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عام على اعتقال الصحافي الروسي إيفان سافرونوف

هونغ كونغ: صراع جديد مع عمالقة التكنولوجيا

موسكو ــ رامي القليوبي

يبدأ الصحافي الروسي السابق بجريدتي 
ــــي«،  ــتــ ــ ــــوســ ــدومــ ــ ــيــ ــ ــــت« و»فــ ــانــ ــ ــرســ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ »كــ
ومـــســـتـــشـــار مـــؤســـســـة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 
إيـــفـــان ســـافـــرونـــوف،  كـــوســـمـــوس«،  »روس 
اليوم األربعاء، عامه الثاني خلف القضبان 
االحتياطي  للحبس  »ليفورتوفو«  بمركز 
 
ً
ــرة ــ ــكــــو، بـــعـــد تـــمـــديـــد حـــبـــســـه مـ ــــي مــــوســ فـ
ــة الــتــحــقــيــق التــهــامــه  ــــرى عــلــى ذمـ تــلــو األخـ
»الخيانة العظمى« بموجب املادة 275 من  بـ
القانون الجنائي الروسي. وفي حال إدانته، 
في  الــذي تخصص  يواجه سافرونوف  قد 
والفضائية  العسكرية  الصناعات  شــؤون 
ملــدة تصل  السجن  الصحافي،  عمله  أثــنــاء 
إلى 20 عامًا. أثارت قضية سافرونوف منذ 
اعتقاله في 7 يوليو/تموز 2020، تضامنًا 
واملثقفني  الصحافيني  أوســـاط  فــي  واســعــًا 
والحقوقيني الــروس، إذ لم يتم الكشف عن 
جوهر التهم املوجهة إليه حتى اآلن في ظل 
باستثناء  القضية.  على  »الــســريــة«  فــرض 
بعض املعلومات التي تسربت عبر دفاعه، 
ومفادها أنه سلم املخابرات التشيكية في 
ــام 2017 بــيــانــات ســـريـــة حــــول الــتــعــاون  عــ
الــعــســكــري بــني روســيــا وبــلــدان فــي الــشــرق 
األوسط، بينما كانت الواليات املتحدة هي 
املتلقي النهائي لهذه البيانات، وفق رواية 

جهاز األمن الفيدرالي الروسي. 
فـــي هـــذا اإلطـــــار، يــعــتــبــر املــحــامــي بفريق 
»كـــومـــانـــدا 29« الــــذي يــتــولــى الـــدفـــاع عن 
ــافــــرونــــوف، يــفــغــيــنــي ســـمـــيـــرنـــوف، أن  ســ
تكمن  مــوكــلــه  بقضية  الرئيسية  املشكلة 
إليه،  املوجهة  للتهم  الوضوح  انعدام  في 
الفـــتـــًا إلــــى تـــعـــرض ســـافـــرونـــوف وفــريــق 
الـــــدفـــــاع عـــنـــه لـــضـــغـــوط غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. 
»الــعــربــي  يــقــول ســمــيــرنــوف فـــي حــديــث لـــ
القضية  في  الرئيسية  »املشكلة  الجديد«: 
الــجــنــائــيــة بــحــق إيـــفـــان ســـافـــرونـــوف هي 
إلــيــه. مر  التهمة املوجهة  انــعــدام وضـــوح 
ولكننا، بصفتنا  إيفان،  اعتقال  على  عام 
طـــرف الـــدفـــاع، ال نفهم حــتــى اآلن مــا هي 
تحديًدا اعتراضات جهاز األمن الفيدرالي 
ــم نـــر حتى  عــلــى نـــشـــاط ســـافـــرونـــوف، ولــ
اآلن الــنــصــوص الــتــي يــتــهــم ســافــرونــوف 
بــتــســلــيــمــهــا، وألي ســبــب تــعــتــبــر جــهــات 
األمــــــن صـــحـــافـــيـــًا تــشــيــكــيــًا )مـــــن مـــعـــارف 

منوعات
إسراء 

عبد 
الفتاح

القاهرة ــ العربي الجديد

والصحافية  السياسية  الناشطة  جــّدد حصول 
ــائـــزة  ــلـــى جـ ــــفــــتــــاح عـ ــد ال ــبـ املــــصــــريــــة إســــــــراء عـ
الدفاع  فــي  لجهودها  الديمقراطية«  »الشجاعة 
والديمقراطية  اإلعالمية  والحريات  الحقوق  عن 
وفــازت  بــإخــالء سبيلها.  املطالبات  مــصــر،  فــي 
الجاري،  يوليو/تموز  من  األول  في  الفتاح،  عبد 

بالجائزة التي تقدمها »الحركة العاملية من أجل 
العام  عام ونصف  أكثر من  بعد  الديمقراطية«، 
من حبسها احتياطيًا في اتهامات بينها نشر 
أخبار كاذبة. ومن املقرر تكريم عبد الفتاح غدًا، 

في 8 يوليو، من خلف القضبان.
قدم الجائزة، حسب القائمني على منحها، من 

ُ
وت

اإلعــالم  في  والعاملني  الصحافيني  تكريم  أجــل 
الصحافة  ودفاعهم عن حرية  على شجاعتهم 

فــي الــعــالــم، رغـــم املــخــاطــر الــتــي تــهــّدد حياتهم 
وحريتهم، وإسراء واحدة منهم. وقالت »الحركة 
العاملية من أجل الديمقراطية« التي تمنح الجائزة 
ــه »فــــي يــــوم 8 يــولــيــو سيتم  بــشــكــل ســنــوي إنــ
والعاملني  الشجعان  للصحافيني  تكريم  تقديم 
فــي مــجــال اإلعــــالم فــي الــشــرق األوســــط الــذيــن 
الــرغــم من  يــدافــعــون عــن حــريــة الصحافة على 
املــخــاطــر الــتــي تــهــّدد حــيــاتــهــم وحــريــتــهــم، ومــن 

الفتاح من مصر«. وجــّددت  إســراء عبد  بينهم 
عبد  إلســـراء  بالحرية  املــطــالــبــات  املناسبة  هــذه 
الــفــتــاح، عبر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، من 
خــــالل الـــتـــدويـــن عــلــى وســــم »الـــحـــريـــة إلســــراء« 
بــالــلــغــتــني الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة. وكــــان مــن بني 
املــطــالــبــني بــالــحــريــة إلســــراء عــــدٌد مــن املــحــامــني 
الحقوقيني، وكذلك عدد كبير من أصدقائها من 

ناشطني سياسيني وحقوقيني مصريني.

