
مغنية إيرلندية تعتنق 
اإلسالم

مخرج أوكراني سجين يفوز 
بجائزة سخاروف األوروبية

بطل "طايع" يهاجر من مصر 
وينتقل إلى إسبانيا

أمير كرارة يتقاضى 10 ماليين 
جنيه عن "سهرانين"

اأعلن��ت املغني��ة الإيرلندي��ة �سيني��د اأوكون��ور اعتناقها 
الإ�س��ام وتغي��ر ا�سمه��ا اإىل "�سه��داء" دافي��د. وك�سفت 
املغني��ة البالغ��ة م��ن العم��ر 51 عام��ًا ع��ن اعتناقه��ا 
)توي��ر(  ب�سبك��ة  الر�سم��ي  ح�سابه��ا  ع��ر  الإ�س��ام 
الجتماعي��ة حيث ن�رشت اأي�سًا �سورة لها وهي مرتدية 
غط��اء راأ�س. وكتب��ت اأوكونور عل��ى ال�سبكة الجتماعية 
"ه��ذا الإعان للتعبر عن فخري بكوين م�سلمة" بينما 

يف مقطع م�سور ُي�سمع �سوت الأذان.
واأ�سافت "هذه هي النتيجة الطبيعية لرحلة اأي لهوتي 
ذك��ي. كل درا�س��ات الكتب املقد�سة ت��وؤدي اإىل الإ�سام. 
م��ا يجعل كل الكتب املقد�سة الأخرى غر �رشورية )...( 

و�سيكون ا�سمي �سهداء".

اأعل��ن الرمل��ان الأوروب��ي، ع��ن اخت��ار املخ��رج 
ال�سينمائ��ي الأوك��راين ال�سجني اأولي��غ �سينت�سوف، 
ليفوز بجائزة �سخاروف املرموقة حلقوق الإن�سان 
هذا العام. و�سدر بحق �سينت�سوف، املعار�س ب�سدة 
ل�س��م رو�سي��ا ل�سبه جزيرة القرم م��ن اأوكرانيا عام 
2014، حك��م يف ع��ام 2015 بال�سج��ن ع�رشين 
�سن��ة يف �سجن رو�س��ي، بعد اإدانت��ه بالتاآمر لتنفيذ 

هجمات اإرهابية يف القرم.
وق��ال رئي�س الرملان الأوروب��ي اأنطونيو تاجاين، 
الذي اأعلن عن الفائز باجلائزة اأمام نواب الرملان 
الأوروب��ي، اإنه باختي��ار �سينت�سوف، ف��اإن الحتاد 

الأوروبي "يعرب عن ت�سامنه معه ومع ق�سيته".

هاج��ر الفنان امل���رشي حممد عل��ي اإىل اإ�سبانيا، 
قب��ل اأيام، رفق��ة عائلته، بغر���س ا�ستكمال تعليم 

اأبنائه يف اأحد مدار�س مدينة بر�سلونة.
وقال م�سدر مقرب م��ن علي، اإن الأخر باع عدداً 
م��ن ممتلكات��ه اخلا�س��ة، منها في��ا ا�سراها منه 
الفنان حممد رم�سان يف مارينا مببلغ 40 مليون 
جنيه م�رشي، م�سيفًا اأن الفنان ال�ساب رمبا يعود 

اإىل م�رش يف فرة الإجازات املدر�سية.
يذك��ر اأن اآخ��ر اأعم��ال حمم��د عل��ي كان م�سل�س��ل 
"طاي��ع"، ال��ذي قدم في��ه اأح��د اأدوار البطولة مع 
عم��رو يو�س��ف وعم��رو عبداجلليل و�سب��ا مبارك 
واأحمد دا�س و�سهر املر�سدي وكوكبة من النجوم، 

من اإخراج عمرو �سامة.

ر�سح املخرج مروان حامد، الفنانة التون�سية هند �سري، للم�ساركة يف بطولة اجلزء الثاين من فيلم "الفيل الأزرق"، املقرر انطاق ت�سويره خال الأ�سابيع القليلة املقبلة.
وعل��م اأن �س��ري اأب��دت موافقتها املبدئية، و�سوف توقع، ر�سميًا، فور و�سولها مل�رش، حيث اأنها م�سغولة حالي��ًا بت�سوير فيلمها التون�سي "نورا حتلم"، الذي تعود من خاله 

لل�سينما التون�سية بعد غياب عامني، وحتديداً منذ بطولتها لفيلم "زهرة حلب" عام 2016.

