــــي تـــنـــطـــبـــق فـ ــال الــــخــــطــــوة الــ ــيــ حــ
الــصــيــنــي الــرئــيــســي، حــيــث تـــفـــرض رقــابــة 
القناة، ويقتصر توفرها على  أساسًا على 
ــة. وأفـــــــادت نــاطــقــة بــاســم  ــيـ الـــفـــنـــادق الـــدولـ
الشبكة البريطانية بأن »)بي بي سي( هي 
التي تحظى  الدولية  البث اإلخباري  هيئة 
بــأعــلــى درجـــة مــن الــثــقــة فــي الــعــالــم، وتبث 
تـــقـــاريـــر مـــن حــــول الـــعـــالـــم بــشــكــل منصف 

ومحايد ومن دون خوف أو محاباة«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، وصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب قــــرار مــنــع بث 
ــر الــــصــــني الـــرئـــيـــســـي بـــأنـــه  ــ ــــي بـ املـــحـــطـــة فـ
ــرفــــوض لـــحـــريـــة اإلعـــــــــالم« مــن  ــتــــهــــاك مــ »انــ
قبل الــصــني. وأضـــاف فــي تغريدة »تفرض 
في  القيود صرامة  أكثر  من  بعضًا  الصني 
الــعــالــم عــلــى حـــريـــات اإلعـــــالم واإلنـــتـــرنـــت، 
ــذه الــــخــــطــــوة هــو  ــ ــقـــوم بــــه هــ ــتـ ــل مــــا سـ ــ وجــ

اإلضرار بسمعة الصني في العالم«.
وانــــــتــــــقــــــد الــــــنــــــائــــــب الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي تـــــوم 
تــــاغــــيــــنــــهــــادت، الـــــــذي أســــــس »مـــجـــمـــوعـــة 
أبــحــاث الــصــني«، الــخــطــوة الــتــي اعتبرها 
»مؤسفة لكنها غير مفاجئة تمامًا«. وقال 
لوكالة »فــرانــس بــرس« إن »هــذه الخطوة 
االنتقامية رمزية إلى درجة كبيرة، إال أن 
تدهور بيئة الصحافة في الصني مصدر 
ــاف  قــلــق بــالــنــســبــة إلــيــنــا جــمــيــعــًا«. وأضــ
أن »نـــهـــج )الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي( 
ــزايـــد تـــجـــاه اإلعـــــالم  ــتـ الـــعـــدائـــي بــشــكــل مـ
الرسمية  يــرّوج ملنصاته  بينما  األجنبي، 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مــســألــة تــســتــحــق بــأن 

تخضع للتدقيق بشكل أكبر بكثير«.
ونــددت واشنطن بقرار حجب محطة »بي 
بــي ســي وورلــــد نــيــوز« فــي الــصــني، ودعــت 
إلـــى احــتــرام حــريــة اإلعـــالم. وقـــال املــتــحــّدث 
بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
ــًا قــــــــرار جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــني  ــعـ »نـــــديـــــن قـــطـ
ــيـــة«، مــضــيــفــًا »نــــدعــــو جــمــهــوريــة  ــبـ الـــشـــعـ
الصني الشعبية، وسائر الدول التي تمارس 
إتاحة  شعبها، إلى  على  استبدادية  رقابة 
اإلنترنت وحرية  إلــى  الــوصــول بال عوائق 

ــانـــت »بــــي بـــي ســــي« عــرضــت  اإلعـــــــالم«. وكـ
على  بالتعتيم  الصني  هم 

ّ
ات وثائقيًا  أيضًا 

الــذي ظهر في ووهان  مصدر »كوفيد-19« 
أواخر عام 2019.

ــة عن  ــرّوعــ ـــــق روايـــــــات مــ
ّ
ـــت تـــقـــريـــرًا وث

ّ
وبـــث

تعّرضت  جنسي  وعــنــف  تــعــذيــب  عمليات 
لها نساء من اإليغور في معسكرات اعتقال 
الثالث  في  الصيني،  إقليم شينجيانغ  في 
التحقيق  الحالي. وفي  فبراير/ شباط  من 
ــادات شــهــود،  ــ املـــطـــّول الــــذي اســتــنــد إلـــى إفــ

قت »بي بي سي« اتهامات بشأن وقوع 
ّ
وث

عمليات اغتصاب منهجي واعتداء جنسي 
في  احتجزن  نساء  لها  تعّرضت  وتعذيب 
مــعــســكــرات اعــتــقــال فــي إقــلــيــم شينجيانغ 
غــرب الــصــني، على أيـــدي حـــراس وعناصر 

شرطة.
ــراد أقــلــيــة اإليــغــور  ــ ويــعــيــش فـــي اإلقــلــيــم أفـ
املسلمة الذين تعّرضوا لحملة أمنية واسعة 
ــقــــوات الــصــيــنــيــة فـــي الــســنــوات  مـــن قــبــل الــ
األخـــيـــرة، ردًا عــلــى اضــطــرابــات نــاجــمــة عن 

نزعات انفصالية. ووصف التقرير عمليات 
الــتــعــذيــب الــتــي تــعــّرضــت لــهــا الــنــســاء، وال 
سّيما بالصدمات الكهربائية، بما في ذلك 
اغــتــصــابــهــن مــن قــبــل الـــحـــّراس بــاســتــخــدام 
 
ّ
الــعــصــي املــكــهــربــة. وقــــال شــهــود عــيــان إن
النساء تعّرضن لعمليات اغتصاب جماعي 
 
ّ
وتعقيم قــســري. ونقل عــن أحــدهــم قوله إن
»الصرخات ترّددت في أنحاء املبنى كافة«.

