
اعتزال منة شلبي 

صالح ينفي وفاته!

نجوى تستفز جمهورها..

شذى مع أخيها بالمغرب

هربت من كلية الطب  تتعرض الحتكاك كهربائي

حال��ة من �جل��دل �شاحبت خرب �أ�شي��ع على نطاق 
و��شع على �لفي�س ب��وك يفيد باعتز�ل �لفنانة منة 

�شلبي نهائيًا، مما �شكل �شدمة على حمبيها.
و��شتند �خلرب على من�شور على �شفحة على �لفي�س 
ب��وك حتم��ل ��ش��م من��ة �شلبي مكت��وب ب��ه �لآتي: 
"بعت��ذر لكل جمهورى �أن��ا مريت ب�شغوط كترية 
�لف��رتة �لل��ي فات��ت وخ��دت ق��ر�ر وكن��ت برت�جع 
في��ه كتري ب�س �أنا �مل��ر�دي بعلن عن �عتز�يل �لفن 
وبطل��ب م��ن كل جمهوري �لدع��اء لي��ا بالتوفيق 
يف حيات��ي �جلاي��ة، �شك��ًر� ل��كل حد وق��ف جنبي 
و�شجعن��ي ودعمن��ي من بد�يت��ي حلد �لنه��ارده.. 

وبعتذر عن �أي عمل قدمته دون �مل�شتوى".

يف �شي��اق تغطيته��م لأحد�ث م�شل�ش��ل "�خلروج"، 
ن���ر خ��رب  �إىل  �أح��د �ملو�ق��ع �للكرتوني��ة  جل��اأ 
بعن��و�ن مغل��وط قائلني في��ه: "وفاة �ش��اح عبد 
�هلل يف ح��ادث �أليم" وهو م��ا ��شتفز �لفنان �لكبري 
ليخرج على �شفحته على في�س بوك وينتقد �خلرب 

�ملن�شور.
�ش��اح عب��د �هلل ن�ر �خل��رب مرفق��ًا بتدوينة قال 
فيها: "طب بذمتكم و�شيامكم وبكلمة حق تر�شي 
�هلل ينف��ع خ��رب بال�ش��كل د� �ل�شبح ك��د� حتى و�ن 

كان بيتكلم عن عمل در�مي".
و�لغري��ب �أن��ه بعد �نتق��اد �شاح عب��د �هلل للخرب، 
�أبق��ى �ملوق��ع �للك��رتوين علي��ه كم��ا ه��و دون 

تو�شيح �أو �إعادة �لن�ر بعد تعديل �لعنو�ن.

ن���رت �لفنان��ة جنوى ك��رم، �شورة له��ا وهي د�خل 
��شتدي��و ط��وين �شاب��ا وعلقت حتته��ا" ما ب��دي قلكن 
هي��دي �ل�شورة م��ن ��شتديو ط��وين �شاب��ا لأنو بعرف 

�أنكن زهقتو".
ويب��دو �أن جن��وى ك��رم �لت��ي تتو�ج��د يف �ل�شتدي��و 
لت�شجي��ل �أغني��ة جديدة، حاول��ت �أن ت�شتف��ز "�لفانز" 
بهذ� �لكام، فما كان��و� منهم �إل �أن �إجتاحو� ح�شابها 
�لر�شم��ي عل��ى "�إن�شتغ��ر�م"، وعلق��و� عل��ى �ل�ش��ورة 
و�شاحبته��ا، مثنني على جماله��ا كما �أبدو� �إعجابهم 
ب��كل ما تقدم��ه لهم. ي�ش��ار �إىل �أن �آخ��ر �أعمال جنوى 
كرم كان كليب "دين يا د�نا" �لذي �شورته حتت �إد�رة 

�ملخرج �شعيد �ملاروق.

ن���رت �لفنان��ة �لعر�قي��ة �شذى ح�شون �ش��ورة، عرب 
ة على تطبيق "�ن�شتغر�م"، جمعتها  �شفحتها �خلا�شّ

باأخيها و�ئل يف �ملغرب.
��ورة  و�لتقط��ت جنم��ة �شت��ار �أكادمي��ي �شابق��ًا، �ل�شّ
يف �ل��د�ر �لبي�ش��اء يف �ملغ��رب، حي��ث مت�شي فرتة 
��ورة �لأوىل �لتي  م��ن �ل�شه��ر �لف�شيل. وهذه هي �ل�شّ
تن�رها �لفّنانة �ل�ّشابة مع �أخيها، فيما �عترب بع�س 

رّو�د مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �أّن ل �شبه بينهما.
وكانت �ش��ذى قد حّلت �شيف��ة يف برنامج "يا ها"، 
م��ع �لعام��ي عل��ى �لعلي��اين عل��ى قن��اة "روتان��ا 

خليجية".
زارت املمثلة واملنتجة الفرن�سية جويل غاييه Julie Gayet، حبيبة الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند Francois Hollande لبنان، حيث زارت 
موقع ت�سوير فيلم "ال�ستيمة" للمخرج اللبناين زياد دويري يف العا�سمة بريوت. وانت�سرت بع�س ال�سور التي تظهر جويل غاييه وهي تتبادل االأحاديث 

مع فريق العمل.وجاء ح�سور النجمة البالغة من العمر 43 عامًا اإىل لبنان لكون �سركتها هي منتجة فيلم "ال�ستيمة".