ســـافـــرونـــوف( جـــاســـوســـًا، وكـــيـــف حصل 
سافرونوف غير املطلع على أسرار الدولة 

على أي بيانات سرية«.  
ويـــــــضـــــــرب أمـــــثـــــلـــــة عـــــلـــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
ــعــــرض لــهــا  ــتــ ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة يــ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــه، مــضــيــفــًا: »مــنــذ عــام  ــاعـ ســافــرونــوف ودفـ
كامل يحرم إيفان من حقه الرئيسي، وهو 

مــعــرفــة الــتــهــمــة املــوجــهــة إلـــيـــه. إلـــى جــانــب 
سرية القضية، يواجه الدفاع ضغوطًا غير 
مسبوقة من جهاز األمن الفيدرالي، إذ تتم 
مراقبة املحامني، وتحدث عمليات مداهمة 
تصادر خاللها ملفات قضية سافرونوف، 
وتـــرفـــع قــضــايــا تــأديــبــيــة وجـــنـــائـــيـــة. منذ 
عــــام كـــامـــل، لـــم يــمــنــع إيـــفـــان ســـافـــرونـــوف 

ــًا مــن  ــا أيـــضـ ــمــ مــــن الـــــزيـــــارات فـــحـــســـب، وإنــ
التحقيق  يــهــدف  بـــذويـــه، إذ ال  االتـــصـــاالت 

سوى إلى الحصول على اعترافات منه«. 
إلـــــــى أن »قـــضـــيـــة  ويــــخــــلــــص ســــمــــيــــرنــــوف 
ســــافــــرونــــوف تــــبــــدو وكـــأنـــهـــا قـــصـــة أعــيــد 
التاريخ حول »اإلرهــاب  إحياؤها من كتب 
للقانون  ال  فيه  مكان  ال  الــذي  الستاليني« 
وال لــلــعــدالــة وال لــلــعــقــل«، فـــي إشــــــارٍة إلــى 
النطاق  واســعــة  واالعــتــقــاالت  القمع  حملة 
التي شهدها االتحاد السوفييتي في عهد 
في  ستالني،  جــوزيــف  الــراحــل،  الديكتاتور 

الثالثينيات من القرن املاضي.  
وكــانــت محكمة مــديــنــة مــوســكــو قــد قــررت 
تمديد  املاضي،  يونيو/حزيران  نهاية  في 
حبس ســافــرونــوف ملــدة ثالثة أشهر حتى 
7 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل، مــا يعني 
أنــه سيقضي في حبسه ما ال يقل عن عام 
ــه ســـافـــرونـــوف الـــذي  ــ وثـــالثـــة أشـــهـــر. وواجـ
ينفي التهم املوجهة إليه، ضغوطًا متزايدة 
فــي الفترة األخــيــرة وصــلــت إلــى حــد تلقيه 
عرضا من أحد محققي جهاز األمن الروسي 
له  السماح  التحقيق مقابل  »التعاون مع  لـ

بإجراء اتصال هاتفي مع والدته«.    
املثيرة  املـــادة 275  أن تطبيق  الــالفــت  ومــن 
للجدل في روسيا ال يقتصر على مالحقة 
مـــن اطــلــعــوا عــلــى بــيــانــات ســريــة فـــي إطـــار 
أو عملهم، بل أيضًا  أو دراستهم  خدمتهم 
في »حاالت أخرى«، وتنطبق كذلك على من 
يقدم »عونا استشاريا« في نشاط لدولة أو 
منظمة أجنبية يستهدف أمن روسيا، مما 
الواسع  والتطبيق  التفسير  مجال  يوسع 
ــد يــطــاول  ملــفــهــوم »الــخــيــانــة الــعــظــمــى«، وقـ
أشخاصا من غير املوظفني بالدولة أمثال 

سافرونوف وغيره. 
 ســافــرونــوف ولــد فــي موسكو في 

ّ
ُيــذكــر أن

عــام 1990، وتــخــّرج عــام 2010 مــن املدرسة 
ــــالم.  الــعــلــيــا لــالقــتــصــاد فـــي تــخــصــص اإلعـ
عــمــل صــحــافــيــًا بـــجـــريـــدة »كــومــيــرســانــت« 
عــــام 2019 على  فـــي  تــســريــحــه  تـــم  أن  إلــــى 
احــتــمــال استقالة  مــقــال حـــول  نــشــر  خلفية 
رئيسة مجلس االتحاد )الشيوخ( الروسي 
بــجــريــدة  عــمــل  ثـــم  مــاتــفــيــيــنــكــو.  فالينتينا 
ــم تــعــيــيــنــه  ــتـ ــل أن يـ ــبـ ــي«، قـ ــتــ ــدومــــوســ ــيــ »فــ
مــســتــشــارًا ملــديــر عـــام »روس كــوســمــوس«، 
دميتري روغــوزيــن، فــي مــايــو/ أيــار 2020، 

فاعتقاله في مثل هذا اليوم قبل عام.

سافروف يواجه 
عقوبة تصل إلى 20 عامًا 

بحال إدانته

تهدد الشركات 
باالنسحاب من هونغ 

كونغ بسبب قانون 
للخصوصية

كونغ،  في هونغ  التنفيذية  املسؤولة  قللت 
ــيـــة تـــحـــذيـــر شـــركـــات  ــــس الــــثــــالثــــاء، أهـــمـ أمــ
ــن بــيــنــهــا »غـــوغـــل«  تــكــنــولــوجــيــا كـــبـــرى مــ
و»فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر« بــأنــهــا قـــد تــغــادر 
املركز املالي البارز في حال أقرت السلطات 
قــانــونــًا جــديــدًا مــوضــع جـــدل حـــول حماية 
الـــخـــصـــوصـــيـــة. وكـــشـــفـــت ســـلـــطـــات املــديــنــة 
ــانـــون يـــهـــدف إلــــى الــتــصــدي  عـــن مـــشـــروع قـ
الــخــاصــة وال سيما هوية  الــبــيــانــات  لنشر 
شـــخـــص عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت، وهـــــي مــمــارســة 
أو  الشخصية«  املعلومات  »كشف  بـ تعرف 
»دوكسينغ«. غير أن صياغة النص املبهمة 
أثــــــــارت مــــخــــاوف شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــتـــم تــحــمــيــلــهــا هــــي أو  الـــعـــمـــالقـــة مــــن أن يـ
موظفيها مسؤولية قانونية عن املحتويات 
ــتــــخــــدمــــون. وعــــّبــــرت  ــا املــــســ ــنـــشـــرهـ الــــتــــي يـ
الشركات عن مخاوفها في رسالة وجهتها 
إلى حكومة هونغ كونغ عبر »تحالف آسيا 
لإلنترنت« الذي يضم »غوغل« و»فيسبوك« 
و»تــويــتــر« و»لــيــنــكــد إن« و»أبـــــل«. وحـــذرت 
الــرســالــة املـــؤرخـــة فـــي 25 يــونــيــو/حــزيــران 
ــأن  ــم تـــنـــشـــر إال هــــــذا األســـــبـــــوع بـ ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
ــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف أفـــــــــــرادا ال  ــبـــيـــق عــ »تـــطـ
يــتــوافــق مـــع األعـــــراف واألنـــمـــاط الــعــاملــيــة«. 
وأضــافــت: »الــطــريــقــة الــوحــيــدة كــي تتجنب 
شركات تكنولوجيا تلك العقوبات ستكون 
باالمتناع عن االستثمار وتقديم خدماتها 
في هونغ كونغ، ما سيحرم منها األنشطة 
الــتــجــاريــة واملــســتــهــلــكــني فـــي هــونــغ كــونــغ، 

