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ليلى سليماني.  

املغربية - الفرنسية ليلى سليماني 
تفوز بجائزة غونكور األدبية العريقة

وت��ع��ط��ي ج���ائ���زة غ��ون��ك��ور دف��ع��ًا 
ت��ج��اري��ًا ك��ب��ي��رًا ل���دور ال��ن��ش��ر، إذ ان 
يباع  التكريم  الفائز بهذا  الكتاب 
ب��أك��ث��ر م��ن 345 أل���ف ن��س��خ��ة في 

المعدل.
وك��ان��ت ف���ازت رواي���ة "ب��وص��ول" 
ل��م��ات��ي��اس اي���ن���ار )دار  )ب���وص���ل���ة( 
"اكت سود" للنشر( بهذه الجائزة 
ال����ع����ام ال����م����اض����ي، وه������ي ت���ت���ن���اول 

الروابط بين الغرب والشرق.

)و ص ف(

م���ن���ح���ت ج�����ائ�����زة غ����ون����ك����ور، اع�����رق 
المكافآت االدبية الفرنسية، أمس 
ال��خ��م��ي��س ل��ل��روائ��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة - 
البالغة  سليماني،  ليلى  المغربية 
35 ع��ام��ًا، ع��ن رواي��ت��ه��ا "شانسون 
دوس" )أغنية هادئة( التي تتناول 
فيها جريمة قتل طفلين، على ما 

اعلنت اللجنة المانحة للجائزة.

الثاني ه��ذا، تنضم  ومع كتابها 
ليلى سليماني الى النادي الضيق 
غونكور،  بجائزة  الفائزات  للنساء 
إذ أن اربع كاتبات فقط فزن بهذه 
ال��م��ك��اف��أة ال��ج��ائ��زة ف���ي ال��س��ن��وات 

العشرين األخيرة.
الثانية  ال���رواي���ة،  ه��ذه  وتسجل 
ل��ل��ك��ات��ب��ة، م��ب��ي��ع��ات م��رت��ف��ع��ة في 
ال���م���ك���ت���ب���ات، وه������ي ت�������روي ق��ص��ة 
ج���ري���م���ة ق���ت���ل ط���ف���ل���ي���ن ع���ل���ى ي��د 

مربيتهما.
كذلك، فإن هذه الرواية تتطرق 
القائمة  االجتماعية  العالقات  الى 

على السيطرة والبؤس.
أم��ا جائزة ري��ن��ودو، فقد منحت 
ل����ل����روائ����ي����ة وال����ك����ات����ب����ة ال����درام����ي����ة 
البالغة  رض��ا،  ياسمينا  الفرنسية 
"بابيلون"  رواي��ت��ه��ا  ع��ن  ع��ام��ا،   57
التي تتطرق الى قصة رجل يخنق 

زوجته إثر مشادة بينهما.

)و ص ف(

سجلت مجموعة "النيويورك تايمز" 
الربع  ف��ي  أرب��اح��ه��ا  ف��ي  تراجعًا كبيرًا 
ب��س��ب��ب  خ���ص���وص���ًا   ،2016 ال���ث���ال���ث 
االن��خ��ف��اض ال��ش��دي��د ف��ي ال��ع��ائ��دات 
اإلع����الن����ي����ة ل��ل��ن��س��خ ال����ورق����ي����ة، وف���ق 
ال���ن���ت���ائ���ج ال���ت���ي ع��م��م��ت��ه��ا األرب�����ع�����اء. 
المالكة  المجموعة  أرب���اح  وت��راج��ع��ت 
للصحيفة العريقة التي تحمل االسم 
آالف  إل��ى 406  بنسبة %96  عينه 
م��الي��ي��ن في  م��ق��اب��ل 9,4  ف��ي  دوالر، 

الفترة عينها من العام الماضي.
وتراجع رقم أعمالها بنسبة 1% إلى 

363,5 مليون دوالر.
لكن رقم أعمال اإلعالنات اإللكترونية 
ارتفع بنسبة 21,5% ليشكل أكثر 
م��ن 35% م��ن  ال��ع��ائ��دات اإلعالنية 
اإلجمالية، على ما كشفت المجموعة 

ال���ت���ي اس��ت��ث��م��رت م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة في 
ال���ق���ط���اع ال���رق���م���ي خ�����الل ال���س���ن���وات 

األخيرة.
لكن هذا االرتفاع لم يكف للتعويض 
ب��م��ع��دل 18,5% في  ان��خ��ف��اض  ع��ن 
رقم األعمال الخاص باإلعالنات على 
الركائز الورقية، وهو انخفاض تعاني 

منه كل الصحف الورقية التقليدية.
وان�����خ�����ف�����ض إج�����م�����ال�����ي ال�����ع�����ائ�����دات 
أن����واع����ه����ا، بنسبة  ع���ل���ى  اإلع����الن����ي����ة، 
المشتركين  ع���دد  وارت���ف���ع   .%7,7
ب��ال��ن��س��خ��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب��م��ع��دل 12 
أل�����ف ش����خ����ص، م����ا س����اه����م ف����ي رف���ع 

االشتراكات الرقمية بنسبة %16.

