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حنان ترك مع ابنها

اإلعالمي الراحل جاسم الشهاب

عمرو دياب في حفلة باجلامعة 
األميركية: »ثواني ارفع البنطلون« !

أم كلثوم في كتاب جديد

حادثة ابن طالل سالمة تلقي بظاللها 
على حالته النفسية

هيفاء  وهبي تضع شروطًا
 على السعيد لغناء »أحلانه اخلليجية«

على كلمات أغنية »أصلها بتفرق«، اعتلى النجم عمرو دياب املسرح 
املقام داخل اجلامعة األميركية وسط هتافات اجلمهور التي رجت أرجاء 
املكان، وقبل تقدميه أغنية »قمرين« قام بتحية اجلمهور ليستكمل بعد 
ذل����ك الغناء في احلفل. ولم يتحدث دياب عن الثورة املصرية في حفلة 
الغنائ����ي بالرغم من انها تعتبر احلفل����ة األولى له في مصر عقب قيام 
الثورة املصرية، لكن عند غنائه ألغنية »مصر قالت« ارسل عمرو دياب 
رسالة من خالل كلمات اغنية وقال جلمهوره: »انا مش عايز حاجة من 
األعنية دية غير آخر كوبليه، ومش هاغني غيره«، وغنى قائال: »مصر 
قالت احلقيقة في العزمية واإلرادة هما دول سر الريادة، والعمل افضل 
عبادة، تستحق 100 ثواب«. ثم عاد بعد ذلك ليشدو أغاني ألبومه القادم 
وغنى من����ه »عارف حبيبي«، ثم أغنية »رصيف منرة خمس����ة« و»انا 
غيرت خالص عنواني« واختتم دياب احلفل بغنائه »عيني وانا شايفة« 
و»أصلها بتفرق« ووجه الشكر إلدارة اجلامعة واجلمهور وملنظم احلفل 
وليد منصور.وكان عمرو دياب قد بدأ فقرته الغنائية عقب انتهاء الدي 
جي وليد احلريري من فقرته في الساعة العاشرة، وأعلن خالل احلفل 
عن موعد إصدار ألبومه الغنائي القادم في عيد الفطر 2011، ومن املواقف 
الطريفة لعمرو في احلفل ما قاله جلمهور عندما كان يغني: »ثواني بس 
ارفع البنطلون علش����ان انتو عارفني بقى الوسط وكده بيسقط« وقام 
برفع البنطلون. بعدها حاول شاب الصعود على املسرح إلعطائه ورقة، 
ليرد دياب مازحا بعدما تس����لم منه الورقة »انا كل الورق اللي بيجيلي 
ياما فواتير ياما اشعار« ونظر في الورقة ليجدها حتتوي على أشعار، 
كم����ا قامت إدارة اجلامعة خالل احلفل بتكرمي عمرو دياب ومنحته درع 
اجلامعة.كما ش����هد احلفل حضور املطربة الشابة شذى واملطرب كرمي 
محس����ن والذي واجه انتقادات حادة بسبب حضوره من جمهور دياب 

نظرا لكونه صديقا مقربا لتامر حسني.

القاه����رة � أ.ش.أ: صدر عن دار نهضة مصر كتاب »أم كلثوم: احلب، 
الزواج، األصدقاء« من تأليف حنفي احملالوي. واملؤلف يهدي كتابه إلى 
كل عشاق أم كلثوم ويدرج نفسه ضمنهم، كما يرصد أن أم كلثوم كانت 
تتحدث عن أدق تفاصيل مش����وار حياتها في فترة الطفولة والصبا إال 
أنها وألسباب غير معلومة قد توقفت فيما كانت ترويه عن هذه احلياة، 
عند س����نوات اس����تقرارها في مدينة القاهرة بدءا من عام 1925. ويقول 
احملالوي إن أم كلثوم آمنت بدور الصحافة املساند لدورها الفني. ولقد 
حك����ت قصتها مع عمدة أحبها بجنون وتقدم للزواج منها وعرض على 
والدها أن يكتب لها خمس����ني فدانا باسمها لكنها كانت متمسكة بفنها. 
ويشير إلى فتاها أو شيخها األول أال وهو الشيخ املنشد الديني أبو العال 
محم����د وكان لقاؤهما األول بداية رحلة حب على األقل داخل نفس فتاة 
طماي الزهايرة اآلنسة أم كلثوم. وإن كانت قد أكدت أن الفارق في العمر 
بينها وهي في العشرين والش����يخ أبو العال البالغ أربعني عاما جعلها 
تنظر إليه على أس����اس أنه في مقام والدها. ويتساءل املؤلف: »ملاذا لم 
يتزوجها أحمد رامي؟ ويس����رد املؤلف أن فارق السن الكبير بينها وبني 
أحمد رامي س����هل التواصل العاطفي«. ويضيف املؤلف أن قصة احلب 