ويخلق عوائق جديدة أمام التجارة«.
قللت  التحذير،  ذلــك  ورًدا على ســؤال حــول 
املــســؤولــة الــتــنــفــيــذيــة فــي املــديــنــة كــــاري الم 
تــلــك املــــخــــاوف. وقـــالـــت لــلــصــحــافــيــني »إنــنــا 
ــر الــــقــــانــــونــــي عــن  ــيــ ــكــــشــــف غــ نـــســـتـــهـــدف الــ
عن  املسؤولني  ونمنح  الخاصة،  املعلومات 

وتنفيذ  للتحقيق  تــفــويــضــا  الــخــصــوصــيــة 
ــــهــــت الم  ــّب ــــل شـــــــــيء«. وشــ عـــمـــلـــيـــات، هــــــذا كـ
الصالحيات الجديدة املتعلقة بخصوصية 
ــذي  الـــبـــيـــانـــات، بـــقـــانـــون األمــــــن الـــقـــومـــي الــ
فرضته بكني على هونغ كونغ العام املاضي 
وشكل األداة الرئيسية لقمع املعارضة بعد 
أعمال  تخللتها  التي  الحاشدة  التظاهرات 
عنف فــي 2019. وقــالــت الم إن قــانــون األمــن 
ذلك تعرض »لالفتراء والتشهير«. وأضافت 

أن اللجنة املكلفة السهر على احترام الحياة 
الـــخـــاصـــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ عــلــى اســتــعــداد 
للقاء ممثلني عن شركات التكنولوجيا للرد 
على مخاوفها، لكنها حذرت بأن حكومتها 

مصّممة على إقرار النص بدون إبطاء.
وتستخدم الصني نظام رقابة هو من األكثر 
اإلنترنت،  على  للسيطرة  العالم  فــي  تــطــوًرا 
لكن من املفترض أن يكون اإلنترنت حًرا تمامًا 
فــي هونغ كونغ فــي ظــل الحكم شبه الذاتي 

الــذي تحظى به بموجب االتفاق املوقع عند 
إعادة بريطانيا املدينة إلى الصني عام 1997. 
ــة الــخــاصــة نفسها  ــ ــ وتـــطـــرح املــنــطــقــة اإلداريـ
على أنها قطب تكنولوجيا. غير أن شركات 
ــة مـــتـــزايـــدة  ــبـ ــبـــدي ريـ ــبـــرى تـ تــكــنــولــوجــيــة كـ
إحــكــام بكني قبضتها بشكل متزايد  بسبب 
التعبئة عــام 2019.  على املنطقة منذ موجة 
القومي بصورة خاصة  األمــن  قانون  ومنح 
الــشــرطــة صــالحــيــات جـــديـــدة لــلــتــحــرك ضد 
املحتويات على اإلنترنت وإجــراء تحقيقات 
وتجميد أصول أي شركة تعتبر أنها تطرح 
خــطــرا عــلــى الــصــني. وبــعــيــد دخـــول الــقــانــون 
و»غــوغــل«  »فيسبوك«  أعلنت  التنفيذ،  حيز 
و»تـــويـــتـــر« أنــهــا ســتــتــوقــف عـــن االســتــجــابــة 
ــــول مــســتــخــدمــيــهــا  لـــطـــلـــبـــات املـــعـــلـــومـــات حــ
الصادرة عن حكومة هونغ كونغ وسلطاتها. 
كما تم التخلي عن مشروع مــّد كابل بحري 
للبيانات بني الواليات املتحدة وهونغ كونغ، 
وبدأت شركات أجنبية كبرى سحب بياناتها 
من خــوادم مقرها هونغ كونغ. واستخدمت 
عــمــلــيــات »كـــشـــف املـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة« 
العديد  فكان  تظاهرات 2019،  سالحًا خــالل 
بالديمقراطية  املطالبة  الــحــركــة  أنــصــار  مــن 
ــانــــات الـــخـــاصـــة  ــيــ ــبــ يـــمـــارســـونـــهـــا لـــنـــشـــر الــ
لشرطيني وقضاة ومسؤولني محليني، كما 
مارسها أنصار بكني ضد املتظاهرين. وأبدى 
»تــحــالــف آســيــا لــإلنــتــرنــت« معارضته لهذه 
الوسيلة مؤكًدا أنه يدعم الجهود ملكافحتها. 
لــكــنــه حــــذر مـــن أن صــيــاغــة الـــنـــص املــبــهــمــة 
قــد تــــؤدي إلـــى اســتــهــداف »عــمــلــيــات تقاسم 
اإلنترنت« وتحميل  للمعلومات على  بريئة 
شــركــات اإلنــتــرنــت مسؤولية عــن محتويات 
مستخدميها. واعتبر أن مشروع القانون »رد 

غير متناسب إطالقًا وغير ضروري«.
)فرانس برس(

)Getty/ضغوط عدة واجهها سافرونوف في محبسه )سيرغي فاديتشيف

)Getty( شبّهت الم الصالحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات بقانون األمن القومي

مّر عام كامل منذ أن اعتقل الصحافي الروسي إيفان سافرونوف، والذي تتهمه السلطات بـ»الخيانة العظمى«، بينما يُحرم من حقه 
الرئيسي في معرفة مضمون هذه التهم وسط ضغوط كبيرة
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ــم يــكــن  ــ ــه »لـ ــ ــًا، إنـ ــر مــــن 25 عــــامــ ــثـ املــغــنــيــة ألكـ
العمليات  أو  الوصاية عليها  مــن  أبــدًا جــزءًا 

املرتبطة بها«.
الــفــنــانــة  عـــلـــى  هـــــذا  ــايــــة  الــــوصــ أن جـــــدل   

