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إخواني المصريين# ...إحنا_متراقبين
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ال تزال أعمال الزينة مستمرة في ساحة «تيان آن من» (وسط بكني) ،استعدادًا إلحياء «اليوم الوطني» في الصني في
ّ
 1تشرين ّ
ّ
املجسمات املوجودة ،سلة من الورود االصطناعية الضخمة باسم Bless
األول (أكتوبر) املقبل .ومن أهم
ّ
( the Motherlandفليبارك الله الوطن) .األزهار تزن أكثر من  300كيلوغرام ،وتتنوع بني الورود الصينية ومغنوليا
والكركديه ّ
ودوار الشمس( .أ ف ب)

بانوراما

االمتحانات في دبي
تسريب عبر «واتسآب»

صوفيا لورين
ولو في الثمانين

فطر عمالق
يظهر في بشكيريا

بدأت محكمة الجنايات في دبي،
ّأول من أمس ،النظر في قضية
تسريب امتحانات  15مادة
دراسية عبر تطبيق «واتسآب»
من إحدى الجامعات .واتهم في
القضية موظف وطالب كما ورد
في صحيفة «البيان» اإلماراتية.
ّ
وجاء في التحقيقات أن املتهم
ّ
األول يعمل موظفًا في قسم
املعلوماتية لدى الجامعة ،وقد
رشاه أحد طلبة كلية اإلعالم،
طالبًا منه تسريب أسئلة
االمتحانات مقابل  500درهم
(حوالى  136دوالرًا أميركيًا)
عن كل ورقة .كما تبني خالل
ّ
التحقيقات أن الطالب أرسل رموز
 15مادة امتحان إليه ومن ثم
ّ
سلمه  7500درهم (أكثر من 1900
دوالر) على دفعتني .ووجهت
النيابة العامة إلى الطالب
تهمة عرض الرشوة على الفني
واالشتراك معه في الجريمة.

دشنت النجمة اإليطالية صوفيا
لورين (الصورة) أخيرًا في
مكسيكو معرضًا مخصصًا لها
في مناسبة بلوغها الثمانني.
وقالت املمثلة خالل مؤتمر
ً
صحافي «هذا ليس احتفاال
باملاضي بل فاتحة لحياة جميلة
أعطتني الكثير .ال أزال أحتاج
إلى العمل واستيقظ يوميًا مع
كثير من األفكار» .املعرض الذي
ينطلق تحت عنوان «صوفيا
لورين األمس واليوم وغدًا»،
يفتح أبوابه أمام الجمهور في
 22أيلول (سبتمبر) الجاري،
كاشفًا العالم الخاص إلحدى
أساطير السينما العاملية .ويمكن
لزائر املعرض أن يشاهد أحذية
وحقائب ومجوهرات وجوائز
وشهادات وفساتني (بينها
الفستان األخصر الذي ارتدته يوم
ً
زواجها من كابو بونتي) ،فضال
عن عرض مشاهد من أفالمها.

عثر أحد سكان جمهورية
بشكيريا الروسية على
نوع فطر نادر يسمى علميًا
بـ«النغيرمانيا عمالقة» يزيد
وزنه عن عشرة كيلوغرامات
ّ
(الصورة) .علمًا بأن سكان القرى
يطلقون على هذا النوع من
الفطر اسم «فطر املطر» .ونقل
موقع «فيستي .رو» الروسي عن
البروفيسورة في علم النباتات
من «املركز العاملي» التابع
لـ«أكاديمية العلوم الروسية»
سفيتالنا كوتشيروفا قولها
إنه لم يسبق لها أن سمعت
بوجود هذا النوع من الفطر في
ّ
بشكيريا .وأشارت إلى أن وزنه
قد يصل إلى ثالثني كيلوغرامًا
ّ
أحيانًا .وأضافت أنه «يسمى
ّ
«شبح الفطر» ألن ال أحد يعرف
كيف يظهر ،ومتى يختفي»،
ً
مؤكدة أنه يجوز تناوله «في
مراحل ّ
نموه األولى».