ك�شف��ت �ملطرب��ة �خلليجي��ة بلقي���س ع��ن �جلان��ب �ملظل��م من 
حياته��ا �لتعليمي��ة، و�ك��دت للمح��اور د�وود �ل�ري��ان �أنه��ا 
ظلت متفوق��ة بدر��شتها، وح�شلت عل��ى �لثانوية �لعامة �لق�شم 
�لعلم��ي مبجموع 95 باملئة، ومت �إحلاقها بكلية �لطب بجامعة 
�لقاه��رة، ولكنها مل ت�شتط��ع ��شتكمال تعليمه��ا و�نتقلت لكلية 
�إد�رة �لأعم��ال، ب�شب��ب معاناتها يوميًا م��ع م�شاهد �جلثث يف 

�مل�رحة.
بلقي���س قالت �إنها كانت متفوق��ة طو�ل عمرها، وظلت حري�شة 
عل��ى ��شتكمال تعليمها تلبي��ة لرغبة و�لدته��ا، وعندما �أر�شلت 
لكلية ق�ر �لعيني بالقاهرة، كان عليها �أن ت�شتيقظ بال�شابعة 
�شباح كل يوم على م�شهد �جلثث ور�ئحة �لفورمالني �مل�شتخدم 
حلف��ظ �ملوت��ى بامل�رح��ة، وه��و م��ا يتعار���س م��ع طبيعتها 

�ملرهفة كفنانة.

�للبناني��ة  �لنجم��ة  تعر�ش��ت  �شماح��ة 
كارول �شماح��ة حلادثة َق��ّدر �هلل باأنها 
باحت��كاك  �أ�شيب��ت  حي��ث  طفيف��ة، 
كهربائي خ��ال تو�جدها يف مزرعة 
جن��وب  مناط��ق  �أح��د  يف  للخي��ول 
كلي��ب  ت�شويره��ا  �أثن��اء  فرن�ش��ا 

�أغنيتها �جلديدة. 
�خلرب �أعلنت عنه �ل�شفحة �لر�شمية 
للنجمة �للبنانية عرب موقع �لتو��شل 
�لجتماع��ي في���س ب��وك م��ن خال 
فيدي��و �أرفق بجملة "كارول �شماحة 
تتعر���س حل��ادث طفيف ج��ر�ء مل�س 

�ريط كهربائي". 

�أ�شف تعليق -كان��ت �لدر�ما �لتاريخية من 
�أكرث �لأعم��ال �لتي يتهافت عليه��ا �مل�شاهد 
�لعرب��ي خال �شه��ر رم�شان لكنه��ا �ختفت 
خ��ال �ل�شنو�ت �لقليل��ة �للما�شية يف غياب 

حماولت �ركات �لإنتاج لتد�رك �لأمر.
مر�ج��ع  �أح��د  �لتاريخي��ة  �لدر�م��ا  وكان��ت 
�جلمه��ور �لعرب��ي لتكوي��ن ثقافت��ه �ملتعلقة 
�لتاري��خ  �شيم��ا  ل  �لتاريخ��ي،  بال�ش��اأن 
�لإ�شامي. فم��ا كان يعر�س م��ن م�شل�شات 
م��ادة  يع��د  �لك��رمي  رم�ش��ان  �شه��ر  خ��ال 
�أ�شا�شي��ة لت�شكي��ل �لوع��ي، خا�ش��ة بالن�شبة 

لقطاع �ل�شباب. و�شهدت �لقنو�ت �لتلفزيونية 
�لعربي��ة قب��ل م��ا يق��ارب �لع�ري��ن عام��ا 
تز�حم��ا �شدي��د� ومناف�ش��ة ل نظ��ري لها على 
�نت��اج �لأعم��ال �لتاريخية، لك��ن تز�يد عدد 
�لقن��و�ت و�لنفت��اح �لإعام��ي ب��دل من �أن 
يوؤدي��ا �إىل تز�يد تلك �لأعمال دفعا �ملنتجني 
�إىل �جت��اه �آخر. ف�ش��ارت �لأعم��ال �لدر�مية 
تعتمد منهجا و�حد� يركز على �أ�شكال و�ألو�ن 
�لكوميديا و�لرت�جيديا و�لدر�ما �لجتماعية 
�لت��ي تنوع��ت فيما بينها ف�ش��ارت حكايات 
و"حو�دي��ت" عن �لفقر و�جلوع و�لع�شو�ئيات 

و�لأك�شن و�جلرمية.
ومن��ذ ذلك �حل��ني و�لأعم��ال �لتاريخية تقع 

خ��ارج د�ئ��رة �لهتم��ام �إىل �أن �ختف��ت مع 
م�شي �لزمن ومل يعد يذكرها �أحد.