يوا�سل النجم اأمر كرارة حت�سرات برناجمه اجلديد 
"�سهران��ني"، املقرر اإنط��اق اأوىل حلقاته 9 نوفمر 

)ت�رشين الثاين(  على ف�سائية On e امل�رشية.
وعل��م 24 اأن ك��رارة اتف��ق عل��ى تقا�سي��ه مبلغ 10 
مايني جنيه م�رشي، وهناك اجتاه لتقدمي برناجمه 
عل��ي اأكرث من مو�سم، بحيث ل تتعدى حلقات املو�سم 
الواح��د حاجز ال�13 حلقة. ويف �سي��اق خمتلف، يبداأ 
كرارة ت�سوير اأوىل م�ساهد فيلمه اجلديد "كازبانكا" 
للمخرج بير ميمي، نهاي��ة ال�سهر اجلاري، وي�ساركه 
البطولة كل من با�سل خياط وعمرو عبداجلليل ودلل 
عبدالعزيز وغادة ع��ادل وجيهان خليل واأحمد دا�س، 

�سيناريو وحوار ه�سام هال واإخراج بير ميمي.
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إلى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

أنجلينا جولي متهمة بـ"العمالة" 
لزيارتها مهاجرين فنزويليين

قصة مدينة ميناماتا الكارثية 
تعود للسينما لدعم ضحاياها

 
اته��م �سيا�سي فنزويلي ب��ارز ممثلة هولي��ود ال�سهرة اأجنلينا 
ج��ويل بالعم��ل يف وكالة ال�ستخب��ارات الأمريكي��ة "�سي اآي 
اإيه"، مطالبًا اإياه��ا بالهتمام بق�سايا الأمريكيني الفقراء ل 
غرهم. وقال رئي�س اجلمعي��ة الوطنية الفنزويلية، ديو�سدادو 
كابيل��و، خال برناجم��ه التلفزي��وين الأ�سبوع��ي، "كل هوؤلء 
الأمريكي��ة،  ال�ستخب��ارات  ووكال��ة  لاإمريالي��ة،  عم��اء 
والبنتاغ��ون، يبك��ون كث��راً على ال�سا�س��ات واأمامن��ا ليقال: 
"لق��د لم�س��وا قلوب ممثل��ي هولي��ود". وزارت مبعوثة الأمم 
املتح��دة اأجنلينا جويل الأ�سبوع املا�سي، خميمًا للمهاجرين 
الفنزويلي��ني يف الب��رو، وخ��ال الأ�سهر الث��اث املا�سية فّر 
ع��دد كبر م��ن الفنزويلي��ني م��ن باده��م اإىل دول كولومبيا 
والإك��وادور والب��رو هرب��ًا م��ن الأزم��ة القت�سادي��ة. وقال 
كابيل��و: "متن��ح املمثل��ة ال�سهرة حبه��ا لقواف��ل املهاجرين 
الفنزويليني اأمام اأ�سواء الكامرات، اآ�سف ل�ستات الفنزويليني، 
يف ح��ني اأن الإع��ام الأمريكي املنا�رش لرام��ب ل يظهر اأي 
ح��ب لقواف��ل املهاجرين الت��ي ت�ستعد لعبور ح��دود الوليات 
اأن زي��ارة اأجنلين��ا  املتح��دة". واأك��د ال�سيا�س��ي الفنزويل��ي، 
ج��ويل للمهاجرين الفنزويلي��ني بدافع م��ن الأمم املتحدة ما 
ه��ي اإل تغطية لنواياها احلقيقية، مطالب��ًا اإياها بالقلق على 
م�سر 43 ملي��ون فقر يعي�سون يف الوليات املتحدة، وعلى 
الأطفال املهاجري��ن الذين تف�سلهم ال�سلط��ات الأمريكية عن 
ذويه��م وحتتجزه��م يف اأقفا�س. وت�س��اءل كابيلو، مل مل تعلق 
اأجنلين��ا جويل على هجرة الآلف م��ن الأمريكيني الاتينيني 
اإىل الوليات املتحدة، نعم لقد اأر�سلت للت�سر على ذلك.  واألقت 
اأجنلينا جويل خطاب��ًا خال جولتها التفقدية للمهاجرين يف 
ب��رو، قالت في��ه اإن اأزم��ة املهاجرين الفنزويلي��ني �سادمة، 