 أكــثــر من 
ّ
وتـــؤكـــد مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة أن

مــلــيــون شــخــص مــن اإليـــغـــور، وغــيــرهــم من 
املــســلــمــني الــنــاطــقــني بــالــتــركــيــة، احــتــجــزوا 
السنوات األخيرة في معسكرات في  خــالل 

شينجيانغ.
واعـــتـــبـــرت الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة أن تــقــريــر 
أشــارت  بينما  البريطانية »كاذب«،  الهيئة 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى أنــــه كــشــف عن 
وزارة  واضـــــــحـــــــة«، ونـــــــددت  شـــــر  »أعــــــمــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة كـــذلـــك بــمــمــارســات 
الــصــني. لــكــن لــنــدن قــاومــت الــضــغــط التــبــاع 
ــتــــني الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــيــــركــ نــــهــــج اإلدارتـــــــــــــني األمــ
اإليغور  معاملة  طريقة  ووصــف  والسابقة 
على أنها »إبادة«. وبعدما نفت بكني وجود 
املعسكرات في البداية، أقرت الحكومة الحقًا 
بــوجــودهــا، لكنها قــالــت إنــهــا مــجــرد مراكز 
لــلــتــدريــب املــهــنــي تــهــدف إلـــى إبــعــاد سكان 
اإلقــلــيــم عــن الــتــطــّرف واإلرهـــــاب والــنــزعــات 
االنفصالية. يذكر أن هيئة تنظيم االتصاالت 
 
ّ
في بريطانيا )أوفكوم( سحبت رخصة بث
 ،CGTN الــدولــيــة«  الصني  تلفزيون  »شبكة 
في 4 فبراير/ شباط الحالي، بعدما خلص 
مــمــلــوك خطأ  »الــتــرخــيــص  أن  إلـــى  تحقيق 
 Star ليمتد(  ميديا  تشاينا  )ســتــار  لشركة 

.»China Media Limited
 »ستار 

ّ
وأوضــحــت »أوفــكــوم«، فــي بــيــان، أن

تشاينا ميديا ليمتد« ال تملك أي »مسؤولية 
تلفزيون  »شبكة  محتوى  على  تــحــريــريــة« 
الـــدولـــيـــة«، وبــالــتــالــي »ال تستوفي  الــصــني 
الشروط القانونية للتحكم برخصة البث«، 
ليمتد«  ميديا  تشاينا  »ســتــار   

ّ
أن مضيفة 

أدت دور املــــوزع ولــيــس املــــزود فــي الشبكة 
اقتراحًا  »أوفكوم«  اإلخبارية. كذلك رفضت 
ــفـــزيـــون الــــصــــني الـــدولـــيـــة«  ــلـ ــكـــة تـ ــبـ مــــن »شـ
بـــنـــقـــل تـــرخـــيـــص الــــبــــث إلـــــى كــــيــــان جـــديـــد، 
بــعــدمــا تــنــبــهــت إلــــى أن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الصيني سيسيطر عليه في نهاية املطاف، 
وبالتالي سيخالف معايير اململكة املتحدة. 
ا بأن »شبكة تلفزيون 

ً
قضت »أوفكوم« سابق

الـــصـــني الـــدولـــيـــة« انـــتـــهـــكـــت مــرارًا مــعــايــيــر 
الــعــام  لــالحــتــجــاجــات  بتغطيتها  الــحــيــاد، 
املـــاضـــي فـــي هــونــغ كـــونـــغ. أطــلــقــت الشبكة 
»تنقل  إنــهــا  وتـــقـــول  عـــام 2016،  الــصــيــنــيــة 
األخبار، وتغطي األحداث، وتسابق لعرض 
آخر املستجدات محليًا ودوليًا. تقدم وجهة 

النظر الصينية لكل ما يحدث...«.
»قـــمـــع« و»تــــالعــــب«  ــد نــــــددت الـــصـــني بــــ ــ وقـ
ــداة ســحــب تــرخــيــص قناتها  ســيــاســيــني غــ
اململكة  أن« في  التلفزيونية »ســي جي تي 
الخارجية  باسم  املتحدث  وأعــرب  املتحدة. 
الصينية وانغ وينبني، أمام الصحافة، عن 
معارضة بكني لــهــذا الــقــرار، وفــق مــا نقلت 

وكالة »فرانس برس« حينها.
وقــــال »مــــن جــهــة، تــفــاخــر املــمــلــكــة املــتــحــدة 
الــصــحــافــة، لكنها مــن جــهــة ثانية  بــحــريــة 
 )ســي جــي تي 

ّ
بــث الحقيقة وتمنع  تحتقر 

أن(«. وأضاف »هذا مثال فاضح على الكيل 
ــة املـــعـــايـــيـــر والــقــمــع  ــ ــيــ ــ بــمــكــيــالــني وازدواجــ
الــســيــاســي«، داعــيــًا لــنــدن إلـــى »الــكــف فــورًا 
ــــذا الـــتـــالعـــب الـــســـيـــاســـي وتــصــحــيــح  عــــن هـ
ر حينها مــن أن »الــصــني 

ّ
أخــطــائــهــا«. وحــــذ

ــرارات الـــالزمـــة  ــ ــقــ ــ ــاذ الــ تــحــتــفــظ بـــحـــق اتــــخــ
ــح الــشــرعــيــة  ــالــ لـــحـــمـــايـــة الــــحــــقــــوق واملــــصــ

لوسائل اإلعالم الصينية«.
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  اتــهــمــت  كــذلــك، 
حينها، من دون أن تتحدث عن قضية القناة 
البريطانية  بــي ســـي«  »بـــي  الــعــامــة، شبكة 
األيديول »التحيز  وبـ كــاذبــة«  »أخــبــار  ببث 
في  وأشـــارت  وجي«، وطالبتها باالعتذار، 
أن »الــصــني تحتفظ بحق اتخاذ  إلــى  بيان 

إجراءات إضافية«.

