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صورة
وخبر
شارك أبطال فيلم
 American Ultraفي
ّ
عرضه األول الذي جرى
ّ
أول من أمس في «مسرح
آيس» في وسط مدينة
لوس أنجلس في والية
كاليفورنيا األميركية،
وعلى رأسهم الممثالن
جيسي آيزنبرغ وكريستين
ستيوارت (الصورة) .يصل
الشريط إلى الصاالت
األميركية غدًا الجمعة،
وهو يمزج بين األكشن
والكوميديا ،ومن إخراج
وكتابة
نيما نوري زادي
ّ
ماكس النديس .يذكر ّ أن
كريستين ستيوارت تألقت
بلوك أنثوي بامتياز،
يختلف عن إطالالتها
السابقة( .فرايزر هاريسون
ــ أ ف ب)

متحف «وادي الحيتان» ُيبصر النور الشهر المقبل

موجة صرف جديدة
«النهار» ّ
تضحي بالقدامى

«فلسطين» مي المصري
ّ
ستتألق في تورونتو

زكية الديراني

أعلن مهرجان تورونتو
السينمائي الدولي في كندا إطالق
العرض العاملي ّ
األول لفيلم «3000
ليلة» (إنتاج فلسطيني ـ فرنسي ـ
لبناني بمشاركة االردن واإلمارات
وقطر) من إخراج مي املصري
في  12و 14و 19أيلول (سبتمبر)
املقبل ،في إطار السينما العاملية
في الحدث .يتناول الشريط
قصة ّ
مدرسة فلسطينية شابة
ُ
تزج ظلمًا في معتقل إسرائيلي
للنساء .هناك ،تواجه مع رفيقاتها
كل أنواع القمع واملذلة ،وتكافح
لتربية الطفل الذي أنجبته خلف
القضبان .العمل مستوحى من
أحداث حقيقية واجهتها أسيرات
فلسطينيات في سجون اإلحتالل،
وهو من بطولة ميساء عبد
الهادي ،ونادرة عمران ،إضافة إلى
مجموعة من املمثلني من فلسطني
واألردن ولبنانُ .
ويفترض أن
تعلن قريبًا املهرجانات العاملية
والعربية التي ستعرض «3000
ليلة».

ليست ّ
املرة األولى التي تستغني
فيها صحيفة «النهار» عن عدد
من العاملني لديها .لكن هذه املرة،
قررت الجريدة ،التي انطلقت عام
ّ
 1933أن تتخلى عن مجموعة من
موظفيها القدامى ،الذين وصلوا إلى
ّ
ّ
سن التقاعد ،إذ تبلغ أخيرًا (أمس
واألسبوع املاضي) قرابة ثالثني
موظفًا من «النهار» ،بني إداريني
وصحافيني ،من ضمنهم مجموعة
كبيرة من املراسلني في املناطق
اللبنانية ،قرار اإلدارة باإلستغناء
عنهم بحجة األزمة املالية .وتضع
ّ
الصحيفة مخططًا لإلستغناء
تباعًا عن عدد آخر من العاملني في
أقسامها ،وتسعى في الوقت نفسه
إلى تعزيز موقعها االلكتروني،
وإستقدام ّ
محررين تخرجوا حديثًا
من الجامعات .فما هو مستقبل العدد
الورقي من الصحيفة اللبنانية؟ وهل
ّ
تستعد «النهار» لخطوات مفاجئة
نهاية هذا العام؟

وزير البيئة املصري خالد فهمي،
أعلن
أمسّ ،أنه ُ
سيفتتح متحف «وادي
الحيتان» في الفيوم (جنوب القاهرة)
املقبل،
خالل شهر ّأيلول (سبتمبر) ُ
مشيرًا إلى أن املشروع الجديد ش ِّيد
«وفق أحدث املعايير العاملية».
وفي تصريح لـ «وكالة أنباء الشرق
ّ
ّ
سيضم
األوسط» قال فهمي إن «املتحف
ُ
هياكل الحيتان واألحافير التي عثر
عليها في منطقة وادي الحيتان املهمة»
ّ
في محافظة الفيوم ،مؤكدًا أن «منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة»
(اليونسكو) أعلنت الوادي «منطقة
يحويه من «كنوز
تراث عاملي» ،نظرًا ملا
طبيعية وأثرية» ،كما ّأنه «منطقة ّ
مميزة

وفريدة في العالم».
ّ
وأضاف فهمي أن محمية وادي الحيتان
«تمثل حلقة وصل بني حياة الحيتان
لكونها ثدييات بحرية وبرية» ،موضحًا
ّ
ّ
أن هذا النوع من الحيوانات كان يتمتع
قديمًا بـ «أرجل ويعيش على األرض،
ّ
لكنه ّ
تحول فيما بعد إلى زعانف،
عندما زاد البحر وغطى أجزاء كبيرة من
األرض»ّ .
ّ
يضم املتحف واحدًا
ومن املتوقع أن
من أحد االكتشافات العلمية في هذا
حوت من نوع
املجال ،وهو عبارة عن
ُ
«باسيلوسوروس» ،كان قد أعلن عنه
في حزيران (يونيو) املاضي ،وهو
األكمل حتى اآلن على مستوى العالم.

ّ
ّ
المتحولون
ها
أي
ً
أهال في البيت األبيض
ّ
للمرة األولى في تاريخ
ّ
ّ
الواليات املتحدة ،عينت موظفة
ّ
متحولة جنسيًا في البيت
األبيض .وفي بيان صادر
عن فاليري جاريت كبيرة
ُمستشاري الرئيس باراك أوباما،
أعلن تعيني رافي فريدمان ـ
ً
غورسبان (الصورة) مديرة
للتوظيف والتوعية في مكتب
شؤون املوظفني الرئاسي .ولفت
ّ
البيان إلى أن مهارات املوظفة
الجديدة «توضح شكل القيادة
الذي تؤيده اإلدارة األميركية»،
ّ
كما أن «التزامها تحسني
ّ
حياة األميركيني املتحولني
جنسيًا ،وخصوصًا ّ
امللونني
منهم والفقراء ،يعكس مبادئ
هذه اإلدارة» .وقد ّ
رحبت مارا
كيسلينغ مديرة «املركز الوطني
ّ
املتحولني جنسيًا» بهذه
ملساواة
ّ
ّ
الخطوة ،وال ّسيما أن أوباما
سبق أن قال إنه يريد إلدارته
أن تكون «شبيهة باملجتمع
األميركي».