   ي�ستع��د النج��م الهولي��ودي جوين ديب لبطولة عم��ل �سينمائي 
جدي��د يوثق امل�س��رة املهنية لل�سحفي امل�س��ور ال�سهر ويليام 
يوج��ني �سميث، ال��ذي �ساهم يف ر�س��د كارثة مدين��ة ميناماتا 
اليابانية بعد احلرب العاملية الثانية عام 1970، اأثناء اإجرائه 
ملهمة حتقيق �سحفي م�سور. ت�ستعد اأفام هانواي لإطاق فيلم 
"يف ميناماتا" اجلديد �سهر اأكتوبر )ت�رشين الأول( العام املقبل، 
وه��و مقتب�س م��ن كتاب يحمل نف���س ال�سم للكاتب��ة والنا�سطة 
احلقوقية يف جمال الإ�سعاع��ات والطاقة النووية، ايلني ميوكو 
�سمي��ث، زوج��ة ال�سحفي يوجني �سمي��ث ومن املق��رر البدء يف 
ت�سوي��ر م�ساهده ب��ني اليابان و�رشبي��ا ابتداء م��ن �سهر يناير 
)كان��ون الثاين( املقبل. ي�سلط الفيل��م ال�سوء على رحلة امل�سور 
ال�سحف��ي يوج��ني �سمي��ث بع��د تكليفه م��ن م�سوؤول��ه يف جملة 
"ليف" التي كان يعمل بها، لإجراء حتقيق �سحفي م�سور عن 
كارثة ميناماتا التي اأودت بحياة الآلف من املواطنني، نتيجة 
اإهم��ال م�سن��ع �سي�سو الياباين ال��ذي عمد حينه��ا للتخل�س من 
النفاي��ات امللوثة بالزئب��ق باإلقائها يف خلي��ج املدينة الواقعة 

على جزيرة كوي�سو.
وت�سبب��ت تل��ك املمار�سات براك��م الزئبق يف اأن�سج��ة الأ�سماك 
الت��ي ا�ستهلكه��ا ال�س��كان لحقًا مم��ا اأدى لوف��اة العديدين بعد 
اإ�سابته��م بالت�سم��م، والذين ل يزالون حت��ى اليوم يف املحاكم 
يطالب��ون باحل�سول عل��ى التعوي�س��ات، بعد حتمي��ل ال�سلطات 
امل�سوؤلي��ة يف ذلك، �سعي��ًا لتحقيق طف��رة اقت�سادية بعد احلرب 

العاملية الثانية.

حوراء الن��داوي هذه الكلمات ملن ل يعرفها ومن 
يعرفه��ا فليتف�س��ل بالق��راأة .."قا�س��ة وروائي��ة 
عراقية م��ن مواليد بغداد 1984. تعّر�س والداها 
لل�سجن بع��د ب�سعة اأ�سهر م��ن ولدتها فا�سطرت 
وه��ي، الر�سيعة اآن��ذاك، اإىل اأن  تق�سي قرابة عام 
ون�س��ف الع��ام م��ع والدته��ا يف �سج��ون النظام 
ال�ساب��ق.. اأُخلي �سبيلهم يف الع��ام 1986 حينما 
�سمله��م العف��و الع��ام كونه��م م��ن ذوي الأحكام 
اخلا�س��ة. وخ�سي��ة م��ن اأن ُي��زج به��م يف ال�سجن 
ثاني��ة غ��ادروا الع��راق ع��ام 1991 وا�ستقر بهم 
املقام يف الدمنارك حيث بداأت تتلقى تعليمها يف 
املدار�س الدمناركية، اأما اللغة العربية التي بداأت 
تكتب بها نتاجاتها الإبداعية لحقًا فقد تعّلمتها 
يف املن��زل مب�ساع��دة والديه��ا اللذي��ن يجي��دان 
اأك��رث من لغ��ة، خمتلط��ة الثقاف��ة والهوية وحتى 
النتم��اء، كان��ت تبحث عن العراقي��ة فا�سطدمت 

بالدمناركية والعك�س �سحيح.
انتقل��ت م��ع اأ�رشتها اإىل لندن ع��ام 2006، حيث 
تدر�س الل�ساني��ات، وتطمح لأن تتخ�س�س باللغة 
العربية، �سدرت روايتها الأوىل التي حتمل عنوان 
)حتت �سماء كوبنهاغن( عام 2010، وقد ُر�سحت 
�سم��ن القائم��ة الطويلة جلائ��زة الُبوَك��ر للرواية 
العربي��ة،  و�س��درت رواي��ة ثانية "ق�سم��ت" التي  
تتح��دث ع��ن تاأريخ ا�رشة م��ن الك��رد الفيلية)من 
جن��وب العراق( منذ بداي��ة اخلم�سينيات من العقد 