الرومانسية بينهما تشبه إلى حد بعيد قصة »قيس وليلى«.

اليزال الفنان السعودي طالل سالمة يقضي أيامه بجانب ابنه أحمد، 
في أحد مستش���فيات جدة بعد أن تعرض حلادث دهس بعد خروجه 
من مدرسته أمام والده الذي نقله الى املستشفى الطبي الدولي مبدينة 
جدة، حيث اليزال أحمد البالغ من العمر عشرة أعوام في غيبوبة تامة. 

وذلك حسب حواره مع الشرق األوسط.
ابن طالل سالمة تعرض لعدة كسور في جسمه وحالته تتحسن ولكن 
ببطء، ويعيش طالل سالمة هو وأسرته أزمة نفسية، وبدا واضحا عليه 
حزنه الشديد على ابنه، ولم يخرج طيلة االيام املاضية من املستشفى 

حيث يقضي كل ساعاته بجانب ابنه في العناية املركزة. 
وانشغلت االوساط الفنية والثقافية طيلة االيام املاضية باحلديث عن 
حالة ابن الفنان طالل سالمة، حيث زاره كثير من أصدقائه ومجموعة 
من رفقاء الفن، ولكن طالل سالمة يعيش حلظات صعبة، ففي الوقت 
الذي يحاول تهدئة زوجته وأسرته، لم يستطع بني احلني واآلخر اخفاء 
دموعه وأحزانه، وأكثر املقربني منه يدركون أن طالل سالمة ليس حسا 
فنيا عميقا فقط، فهو شخصية حساسة للغاية وقلبه مرهف، ودائما 

ما تكون دمعته قريبة من عينيه فكيف مبوقف مثل هذا؟!
وطالل سالمة يعيش في حيرة من أمره بني نقله ابنه الى مستشفى 
آخر أو االستمرار في نفس املستشفى احلالية، اال أنه لم يحدد موقفه 
بع���د، كونه اليزال يعيش في صدمة عميق���ة، لذلك يحتاج الى وقفة 
صادقة من أصدقائه واملقربني واملسؤولني أيضا في السعودية والوقوف 
بجانبه في هذه االزمة، من جهة أخرى انش���غل جمهور طالل سالمة 
ومحبوه في اخلليج والوط���ن العربي طيلة االيام املاضية باحلديث 
عن حالة ابن طالل سالمة ودعائهم له وأمنياتهم له بالشفاء العاجل 

وتخفيف أحزان أسرته. 
يذكر أن طالل سالمة من مواليد املدينة املنورة، ويعد واحدا من أجمل 
االصوات الفنية في السعودية واخلليج العربي، وميتلك حسا فريدا 
من نوعه، وكان الراحل طالل مداح يطلب دائما من سالمة زيارته في 

منزله لسماع صوته، فهو يجيد تقدمي املجسات واللون احلجازي. 
وكان س���المة قد شارك قبل ثالثة أسابيع في لقاء خاص مع اذاعة 
»روتانا اف ام« وقدم مجموعة من االعمال للشاعرة ثريا قابل والفنان 
الراحل فوزي محسون والراحل طالل مداح، ومتنى املشاركة في أوبريت 

مهرجان اجلنادرية للتراث والثقافة. 