اتهمت بكين »بي بي 
سي« بإلحاق الضرر 
بالمصالح القومية

بعدما هددت السلطات الصينية بالرد، إثر سحب ترخيص إحدى قنواتها في المملكة المتحدة، أعلنت الخميس 
عن حجب بث »بي بي سي وورلد نيوز« التي يضم مكتبها في بكين عشرات الصحافيين األجانب

األميركي  التطبيق  املاضي  اإلثنني  يــوم  الصني  حجبت 
»كـــلـــوب هــــــاوس« غــيــر الـــخـــاضـــع لــلــرقــابــة الـــــذي جــذب 
مــســتــخــدمــي اإلنــتــرنــت الــصــيــنــيــني، ملــنــاقــشــة املــواضــيــع 
املحظورة بحرية، بما فيها االحتجاز الجماعي لإليغور 
كونغ  هــونــغ  فــي  بالديمقراطية  املطالبة  واالحــتــجــاجــات 
ومــفــهــوم اســتــقــال تــــايــــوان. وتــســتــخــدم الــصــني نــظــام 
الــنــطــاق ومــتــطــورًا لقطع شبكة اإلنترنت  مــراقــبــة واســـع 
إلى مواقع  الوصول  املواطنني من  املعارضني ومنع  عن 
التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« و»تويتر«، في ما 

»جدار الحماية العظيم«. يعرف بـ
لكن »كلوب هاوس« تمكن من تخطي الرقابة لفترة وجيزة، 

وجذب عددًا كبيرًا من مستخدمي اإلنترنت الصينيني.
يمكن  ال  الــذي  األميركي،  الصوتي  التطبيق  هــذا  ويسمح 
االنضمام إليه إال بدعوة، لألعضاء باالستماع واملشاركة 

في محادثات مباشرة غير خاضعة للمراقبة تجرى في 
»غــــرف« رقــمــيــة. وفـــي األيــــام األخـــيـــرة، شــغــل مستخدمو 
اإلنترنت الصينيون تلك الغرف التي تجرى فيها مناقشات 
لرقابة شــديــدة، مثل سجن بكني  حــول مواضيع تخضع 

ألقلية اإليغور املسلمة في أقصى غرب شينغيانغ.
ومساء اإلثنني، أظهر التطبيق رسالة خاطئة للمستخدمني 
الــذيــن لــيــس لــديــهــم »شــبــكــة خــاصــة افــتــراضــيــة« )فـــي بي 
أن(، إلنــشــاء اتــصــال انــتــرنــت آمـــن، وســرعــان مــا تحولت 
املــنــاقــشــات الــســيــاســيــة فــي الــغــرف بــالــلــغــة الصينية إلــى 
طلق 

ُ
مناقشات حول حظر التطبيق. شهد التطبيق الذي أ

في أوائــل عام 2020 زيــادة هائلة في أعــداد املستخدمني، 
هـــذا الــشــهــر، بــعــدمــا عــقــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي شركة 
التنفيذي لشركة »روبن  والرئيس  إيلون ماسك،  »تسا« 

هود« فاد تينيف، مناقشات مفاجئة عليه.

المناقشات السياسية ممنوعة

MEDIA
منوعات

إعالميو 
إدلب

عبد الرحمن خضر

ــيــــني الــــســــوريــــني، يـــوم  ــــل عــــشــــرات اإلعــــامــ
ّ
شــــك

محافظة  فــي  جــديــدًا  إعــامــيــا  الخميس، جسما 
إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، تحت 
اسم »رابطة اإلعاميني السوريني«، لتنظيم العمل 
اإلعامي وحماية حقوق الصحافيني وتدريبهم 
وتطوير خبراتهم. وجاء التشكيل بعد أكثر من 

سنتني من اإلعداد، وفق ما أفاد به عضو مجلس 
»العربي الجديد«،  إدارة الرابطة عمر حاج أحمد لـ
قوات  تها 

ّ
التي شن القصف  أن حمات  موضحا 

ــــــرت إطـــاق 
ّ
ــا عــلــى املــنــطــقــة أخ ــيــ الـــنـــظـــام وروســ

»رابـــطـــة اإلعــامــيــني الـــســـوريـــني«. وأضــــاف حــاج 
أحمد أّن النظام الداخلي للرابطة أقر، بعدما أعده 
ــيــــون فـــي مــديــنــة  ــ ــــرب ودول ــبـــراء ســـوريـــون وعـ خـ
وهــم صحافيون  عــضــوًا،  بمشاركة 216  إدلـــب، 

إدلـــب وحــلــب وحماة  ونــاشــطــون مــن محافظات 
ــا، انــتــخــبــوا  ــ والـــاذقـــيـــة وحــمــص ودمـــشـــق ودرعــ
للرابطة.  مجلس  وأعضاء  إدارة  مجلس  أعضاء 
وأكد أن الرابطة جسم مستقل ال يتبع ألي جهة 
سياسية أو مدنية أو عسكرية، مشيرًا إلى أنها 
ــهــا ستسعى 

ّ
ــاء، لــكــن مــمــولــة مــن بــعــض األعــــضــ

 إلى إقامة شراكات مع منظمات إعامية 
ً
مستقبا

تمركز الجهات  أن  إلــى  وأشـــار  وأجنبية.  عربية 

ــــســــوري خـــارج  ــم الــعــمــل اإلعــــامــــي ال
ّ
الـــتـــي تــنــظ

الــبــاد أبــعــدهــا نــوعــا مــا عــن مــعــانــاة صحافيي 
الــداخــل، وهــذا كــان أحــد األســبــاب التي دعــت إلى 
إطاق الرابطة. وأوضح أن عدد األعضاء الحالي 
جــاء بعد فتح بــاب االنتساب ألقــل من شهر، ثّم 
إغاقه مؤقتا بسبب األعمال التنظيمية وتشكيل 
املكاتب اإلدارية وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

واختيار الرئيس ورؤساء املكاتب.

