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القاهرة ـ تراجعت الفنانة السورية أصالة عن تقديم أغنية "آه لو الكرسي يحكي" التي تهاجم
نظام بشار األسد، مرجعة السبب إلى أن كلمات األغنية ال تتناسب مع أفكارها الخاصة،

وقالت إنها مع الثوار وتدعم مطالبهم ألنها مثلهم، ولكنها في الوقت نفسه ال تكره بشار، ولم
تهاجمه.

ونفت أصالة، في تصريح خاص لموقع "ام بي سي. نت" أن يكون الهجوم عليها من النظام
السوري وراء تراجعها عن تقديم األغنية، مشيرة إلى أنها لن تتبنى كلمات ال تعبر عن رأيها

الشخصي.

المواضيع األكثر قراءة
المال السعودي  عبد الباري عطوان    

والتحريض على االسر
إسرائيل تواصل إحتاللها لجزيرتين      

سعوديتين
غليون العلوي واألسد  صبحي حديدي    

الديمقراطي
طالبن بحقهن بالزواج ممن شئن من      

المسلمين... والرجال يريدونهن 'حمرا جراية
ماتكلش الشعير'
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غليون العلوي واألسد  صبحي حديدي 
الديمقراطي

فيصل القاسم يتصالح مع  زهرة مرعي 
االنتفاضة البحرانية... وليبيا تحررت من منع

تعدد الزوجات!

دراما اليمن  عبد الحليم قنديل 

السعودية: البيعة بين  د. مضاوي الرشيد 
الخاصة والعامة

االخوان يهددون فلول  حسنين كروم 
الحزب الوطني بالدفن.. ومعركة بين القضاة

والمحامين

جنبالط: ال بد من تعددية سعد الياس  
حزبية في سورية.. ونظريات الممانعة

السخيفة استأثرت بالقرار الفلسطيني

النيجر تواجه غضبا محليا اذا سلمت   
نجل القذافي للمحكمة الدولية

ادعاء المحكمة الجنائية الدولية لديه   
ادلة دامغة تدين سيف اإلسالم و'رايتس

ووتش' تحذر من هجمات انتقامية تستهدف
الموالين للقذافي

ساندويش لحم خنزير  صحف عبرية 
وحجاب

الهجوم على ايران: اليوم  صحف عبرية 
التالي

 أكتوبر/تشرين األول30وأضافت الفنانة السورية -في مؤتمر صحفي عقدته مساء األحد 
في أحد فنادق العاصمة القاهرة- أن موقفها من الوضع السوري تم فهمه في سياق خاطئ،

فهي لم تتحدث يوًما ضد النظام أو شخص بشار، وقالت: أنا ال أكرهه.

وأضافت: "لماذا يحاسبني بعض األشخاص على األغنية، ولم تطرح بعد، ولكني أعتذر بأنني
فكرت في تقديمها، فأنا مع الثوار في كل مكان، ولكن ذلك ال يعني أنني هاجمت بشار في

أي من حواراتي".

في الوقت نفسه، كشفت فيه عن رفض معظم النجوم السوريين الظهور معها في حلقات
برنامجها (صولو)، وكذلك بعض النجوم اللبنانيين.

إال أن أصالة عادت لتقول إنها ليس لديها أية تحفظات ضد أي فنان، خاصة وأن البرنامج
فني وال عالقة له بالسياسة، كما أن المواطن العربي –والكالم للفنانة السورية- بحاجة

لبرامج ترفيهية لتغيير الحالة النفسية التي أصبح فيها.

وفي سياق آخر، كشفت أصالة عن أن ما تردد بأنها تصالحت مع شيرين بعد استضافتها
في البرنامج "غير صحيح"، وقالت إن الصلح تم من فترة طويلة، خاصة وأنها مرتبطة مع
شيرين بعديد من الصفات المشتركة ومنها البساطة، مشيرة إلى أنها لم تعتد أن تحمل أية

ضغينة لزمالئها في الوسط الفني.

وأشارت أيًضا إلى أنها تصالحت مع الملحن حلمي بكر الذي لقبته (بالباشا)، ألن هناك كثيًرا
من الذكريات المشتركة التي تجمع بينهما، على حد تعبيرها.

وردت أصالة على هجوم المطرب وديع الصافي عليها مؤخًرا بسبب موقفها من الوضع
السوري، قائلة "أستاذ وديع الوحيد المسموح له أن يقول لي ما يريد، وبالعكس فقد قمت

بتدليله كثيًرا خالل الحلقة التي صورتها معه، ألنه عزيز علّي، وتربطني به صداقة أسرية".

كلمات أغنية أصالة التي اعتذرت عنها:
آه لو هالكرسي بيحكي ...

كان بيصرخ كان بيشكي ...
وبيتأفأف وبيتلوع ويمكن حتى ينوح ويبكي ...