املطربة هيف����اء وهبي مترددة إزاء خوض جترب����ة الغناء باللهجة 
اخلليجية في ألبومها املقبل بعدما مت جتهيز ثالث أغنيات خليجية لها 
من أحلان االماراتي فايز السعيد، وحاملا أعلن عن املشروع، زاد هذا األمر 
من تردد الفنانة اللبنانية، إذ أوضح في تصريح سابق له أنه حريص 
عل����ى التعاون مع وهبي ألنها جنمة ذات مواصفات خاصة، مضيفا انه 

متفائل بنجاح التعاون بينهما.
وقالت مصادر مقربة من وهبي ل� »أنا زهرة« انها ستحسم أمرها بعد 
أن تنتهي من جتربة هذه االغنيات من خالل سماع أحلانها وتأديتها، فإذا 
شعرت بأنها قادرة على ذلك، فستدرجها ضمن ألبومها، وان لم تتمكن 

من ذلك فستلغي فكرة الغناء باخلليجي الى االبد.
وأشارت الى أن هيفاء لم حتدد موعدا لالنتهاء من هذا املشروع بسبب 
انشغالها بأعمال أخرى، وارتباطها بحفالت عدة، إذ من املقرر أن تقوم 
بهذه التجربة في استديو »السعيد« في دبي، ورجحت املصادر أن يتحمل 
نفقة هذه التجربة الفنان فايز الس����عيد وليس شركة »روتانا« املنتجة 
أللبوم هيفاء.وفي تصريح سابق لهيفاء حول إمكان الغناء باخلليجي، 

قالت إنها لن تخاطر وتغني باللهجة اخلليجية.
وأوضحت أنها حتب األغنية اخلليجية وحتب لكنتها، لكن مبا انها ال 
تتقنها جيدا، فتفضل عدم املخاطرة »علما أنني تركت املوضوع للمستقبل. 

قد أجد يوما ما أغنية تناسبني. وعندها، سأمترن عليها«.
والقى هذا التصريح صدى واسعا، وأجرت إحدى اإلذاعات اخلليجية 

استطالعا للرأي حول هذا املوضوع.
وكانت النتيجة أن معظم الذين استطلعت آراؤهم عارضوا غناءها 
باخلليج����ي وفي مقدمتهم مذيع البرنامج خالد عالء الدين الذي وصف 

غناءها باخلليجي من الغرائب واملستحيالت.

عمرو دياب

طالل سالمة هيفاء وهبي 

شُيّع جثمانه صباح أمس 

اإلعالمي جاسم الشهاب في ذمة اهلل
شيع صباح امس جثمان 
االعالمي والشاعر املخضرم 
جاسم محمد الشهاب في مقبرة 
الصليبخات عن عمر يناهز 
ال� 73 عاما وسط حضور من 

زمالئه االعالميني.
الفقيد »ب���و وحيد« من 
الكويت  اذاع���ة  مؤسس���ي 
وهو اول خريج كويتي في 
اإلعالم م���ن القاهرة »كلية 
االعالم« وعمل في سفارتنا 
في القاهرة كمستشار اعالمي 

ملدة 8 سنوات.
وساهم الفقيد في تأسيس 
محط���ة تلفزي���ون الكويت 
ف���ي دبي م���ع اول مدير لها 
وهو محمد املهنا، ثم تسلم 
املسؤولية بعده حيث كانت 
احملطة في منطقة القصيص 
بني دبي والش���ارقة، حيث 
الفترة بتدريب  بدأ في تلك 
املذيعني االماراتيني ومنهم 
سعيد اخللفان الذي اصبح 

في وقت الحق وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، حيث 
عمل لهم الفقيد برامج لالطفال 
وبرامج للدراما قبل ان يسلم 
احملطة بعد قيام دولة االمارات 

العربية املتحدة.
وكان للفقي���د رأي ف���ي 
املذيعني السابقني واحلاليني، 
حيث قال: املذيعون السابقون 
افضل م���ن احلالي���ني كنا 
نختبرهم ونعجنهم 3 اشهر 
واكثر، وبعد ذلك يش���اهد 
ويس���مع، اما مذيعو اليوم 
الشارع ويسلم  فيأتون من 
امليكروفون مما يقع في  له 
اخطاء ال تعد وال حتصى في 