ّ
إال

لــم يــنــتــِه؛ إذ رفــضــت محكمة في  األمــيــركــيــة 
لـــوس أنــجــلــيــس، أخـــيـــرًا، طــلــبــهــا إنـــهـــاء حكم 
ــا عــلــيــهــا، وفـــق مـــا أفـــــادت به  وصـــايـــة والـــدهـ
ــم الــشــهــادة  تــقــاريــر إخــبــاريــة أمــيــركــيــة. ورغــ
الــقــاســيــة الــتــي أدلــــت بــهــا ســبــيــرز، إذ قــالــت 
ــة وبـــلـــهـــاء ومــحــرجــة  ــ ــــؤذيـ ــايــــة »مـ الــــوصــ  

ّ
إن

جـــبـــرت على 
ُ
والأخـــالقـــيـــة«، مــوضــحــة أنـــهـــا أ

تناول وسائل منع الحمل وأدوية أخرى ضد 
الـــزواج أو إنجاب طفل  إرادتــهــا، وُمنعت من 
آخـــر، كما حــرمــت مــن اتــخــاذ أي قـــرار يخص 

أموالها أو أصدقاءها.
جيمي  سبيرز،  شقيقة  تحدثت  جهتها،  مــن 
لــــني، عــلــنــًا ألول مــــرة، عـــن الـــوصـــايـــة املــثــيــرة 
وقالت  الــبــوب.  نجمة  على  املفروضة  للجدل 
ــدًا بــهــا  ــ ــتــــغــــرام«: »أنــــــا فــــخــــورة جـ عـــبـــر »إنــــســ
الستخدامها صوتها. أدعمها في كل ما تريد 

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

بسبب عزمها على اعتزال الغناء، 
ــّرر مــديــر أعــمــال مغنية الــبــوب،  قــ
بــريــتــنــي ســـبـــيـــرز، »قـــطـــع عــالقــتــه 
بها«، وفقًا ملا ورد في مجلة »فارايتي«. وفي 
خطابه إلى والدها )والوصي عليها( جيمي 
مطلوبة«،  تعد  لــم  »خدماتي  يــقــول:  سبيرز، 
االعتزال  على  »عزمها  بريتني عن  إذ عبرت 

رسميًا«.
وظــلــت بــريــتــنــي )39 عـــامـــًا( تــحــت الــوصــايــة 
ما   ،2008 فــي  نفسي  النــهــيــار  تعرضها  منذ 
املالية  املتعلقة بشؤونها  الــقــرارات  أن  يعني 
ــلـــى عــــاتــــق والــــدهــــا.  ــقـــاة عـ ــلـ والـــشـــخـــصـــيـــة مـ
ــام املــــاضــــي، بـــــدأت املــغــنــيــة عملية  ــعـ وفــــي الـ
قانونية إللغاء تصّرف والدها في شؤونها 
ــي، أبــلــغــت  ــاضــ ــــي الـــشـــهـــر املــ الــشــخــصــيــة. وفـ
الــقــاضــيــة املـــشـــرفـــة عــلــى قضيتها  بــريــتــنــي 
بــأنــهــا تــريــد إلــغــاء الــوصــايــة الــتــي وصفتها 
بـــأنـــهـــا »مـــــؤذيـــــة«، مـــعـــبـــرة عــــن رغــبــتــهــا فــي 

استعادة حياتها.
ــــف، الــــذي عــمــل مع  وفـــي خــطــابــه، قـــال رودولــ

يسعى المشروع إلى 
إيجاد نقاط تقاطع مع 

األنماط الموسيقية 
األخرى

رفضت المحكمة طلب 
سبيرز إنهاء حكم وصاية 

والدها عليها

البالغون يميلون 
للتحدث إلى األطفال بشكل 

أبطأ ونبرة أعلى

2223
منوعات

فــعــلــه لــتــكــون ســعــيــدة. أنـــا فـــخـــورة جـــدًا بها 
أخبرتها  مثلما  ألنها طلبت مشورة جديدة 
أمــثــل عائلتي،  أنـــا ال  قــبــل ســنــوات.  أن تفعل 

وأتحدث بصفتي الشخصية«.
تعيش بريتني سبيرز في ظل بنود صارمة 
ــدًا، نـــــّص عــلــيــهــا اتــــفــــاق قـــضـــائـــي قـــررتـــه  ــ ــ جـ
فـــي كــالــيــفــورنــيــا عــــام 2008. ينص  مــحــكــمــة 
ــاق الـــشـــبـــيـــه بـــنـــظـــام وصــــايــــة عـــلـــى أن  ــ ــفـ ــ االتـ
القرارات التي تخّص املغنية يتخذها والدها 
إلـــى إذكــــاء حملة  جيمي ســبــيــرز. وأدى ذلـــك 

التي نظمها  #FreeBritney )حــرروا بريتني( 
ــا فــــي الـــــشـــــارع وعــلــى  ــهـ بـــعـــض املـــعـــجـــبـــني بـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، القــتــنــاعــهــم 
بأنها وضعت تحت الوصاية خالفًا إلرادتها، 
مــرّمــزة عبر  استغاثة  نـــداءات  وبأنها ترسل 

حسابها على »إنستغرام«.
ــائـــي  ــقـــضـ ــدد االهـــــتـــــمـــــام بـــاملـــســـلـــســـل الـ ــ ــجـ ــ تـ
والنفسي لبريتني سبيرز أخيرًا بعد عرض 
بعض وسائل اإلعالم شريطًا وثائقيًا عنوانه 
 Framing Britney »فريمينغ بريتني سبيرز«
Spears عن تدهور حالتها النفسية وعالجها 

شديد القسوة أحيانًا.
مـــرت ســبــيــرز بــمــرحــلــة اكــتــئــاب طــويــلــة بعد 
طلبها الطالق من كيفن فيدرالين عام 2006، 
وفــقــدانــهــا حــق حــضــانــة طفليها عـــام 2007، 
ُسجلت خاللها حــوادث عدة، بينها رصدها 
مـــرة حــافــيــة الــقــدمــني فــي محطة وقـــود وهــي 

تحلق شعر رأسها.
في  العليا  املحكمة  لقاضية  شهادتها  وفــي 
لــــوس أنــجــلــيــس، بــريــنــدا بــيــنــي، الــتــي أدلـــت 
إنها  سبيرز  قــالــت  »زوم«،  تطبيق  عبر  بها 
تــرغــب فـــي إزالـــــة الــلــولــب الــرحــمــي وإنــجــاب 
طــفــل آخــــر، لــكــن الــوصــايــة الــتــي تــتــحــكــم في 
رعايتها الطبية لن تسمح لها باإلقدام على 
هــذه الخطوة. وأضــافــت للمحكمة: »أريـــد أن 
أكــون قـــادرة على الـــزواج وإنــجــاب طفل. قيل 
لي إنني ال أستطيع الزواج أو إنجاب طفل«. 
ــة أصــدقــائــهــا  وقـــالـــت إنــهــا مــمــنــوعــة مـــن رؤيــ
الــذيــن يعيشون على بعد دقــائــق منها، وإن 
صديقها الحميم سام أصغري غير مسموح 