ونوه المدير التنفيذي للمجموعة 
م����������ارك ت�����وم�����س�����ون ب�����"ال����م����ك����اس����ب 
المجال  ف��ي  المحققة  االستثنائية 
الرقمي"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى 
المجموعة  تواجهها  ال��ت��ي  الضغوط 
"ف�����ي م���ج���ال ال���ت���روي���ج ع���ل���ى ال��ن��س��خ 
القطاع  في  الحال  الورقية، كما هي 

برمته".
وق�������������ال: "ن�����ت�����وق�����ع ال�����م�����زي�����د م��ن 
ال���ص���ع���وب���ات ف����ي م���ج���ال اإلع����الن����ات 
السنة.  من  األخير  الربع  في  الورقية 
ونحن سنستمر في االبداع واالبتكار 
وفي  مفيدة،  نعتبرها  م��ب��ادرات  ف��ي 
التركيز على هيكلة التكاليف والنمو 

السريع في القطاع الرقمي". 
وتعتزم المجموعة أن تقدم خالل 
األس��اب��ي��ع ال��م��ق��ب��ل��ة م��ش��روع��ًا إلع���ادة 
إل��ى  صحافييها  م���ن   1300 ت��وج��ي��ه 

الركائز الرقمية.

تراجع كبير يف أرباح "النيويورك تايمز"
وانخفاض اإلعالنات على النسخ الورقية

)أ ف ب( مبنى نيويورك تايمز في نيويورك.  

)و ص ف(

ي���روي فيلم "ت���دم���ر"، ال���ذي ق��دم 
م����س����اء األرب�������ع�������اء ض����م����ن ع�����روض 
م����ه����رج����ان ق�����رط�����اج ال��س��ي��ن��م��ائ��ي 
ف��ي دورت����ه ال��س��اب��ع��ة وال��ع��ش��ري��ن، 
ق����ص����ص ال����ت����ع����ذي����ب وال����م����ع����ان����اة 
ل��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن س��اب��ق��ي��ن 
خ���الل س���ن���وات ال��ح��ب��س ال��ط��وي��ل��ة 
في سجون نظام الرئيس السوري 
ب����ش����ار االس���������د، ف�����ي ع���م���ل ي���م���زج 
ب��ي��ن ال��ن��م��ط ال��وث��ائ��ق��ي واإلع�����ادة 

التمثيلية للحوادث.
التي  ب��ورغ��م��ان  مونيكا  وت��ق��ول 
زوجها  جانب  ال��ى  العمل  اخ��رج��ت 
الناشط الحقوقي اللبناني لقمان 
إن  ب��رس"  "ف��ران��س  سليم لوكالة 
"يدركون  الفيلم  في  المشاركين 
أنه ليس عماًل عن الماضي بل عن 
الحاضر، انهم الناطقون بإسم كل 
الصامتين او الذين ال يستطيعون 

الكالم".
ويمزج الفيلم، الذي أقبل عليه 
المهرجان  رواد  م��ن  كبير  جمهور 
ال��ت��ون��س��ي خ���الل ع��رض��ه االرب���ع���اء، 
ب��ي��ن ال��ت��وث��ي��ق األم���ي���ن ل��ل��ح��وادث 
وإع�����ادة ال��ص��ي��اغ��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، إذ 
ت��ع��ود ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ت��ي عاشت 
تلك المعاناة لتأدية دور الضحية 

والجالد معًا.

مع  م��ق��اب��الت  الفيلم  ويتضمن 
في  سابقين  لبنانيين  معتقلين 
ال��س��ج��ون ال���س���وري���ة، إض���اف���ة ال��ى 
هذه  في  عاشوه  لما  تمثيلي  اداء 
ال��م��ع��ت��ق��الت م���ن ح����االت ت��ع��ذي��ب 

وتنكيل.
وتوضح بورغمان: "في مكان ما 
شعرنا أن العبارات لم تعد كافية، 
وقد جاء األداء التعبيري الجسدي 
ب��دأوا  حين  أنفسهم  السجناء  من 

ي���ت���ح���رك���ون ل���ي���ص���ف���وا أم����ام����ن����ا م��ا 
عاشوه".

وي�������ع�������ود اك������ث������ر م�������ن خ���م���س���ة 
وع����ش����ري����ن رج��������اًل م�����ن ال���س���ج���ن���اء 
اللبنانيين السابقين في السجون 
الماضي  ذلك  الستعادة  السورية 
ال��م��وج��ع، ب��ع��دم��ا اخ���ت���اروا م��درس��ة 
م����ه����ج����ورة ف�����ي ض�����واح�����ي ب���ي���روت 
حولوها الى ما يشبه معتقل تدمر 
السوري الذي تتنوع فيه اساليب 

ال���ت���ع���ذي���ب، وت���ت���ك���رر ل����درج����ة ان 
االحياء يفضلون الموت على تلك 

الحياة، وفق ما تروي المخرجة.
وت���ع���ود ف���ك���رة ال��ع��م��ل ال����ى ع��ام 
ال��م��خ��رج��ة  ال���ت���ق���ت  ح���ي���ن   2009
ب���ج���م���ع���ي���ة م����داف����ع����ة ع�����ن ح���ق���وق 
السجون  في  اللبنانيين  السجناء 
م��ع��رض نظمته  أث���ن���اء  ال���س���وري���ة، 
اللبنانية  الحقوقية  "أمم"  جمعية 

عن مفقودي الحرب اللبنانية.

فيلم "تدمر" يعرض معاناة معتقلين سابقين 
يف السجون السورية لجمهور قرطاج السينمائي

)أ ف ب( جمهور قرطاج السينمائي.   )أ ف ب( سليماني بعد نيلها الجائزة.  