اللغة العربية.
وكانت اول قصيدة غنائية 
الراحل جاسم محمد  كتبها 
الش���هاب مبناس���بة زيارة 
رئيس اجلمهورية التونسية 
حبيب بورقيبة والتي كان 
يعتبره���ا حتديا بينه وبني 

نفس���ه، وجنح في التحدي 
بعد ان القت القصيدة التي 
اللي  كان عنوانها »احلبيب 
الفانا« استحسان اجلميع بعد 
ان بثته���ا االذاعة ملدة ثالثة 
ايام متتالية مرة كل نصف 

ساعة.
االعالم���ي  وح���رص 
الراحل جاسم  والش���اعر 
محم���د الش���هاب على ان 
التي يكتبها  اغانيه  تكون 
فيها كلمة كويتية قدمية مثل 
املوقه وعذروب التي تغنى 
بهما حسني جاسم وعوض 
الدوخ���ي وحققت جناحا 
كبيرا في الساحة الغنائية 
والتزال هذه االغاني تسمع 

حتى وقتنا احلالي.
رحم اهلل الفقيد جاس���م 
محمد الشهاب واسكنه فسيح 
جناته وأله���م اهله وذويه 

الصبر والسلوان.
مفرح الشمري  ٭

سارة فرح  في »ستاراك 8«: »العالم 
قرفوا مني وطلعت ريحتي  ع املسرح«

يبدو ان الطالبة الس����ورية سارة فرح املكروهة من قبل اآلالف على 
موقع جريدة  »نورت«  االلكترونية بس����بب تصرفاتها املثيرة للجدل 
ف����ي االكادميية وفي طريقة تعاملها مع زمالئها، بدأت تس����بب االزعاج 
الساتذتها ايضا، فبعدما اثارت غضب استاذ الرياضة جورج عساف في 
الصباح ما اضطره ان يعلو صوته بوجهها ليؤكد لها انه هو من يتحكم 

بحصته وليس مزاجها الذي بدأ يؤثر على 
بقية الطالب، اعترضت سارة على اختيار 
االستاذ وديع ابي رعد لالغنية الطربية التي 
من املقرر ان تقدمها في البرامي املقبل، لذا رد 
وديع قائال: سارة، اذا مش عاجبك، فيكي ما 
تغني شي بالبرامي، بترقصي وبس، ضربينا 
كفني، فانسحبت سارة من الصف وما لبثت 
ان بدأت تصرخ حتى قاطعها زميلها فرام 
قائال: سكتي، ما بقى تفلتي حكي، فانتقلت 

الى احلمام وبدأت بالبكاء.
في مرحاض االكادميية، انضمت زميلتها 
املقربة اميمة اليه����ا لتؤكد لها ان االغنية 
الطربية مالئمة جدا لصوتها، فثار جنون 

الطالب����ة املكروهة وبدأت تصرخ: مل����ت العالم وقرفت مني، كل الوقت 
طرب، طلعت ريحتي ع املس����رح، وفي جولة جديدة من املواجهة قالت 
سارة الميمة: صاير عقلك باملقلوب، ملني عم متسحي جوخ ما عم بفهم، 

فدخلت اميمة في نوبة بكاء انتهت مبعانقة سلمية بني الطالبتني.

سارة فرح

نوال الزغبي تنفي تقليدها إلليسا في »لو«

أحمد رزق: أخطط لتقدمي فيلم عن »اللجان الشعبية«

التعليق عل���ى تصريحات 
األخيرة في برنامج »أبشر« 
مع اإلعالمي نيشان بأنه ال 
توجد »كيمياء« بينها وبني 

نوال وجنوى كرم.
وقالت ن���وال إن املخرج 
هادي الباجوري كان اخليار 
األنسب بالنسبة إليها من أجل 
تقدمي كليب »هنا القاهرة«، 
لكونه مصريا وس���يتعامل 
مع األم���ر باحترافية، ألنه 
على دراية بالتراث واألماكن 
املصرية التي تناسب األغنية. 
الش���خصية،  وعن حياتها 
أنها  الزغبي  أوضحت نوال 
حصلت عل���ى أول حكم في 
قضية طالقها، وهي اآلن في 
مرحلة االستئناف، مؤكدة أن 

أوالدها باقون معها.