بثت »بي بي سي« تقريرًا عن اغتصاب نساء اإليغور )بن ستانسال/ فرانس برس(

Saturday 13 February 2021
السبت 13 فبراير/ شباط 2021 م  1  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2357  السنة السابعة



الدخول إلى تجربة املصورة الفوتوغرافية 
قّررت  البلجيكية كارين بورغوتس، والتي 
باريس  الفرنسية  العاصمة  أزقـــة  تصوير 
ــروع ال  ــ ــشـ ــ ــي مـ ــ ــا املـــــــســـــــدودة، فـ ــ ــهـ ــ ــوارعـ ــ وشـ
يقتصر فقط على توثيق هذه األماكن، بقدر 
ما يسعى إلى تحويل هذه األزقة املسدودة 
إلــــى لـــوحـــات يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــمــعــزل 
عــن فــوتــوغــرافــيــتــهــا الــســاكــنــة، وخــاصــة أن 
ــذه الـــصـــور تــخــلــو مـــن أي عنصر  أغـــلـــب هــ

أبنية تتباين في  بشري، فال نرى فيها إال 
مــعــمــارهــا بــن الــقــديــم والــحــديــث، يتجاور 
األمــطــار،  مــيــاه  أتلفته  الـــذي  املتهالك  فيها 
مع الجديد ذي األلــوان املــوّحــدة، إال في ما 
ندر، وليس من أثر للحياة فيها إال شجرة 
هنا ونبتة هناك، في تحّد حقيقي للصورة 
املــــشــــهــــورة عــــن مـــديـــنـــة الــــنــــور فــــي أذهـــــان 
الفوتوغرافية  كــأن  الــعــالــم،  حــول  محّبيها 
غير  الخلفي  الجانب  عــن  تكشف  أن  أرادت 

عماد فؤاد

ــبـــط الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي  ارتـ
ــكـــرة  ــفـ ــه األولــــــــــــى بـ ــ ــاتــ ــ ــدايــ ــ مــــنــــذ بــ
فنية  أو  زمنية  كلحظة  التوثيق، 
يــتــم االحــتــفــاظ بــهــا ســاكــنــة، لكنها رغـــم هــذا 
السكون ال تزال توحي ملن يشاهدها باألفكار 
سرعان  لكن  خلفها.  تقف  التي  واملرجعيات 
مــا بـــدأت إنـــجـــازات الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
ــة مــــع الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الــــذي  ، خـــاصـ

ّ
تـــتـــخـــذ

تــســارع فــي بــدايــات الــقــرن العشرين، معاني 
أخرى أهم وأعمق من مجرد فكرة »التوثيق«، 
الهام  كتابها  في  ســوزان سونتاغ،  فتالحظ 
املفرجي،  )ترجمة عباس  الفوتوغراف«  »عن 
الــصــورة فــي أنها  قـــّوة  املـــدى 2013(: »تكمن 
ستبدل على 

ُ
تفتح إمكانية تفّحص لحظات ت

الــفــور، فــي مــجــرى الــزمــن الـــعـــادي، بلحظات 
أخرى. هذا التجّمد في الزمن - الركود الوقح 
أنتج قوانن جمال جديدة،   - في كل صــورة 

وأكثر شمولية«.

الجانب غير المرئي
بهذا املعنى الذي تطرحه سونتاغ، يمكننا 

تحول يزن إلى وجه 
متكرر ومنمط بقوالب 

أعمال البيئة الشامية

فقدت العديد 
من أزقة باريس خالل 

القرنين الماضيين

أظهرت دراسات عديدة 
أن اإلحساس بالجوع يخف 

في هذه الحمية

2223
منوعات

ت لقرون عاصمة 
ّ
املرئي من املدينة التي ظل
أوروبا الحضارية األهم.

المباني العتيقة
باريس  الستكشاف  املثالية  الطريقة  كــانــت 
مــن قــبــل كــاريــن بــورغــوتــس )61 عـــامـــا(، كما 
تقول في حوارها مع صحيفة »ده ستاندارد« 
الــفــلــمــنــكــيــة قـــبـــل أيـــــــام، هــــي »الــــتــــجــــّول عــلــى 
للعاصمة  الخلفية  الـــشـــوارع  فــي  هـــدى  غــيــر 

ــن املـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة  الــفــرنــســيــة، بــعــيــدًا عـ
املباني  »أحــب تصوير  حة: 

ّ
املــعــروفــة«، موض

ومـــن طبيعتي  املــنــســيــة،  والـــشـــوارع  العتيقة 
التجّول والتقاط الصور في أي مكان، وألني 
أزور باريس كل عام لزيارة املعارض، فغالبا 
ــا أمـــشـــي ملـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وحــــن ينتهي  مـ
بــي الــحــال إلــى طــريــق مــســدود كنت أصـــوره، 
ومــن هنا ولــد املــشــروع ككل«. أعيد تخطيط 
وبناء باريس في القرن التاسع عشر على يد 
أوجــن هوسمان  جــورج  الفرنسي  املعماري 
لعاصمة  تخطيطه  وُعــــرف   ،)1891  -  1809(
ــط الــهــوســمــانــي«، وهــو 

ّ
الــنــور بــاســم »املــخــط

املوجود  البوليفارد  الــذي وضــع كذلك نظام 
ــذا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فــقــدان  ــ حــتــى يــومــنــا هـ
الشهيرة على مدى  باريس  أزقــة  من  العديد 
عــقــود الــقــرنــن املــاضــيــن، إال أنـــه مــا زال في 
إمــكــانــنــا الــعــثــور عــلــى مــا يــقــرب مــن 600 من 
التي  املالحظة  وهــي  تلك،  التاريخية  أزقتها 
املولعة  البلجيكية  الفوتوغرافية  نظر  لفتت 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، فـــتـــقـــول: »ســيــطــرت 
عــلــّي هـــذه املــالحــظــة لــشــهــور، ودفــعــتــنــي إلــى 
توثيق هذه األزقة من خالل الكاميرا، قبل أن 
تختفي هي األخرى، ناهيك عن أن هذه األزقة 
ــورة بـــاريـــس الــتــي  ال تــتــوافــق إطـــالقـــا مـــع صــ
إلــى خوض  الــيــوم، وهــو مــا دفعني  نعرفها 
التجربة، أواًل من باب التوثيق الفوتوغرافي، 
وثانيا إشباعا لرغبتي املستمرة في تحويل 

الصور الفوتوغرافية إلى لوحات«.