له باصطحابها في سيارته.
هــددت  أعمالها  إدارة  أن  سبيرز  زعــمــت  كما 
تــحــضــر  لـــــم  إذا   2018 عـــــــام  ــا  ــهـ ــاتـ ــقـــاضـ ــمـ بـ
حفالتها املوسيقية. وقالت إن إدارة أعمالها 
أبـــلـــغـــت مــعــالــجــهــا كـــذبـــًا بـــأنـــهـــا ال تــتــنــاول 
أدويــتــهــا. وأصـــــدرت ســبــيــرز بــيــانــًا مشابهًا 
عـــام 2019، وفـــق مــا كشفته سجالت  لــقــاٍض 
املحكمة السرية التي حصلت عليها صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
األسبوع. وقالت للمحكمة: »كان األمر مخيفًا 
للغاية. الشيء الوحيد املشابه لهذه التجربة 
يسمى االتجار بالجنس... األشخاص الذين 
قادرين  يكونوا  أن  ينبغي  ال  بــي  هــذا  فعلوا 
على اإلفــالت بسهولة... أنــا لست هنا ألكون 

عبدة ألي شخص«.
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت ســبــيــرز إنـــه »ليس 
قــادرة  اعتبرتها  الوصاية  أن  املنطقي«  من 
في صناعة  أعلى مستوى  على  األداء  على 
الـــتـــرفـــيـــه، لــكــنــهــا غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إنــفــاق األمــوال  أو  ــرارات حياتية أساسية  قـ
الــتــي تكسبها. أضــافــت: »أنـــا رائــعــة فــي ما 
أفعله«. وأكدت أنه »ال ينبغي أن أكون تحت 
القوانني  العمل.  بإمكاني  كان  إذا  الوصاية 
ــر بــأنــنــي  ــعـ ــى الـــتـــغـــيـــيـــر... ال أشـ ــ بـــحـــاجـــة إلـ
أســتــطــيــع عــيــش حــيــاتــي بــكــل مــعــانــيــهــا«. 
في  الذين يتحكمون  األشــخــاص  إن  وقالت 
أنهم  يــتــذكــروا  أن  إلــى  »يحتاجون  حياتها 

يعملون عندي«.
ــا قـــــادران  ــهـ وأشــــــــارت، أيـــضـــًا، إلــــى أن والـــديـ
ــراء مــقــابــالت مـــع الــصــحــافــة وقتما  ــ عــلــى إجـ
يريدان، لكنها ُمنعت من التحدث إلى وسائل 
اإلعــالم: »ال أستطيع أن أقول جملة واحــدة... 
لــدي الــحــق فــي اســتــخــدام صــوتــي«. أضــافــت: 
ــنـــي بــخــيــر  »كــــذبــــت وأخــــبــــرت الـــعـــالـــم كـــلـــه أنـ
وســـعـــيـــدة«، الفـــتـــة إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تخشى 
ــم أعــتــقــد  ــ فـــي الـــبـــدايـــة الــتــحــدث عــالنــيــة، و»لـ
ــــدت ســبــيــرز:  ــــدًا ســيــصــدقــنــي«. كــمــا أكـ أن أحـ
»هــــذه الــوصــايــة تــضــرنــي أكــثــر مــّمــا تــنــفــع... 
أنا أستحق أن أحظى بحياة )...( أريد إنهاء 
من جهتها،  تقييم«.  دون  من  الوصاية  هــذه 
كانت القاضية قد شكرت نجمة البوب على 

كلماتها »الشجاعة«.

إبراهيم علي

تعلن شركة »إيغل فيلمز« اللبنانية قريبًا، عن 
قرار تنفيذ الجزء الثاني من مسلسل »للموت« 
قــصــة نـــاديـــن جـــابـــر، وإخــــــراج فــيــلــيــب أســمــر، 
وبــطــولــة مــاغــي بـــو غــصــن، ومــحــمــد األحــمــد، 
ودانييال رحمة. نال املسلسل قسطًا من النقد، 
أظهرت ضعفًا  التي  التفاصيل  بعض  بسبب 
 
ّ
واضــحــًا فــي طــريــقــة رســـم الــشــخــصــيــات، لكن

نــجــاح إضــافــي،  ذلـــك بمثابة   
ّ
أن رأت  الــشــركــة 

ويستحق أن ُيستكمل في جزء ثاٍن من املتوقع 
عــرضــه فـــي رمـــضـــان املــقــبــل. وفــــي مــعــلــومــات 
 شركة »إيغل 

ّ
بـ »العربي الجديد« فإن خاصة 

فيلمز« أوكلت مهمة اإلشراف على نص الجزء 
الثاني من »للموت« للكاتبة اللبنانية كلوديا 
ــدخــل بــعــض التفاصيل 

ُ
الــتــي ســت مــرشــلــيــان، 

والـــشـــخـــصـــيـــات الـــجـــديـــدة فــــي الـــعـــمـــل، فــيــمــا 
يحاول املخرج فيليب أسمر، أن يكون ضابط 
اإليــقــاع فــي مــا يتعلق بــالــحــكــايــات الــجــديــدة 
املتوقع  ومن  الثاني،  الجزء  سيتناولها  التي 
الــكــتــابــة واخــتــيــار األدوار  تــنــتــهــي ورشــــة  أن 
لــتــبــدأ بعدها  املــقــبــل،  الــخــريــف  فــي منتصف 

غــربــيــني. أي كــيــف اخــتــلــفــت طــريــقــة حياتهم 
خــــــالل الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر األخــــــيــــــرة، وكـــيـــف 
املشتركة  والــروابــط  املوسيقى  على  انعكست 
بـــني املــوســيــقــيــني فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم، 
رت 

ّ
بمن فيهم املوجودون في سورية، وكيف أث

ــة أو األحــــداث عليهم«. وحـــول املــشــروع،  األزمـ
نا نبحث موسيقيًا، ونحاول إيجاد 

ّ
يقول: »إن

هــويــة جــديــدة. ومــشــروعــنــا هــذا مــا زال بحثًا 
نــســعــى مـــن خــاللــه إلــــى إيـــجـــاد نــقــاط تــقــاطــع 
هم 