املهم أن نتكاتف  أحد، ومن 
أكثر اآلن«.وعن مسلس���ل 
»العار« أكد رزق أنه فوجئ 
قب���ل رمضان مبوضوع في 
إحدى الصحف يتنبأ بفشل 
املسلسل، مشيرا إلى أنه توقع 
اعتذارا م���ن هذه الصحيفة 
بعد جناح املسلسل، لكن ذلك 

لم يحدث.
عل���ى جانب آخ���ر نفت 
املطربة اللبنانية نوال الزغبي 
تقلي���د مواطنته�ا إليسا في 
ال� »لوك« الذي ظهرت به خالل 
ألبومها األخي���ر »معرفش 
إنها لم تسمع  ليه«، وقالت 

بهذا األمر من قبل.
وأعربت نوال عن دهشتها 
من هجوم إليس���ا عليها في 
وس���ائل اإلع���الم ورفضت 

الفنان املصري  كش���ف 
أحمد رزق أنه يفكر في تقدمي 
فيلم عن اللجان الش���عبية 
الثورة  أثناء  التي انتشرت 
املصرية، خاصة أنه لم ينزل 
التحرير، لكنه  إلى مي���دان 
الثورة من خالل  شارك في 
هذه اللجان من أجل حماية 

منزله.
وحتدث رزق � في احللقة 
األخيرة من برنامج »لو«، عن 
دوره في اللجان الش���عبية 
قائال: »كن���ا نتصرف مثلما 
كان يتصرف ضباط الشرطة، 
بل كان األشخاص في اللجان 
يسألون هؤالء الضباط عن 
بطاقة هويته���م«، وأضاف 
العالقة ستتغير  أن  »أعتقد 

بينهما الفترة املقبلة«.
ودعا رزق زمالءه الفنانني 
للمشاركة معا في تقدمي فيلم 
قوي عن ث���ورة 25 يناير، 
بدال من توزيع جهود هؤالء 
الفنانني على أكثر من فيلم.

على جانب آخر، أيد رزق 
فكرة تخفيض أجور الفنانني 
رافضا في الوقت ذاته املساس 
بالروات���ب البس���يطة التي 
العمال والفنانني  يتقاضاها 
املبتدئني، وذلك من منطلق 
التكاتف معا في ظل األزمة 
االقتصادية التي تعاني منها 
مصر في مختلف املجاالت بعد 

الثورة، على حد قوله.
ورفض رزق جملة »القائمة 
السوداء« للشخصيات العامة 
من فنانني وإعالميني وجنوم 
ك���رة قدم الذي���ن وقفوا مع 
النظام املاض���ي، وقال: »أنا 
ضد التشكيك في مصرية أي 

نوال الزغبي تتوسط اروى وأحمد رزق

ساهم في تأسيس 
إذاعة الكويت 

وكتب العديد من 
األغاني العاطفية 

منها »ابو املوقة« 
و»عذروب خلي«

حنان ترك تكشف عن ابنها 
محمد من زواجها السري بلندن
كشفت الفنانة حنان ترك عن أن ابنها الثالث محمد من 
زواجها الثاني الذي لم يستمر سوى اسابيع قليلة في 
لندن حيث ان لها طفلني اخرين من زوجها األول خالد 

خطاب هما يوسف وادم.
وكشفت حنان ترك ابنها محمد اثناء تواجده معها في 

كواليس مسلسل »نونة املأذونة« الذي حتضر لتصويره 
وعرضه في رمضان املقبل.

وقالت حنان ترك: »انها تسعى اذا قدرت لها احلياة لزرع 
احلب بينهم الثالثة«.