ال عناصر بشريّة 
الشهير  السويسري  الفوتوغرافي  كــان  وإذا 
روبرت فرانك قد قال ذات يوم: »بإمكانك اآلن 
ــإن كــاريــن بــورغــوتــس  تــصــويــر أي شــــيء«، فـ
صــورت في املجموع ما يقرب من 400 زقاق 
من أزقة باريس املنسية في الفترة من 2015 
وحــتــى 2019، لــتــصــدر أخــيــرًا كــتــابــا ضخما 
هــذا  متضمنا   ،Paris Impasse عــنــوان  تــحــت 
األرشـــيـــف الــفــوتــوغــرافــي لــلــمــديــنــة فـــي 304 
ــم اخــتــيــارهــا  صـــفـــحـــات عـــبـــر 225 صــــــورة تــ
انحازت  بعن  بورغوتس  رصدتها  للكتاب، 
فيها إلى األبنية وحدها، فال يوجد أي عنصر 
بــشــري فــي صـــور الــكــتــاب كــمــا أشــرنــا، وكــأن 
املصورة تستدعي، بشكل ما، مقولة مصور 
وينوغراند  غــاري  الشهير  األميركي  الشارع 
حن قــال: »أنــا أصــّور كي أكتشف ما سيبدو 
عــلــيــه الـــشـــيء وهـــو ُمــــصــــّور«. الــنــقــطــة ذاتــهــا 
أن  دومــا  »أشعر  قائلة:  بورغوتس  تتناولها 
وجـــود العنصر الــبــشــري فــي الــصــور يجلب 
ي 

ّ
مــعــه دائــمــا قــّصــة مـــا، وهـــو مــا يــدفــع املتلق

ــى الـــتـــســـاؤل عــمــا يــفــعــلــه هــذا  ــفـــور إلــ عــلــى الـ
الشخص أو ذاك في فضاء الصورة، وينسى 
الخلفية  فــي  املــوجــودة  إلــى األبنية  أن ينظر 
بمعزل عن هذا الوجود البشري، هنا تتحّول 
األبنية، كما قلت، إلى مجرد خلفية، وهذا ما 
لم أرده في هــذه التجربة، بل أردت أن تكون 
هذه األزقة هي املوضوع الرئيسي في الصور 

بشكل عام«.
ــتــــصــــويــــر  ــذ بـــــــدايـــــــة مــــــشــــــوارهــــــا مـــــــع الــ ــ ــنـ ــ مـ
ــاريـــن بــورغــوتــس  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، تـــمـــّيـــزت كـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــات األثـ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بـــتـــصـــويـــر األمــــــاكــــــن والـ
الداخلية،  والديكورات  املعمارية  واملساحات 
مــا جــعــل صــورهــا تحتل مــوقــعــا خــاصــا بن 
الــذي  املــرئــي،  والــفــن  الفوتوغرافي  التصوير 
يحيلك على الفور إلى الفن التشكيلي، وهو 
ــلــــوب الـــــذي أغــنــتــه املــــصــــورة مـــن خــالل  األســ
ــع الــعــديــد  خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة فــــي الـــعـــمـــل مــ
مـــن املــنــظــمــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة 
ــدن، وســاعــدتــهــا في  واملــتــاحــف ومــجــالــس املــ
ذلـــك دراســتــهــا لــلــرســم والــنــحــت والــتــصــويــر 
والــغــرافــيــك، لــكــل هـــذه األســـبـــاب تـــم ترشيح 
 LUMA ــوتـــس أخــــيــــرًا لـــجـــائـــزة ــتـــاب بـــورغـ كـ

Rencontres Dummy الفرنسية العريقة.

عبد الرحمن خضر

ثـــالث منظمات مجتمع مــدنــي ســوريــة  بـــدأت 
بتنظيم معارض فنية في املناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة املـــعـــارضـــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، 
موجهة لضحايا العنف الجنسي، من اإلناث 
والذكور الذين تعّرضوا النتهاكات في سجون 
األخــرى  والــقــوى  الــســوري  النظام  ومعتقالت 
السورية. وافتتحت  األراضـــي  املــوجــودة على 
ــة« و»رابــــطــــة املــحــامــن  ــدايــ مــنــظــمــة »نــقــطــة بــ
الـــســـوريـــن األحــــــــرار« و»املـــــبـــــادرة الـــســـوريـــة« 
فعالياتها في مدينة أعزاز شمال غربي مدينة 
عبر  املاضين،  والثالثاء  االثنن  يومي  حلب 
تنظيم معرض رسومات تجّسد حاالت األذى 
الـــذي تــتــعــّرض لــه املــعــتــقــالت واملــعــتــقــلــون في 

السجون ومراكز االحتجاز.
وقالت مديرة مركز »نقطة بداية« في مدينة 
 
َّ
»العربي الجديد«، بأن سرمدا إسالم عليان لـ
الفعاليات التي ابتدأتها املنظمات هي نتاج 

شـــخـــصـــيـــة »مـــــــــاري الـــعـــجـــمـــي« وذلــــــــك فــي 
مسلسل »حرائر« للمخرج باسل الخطيب. 
وقــــّدم يـــزن أداء الفــتــا فــي كــل هـــذه األدوار، 
واســتــطــاع جـــذب األنـــظـــار وحــصــد النجاح 

منذ الدور األول.
يعاب على يزن بعد انطالقته مشاركته في 
الــشــام« ضمن  »عطر  بمسلسل  بطولة  دور 
أربـــعـــة أجـــــــزاء، فــاســتــهــلــك مــنــه هــــذا الــــدور 
الكثير، ولم يقدم لرصيده شيئا مهما. فرغم 
انتشارًا،  العمل بيع لعدة قنوات وحقق   

ّ
أن

لكنه لم يظهر يزن بالصورة الصحيحة، بل 
ر 

ّ
أط أنــه  تراجع خطوات بسببه، خصوصا 

 لعب دورًا في 
ْ
نفسه في األعمال الشامية. إذ

الجزء األول من »خاتون« باإلضافة لجزأين 
من مسلسل »الغربال« الشامي، ليشارك في 
أيضا بمسلسلي »بروكار«  املاضي  املوسم 
مــا  األول،  ــه  ــزئــ جــ ــــي  فـ ـــر«  ــريـ ــحــ الــ و»ســـــــــوق 
جــعــل مــنــه وجــهــا مــتــكــررًا ومــنــّمــطــا بقوالب 

