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صورة
وخبر

بعد حوالى ثالثني عامًا
على ترميم الستارة
الشهيرة التي وضعها
الرسام األملاني
فرديناند كيلر لدار
األوبرا في درسدن ،كان
ال ّبد من إخضاعها
ّ
لعملية تنظيف في
ورشة املرسم التابع
لـ«سامبر أوبرا» في
املدينة األملانية
ّ
(الشرقية سابقًا).
التصميم األصلي ُيعود
إلى عام  1878وقد أحرق
خالل القصف الذي
ّ
تعرضت له درسدن
يوم  13شباط (فبراير)
 1945في أواخر الحرب
العاملية الثانية،
بواسطة الطيران
امللكي البريطاني
وطيران الجيش
األميركي( .هنيبعل
هنشكي ــ أ ف ب)

بانوراما

ّ
طيبّ ...
كل سنة ،كل يوم وأنت ّ
بأية حال!
أستاذ وديع

ليدي غاغا وبيبر واآلخرون
األغنى بني النجوم الشباب

«مهرجان تورونتو»
أسانج نجم االفتتاح

ّ
تصدرت نجمة البوب
األميركية ليدي غاغا
(الصورة) الئحة مجلة
«فوربس» األميركية ألكثر
النجوم دون الـ 30جنيًا
ّ
لألرباح .وأفادت املجلة بأن
النجمة البالغة  27عامًا
جمعت منذ حزيران (يونيو)
 2012نحو  80مليون دوالر،
فيما احتل النجم الكندي
جاسنت بيبر ( 19عامًا) املركز
الثاني بـ  58مليون دوالر،
متقدمًا على املغنية األميركية
تايلور سويفت ( 55مليون
دوالر) .وحل االسكتلندي
ُكالفني هاريس رابعًا بأرباح
ق ّدرت بـ 46مليون دوالر ،في
حني كان املركز الخامس من
نصيب النجمة ريهانا التي
جمعت  43مليون دوالر.

ُ
تفتتح الدورة الـ 38لـ«مهرجان
تورونتو السينمائي الدولي»
(من  5حتى  15أيلول/سبتمبر
املقبل) مع عرض عاملي ّأول
لفيلم بيل كوندون The Fifth
 Estateالذي يتمحور حول
موقع «ويكيليكس» ومؤسسه
جوليان أسانج (بينيديكت
كامبرباتش) .قال املدير الفني
ّ
للمهرجان كاميرون بايلي إن
الشريط «يتناول إحدى أهم
املسائل في عصرنا ،املعلومات
ومن يتحكم بها» ،فيما كشف
رئيسه بيرس هاندلينغ الئحة
ً
تمهيدية تضم  40فيلمًا طويال
ستعرض أيضًا ّ
للمرة األولى
من بينهاMandela: Long Walk
 to Freedomلجاسنت تشادويك
عن حياة رئيس جنوب أفريقيا
السابق نيلسون مانديال.

أمس ،وجد وديع الصافي (الصورة)
ّ
نفسه تحت األضواء ...إنما بالغلط! ال
ّ
ّ
شك في أن املطرب اللبناني الكبير حاضر
ّ
كل لحظة في وجدان ماليني املحبني في
العالم العربي ،وليس الجمهور في حاجة
ّ
إلى ذريعة الستحضاره وتذكره .لكن
املناسبة قامت هذه ّ
املرة على سوء تفاهم،
ّ
وهنا طرافتها ،أو لنقل على تسرع بعض
الصحافيني الباحثني عن الحدث بأي
ثمن ،وبال تدقيق .تفصيل الحكاية أن
بعض الزمالء ّقرروا ّأن األربعاء ّ ٢٤
تموز
(يوليو) هو عيد ميالد األستاذّ ،
وعمت
ّ
اإللكترونية،
االحتفاالت على املواقع
ّ
وهنأ بعضهم املعلم بعيد ميالده الثاني
والتسعني .موقع «النشرة» أفرد مقالة
طويلة للمناسبة ،ووقع «النهار أون
الين» في الفخ أيضًا فنقل الخبر عن

ّ
«النشرة» من دون ذكر مصدره .حتى
ً
اآلن ،كل شيء تمام .لكن مهال ،أيعقل أن
ّ
ّ
التلفزيونية
الصحف البارزة واملحطات
العيد ،ولم تلتفت إليه؟ هنا انتبه
فاتها ّ
ّ
املحرر الفني إلى أن عيد ميالد األستاذ
وديع في الخريف ال في الصيف ،واتصل
ّ
بعائلة املطرب الكبير فأكد الصوت
على الهاتف« :حتى لو نسينا نحن
ّ
العيد ،سيذكرنا به الناس!» .وديع
(فرنسيس) الصافي ولد في أول تشرين
الثاني (نوفمبر)  ...١٩٢١الذي حصل أن
ّ
استمد معلوماته
الصحافي الكسول
ّ
املغلوطة من «ويكيبيديا» بالعربية،
ولم يقارن مع ّ
أي مصدر معلومات آخر.
ّ
ال بأس! عقبال املئة .كل يوم وأنت طيب
أستاذ وديع.
(األخبار)

بينيلوبي كروز تستكمل
«التجربة الثورية»
في الوقت الذي أبصر فيه ثالث
أولياء العهد البريطانيني
النور ،رزقت النجمة اإلسبانية
بينيلوبي كروز ( 39عامًا ـ
الصورة) بطفلة من زوجها
خافيير بارديم ( 44عامًا)،
انضمت إلى شقيقها األكبر ليو.
وأفادت مجلة «هوال» اإلسبانية
ّ
أن كروز أنجبت طفلتها في
«مستشفى روبر» في مدريد،
بالتزامن مع والدة دوقة
كمبردج كايت ميدلتون ابنها
ّ
األول في  22تموز (يوليو)
ّ
الحالي .وذكرت الصحيفة أن
العائلة لم تعط أي تفاصيل
عن الطفلة ،كما لم تكشف عن
ّ
اسمها ،مذكرة بتصريحات
ّ
سابقة لكروز عبرت فيها عن
ّ
حبها لألمومة واصفة ّإياها
بـ«التجربة الثورية».