تجدد الجدل في مصر حول عمليات مراقبة واسعة تخطط لفرضها وزارة
الداخلية على أنشطة مستخدمي اإلنـتــرنــت ،وتحديدًا البريد اإللكتروني
واملـحــادثــات النصية واملرئية واألنشطة عبر مــواقــع التواصل االجتماعي
(خصوصًا فايسبوك وتويتر).
قبل أشهر ّ
عدة ،نشرت جريدة «الوطن» وثائق تبرز الخصائص التي تريد
«الــداخـلـيــة» تــوفـيــرهــا فــي الـنـظــام امل ــراد تدشينه لـضـمــان مــراقـبــة حقيقية
ّ
للسوشال ميديا ،بعيدًا من وسائل التتبع التقليدية .غير أن الــوزارة نفت
األمر ،فيما أطلق الناشطون االفتراضيون هاشتاغًا ساخرًا بعنوان «#إحنا_
مـتــراقـبــن» .قبل يــومــن ،نشر مــاجــد عــاطــف تـقــريـرًا عبر مــوقــع BuzzFeed
ّ
األميركي املتخصص في أخبار اإلنترنت والتكنولوجيا ،يفيد بــأن وزارة
الداخلية املصرية بــدأت عملية مراقبة غير مسبوقة للشبكة العنكبوتية
بعد التعاقد مع شركة  Blue Coatاألميركية ،املتخصصة في حلول األمن
واألمان الرقمي لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة وتعقب املستخدمني
عبر النت بالتعاون مع شركة «مصر للنظم الهندسية» (( )SEEوكيل الشركة
ّ
األميركية في القاهرة) .ونسب املقال إلى مصادر مطلعة أن األنظمة الجديدة
«تعطي السلطات حرية غير مسبوقة في مراقبة البيانات عبر تطبيقات
امل ـح ــادث ــة وال ـش ـب ـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة م ـثــل «س ـك ــاي ــب» وفــاي ـس ـبــوك وتــويـتــر
ويوتيوب وغيرها».
ّ
وأكدت املصادر أن األنظمة الجديدة بدأت بمراقبة فضاء اإلنترنت املصري،
قالته مـصــادر حكومية ملــراســل  ،BuzzFeedمــا نفته الداخلية مـ ّـرة
وفقًا ملــا
ً
ً ّ
«عار عن الصحة جملة وتفصيال» .وناشدت الوزارة
الخبر
أن
معتبرة
ثانية
ٍ
وســائــل اإلعـ ــام «مــراج ـعــة األج ـه ــزة املـعـنـيــة قـبــل ال ـتــرويــج لـتـلــك األخ ـب ــار»،
خـصــوصــا خ ــال «ه ــذه املــرحـلــة الـتــي تــواجــه فيها ال ـبــاد تـحــديــات تهدف
إلى زعزعة الثقة ،وإثــارة الرأي العام واإلسقاط على جهود وزارة الداخلية
ّ
وتضحيات أبنائها» ،وفق البيان الصادر ّأول من أمــس .والالفت أن وزارة
الداخلية تعلن كل فترة القبض على عناصر تنتمي إلــى جماعة اإلخــوان
املـسـلـمــن املـصـنـفــة تنظيمًا إرهــاب ـيــا بتهمة «إدارة صـفـحــات فايسبوكية
ّ ّ
ّ
األول أن الرقابة
محرضة على الجيش والشرطة» .هذه املسألة تؤكد أمرين،
ً
موجودة فعال ،بدليل القبض على الناشط وائل غنيم (أدمني صفحة «كلنا
ّ
خالد سعيد» إبــان ثــورة يناير) .أما الثاني ،فهو أن الــرأي العام املصري ال
يعارض أي نشاطات أمنية قد تسفر عن مالحقة متطرفني ومنفذي عمليات
إرهابية عبر االنترنت .لكن الخوف األكبر من أن تصبح حياة كل املواطنني
ّ
تسجل املكاملات الخاصة حتى
تحت سيطرة الجهات األمنية التي ال تــزال
ال ـيــوم ،بــاعـتــراف املـســؤولــن وعـلــى رأسـهــم وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق حبيب
العادلي املسجون في قضية قتل املتظاهرين خالل الثورة.
بالتالي ،سيظل نفي وزارة الداخلية غير منطقي حتى تكشف الوزارة طبيعة
ُ
األنـظـمــة الـتــي ســتــراقــب مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ونــوعـيــة النشاطات
التي سترصدها وتخزنها ،وإلى أي مدى سيظل انتهاك الخصوصية أمرًا
مفروضًا على أهل املحروسة بدعوى «الحفاظ على األمن العام».