املا�سي وحتى �سنة 2009.
الن عرفتم من هي حوراء.. كانت مع  »اجلورنال«  

يف هذا احلوار :

يف بداي��ة احلوار �ساألت النداوي عن جملة تكررت 
كثرا على م�سامعنا وهي " ماتت الكتابة".. وترد 
الن��داوي "انها جملة غريبة يف الواقع. ما اأراه هو 
العك���س متامًا فقد ب��ات للعديد الرغب��ة بالكتابة 
اليوم كنوع م��ن التعبر عن الذات حتى وان كان 
ذلك بب�ساطة من�س��ور ي�سعه اأحدهم على �سفحته 
اخلا�س��ة يف الفي�سبوك. واأن��ا يف الواقع ل�ست �سد 
ذل��ك. م��ن ح��ق اجلمي��ع ان يكتب��وا ويع��روا عن 

اأنف�سهم باأية طريقة يرغبون بها".
وب�س��ان الكتب حتمل عناونني تداف��ع عن املراأه.. 
وه��ل املراة م�سطهدة يف العراق؟ اجابت القا�سة 
العراقي��ة: "ل اتاب��ع ب�س��كل �سخ�س��ي مث��ل ه��ذه 
الكت��ب، لأنني ل اأحبذ التخ�سي�س على هذا النحو 
ال��ذي اأعت��ره ت�سطيح��ًا. لك��ن ال�سوؤال ه��ل املراأة 
م�سطه��دة يف الع��راق يثر ا�ستغرابي! ه��ذا �سوؤال 
ي�سب��ه كثراً ا�سئل��ة من نوع هل ال�ست��اء بارد هل 
الليل مظلم؟ العراق نال نوبل يف ق�سية اإغت�ساب 
ام��راأة، من ال�سخرية ان ن�ساأل هل املراأة م�سطهدة 

اإذن". 
وت�سي��ف "الغري��ب ان امل�سكل��ة  يف ح��د ذاتها ل 
تنب��ع يف واقعه��ا م��ن اجلهل فق��ط، ب��ل غالبًا ما 
الح��ظ انها تاأتي من اأزمة التع��ايل الثقايف التي 
يع��اين منها الكثر م��ن املثقفني عندن��ا لاأ�سف. 
ونح��ن نع��اين اأزم��ة وع��ي فيم��ا يخ���س بع���س 
املفاهي��م الت��ي جتاوزه��ا العامل قبلن��ا ب�سنوات، 
فاىل اليوم ها نح��ن نت�سائل هل املراأة م�سطهدة 
بينم��ا يوج��د لدين��ا مراهق��ات ي�سنق��ن اأنف�سه��ن 
و�سبان��ًا يتخل�سون م��ن ”ع��ار“ اأخواتهم الإناث 
بالقتل. نحن يف مرحلة �سالبة مل ن�سل اىل ال�سفر 

بعد لكي نبداأ من عنده حتى". 

الن��داوي كا ا�رشت يف البداي��ة عا�ست يف املهجر 
منفتح��ة..  وب��دول  املنطق��ة  خ��ارج  وترعرع��ت 
فطرح��ت عليه��ا اربع��ة ا�سئل��ة به��ذا اخل�سو���س 
وه��ي.. م��اذا ا�ساف��ت لك؟ وم��ن م��اذا حرمتك؟، 
ه��ل تتوا�سلني مع اأقران��ك يف العراق؟ وما الفرق 

بينكم؟
برود و�س��دق تام بان عليها ردت قائلة: "ال�سفر 
بح��د ذات��ه ي�سيف لاإن�س��ان فما بال��ك ان تعي�س 
وتن�س��اأ يف م��كان خمتل��ف متام��ًا ع��ن ج��ذورك. 
اأن��ا خمتلط��ة الثقاف��ة والهوي��ة وحت��ى النتماء. 

ت�ساحلت مع هذا موؤخراً. لفرة طويلة كنت اأبحث 
عن العراقية يّف فا�سط��دم بالدمناركية والعك�س 
اي�سًا �سحيح. منذ فرة لي�ست بالق�سرة اأتوا�سل 
ب�س��كل دائم م��ع اأ�سدقاء يل يف الع��راق ف�سبكات 
التوا�سل الجتماعي ذلل��ت مثل هذه الأمور التي 