ّ
أن إلى  املوسيقيني واملؤلفني«. ويشير  بني 

النمطية  كــســر  يـــحـــاول  معظمهم   
ّ
أن ــــدوا  وجـ

تقديم  خــالل  من  القائمة،  املوسيقية  والحالة 
املألوف،  عن  خــارج  وموسيقي  إيقاعي  تنّوع 
الروتينية  الــحــال  يــخــرج عــن هــذه  ومعظمهم 
لإليقاع، ليكتشفوا أماكن أخرى في املوسيقى 
ــلــــوا مــــع مــؤلــفــني  الــــســــوريــــة. لـــــذا فـــقـــد تــــواصــ
ــان، وإلـــيـــاس  ــمـ ــثـ ــال مــحــمــد عـ ــثــ وعـــــازفـــــني، أمــ
بــــاشــــورة، وحـــســـان طــــه، وفـــــراس شــارســتــان، 
كــتــبــوا للمجموعة قطعًا  الــذيــن  مــــراد،  وأنـــس 
في  املــوســيــقــي  فــي حفلها  جــديــدة ستقدمها 

يوليو/ تموز الجاري.  
 
ً ّ
يــضــم »األنــســامــبــل الـــســـوري فـــي لـــنـــدن« كـــال
من يوسف ناصيف )قــانــون(، وفــراس حسن 
ــقـــاع(، وســـالر أزيـــد )كــمــنــجــة(، إلـــى جانب  )إيـ

لندن ـ كاتيا يوسف

ــي عـــاصـــمـــة الــــضــــبــــاب، اجـــتـــمـــع عــــــدد مــن  ــ فـ
ليبدعوا  الــســوريــني،  واملــؤلــفــني  املوسيقيني 
ــبـــل  »األنـــســـامـ ـــ ــا؛ فـــخـــرجـــوا بـ تـــحـــت ســـمـــائـــهـ
ــنـــدن«، الــــذي يــضــّم مجموعة  الـــســـوري فـــي لـ
وخريجني  موسيقيني  ثمانية  مــن  محترفة 
مـــن كــونــســرفــتــوار دمــشــق الــشــهــيــر، بــقــيــادة 

املؤلف وعازف الناي، لؤي الحناوي.
ــام 2018، مـــع وصـــــول مــجــمــوعــة من  ــي عــ »فــ
املتحدة،  اململكة  إلــى  السوريني  املوسيقيني 
تواصل عدد منهم معي، فاقترحت أن نؤسس 
لعمل مشترك، وخرجنا بـ األنسامبل السوري 
في لندن« يقول لؤي الحناوي في حديثه إلى 
ها مجموعة من 

ّ
»العربي الجديد« موضحًا أن

ــة مــوســيــقــيــني ومــغــنــيــني اثــنــني. يضيف: 
ّ
ســت

»وقــــد بــــدأت الــبــحــث فـــي املــــــوروث الـــســـوري، 
فقدمنا  الــســوريــة،  الكالسيكية  واملــوســيــقــى 
قطعًا موسيقية ملؤلفني سوريني، وتمّكنا من 
الحصول على قطع غير مسجلة، أو لم تقّدم 
 عـــن تــقــديــم قطع 

ً
لــلــجــمــهــور مـــن قــبــل، فــضــال

هم يستحقون تسليط الضوء 
ّ
ملؤلفني نرى أن

عــلــيــهــم أكـــثـــر، مــثــل عــبــد الــفــتــاح ســكــر، وأبـــو 
في  »نحن  اوي: 

ّ
الحن يتابع  القباني«.  خليل 

املرحلة الثانية من املشروع، إذ نقدم مؤلفني 
في  حاليًا  موجودين  معاصرين  موسيقيني 
الــســاحــة الــفــنــيــة، ومـــا زال الــبــعــض منهم في 

سورية، فيما آخرون في الشتات«.
ــــت مــع  ــلـ ــ ــــواصـ ــاق، يـــــقـــــول: »تـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــفــــني واملـــوســـيـــقـــيـــني مــن  ــــن املــــؤلــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الـــتـــعـــّرف على  الـــعـــالـــم، بـــهـــدف  مــخــتــلــف دول 
أعــمــالــهــم وتــجــاربــهــم املــوســيــقــيــة، والــــذي طــرأ 
أو تغّير، بعد اختالطهم بموسيقيني  عليها، 

ــان املــمــثــل الــلــبــنــانــي  ــ عــمــلــيــات الــتــصــويــر. وكـ
ــه  ـ

ّ
ــد فـــي حـــديـــث صــحــافــي أن بـــاســـم مــغــنــيــة أكــ

ه 
ّ
سيشارك في الجزء الثاني من »للموت« وأن

م تصّورًا عن شخصيته في العمل، مؤكدًا 
ّ
تسل

 نجاح الجزء األول هو ما دفع الشركة إلى 
ّ
أن

ــاٍن. مــن جهتها، لم  قـــرار املــوافــقــة عــلــى جـــزء ثــ
تفصح شركة »صادق الصّباح« اللبنانية عن 
نيتها فــي إنــتــاج الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل 
»عشرين عشرين«، وإن أشارت املعلومات إلى 
 الشركة وجدت قصة ثانية، وتستعد قريبًا 

ّ
أن

لــإلعــالن عــنــهــا، وســتــكــون مــن ضــمــن األعــمــال 
الــخــاصــة بــنــاديــن نــجــيــم، الـــتـــي تــعــتــمــد على 

 أعمالها.
ّ

شركة »الصّباح« في كل
باالنتقال إلى مصر، قال املمثل ماجد املصري، 
»الــجــنــرال«  مسلسل  لتصوير  األســتــعــداد   

ّ
إن

 املسلسل تأجل 
ّ
أصبح قريبًا. ومن املعروف أن

ــه الـــيـــوم مــــدرج على 
ّ
قــبــل ثــــالث ســـنـــوات، لــكــن

يـــروي حكايات  رمــضــان 2022، وهــو  خريطة 
عن االتجار بالبشر، ومكافحة هذه الجريمة، 
 شركة اإلنــتــاج تتفاوض 

ّ
أن وأضــاف املصري 

ــــوري قـــصـــي خـــولـــي،  ــسـ ــ ــلـــه الـ حـــالـــيـــًا مــــع زمـــيـ
للمشاركة في بطولة »الجنرال« مبديًا حماسه 
فــي حــال تــم االتــفــاق مــع خولي للمشاركة في 
ستأنف في بيروت عملية 

ُ
تقاسم البطولة. وت

الــثــانــي مــن مسلسل »مقابلة  الــجــزء  تــصــويــر 
السيد آدم« الذي يجمع بني ممثلني من لبنان 
ا. 