ففي ثمانينيات �لقرن �ملا�شي �شهد م�شل�شل 
"حمم��د ر�ش��ول �هلل" ن�ش��ب م�شاه��دة عالية 
حي��ث �شم ع��دد�ً كب��ري�ً م��ن �لنج��وم �أمثال 
�شك��ري �رح��ان و�ش��اح من�ش��ور و�أحم��د 
مظه��ر وحمم��د �لدف��ر�وي و�شن��اء من�ش��ور 
وغريه��م، كان له��م بال��غ �لأث��ر يف تو�شيل 
�أكم��ل  عل��ى  و�لتاريخي��ة  �لفني��ة  �لر�شال��ة 
وجه ب�ش��كل يف�ر �شحي��ح �لإ�شام، ويعطي 
�لدللت �لكافية على �شماحته ورقيه ونبذه 
للعن��ف و�لق�ش��وة، ف�ش��ًا ع��ن عر�ش��ه جُلل 
�لأحد�ث و�لوقائ��ع بغري لب�س �أو �شوء فهم �أو 

تاأوي��ل، وم��ن هنا تاأكدت قيمت��ه كعمل فني 
كبري وعظيم.

�لرم�شاني��ة  �لتاريخي��ة  �لأعم��ال  ومتي��زت 
�لق�ش���س  م��ن  م�شتوح��اة  فني��ة  بنم��اذج 
�لتاريخي��ة �لتي تطرح �أفكار� وروؤى �إن�شانية 
و�حلق��ب  �مل�شاه��د  ب��ني  �مل�شاف��ة  قرب��ت 
�لتاريخي��ة �لقدمي��ة، وحقق��ت تل��ك �لأعمال 
رو�جا كبري�، غ��ري �أن متغري�ت كثرية حدثت 
�أدت �إىل تقل�شه��ا و�ش��ار �لأم��ل يف �إع��ادة 
�لدر�ما �لتاريخية �إىل �شابق عهدها مرهونا 
مبعطيات كثرية ل بد من تو�فرها، لي�س فقط 
�جلر�أة �لإنتاجية، و�إمنا تغري �ملناخ �لثقايف 

كله.

الدراما التاريخية خارج الماراثون الرمضاني

بغداد

47    30 
بريطانيا

 مو اوربية

عبد الحميد الصائح

الحق 
يقال

باعتب��اري عربيا وعر�قي��ا وبالتحديد)م�شلما( فانا ��شكك 
كث��ري� بدميقر�طية بريطاني��ا، ول �ظن و�ح��د باملليون �ن 
�شوت��ي �ن��ا �ملهاجر �لاج��يء �ليها م��ن ��شتب��د�د �ل�رق 
يوم��ا م��ا، فت�شدقت علي��ه بجن�شيتها وحمايت��ه من ق�شوة 
�هل��ه، �شيغري وجهة قر�ر �شيا�ش��ي غاية يف �حل�شا�شية مثل 
خروجه��ا م��ن �لحتاد �لورب��ي، فيما لو تعادل��ت ��شو�ت 
�لر�ف�ش��ني و�ملو�فقني وظ��ل �لعتماد عل��ى �شوتي وحده 
حل�ش��م �ملوق��ف يف �ل�شتفت��اء �ل��ذي ج��رى ي��وم �خلمي�س 