مل تعد �سعبة".
وا�س��ارت "ام��ا �سوؤالك عن الفرق بينن��ا فهو انني 
بب�ساط��ة ل�س��ت عراقي��ة �رشف��ة مث��ل البقي��ة من 
اأ�سدقائ��ي ممن ن�ساأ يف العراق. ل�ست اإبنة الذاكرة 
العراقية. بل ان ذاكرت��ي ل حتتفظ بذكرى واحدة 
عن العراق �سوى تلك الذكريات ال�سبابية املوؤملة 
قبل الرحي��ل. اأ�سعر اليوم انني اأك��رث وعيًا وتقبًا 
لواق��ع انني لن اأكون اأب��داً عراقية مائة يف املائة 
كما كن��ت اأحلم واأظن، وبع��د العديد من التنقات 
وامل��دن املختلفة التي ع�س��ت فيها اأ�سعر اأنني بت 

قادرة على التماهي مع ما ينا�سبني". 
الللق��اءات  اغل��ب  ا�سئل��ة  ت�س��در  �س��وؤال  ويف 
واحل��وارت: *عندما يكتب كات��ب/ة للمرة الأوىل 
ي�ستع��ل ال�سجيج عن اأن فانًا كتب له / لها...هل 

هي حماولة طم�س للكاتب ام نظرة ت�سغر ؟
اجاب��ت الكاتبة ال�سابة "ل يحدث هذا بالعادة مع 
كل كات��ب يكتب للم��رة الأوىل. لكن هناك بالفعل 
قل��ة ممن يطلق��ون على انف�سم كتاب��ًا يعانون من 
�س��ح يف اأقاهم فا ي�سدقون ان الآخرين ميكنهم 
ان يكتبوا اأ�سياء قد تكون جيدة، وهذه م�سكلتهم". 
*الت���رشع �سف��ة تاح��ق الكت��اب ال�سب��اب؟ ه��ل 
حقيق��ة ام ادع��اء؟ _اأظ��ن ان العديد م��ن الكتاب 
يعان��ون من هذه ال�سفة. ع��دم ال�سر على العمل 
لين�س��ج كم��ا ينبغ��ي ل اأجده��ا �سف��ة مرتبط��ة 
بال�سباب وحدهم. اأقراأ اأحيانًا روايات فيها اأفكار 

جميل��ة ج��داً لكنها تعال��ج ب�سطحي��ة ودون عمق 
لأن الكات��ب كان م�ستعج��ًا الن�رش كم��ا يبدو من 
الطريق��ة التي ا�ستغ��ل بها العم��ل. روايتي الأوىل 
عمل��ت عليها لأربع �سنوات والثانية ل�ست �سنوات. 
رمب��ا �سيعدها البع�س ف��رات طويلة لكنني كنت 
بحاج��ة اىل هذا الوقت لك��ي اأر�سى ولو قليًا عن 

العمل قبل قرار الن�رش.
وللحدي��ث ع��ن روايت��ي الن��داوي "حت��ت �سم��اء 
كوبنهاغ��ن و ق�سمت" اللتان  اأث��ارن ردود اأفعال 

عديدة.. هل توقعتي ذلك؟
قالت "ل اأكتب بتوقع��ات م�سبقة. مع الأخذ بعني 
العتب��ار ان الرواي��ة الأوىل كتبته��ا دون التفكر 
يف ن�رشه��ا حتى كدت انتهي منها وكان لأ�رشتي 

الف�سل يف ت�سجيعي على الن�رش".
وا�سافت "اأما ردود الأفعال فاأف�سل لها ان تكون 
عفوية دون تدخل �سارخ مني لاإعان عن العمل 

او حماولة ت�سويقه، هذه الطريقة تفيدين اأكرث".
وب�ساأن الن�ساوؤ والظهور العامي �ساألت *تكتنب 
من��ذ ف��رة لي�س��ت بق�س��رة لك��ن كن��ت خمتفي��ة 

اعاميا.. ملاذا؟
"ل�س��ت خمتفي��ة ه��ذه  ال�ساب��ة  املاتب��ة  اجاب��ت 
�س��اأن  وه��ذا  كث��راً  الظه��ور  اأحب��ذ  ل  طبيعت��ي. 
�سخ�س��ي. كما انني ل اأتوا�س��ل كثراً على مواقع 
م��ن  قل��ة  م��ع  الله��م  ال  الإجتماع��ي  التوا�س��ل 

الأ�سدقاء املقربني يل".
وك�سفت النداوي �سحيف��ة »اجلورنال« عن رواية 
جديدة �ست�سدر قريبا. ولن الريا�سة حب اجلميع 
قال��ت الكاتبة "اأح��ب الريا�سة كث��راً واأمار�سها 
لاأح��داث  متابع��ة  غ��ر  لكنن��ي  يوم��ي  ب�س��كل 

الريا�سية، ول اأ�سجع نواٍد بعينها".
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