ّ
وســوريــة، مثل غــســان مسعود، ووســـام حن

وكــان الكاتب واملــخــرج الــســوري فــادي سليم، 
أنهى كتابة الجزء الثاني، فيما اعتذرت املمثلة 
ــّبــس عــن املــشــاركــة فــي الــجــزء الثاني 

ُ
كــارمــن ل

بسبب تضارب أوقــات التصوير مع التزامها 
العربي  واملـــرة«  »عالحلوة  مسلسل  بتصوير 
ــتـــرك، فـــي تـــركـــيـــا. فـــي دمـــشـــق، تستكمل  املـــشـ

التحضيرات الخاصة بمسلسل »حارة القّبة« 
في جزء ثالث من املفترض أن يكون من ضمن 
القائمة الخاصة بموسم دراما رمضان، وُعلم 
ــع على 

ّ
 املمثل  السوري فــراس إبراهيم، وق

ّ
أن

عــقــد لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــجـــزء، إلــــى جــانــب 
أبطال العمل: سالفة معمار، وعباس النوري، 

ووفاء موصللي ومحمد حداقي. وينتظر البّت 
بمشاركة املمثلة السورية أمل عرفة في الجزء 
الــجــديــد. وكـــان الــكــاتــب أســامــة كــوكــش انتهى 
اإلنتاج  مه لشركة 

ّ
الــجــزء وسل هــذا  مــن كتابة 

واملخرجة رشا شربتجي. في سياق آخر، يبدأ 
الجاري  الخامس عشر من يوليو/ تموز  في 

عــــرض مــجــمــوعــة مـــن املــســلــســالت الــقــصــيــرة، 
بــدايــة مــع »دور الــعــمــر« بــطــولــة ســيــريــن عبد 
ــاروق.  ــادل كـــرم، وإخــــراج سعيد املــ الــنــور، وعــ
كـــذلـــك، ُيـــعـــرض »صـــالـــون زيــــــزي«، فـــي بــدايــة 
نــاديــن نجيم،  إذ يجمع  املقبل،  أغــســطــس/آب 

ومعتصم النهار، ومن إخراج جو بوعيد.

ــاء وهــبــة  ــنــ ــيــــني وهـــــــم، ســ ــاســ األعـــــضـــــاء األســ
)كــونــتــربــاص(، ورغـــد حـــداد )فــيــوال(، واملــديــر 
الــحــنــاوي،  الــنــاي لــؤي  الفني للفرقة وعـــازف 
بــمــشــاركــة الــفــنــانــني أســـامـــة كـــيـــوان وخــلــود 
ـــف نــشــاطــات 

ّ
ــاء. قــبــل أن تـــتـــوق ــنـ مــحــافــظــة، غـ

ــل الـــــســـــوري فــــي لــــنــــدن« بــســبــب  ــبــ ــامــ »األنــــســ
حفالت  املجموعة  مت 

ّ
نظ كوفيد-19،  جائحة 

لندن،  فــي  بريطانيا، منها  أنــحــاء  فــي جميع 
وجذبت  وغيرها،  ومانشستر  ليفربول  وفــي 
الجاليات  إلــى  إضــافــة  اإلنــكــلــيــزي،  الجمهور 
 معظم 

ّ
اوي إن

ّ
العربية والسورية. يقول الحن

جــمــهــورهــم مـــن اإلنــكــلــيــز، ويـــرّجـــح أن يــكــون 
ــّب الــبــعــض الكـــتـــشـــاف مــوســيــقــى  الـــســـبـــب، حــ
مــخــتــلــفــة، أو االســتــمــتــاع بـــهـــا، أو االهــتــمــام 
املوسيقى  ــل 

ّ
تــمــث قــد  الــتــي  الــعــربــيــة  بالثقافة 

 هـــنـــاك أشــخــاصــًا 
ّ
 لـــهـــا، مــوضــحــًا أن

ً
مـــدخـــال

ـــهـــم عــلــى تـــواصـــل مـــع الــثــقــافــة 
ّ
يــحــضــرون ألن

الـــعـــربـــيـــة، ربـــمـــا بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر. يــؤّكــد 
 مشروعهم هو خطوات متتالية. 

ّ
الحناوي أن

بداية، قدموا قطًعا كالسيكية سورية، وحاليًا 
يقدمون مؤلفني سوريني معاصرين،  ها هم 
وللمرحلة املقبلة، يعملون على فكرة مختلفة 

اوي اإلفصاح عنها في أوانها.  
ّ
ل حن

ّ
يفض

يــقــّدم »األنــســامــبــل الــســوري« فــي إحـــدى أهم 
صاالت بريطانيا؛ »كينغز بليس« في لندن، 
يوليو/  7 األربـــعـــاء،  الــيــوم   موسيقّيًا، 

ً
حــفــال

ــعــزف لــلــمــّرة األولـــى 
ُ
تــمــوز، يــتــضــّمــن قطعًا ت

ملؤلفني وموسيقيني سوريني، وسيمثل هذا 
الـــعـــرض الــظــهــور الــعــاملــي األول ملــشــروعــهــم 
الجديد »أصوات سوريا«، بدعم من »مهرجان 
شباك للفنون«، و»مهرجان ليفربول للفنون 
الــعــربــيــة«، ومــؤســســة »ســعــيــد فــاونــديــشــن«، 

و»مجلس الفنون في لندن«، و»مرسم«.

دراما رمضان 2022 ُتطهى على مهل»األنسامبل السوري في لندن«: موسيقى في الضباب
على الرغم من انشغال 

شركات اإلنتاج بعدد من 
المسلسالت القصيرة، 

يبدو أّن بعض األعمال 
الخاصة برمضان 2022 

أصبح قيد التنفيذ

محمد الحداد

 طــريــقــة الــتــعــلــم الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
ّ
قــــال بـــاحـــثـــون إن

األطــفــال الصغار عــن طريق والــديــهــم، هــي السبب 
في قدرتهم على تعلم اللغات بوتيرة أسرع بكثير 
من املراهقني والبالغني. في دراسة جديدة، نشرت 
يــوم الجمعة 2 يوليو/ تموز الــجــاري، فــي دوريــة 
الباحثني،  من  فريق  Psychological Science، طور 
فـــي جــامــعــة »كــارنــيــغــي مــيــلــون« طــريــقــة للتقييم 
الوالدين ملا يعرفونه  التجريبي لكيفية استخدام 
ووجــد  معهم.  يتحدثون  عندما  أطفالهم  لغة  عــن 
 الوالدين لديهما نماذج دقيقة 

ّ
أن الفريق البحثي 

ويستخدمان  الــلــغــويــة،  أطفالهما  ملــعــرفــة  للغاية 
هذه النماذج لضبط اللغة التي يستخدمانها عند 
التحدث إليهم، مثل تبسيط الكالم، وإعــادة تكرار 

