
 29  فنون  االحد ٦ فبراير ٢٠١١   

 أيمن الذهبي: أصالة كذابة.. 
  ونعم خنتها !

 انتقد عمل بعض الفنانين من أجل المال فقط

  خالد أمين: لم أتزوج زهرة عرفات والبعض أبلغني بوفاتي
 كذب الفنان خالد أمني ما تردد مؤخرا من شائعات حول زواجه 
بالفنانة البحرينية زهرة عرفات، كما سخر من شائعة وفاته وقال 

«البعض أبلغني بوفاتي».
  وأضاف أمني - في مقابلــــة مع برنامج «هال وغال» على قناة 
«أبوظبي اإلمارات»: «إن ما تردد مؤخرا من شــــائعات عن وفاتي 
ال أســــاس له مــــن الصحــــة، وال أدري من أين تخــــرج مثل هذه 

الشائعات».
  واشار الى أن ما تردد أيضا عن زواجه من الفنانة زهرة عرفات 
غير صحيح على اإلطالق، وأن السبب في إطالق مثل هذه الشائعة 
هو تواجدهما معا في إحد البرامج في القاهرة. وشــــدد على أنه 
غير مهيأ خلوض جتربة زواج جديــــدة في الوقت احلالي، وأنه 
يؤجل هذا األمر في الوقت الراهن، نافيا - في الوقت نفسه - ما 
تــــردد عن أنه يعاني من عقدة بعد فشــــل جتربة زواجه األولى. 
مؤكدا أنه ســــيقدم على خطوة الزواج في الفترة املناسبة والتي 

سيجد فيها الفتاة املناسبة، الفتا إلى أنه مثل أي شخص يأمل في 
الزواج وإجناب أطفال. ورأى أن زوجة الفنان يجب أن تكون امرأة 
حديدية، ألنها تتحمل فكرة أن يكون لزوجها معجبات، فضال عن 
ظروف الفنان املختلفة من تصوير وسفر دائم ولفترات طويلة، 
األمر الذي يجعلها مظلومة، مشددا على أن الزوجة التي تتحمل 

ذلك تكون عاشقة لزوجها.
  وانتقــــد أمني كثيرا مــــن الفنانني على الســــاحة الفنية الذين 
يعملون من أجل األموال فقط بعيدا عن تقدمي رسالة جيدة تفيد 
املجتمع، معتبرا أن الفنان الذي يعمل بدون رســــالة ليس فنانا 

على اإلطالق.
  وأشار إلى أن الفنانني الكبار يستأثرون باألجور الكبيرة ألنهم 
تعبــــوا كثيرا حتى وصلوا إلى هذه املكانة، الفتا إلى أن أجره لم 
يصل لهم وأنه لم يستعجل احلصول على مثل هذه األجور حتى 

يصل ملكانة حتقق له هذه املزية. 

 في حلقة جديدة من برنامج «شـــو سرك» الذي تقدمه كارمن 
لبس على شاشـــة املؤسسة اللبنانية لالرسال، طرحت اشكالية 
جديدة بعنوان «شو سر أمين الذهبي؟»، وفي مقدمة البرنامج، مت 
التساؤل عن سر الذهبي، طليق الفنانة أصالة، بالرغم من زواج 
هذه االخيرة من طـــارق العريان وحملها راهنا بتوأم، للوصول 
الى الســـؤال االكبر وهو: من املذنب؟ هل خيانة الذهبي ألصالة 
كانت وراء الطالق؟ ام عالقـــة حب جمعت أصالة بالعريان قبل 

الطالق؟ 
  وحل الذهبي ضيفا على البرنامج، وخضع آللة كشف احلقيقة، 
بعدما أطلق عدة تصريحات نارية أبرزها: نعم، خنت أصالة نصري 
عندما كانـــت زوجتي ولو عاد بي الزمن الى الوراء خلنتها أكثر 
وتزوجت عليها، فقد خنتها وضميري مرتاح، وهي لم تكتشف 

خيانتي.
  واضاف الذهبي: لقد ضربت أصالة مرتني او ثالث ألنها كذابة 
وشتمتني، فصفعتها على وجهها كي تصمت، ملمحا الى ان أصالة 

خططت للزواج من العريان فيما كانت على ذمته.