متشابهة داخل الحارات الشامية.
ــــذي انــطــلــق بــهــمــة وإرادة  يــــزن املـــوهـــوب الـ
عالية في بداياته، بات اليوم شخصا كثير 
ــيــــارات، وبـــعـــيـــدًا عـــن االنــتــقــائــيــة الــتــي  الــــخــ
كــان يتمتع بــهــا، خصوصا أنــه قـــّدم أخــيــًرا 
لــم يبرز فيها بما فيه  عــدة أعــمــال متتالية 
 لعب 

ْ
الــكــفــايــة لــتــحــقــق لـــه إضـــافـــة الفـــتـــة. إذ

عدنان حمدان

تتعدد أســمــاء الــوجــوه الــشــابــة فــي الــدرامــا 
السورية، بعضهم من يكسب نفسه ويحقق 
ــي الــــوســــط الـــفـــنـــي بـــأدائـــه  ــا فــ ــعــ صــيــتــا ذائــ
ــرون يــبــقــون فـــي مــكــانــهــم،  ــ وحـــضـــوره، وآخــ

وبعضهم يتراجع. 
ب من بعضهم أداء دور بطولة في 

َ
وقد ُيطل

لهم  تحقق  التي  املشتركة  العربية  الــدرامــا 
انــتــشــارًا أكــبــر، كــمــا حـــدث مــع أنـــس طــيــارة 
وإيــهــاب شعبان وأيــمــن عبد الــســالم ونــور 
علي وغيرهم. الفنان الشاب يزن خليل هو 
أحد هؤالء الشباب الذين استطاعوا إثبات 
أعمال،  بعدة  وأدائــهــم  أنفسهم بحضورهم 
الــقــادم ما يقارب ستة  وسيقدم في املوسم 

أعمال دفعة واحدة.
 

ُ
بــدأ يــزن خليل مشواره الفني الــذي ال يــزال
مـــحـــدودًا بــــــأدوار مــهــمــة حــقــقــت لـــه رصــيــدًا 
غــنــيــا، مــن بــطــولــة مسلسلي »ســكــر وســط« 
و»ياسمن عتيق« اللذين أخرجهما املخرج 
املثنى صبح. تبعه بعد عام مسلسل »بواب 
الريح« للمخرج نفسه، وهذه خطوة مهمة 
ألي فــنــان شـــاب فــي أن يــقــوم ببطولة عمل 
مع املثنى ببداياته، بحكم أن املثنى والليث 
والــراحــل حــاتــم عــلــي، هــم مــن أهـــّم مخرجي 
ســــوريــــة، ويــتــمــنــى الـــكـــثـــيـــرون أن يــعــمــلــوا 

معهم. 
لـــذلـــك كـــانـــت انـــطـــالقـــة يــــزن مــهــمــة وعـــّرفـــت 
انتقل  أكبر، وبعدها  الجمهور عليه بشكل 
للعب بطولة أساسية في دور أحد شهداء 
السادس من أيار الذين أعدمهم العثمانيون 
البطولة  »بــيــدرو«، وشاركته  بدمشق وهــو 
ــب الــــتــــي لــعــبــت  ــ ــ وقــــتــــهــــا زوجـــــتـــــه حـــــال رجـ

لــثــمــانــيــة تــدريــبــات عــلــى فــن الــرســم شــاركــت 
ــاجـــن، وهــي  ــنـ ــرات الـــنـــاجـــيـــات والـ فــيــهــا عـــشـ
مــوجــهــة لــضــحــايــا الــعــنــف الــجــنــســي، بهدف 
 
َّ
أن وأوضــَحــت  العدالة.  إلــى  تعزيز وصولهم 

طت الضوء على 
ّ
اللوحات التي تّم عرضها سل

أنواع مختلفة من االعتداءات الجنسية، كما 
التحرش  أنــواع  ح 

ّ
توض لوحات  هناك  كانت 

العمل ومن  وأثناء  ولفظيا  الجنسي بصريا 
مــــزودي الــخــدمــة وبــاألطــفــال وفـــي الــســجــون، 
وأشـــــارت إلـــى أن مـــن بـــن املــشــاركــن نــاجــن 
من العنف الجنسي في سجون النظام، وأن 
اللوحات رّكزت على االنتهاكات في السجون 
والحرق  القسرية  كالتعرية  خــاصــة،  النظام 

بالشمع والضرب على األعضاء التناسلية. 
ولــفــتــت إلـــى أن الـــهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الــعــالج 
بالفن، كــونــه آلــيــة مــن آلــيــات الــدعــم النفسي، 
وأشارت إلى أن النتائج انعكست فوريا على 
املــشــاركــن، إذ كـــان هــنــاك أشــخــاص حــاولــوا 
آلليات  والخضوع  التدريب  وبعد  االنتحار، 
درجــة   180 تحّولت حياتهم  النفسي،  الــدعــم 

ووصلوا إلى التعافي النفسي.
 كبيرًا 

ً
كما أّكدت عليان أن النشاط القى تفاعال

من الحاضرين، وكون اللوحات مستمدة من 
الواقع وقد تالمس آالمهم أو آالم أقارب لهم، 
كما بّينت أنه سيتم تنظيم معرضن آخرين 
خالل األيام القادمة، أحدهما في مدينة إدلب 

واآلخر في مدينة سلقن شمال غربي إدلب.
وبــدورهــا قالت زيــنــب، وهــي ناجية وإحــدى 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــم  ــ ــــرسـ الـ دورة  ــــي  فـ ــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ املـ
الجديد«: »السبب الذي دعاني للمشاركة هو 
ما تعَرضت له من ألم، وال يكاد يغادرني، فهو 
معي فــي كــل لحظة فــي املــنــزل وخــارجــه. لذا 
أردت أن أتخلص منه، وأتقبل املاضي، وهذا 