�ملا�شي. 
يف �لدميقر�طية هناك �ش��كل وم�شمون، �مل�شاركة �ل�شعبية 
و�ل�شتفتاء�ت تت�شل ب��الول فقط �ي بال�شكل �لذي يوحي 
لاخري��ن بان هذ� �لقر�ر �تخذه �لنا���س ولي�س �ل�شيا�شيون. 
�ذ� ق��ررت بريطانيا دخول حرب ل��ن مينعها �ملو�طنون لو 
تظاه��رو� �شده��ا جميعه��م ، و�ذ� ق��ررت ن��وع �لعاقة مع 
�لولي��ات �ملتح��دة ل��ن تثنيها ��ش��و�ت �ل�شع��ب �لربيطاين 
برمت��ه ،   مبعن��ى �خر �ن هن��اك حدود� لتدخ��ل �لنا�س يف 
�ل�شيا�ش��ات ، دميقر�طية �لغرب  تتي��ح للمو�طنني )��شتبد�ل 
وجوه( �ل�شيا�شيني ولي�س )ر�شم �شيا�شات( �لباد ،   وميكنك 
�ن تتذك��ر عزيزي �لربيطاين حما�س ديفي��د كامريون �يام 
تر�شح��ه لانتخابات �لربملاني��ة وخطاباته  �مل�شددة على 
رف���س �لن�شم��ام لاحت��اد �لورب��ي وحديثه ع��ن عظمة 
و��شتق��ال بريطاني��ا  مغ��ازل دع��اة  �لنف�ش��ال لك�ش��ب 
��شو�تهم يف �لباد ، هو �ليوم يخرج من من�شبه لنه تبنى 
عك���س ما كان يتبن��اه ويدعو �ليه متاما! يف بل��د �شيا�شته 
�لعلي��ا �أكرب من رئي�س �لوزر�ء و�أكرب م��ن �ملوؤ�ش�شات و�بعد 
م��ن ت�شورنا �لتحليلي �لذي عادة م��ا ياأتي لحقا للوقائع 

ل متنبئا بها �و خمططا حلدوثها.  
 يف دي�شمرب عام 1991 حني تد�عى روؤ�شاء دول 26 دولة 
�وربي��ة للتو�ش��ل �ىل معاه��دة - ما�شرتخ��ت – �ملوؤ�ش�ش��ة 
لاحت��اد �لأوروب��ي      مل ي�شتاذن��و� �شعوبه��م بالذه��اب 
للمباحث��ات، ب��ل ��شتفتوهم على نتائجه��ا فيما بعد!.وهي 
خط��وة �شكلي��ة لحقة .�ل��ذي لي�س �شكليا جد� ه��و ما قالته 
ملك��ة بريطاني��ا يف خطاب له��ا �أمام �لربمل��ان �لربيطاين 
قب��ل �ل�شتفت��اء بف��رتة طويل��ة : ) �إن �حلكوم��ة �شتج��ري 
مفاو�ش��ات حول �إعادة �لنظر يف عاقات �ململكة �ملتحدة 
�إ�ش��اح �لحت��اد  م��ع �لحت��اد �لأوروب��ي و�شت�شع��ى �إىل 
�لأوروب��ي ل�شال��ح جمي��ع �أع�شائ��ه.( ل يعتق��د عاق��ل �ن 
ملك��ة بريطانيا �لتي تلتزم �حلي��اد يف هكذ� مو�قف ح�شب 
�لعر�ف، كانت تفكر باخل��وف على �وربا من �لتفكك بقدر 
حر�شه��ا عل��ى �ن ت�شتعيد بادها حريته��ا و��شتقالها يف 
عقد ���ر�كات �شيا�شية و�قت�شادية ك��ربى عظمى خا�شة، 
ّية وباطني��ة �ل�شيا�شات �لربيطانية  و�ن حتظى ثاني��ة ب�ررِ
�لقت�شادي��ة و�ل�شيا�شي��ة يف �لعامل. فربيطاني��ا �لتي ترى 
نف�شه��ا مدي��رة �لع��امل وج��دت نف�شها ع�ش��و� يف جمموعة 
�دخل��ت �شكان �وربا �ل�رقية حفاة �ل�شرت�كية �ىل ديارها 
لت�شملهم بقو�نني رعايتها �لن�شانية، ومتهد لدخال حفاة 
�مل�شلمني �لهاربني من نز�عات �لدين و�ل�شيا�شة لتوفر لهم 
�لم��ان وتتحمل �شتائمهم �ياها وتهديدهم ��شتقر�رها، يف 
وقت �شنعت بريطانيا �لعامل على طريقتها لوحدها، �لدولة 
�لوحي��دة �لت��ي ليعرف �حد كيف تفكر ومت��ى تقرر وملاذ� 
حت��ارب ومن ه��م �عد�وؤها، غام�ش��ة ر�شينة مث��ل �حجار 
كنائ�شه��ا، و�دع��ة ذهنية كاأنه��ا ن�س �شع��ري �و مقطوعة 
مو�شيقي��ة، كل ما�شيها حا�رها. ه��ذ� �ملز�ج �ل�شطوري 
مل يع��د يتحم��ل �ر�كة طويل��ة �لمد مع �لخري��ن. من هذ� 
�ملنطل��ق غ��ري �حل�شابي رم��ت بريطانيا ط��اق �خُلْلع على 
�لحتاد �لوربي. بذريعة ��شتفتاء �شعبها، �لذي مل ت�شت�ره 

حني عقدت قر�نها عليه.
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