 أمين الذهبي أصالة نصري

 مستمعو البرنامج: «ماكو واسطة» في «ألو فبراير»

 فارس «ضميره مرتاح» ألنه لم يشتم
  نجوى كرم ويرسل محاميه إلطالق بارخو

  
  يبدو ان الفنان فارس كرم سيرسل محاميه ليسقط الدعوى 
عن جورج بارخو وليخرجه من الســــجن، في خطوة أتت بعد 
مناشدة أهل جورج لفارس خاصة ان اليوم يصادف عيد ميالد 

جورج بارخو.
  و اتخذ  فارس بحسب «النشرة» خطوة اسقاط الدعوى ألنه 
يعتبر ان خالفه األساسي هو مع جنوى كرم وال يجب ان يكون 
بارخو او غيره ضحية هذا األمر، خصوصا ان بارخو هو احد 

املعروفني بتعلقهم الشديد جدا بها.
  وفي موضوع آخر، ولكن متصل، ُعلم ان املسجلة الصوتية 
ملجلة «اجلرس» التي سرقت في املؤمتر الصحافي لنجوى وتسربت 
اليها شخصيا، وقيل ان فيها مقابلة صوتية مع فارس كرم يشتم 
فيها جنوى بقسوة تتضمن بالفعل مقابلة مع فارس ولكن ليس 
فيها اي شــــتيمة بحق جنوى، فنضال األحمدية، سألت فارس 
في املقابلة «انت مقّتل انت وجنوى» فرد فارس «ما بدي جاوب 
عن املوضوع»، فســــألته «وهيّي طلعتك من مهرجان الدوحة»، 
فــــرد فارس مجددا «ما بدي جاوب»، وانتهى املوضوع عند هذا 
احلــــد، ففارس كرم كما يبدو ان «ضميره مرتاح جدا» حول ما 

قاله وهو لم يشتم جنوى ولم يوجه اي اساءة لها. 

 مفرح الشمري
  وعد املذيع أحمد املوســـوي 
مستمعي برنامجه اليومي «ألو 
فبراير» بالكثيـــر من املفاجآت 
الســـعيدة التي ســـيقدمها لهم 
مـــن خـــالل فقـــرات البرنامج، 
املنفذة  خصوصـــا ان اجلهـــة 
للبرنامـــج رصـــدت العديد من 
القيمة للمشاركني فيه  اجلوائز 
الراعية:  واملقدمة من الشركات 
«األنباء»، «زين»، «منتزه خليفة 
السياحي»، «معهد كراون بالزا 
الصحي»، «اجلوثن جاليري»، 
«ليموزيـــن اخلرينج»، «الفايز 
للعود والعطور» باالضافة الى 
«ميديا فون بلـــس» وذلك بعد 
التجاوب الكبير الذي ملسته تلك 
الشركات من املستمعني، خصوصا 

«عمالء زين».

  «ماكو واسطة»

  أشـــاد عدد من املســـتمعني 
باملصداقية التي يتمتع بها برنامج 
«ألو فبرايـــر»، حيث انه ملتزم 
بتعليمات جلنة االعالن التجاري 
والشؤون املالية بوزارة االعالم 
بعدم وجود «الواسطة» في دخول 
أي من املستمعني ما لم يكن رقمه 
مسجال من قبل في «كمبيوتر» 
البرنامـــج قبـــل ظهـــوره على 

ان تكون هذه املصداقية موجودة 
في جميع البرامج التي تبث عبر 
أثير «كويت FM» حتى يأخذ كل 

ذي حق حقه.

الهواء، االمر الذي أعطى فرصة 
كبيرة للمستمعني للفوز بجوائز 
البرنامج التي تصل قيمتها الى 
أكثر من ٣ ماليني دوالر، متمنني 

 اللي ما يعرف الصقر..
  أ ـ يقليه

  ب ـ يشويه
 Sج ـ يبيعه  

 جنوى كرم 

 خالد امني 

 ألبوم الساهر الجديد ال يحقق مبيعات عالية

 عياش وحقيقة االعتداء 
عليه في مصر

 بســـبب األحداث اجلاريـــة في مصر، لم 
يحظ ألبوم كاظم الساهر األخير «ال تزيديه 
لوعـــة» بتحقيق مبيعـــات عالية، حيث لم 
يحقق األلبـــوم مبيعات جيدة فلم تبع منه 
سوى ألفني نسخة وذلك حسب احد املصادر 

بشركات توزيع الكاسيت.
  سيذكر ان صدور األلبوم جاء بالتزامن مع 
بدء أحداث ٢٥ يناير واعتصام الشباب املصري 
في ميدان التحرير، وقد كتب كاظم الساهر 
بعض أغنيات األلبوم وقام بتلحني اغنيات 
اخرى منها اغنيتا «اثاري الزعل» و«جالسة 
لوحدك» اللتان كتبهما وحلنهما الســـاهر، 
وأغنية «دلع النساء» التي كتبها الشاعر كرمي 

العراقي ومن أحلان كاظم الساهر.

 نفى الفنان رامي عياش ما أشيع مؤخرا 
عن تعرضه لألذى في مصر وتكسير سيارته، 
مؤكـــدا ان هذا الكالم عـــار من الصحة فهو 
بحالة جيدة ولم يتعرض لالعتداء كما اعرب 
رامي عن حزنه جتاه االحداث احلاصلة راهنا 

في مصر.
   واضاف: لطاملا عرفت مصر ببالد االمن 
واألمان، امتنى ان يحصل الشـــعب على ما 
يريده وبالتالي تعود مصر لســـابق عهدها 

من جديد. 

 كاظم الساهر 

 رامي عياش 