الكلمات، وتمديد أصوات الحروف املتحركة. 
وقـــــــال املــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي فــــي الــــــدراســــــة، دانــــيــــال 
يـــوروفـــســـكـــي، األســـتـــاذ املــســاعــد فـــي عــلــم الــنــفــس 
 حــقــيــقــة كــون 

ّ
فـــي جــامــعــة »كــارنــيــغــي مــيــلــون« إن

أطفالهم بشكل مختلف عن  إلــى  يتحدثون  اآلبـــاء 
غــيــرهــم مـــن الــبــالــغــني بــطــرق كــثــيــرة، عــلــى سبيل 
الكلمات،  تــكــرار  كــالمــهــم، وإعــــادة  املــثــال؛ تبسيط 
 هذه األمور 

ّ
وتمديد أصوات الحروف املتحركة، كل

اكتساب  على  الــصــغــار  األطــفــال  تساعد  البسيطة 
مهارات جديدة في اللغة. وأضاف يوروفسكي، في 
يميلون  البالغني   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ تصريح 

إلى التحدث إلى األطفال بشكل أبطأ ونبرة أعلى. 
كما يستخدمون أيضًا املزيد من النطق املبالغ فيه، 
البالغون،  يتفوق  املبسطة.  اللغة  وبنية  والتكرار، 
فهم  مــدى  لقياس  باألسئلة  تواصلهم  فــي  أيــضــًا، 
تـــزداد بنية  الطفل،  زيـــادة طالقة لغة  الطفل. ومــع 

الجملة وتعقيدها الذي يستخدمه البالغون.
األسلوب  الدراسة هذا  الرئيسي في  املؤلف  يشّبه 
بالتقدم الذي يحققه التلميذ عند تعلم الرياضيات 
في املدرسة، حني تبدأ العملية التعليمية بالجبر 
ثــم الــهــنــدســة قــبــل االنــتــقــال إلـــى حــســاب التفاضل 
 الـــوالـــديـــن 

ّ
والـــتـــكـــامـــل. ويـــــرى مـــعـــدو الــــدراســــة أن

يتحدثان إلى األطفال باستخدام النوع نفسه من 
البنية، من دون التفكير في األمر أو ترتيب مسبق. 
طور يوروفسكي وزمالؤه لعبة، يساعد من خاللها 
الـــوالـــدان أطفالهما فــي اخــتــيــار حــيــوان مــعــني من 
يلعبها  لعبة  ثالثة حيوانات، وهــي  مجموعة من 
اآلباء مع األطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم 
بــني 15 و23 شــهــرًا، بــشــكــل روتــيــنــي فــي حياتهم 

الــيــومــيــة. نــصــف الــحــيــوانــات فـــي لــعــبــة املــطــابــقــة، 
كــانــت حــيــوانــات يتعلمها األطــفــال عـــادة قبل سن 
الـــثـــانـــيـــة، مــثــل الــقــطــط والـــبـــقـــر والــــكــــالب، وبــاقــي 
من  اآلخــر  والنصف  واملنزلية.  األليفة  الحيوانات 
الحيوانات التي يتم تعلمها عادة في وقت الحق، 
أخــرى،  وأنــواع  املفترسات كاألسود والنمور  مثل 

مثل الطاووس والنسر والصقر. 
طلب الباحثون من 41 زوجًا من األطفال والبالغني 
ثم  املختبر.  بيئة طبيعية في  اللعبة في  ممارسة 
قاموا بقياس االختالفات في كيفية تحدث اآلباء 
 أطفالهم يعرفونها 

ّ
عن الحيوانات التي اعتقدوا أن

 أطفالهم ال يعرفونها.
ّ
مقارنة بتلك التي اعتقدوا أن

اكتشف الباحثون قدرة مذهلة لدى األهل في معرفة 
وفــهــم لغة األطــفــال، وهــو مــا يمّكنهم مــن اختيار 
أطفالهم  لــغــة  لتنمية  وتــلــقــائــيــة  بسيطة  وســائــل 
لهم.  يقدمونها  التي  اللغوية  املعلومات  وضبط 
كان األسلوب األكثر شيوعًا هو استخدام صفات 
من  الــدراســة  تكونت  الطفل.  لــدى  مألوفة  إضافية 
 حيوان كهدف مرتني، على 

ّ
36 تجربة، إذ ظهر كل

املشاركون تركيبة عرقية  اللعبة. ومثل  األقــل، في 
املتحدة،  الــواليــات  فــي  الحقيقية  لنسبهم  مماثلة 
إذ كــانــت تــركــيــبــتــهــم: 56 فــي املــائــة مــن املــواطــنــني 
البيض، و27 في املائة من ذوي األصول األفريقية، 
 
ّ
و8 في املائة من أصل إسباني. يعتقد الباحثون أن
نتائج هذه الدراسة يمكن أن تساعد في فهم كيفية 

التفكير في إعداد أنظمة التعلم اآللي للغات.

محاكمة أميركية طويلة

تعود دانييال رحمة في جزء ثاٍن من مسلسل »للموت« )فيسبوك(

يمكن أن تساعد 
الدراسة في 
فهم كيفية 
التفكير في 
إعداد أنظمة 
التعلم اآللي 
)Getty( للغات

تضم المجموعة ستّة موسيقيين ومغنيين اثنين )فيسبوك(

)Getty( خرج الجمهور إلى الشارع دعمًا لسبيرز

بريتني سبيرز،  األميركية،  البوب  بقوله »خدماتي لم تعد مطلوبة«، قّدم مدير أعمال مغنية 
استقالته، بسبب نيّة الفنانة اعتزالها الغناء بشكل رسمي

بريتني سبيرز

األطفال واللغة وسرعة التعلّم

فنون وكوكتيل
قضية

دراسة

إنتاجاتإضاءة

في شهادتها، قالت 
سبيرز إنها غير قادرة 

على اتخاذ قرارات بشأن 
رعايتها الصحية، زاعمة 
أن األطباء غيروا وصفة 

أدويتها إلى الليثيوم، وهو 
مثبت للمزاج. وأضافت: 
»شعرت بأنني مخمورة. 

لم أتمكن حتى من إجراء 
محادثة مع أمي أو أبي 
حول أي شيء«، مشيرة 

إلى أن عائلتها لم تأِت 
لمساعدتها. وأكدت أنها 

تريد متابعة العالج في 
المنزل، لكنها كانت مجبرة 

على أن تقصد مركزًا 
يطاردها فيه مصورو 

الباباراتزي.

تحت تأثير 
الليثيوم
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