انعكس علّي بعد مشاركتي فورًا«. وتضيف 
ــت كــــل مــــا بـــداخـــلـــي مــــن خـــوف  ــّرغــ زيــــنــــب: »فــ
وحـــزن، وأصــبــح الــرســم بالنسبة لــي وسيلة 
اليومية،  الحياتية  الضغوط  مــن  للتخلص 

وبّت ألجأ إليه كلما أشعر بالضيق«.
رابطة  الناصيف عضو  يقول خالد  وبـــدوره، 

»الـــعـــربـــي  ــامــــن الــــســــوريــــن األحـــــــــــرار لــــ ــحــ املــ
قانونيا  مساندًا  كانت  الرابطة  بأن  الجديد«، 
ــي الـــفـــعـــالـــيـــة، بــهــدف  لـــلـــنـــاجـــن املــــشــــاركــــن فــ
توثيق  يــتــم  حــتــى  الــتــحــدث  عــلــى  تشجيعهم 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــعـــّرضـــوا لـــهـــا، وبـــخـــاصـــة أن 
الجرائم الجنسية تكثر في زمن الحروب، وفي 

املجتمع الــســوري هــنــاك خــجــل مــن اإلفــصــاح 
عنها. وأضاف أن الرابطة وّجهت دعوة لجميع 
الناجن بأال يصمتوا على هذه الجرائم، وأن 
يلجؤوا للجهات القانونية من أجل توثيقها 
وإيصالها للجهات الدولية والقانونية، حتى 

يصار إلى محاسبة املجرمن.

»بــورتــريــه« تاله  فــي مسلسل  البطولة  دور 
عشارية »انتقام بــارد« ثم سباعية »برزخ« 
بــاإلضــافــة ملــشــاركــتــه فــي مسلسل »مـــا بن 
ت 

َ
حب وحب ». وكل هذه املسلسالت ُعِرض

على القنوات املشفرة، وكان يزن جزءًا منها، 
لكن الضوء لم يكن جزءًا منه، وغالبا سيتم 
عرضها على القنوات املفتوحة في رمضان 

القادم.
ليزن  الجمهور  سيشهده  متتابع  حــضــور 
 سيشارك في 

ْ
إذ القادم،  في موسم رمضان 

الــثــانــي مــن »مقابلة مــع السيد آدم«  الــجــزء 
كــبــديــل لــشــخــصــيــة »يــــوســــف« الـــتـــي أداهــــا 
ــذا مـــا يجعل  ــ الــفــنــان لــجــن إســمــاعــيــل. وهـ
مــن األمــــر خــطــرًا بــعــض الـــشـــيء، ألن أدوات 
أن تتقارب تماما مع شخصية  يــزن عليها 
ســابــقــة يــبــنــي عــلــيــهــا أســـلـــوبـــه. بــاإلضــافــة 
للعبه دورًا في مسلسل »في وضح النهار« 
للكاتبن علي وجيه ويامن حجلي، وإخراج 
سيف الدين سبيعي. عدا عن مشاركته في 
ســبــاعــيــة »بــكــرا بيجي نــيــســان« مــن إنــتــاج 
»غـــولـــدن اليــــن« وإخـــــراج بــيــيــر قــــالم، ودور 
الثاني  الجزء  الحرير«  »صابر« في »ســوق 
ــا مــع  ــيـ ــالـ املــــزمــــع تــــصــــويــــره فــــي دمــــشــــق حـ
املــخــرج املــثــنــى صــبــح. فــي حــن اعــتــذر يــزن 
عن »بروكار« بجزئه الثاني، رغم أن العمل 
من بطولته املطلقة ليحل محله املمثل ينال 

منصور.
إذن الجمهور على موعد مع خمسة أعمال 
جديدة وعملن عرضا على القنوات املشفرة 
ليكون يزن نحم الساحة بشكل واضح، لكن 
كثرة الظهور هــذه قد ال تنفع رغــم التنوع، 
بــدأت  بالتمثيل  يـــزن  أدوات  أن  خــصــوصــا 

تتشابه وال تخرج عن اإلطار غير املألوف.

فعاليات فنية سورية لمساندة ضحايا العنف الجنسييزن خليل... وجه شاب يدخل الموسم القادم بقّوة
قرّرت ثالث منظمات 

مجتمع مدني سورية 
تنظيم فعاليّة لدعم 

ضحايا العنف الجنسي، 
ذكوًرا وإناًثا، ممن 

تعرضوا النتهاكات في 
سجون ومعتقالت كّل 

أطراف النزاع بسورية

كارين إليان ضاهر

ــن أكـــثـــر الــحــمــيــات  »كـــيـــتـــو« مــ تــعــتــبــر حــمــيــة الــــ
رواجا اليوم على الرغم من الجدل املثار حولها، 
التغذية. كثر منهم  خصوصا بن اختصاصيي 
يعّبرون عن رفضهم لها، بالنظر إلى ما قد ينتج 
باعتماد  الــقــرار  اتــخــاذ  قبل  مــن مشاكل صحية. 
هـــذه الــحــمــيــة الـــصـــارمـــة، ال بـــد مـــن مــعــرفــة كــافــة 
ذلــك. توضح  مــع  تترافق  أن  التي يمكن  املخاطر 
اختصاصية التغذية مايا شقرا أن حمية الكيتو 
تدعو إلى الحد من تناول النشويات، في مقابل 
املخاطر  الــدهــون، وهنا تكمن  تناول  اإلكثار من 

املرتبطة بها.
شهرة  اكتسبت  كيتو  حمية  أن  فيه  شــك  ال  مما 
واسعة وأصبحت من الحميات األكثر رواجا في 
عليها.  الكثيرين  مآخذ  رغم  األخيرين،  السنتن 
بحسب شقرا، ثمة معايير محددة تستند إليها 
الغنية  األطــعــمــة   تستبعد 

