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زارت ملكة هولندا
بياتريكس ()1938
ّأول من أمس معرضًا
دائمًا افتتح حديثًا في
متحف Huis Doorn
الوطني في بلدة دورن
التابعة ملقاطعة
أوترخت .املعرض
يتمحور حول واقع
هولندا والحرب
العاملية األولى،
وقد أعجبت امللكة
بحصان ميكانيكي
من مسرحية War
 Horseاملوسيقية
الشهيرة لنيك
ستافورد( .كوين فان
فيل ــ أ ف ب)

بانوراما

بوب ويلوبي في كواليس هوليوود

الحمار ضيفًا...
على «أردن المستقبل»

في هيوستن
لألطفال منتجعاتهم أيضًا

استضاف اإلعالمي األردني
حسام العبدالالت أخيرًا
حمارًا في برنامج «كشف
املستور» على قناة «أردن
ُ
املستقبل» .خصصت الحلقة
ملناقشة قضايا مهمة في
األردن مثل الباص السريع،
وارتفاع أسعار األعالف
والفساد والديون .أثارت
ّ
املميزة استغراب
الحلقة
املشاهدين .وفي النهاية
سأل اإلعالمي ضيفه عن رد
فعله في حال ّ
تعرض البالد
للخطر ،ما دفع الحمار إلى
رفع صوته استنكارًا .هنا،
شكره العبدالالت على موقفه
«النبيل والعظيم كشريك في
ّ
الوطن» .يذكر أن «هيئة اإلعالم
املرئي واملسموع» أوقفت
بث الفضائية الشهر املاضي
ملدة  20يومًا بعد استضافة
العبدالالت للناشط السياسي
سفيان التل الذي «تجاوز
العديد من الخطوط الحمر».

قبل فترة وجيزة ،افتتح في
مدينة هيوسنت في والية
تكساس األميركية منتجع
خاص باألطفال ،وفق ما ذكرت
صحيفة «غارديان» األميركية
أمس .املشروع الفريد من
ّ
نوعه يوفر أجهزة تعويم
لألطفال الذين تراوح أعمارهم
بني أسبوعني وستة أشهر.
هكذا ،يتمكن صغار السن من
البقاء في برك مخصصة لهم
ّ
والتجول في داخلها ّ
بحرية
خالل حصة عالج مائي
(ّ )hydrotherapy
مدتها عشرون
ّ
دقيقة .علمًا بأنهم يضعون
حفاضات مضادة للمياه.
ويؤكد املسؤولون عن املنتجع
ُ
ّ
أن البرك تمأل بمياه شبيهة
بتلك التي يعيش فيها األجنة
في أرحام ّأمهاتهم .بعد ذلك،
ّ
يخضع الرضع لجسلة تدليك
ّ
«ناعمة» للجسم كله .ويمكن
لألهل االختيار بني الحصص
الجماعية أو الخاصة.

يعتبر األميركي بوب ويلوبي (1927
ـ ّ )2009أول املصورين الفوتوغرافيني
ّ
الذين وثقوا هوليوود بالصور عبر
تأريخ لحظات ّ
مميزة في كواليس
مجموعة من أشهر األعمال.
التقط صورًا ألهم املشاهير ،سنرى
بعضها ضمن معرض يقام قريبًا في
العاصمة البريطانية .بدأ ويلبوي
حياته املهنية مع شركة «وورنر
بروز» في أوائل الخمسينيات حيث
ّ
صور جودي غارالند في فيلم A
ّ
 ،Star Is Bornما شكل نقطة االنطالق
ّ
كمصور أغلفة مجالت.
بالنسبة إليه
ّ
بعدها ،راحت لقطاته تتصدر األغلفة
كل أسبوع على مدى أكثر من عشرين
عامًا .الفنان الحائز جائزة «لوسي»

األميركية للتصوير الفوتوغرافي عام
ّ ،2004
صور أكثر من  100فيلم على
رأسها  ،The GraduateوMy Fairy
 ،Ladyو  Rosemary’s Babyوغيرها.
لم تكتف عدسته بمشاهير هوليوود
كآن بانكروفت وداسنت هوفمان
(الصورة) ،وجايمز دين ،وبيتر أوتول،
وأودري هيبورن ،بل وثقت أيضًا
نجوم املوسيقى والغناء أمثال لويس
أرمسترونغ ،وفرانك سيناترا ،وبيغ
جاي ماكنيلي ،وآخرين.
يفتتح املعرض في  16أيلول (سبتمبر)
ويستمر حتى  4تشرين األول (أكتوبر) في
غاليري ( Beetles & Huxleyلندن).

خزانات نيويورك
لوحات فنية
نشرت صحيفة «هافنغتون
بوست» األميركية ،أول
من أمس ،خبرًا عن مشروع
( The Water Tankخزان
ّ
املياه) الذي تنظمه جمعية
Word Above the Street
ويجمع فنانني من مختلف
املجاالت .يهدف املشروع إلى
التوعية إزاء أزمة املياه العاملية
عبر طباعة لوحة فنية ّ
صممها
املشاركون ،قبل تغطية 100
خزان مياه بها (الصورة)،
وفق ما قالت رئيسة
الجمعية ماري جوردان .يعمل
املشروع على توعية التالميذ
إلى أهمية املياه النظيفة.
استوحت جوردان الفكرة بعد
زيارتها أثيوبيا عام ،2007
ومعايشتها لألزمة املائية
هناك« :نحاول خلق رموز تدل
على وفرة املياه والتحذير من
األزمة العاملية» .وتأمل أن
تلقى الفكرة اهتمام
الناس.

