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صورة
وخبر
بعد العرض املذهل
الذي ّ
قدمته النجمة
األميركية بيونسيه
والدي جاي الفرنسي دايفد
غيتا السبت املاضي في
مهرجان ()Rock in Rio
في ريو دي جينيرو ،ألهب
نجوم آخرون املسرح في
«سيتي أوف روك» أبرزهم
جاستني تيمبراليك
جيسي جاي وأليشيا كيز
(الصورة) .يقام املهرجان
في املدينة البرازيلية
ّ
ّ
للمرة الخامسة ،وتغلب
على الروك هذا
فيه البوب ّ
العام .علمًا أنه يستمر
حتى  22أيلول (سبتمبر)
الحالي ،بعدما افتتح في
 13من الشهر نفسه.
ّ
يذكر أن «روك في ريو»
ّ
أطلق للمرة األولى في ريو
دي جينيرو عام  1985إذ
جذب أكثر من  1.4مليون
شخص ،لتستقبله بعدها
لشبونة البرتغالية
ومدريد اإلسبانية.
(ياسويوشي شيبا ــ
أ ف ب)

بانوراما

ملكة «جمال»  2014أيقظت «بشاعة» أميركا

سعودية في األوسكار
عقبال الصاالت في اململكة

آخر صرعات الصني:
أعلى مطار في العالم

من منع إقامة صاالت السينما
ّ
إلى الترشح لالوسكار! هذه
املفارقات العجيبة ال تحصل
إال في السعودية .إذ اعلنت
«الجمعية العربية السعودية
ّ
ّ
للثقافة والفنون» أنها رشحت
«وجدة» لهيفاء املنصور
(الصورة) للمشاركة في
األوسكار ،فيما أقرت «أكاديمية
العلوم والفنون األميركية» دخول
الفيلم ضمن الترشيحات األولية
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي
لـ  ،2013ليصبح أول شريط
سعودي يشارك في التظاهرة.
ّ
ويوجه العمل نقدًا «ناعمًا» إلى
اململكة ،حيث تحاصر املرأة
بشتى أنواع القيود من خالل
طفلة (وعد محمد) تحلم بركوب
ّ
الدراجة .علمًا أنه أول شريط
ً
ّ
يصور كامال في الرياض لكن
بشكل سري.

بدأت الصني أمس تشغيل
«داوتشنغ يادينغ» وهو أعلى
مطار مدني في العالم .يقع
األخير في مقاطعة سيتشوان
في جنوب غرب البالد ،ويرتفع
 4411مترًا فوق سطح البحر،
وفق ما أكدت وكالة «شينخوا».
ّ
ولفتت الوكالة إلى أن املطار
يختصر املسافات في املقاطعة
من ساعتني إلى حوالى 65
دقيقة .ويبعد املشروع الجديد
 159كيلومترًا عن محمية
«يادينغ» الطبيعية في شرقي
هضبة تشينغهاي (التبت)،
فيما استغرق إنجازه سنتني،
ووصل إجمالي االستثمارات
إلنشائه إلى  255مليون دوالر
أميركي بعدما تمت املوافقة
عليه في نيسان (أبريل) .2011
ّ
يذكر أن املطار مصمم الستقبال
 280ألف مسافر في السنة.

ُ
ت ّوجت نينا دافولوري ( 24عامًا) األحد املاضي ّأول ملكة جمال ألميركا من
أصول هندية .وما إن أعلن عن الخبر ،حتى اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي
بالتعليقات العنصرية التي تغاضى أصحابها عن األداء القوي لطالبة الطب خالل
ّ
املسابقة .رغم ّأن امللكة الجديدة ليست مسلمة ،إال ّأن إحدى ّ
املغردات افترضت أن
ً ّ
ّ
ّ
أصولها الهندية تحتم ذلك ،قائلة إنه «ال بد من أن اختبار مسلمة للفوز باللقب
ّ
أسعد الرئيس باراك أوباما» ،فيما سخرت أخرى من دافولوري معتبرة أنها
«ملكة جمال  ،»11-7في إشارة إلى سلسلة متاجر أميركية شهيرة يأخذ عليها
ّ
العنصريون أن معظم
موظفيها من الهنود .ووصل
األمر بالبعض إلى
حد ربطها باإلرهاب بسبب
لون بشرتها عبر القول« :هل
هي ملكة
جمال تنظيم «القاعدة»؟».
لفتت دافولوري انتباه
الجميع خالل االحتفال الذي
أقيم في «أتالنتيك سيتي»
(نيو جيرسي) ،إذ ّ
قدمت
في فقرة املواهب مقطعًا
راقصًا على وقع أغنية من
أغاني أفالم «بوليوود»
(الصورة) ،كما وصف
املراقبون إجاباتها في فقرة
ّ
ـ«الجيد» ،علمًا
األسئلة ب
ّ
أنها تمحورت حول إطالالت
املغنية األميركية الشابة
مايلي سايروس األخيرة
واألوضاع في سوريا
وغيرهما .ولم ترد دافولوري
حتى اآلن على التعليقات
السلبية التي طالتها.

منظمة العفو الدولية
«أوسلو» على حقيقتها
تزامنًا مع الذكرى الـ 20لتوقيع
«اتفاقية أوسلو» بني العدو
اإلسرائيلي ومنظمة التحرير
الفلسطينية ،أطلقت «منظمة
العفو الدولية» ملصقًا
يستعرض «مكتسبات السالم»
التي تحققت للفلسطينيني من
خالل األرقامّ .
تحدث امللصق
عن استشهاد أكثر من 7,000
فلسطيني ،وتدمير ما يزيد
على  12,000منزل ،وأكثر من
ً
 250ألف مستوطن ،فضال
عن جدار الفصل العنصري
الذي يمتد على مدى 440
ً
ميال (حوالى  708كلم) .تجدر
ّ
اإلشارة إلى أن اإلتفاقية وقعت
في واشنطن في 13أيلول
(سبتمبر)  ،1993وسميت نسبة
إلى مدينة أوسلو التي جرت
ّ
السرية في
فيها املحادثات
.1991