ً
مــثــال الــكــيــتــو،  حــمــيــة 

بــالــنــشــويــات، كــالــحــبــوب والــفــاكــهــة والــبــقــولــيــات 
والخضار التي تحتوي على النشويات. وتشير 
شقرا إلى أن النشويات تعتبر املصدر األساسي 
أما حمية كيتو فتمنع  للطاقة للجسم والدماغ. 
تــنــاول الــنــشــويــات إلـــى حــد كــبــيــر، بــهــدف إرغـــام 
الجسم على تأمن الطاقة من مكان آخر. عندها 
يعمل الجسم على تكسير الدهون إلى الكيتونات 

ستخدم كمصدر للطاقة. في هذه املرحلة، 
ُ
التي ت

الــبــروتــيــنــات فــي الجسم فــي غاية  تـــوازن  يعتبر 
األهمية، إذ إن املعدالت الزائدة من البروتينات قد 
املقابل، يؤدي  الدهون. في  توقف عملية تكسير 
الكتلة  إلــى خسارة  البروتينات  معدل  انخفاض 

العضلية.
إلى  الكيتو  اكتسبته حمية  الـــذي  الــــرواج  يــعــود 
قـــدرتـــهـــا عــلــى خــفــض الــــــوزن ســريــعــا بــالــدرجــة 
األولــــى. لكن فــي الــوقــت نفسه، ال تنكر شــقــرا أن 
الضوء عليها  لها ميزات عــدة ال بد من تسليط 
قبل اإلشارة إلى مخاطرها التي ال جدال حولها. 
فمن ميزاتها خفض الوزن سريعا لدى اتباعها، 
 أظهرت دراسات عديدة أن اإلحساس بالجوع 

ْ
إذ

ــذه الــحــمــيــة. كــمــا تـــؤكـــد الـــدراســـات  يــخــف فـــي هــ
السكر  مــعــدالت  ضبط  فــي  الكيتو  حمية  أهمية 
وتــحــســن الــتــحــســس عــلــى األنـــســـولـــن. ويعتمد 
عــلــيــهــا الــريــاضــيــون لــلــتــخــلــص مـــن الـــدهـــون في 

فترات قصيرة. وتدعو حمية الكيتو إلى االمتناع 
إيجابيا  ما يعتبر  عة، 

ّ
املصن األطعمة  تناول  عن 

ــمـــا ومــطــلــوبــا فـــي كـــل الــــحــــاالت. ومــــع حمية  دائـ
الدعوة  الناتجة عن  الكيتو يمكن تخطي األزمــة 
إلى التقليل من تناول الدهون والتي تدعو إليها 
الدهون  املزيد من  . فيبدو تناول 

ً
عــادة الحميات 

 هــذا ما لعب 
ّ

بهدف حرقها مسألة جذابة، ولعل
 .

ً
دورًا في جعل حمية الكيتو أكثر رواجا وشعبية

ــواع  ــ ــة أنـ ــافـ ــنــــاول كـ ــى تــ ــ ــذه الــحــمــيــة إلـ ــ »تــــدعــــو هـ
األطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــدهــون، وهـــي تــلــك األطــعــمــة 
ــتـــي تـــجـــذب الــكــثــيــريــن والــــتــــي ثـــمـــة مــتــعــة فــي  الـ
بالحد  الباقية  الحميات  توصي  فيما  تناولها، 
، ومــنــهــا الــلــحــوم 

ً
مــن تــنــاول الــعــديــد مــنــهــا عـــــادة

فيما  هذا  والجبنة.  والزبدة  واملكسرات  الحمراء 
يمكن االستمرار بخفض الوزن أثناء االستمتاع 

بتناولها مع حمية الكيتو«، تقول شقرا. 
في املقابل، من الضروري التركيز على كل املخاطر 
الــنــاتــجــة عـــن حــمــيــة كــيــتــو وســلــبــيــاتــهــا، وعــلــى 
 
َّ
الجسم، ألن في  الغذائية  املكونات  رأسها نقص 
والبقوليات  الكاملة  الحبوب  تناول  عن  التخلي 
والفاكهة والــخــضــر قــد يــؤي إلــى اإلمــســاك. ومن 
اآلثار الجانبية القصيرة املدى: التعب وصعوبة 
الــــرأس. أما  التركيز واالنـــزعـــاج فــي املــعــدة وآالم 
ــار الــبــعــيــدة املــــدى فــهــي الــحــصــى فـــي الــِكــلــى  ــ اآلثـ

وترقق العظام وأمراض الكبد. 

الزوايا المنسية بعيون بلجيكيّة

سلّطت اللوحات الضوء على أنواع مختلفة من االعتداءات الجنسية )العربي الجديد(

يعود الرواج 
الذي اكتسبته 
حمية الكيتو إلى 
قدرتها على 
خفض الوزن 
سريعًا بالدرجة 
)Getty( األولى

سيشارك خليل في الجزء الثاني من مسلسل »مقابلة مع السيد آدم« )العربي الجديد(

تميّزت كارين بورغوتس بتصوير األماكن والبنايات األثرية والمساحات المعمارية )فيسبوك(

العاصمة  ألزقة  تصوير  مشروع  بورغوتس  كارين  البلجيكية  الفوتوغرافية  المصّورة  أنجزت 
الفرنسية باريس وشوارعها المسدودة، وذلك لتحويلها إلى لوحات يمكن النظر إليها

أزّقة باريس

حمية الكيتو: أسباب شعبيتها

فنون وكوكتيل
أمكنة

اليف ستايل

رصدإضاءة

يدور مشروع كتاب كارين 
بورغوتس )الصورة( حول 
مدينة باريس التي تحتوي 
على 600 طريق مسدود. 
وتعد باريس المدينة ذات 
الكثافة السكانية األكبر في 
أوروبا، إْذ تبلغ حوالي 20 
ألف نسمة لكل كيلومتر 

مربّع. الكتاب يصّور الطرق 
المسدودة من الدائرة 

األولى إلى الدائرة العشرين، 
وهو أّول مشروع تصوير 
فوتوغرافي من نوعه. 
تقّدم الصور لمحة عن 
التحوالت التي مرّت بها 

المدينة على مرّ العقود، 
تغيرات ال يالحظها 

أحٌد عادة.

تحّوالت المدينة

Saturday 13 February 2021 Saturday 13 February 2021
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