ما ھو الجمال؟
ما ھو الجمال؟ طريق الجمال

www.everyarabstudent.com

موقع تعارف مجاني
تعرف بشكل آمن و كون صداقات
قوية مع ناس من مختلف الدول -

مجاناً
anayou.com
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عمان مستعدة لسيناريو  بسام البدارين: 
'المنطقة العازلة' جنوب سورية وأوغلو بحث

معها التعاون اإلنساني في ملف الالجئين
السوريين إذا حصلت طوارىء

سورية: حوار اقتصادي أغلب  كامل صقر: 
الحاضرين فيه وزراء ومسؤولون وخبراء من

عباءة الحكومة

االتحاد االوروبي يفتقد حسين مجدوبي  
لمبادرة اقتصادية وسياسية في الربيع العربي
وتنافس بين دوله للفوز بصفقات اإلعمار في

ليبيا
صحيفة سويسرية: هل سيسمح إسالميو   

تونس بعد فوزهم باالنتخابات بارتداء البكيني
في البالجات

المرزوقي يرفض اي دور لقائد السبسي   
و 'الوجوه القديمة'

تل أبيب تعترف رسميا  زهير أندراوس: 
بفشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ

المقاومة الفلسطينية وُتراهن على تثبيت
التهدئة بوساطة مصرية وتتوعد برد قاس

قريبا
ناشطون سعوديون يطالبون األمير نايف   

باطالق السجناء السياسيين عقب توليه والية
العهد بالمملكة

صحيفة بريطانية: ابو حمزة المصري   
وابو قتادة األردني يلقيان مواعظ الكراهية في

السجن

الحركات واالحزاب محمود معروف  
االسالمية في المغرب تهنئ حركة النهضة

التونسية بالفوز باالنتخابات البرلمانية
وعينها على اقتراع نوفمبر القادم

هالكرسي عايف أفطاسه ...
ما حدا عم بيعبي راسه ...
وكله بيتغنى بإحساسه ...
وبالحقيقة كله بيحكي ...

هالكرسي بيعمل عمايل بيعمل لألصلع جدايل ...
بيخفي لصحابه الرزايل ...
بركي بيصحوا مرة بركي ...
عالكرسي صاحب معالي ...
سيفه على شعبه بياللي ...

وبيعمل حاله نضالي ...
وبالمخفي عم يشرب وسكي ...

واللي بيقعد ما بيتزحزح ...
ما بيتحرك ما بيتلحلح ...

وبأحالمه بيطير بيشطح ...
وبيقلك هالكرسي ملكي ...

ما بيتنازل عنه أبدًا ...
ما بيتخلى عنه أبدًا ...

وبيتمنى يضلو أبدًا مع أنو ما بيعرف يحكي ...
هالكرسي بطل يتحمل ...
والباشا كل ماله بيتقل ...
ولماالكرسي قالو ارحل ...

صار الباشا ينوح ويبكي ...
آه لما الكرسي بيحكي ...

ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

نسخة للطباعة

ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟

منوعات

مطرب جزائري ينتقد ثوار ليبيا ويصدر أغنية
"تحية القذافي"

الفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد
W سد بعد ان اكتشفت انھاWالرئيس بشار ا

تكرھه

عمر الشريف يصفع معجبة في مھرجان تربيكا
ل^ف^م بالدوحة
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البابا شنودة يلغي االحتفال بعيد جلوسه   
وناشطون يحاصرون مقر النيابة العسكرية
بسبب سير التحقيقات في مذبحة ماسبيرو

خامنئي يقول االنسحاب االمريكي من   
العراق انتصار 'ذهبي'

الفن العربي معلبا: نسكت  فاروق يوسف 
خوفا لئال يغضب أحبتنا المستهلكون البلهاء!

مــاٌء وفــــَراغ   

عماد أبو صالح  سامية مصطفى عّياش 
راصد تفاصيل الحياة البسيطة: أريد أن أسير

في شارعين بنفس اللحظة!

استحقاق الكرامة  رشا عمران 

كيف صنع النظام الدكتور أنور المبروكي  
النوفمبري هوًة وصراعًا بين السينمائي

والشعب التونسي

عمرو سعد: مسلسل 'شارع عبدالعزيز'   
اعتمد على بناء قوي للشخصيات ولم ينتقد

النظام السابق مثل أعمال فنية أخرى

اصالة التنغيم وابتهاج تحسين عباس  
المتلقي

أية ديمقراطية ما بعد الثورة؟  مطاع صفدي 

"القدس العربي" ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب
اWساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم. كما ترجو الصحيفة من

المعلقين ادخال اWسم اWول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب اWسماء المستعارة. ويفضل ان
 كلمة.200تكون التعليقات مختصرة بحيث W تزيد عن 

األسم:

بريدك األلكتروني:
الموضوع:

التعليق:

You may enter up to 750 characters      Characters left

 

حم^ت تضامن مع يسري فودة بعد منع حلقة
من برنامجه واسعد طه يدعو ل^كتتاب بقناة

شعبية جديدة
مزيد

أخبار خفيفة

الجرذان والفئران تجتاح مكاتب "بي بي سي"

اندونيسي تحول Wمرأة يعود رج^ قبل ان
يتوجه mداء فريضة الحج

 أجنبيات بينھن أمريكية ملحدة يعتنقن7
اoس^م بالسعودية
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العالم مختلف مع  محمد صادق الحسيني 
'ابابيل' ايران!

الثورة البحرانية وضيوف برنامج االتجاه  يوسف مكي 
المعاكس

الجميع.. والمسافة الواحدة  ناصر فرغلي 

الخوف من اإلسالميين الجدد  أيمن خالد 

لكي ال يكون مصير قرار مجلس  علي محسن حميد 
األمن والمبادرة الخليجية كمصير وثيقة العهد واالتفاق

االنتخاب التونسي واالنتحاب السعودي  علي الشرياوي 

إسرائيل تواصل إحتاللها لجزيرتين   
سعوديتين

1468

نشطاء بـ"فيسبوك" يشبھون مبارك بالخليفة
عثمان بن عفان... ومصريون سخروا من حملة

مؤيديه
مزيد

تحقيقات

مصنع سعودي يتخصص في نسج وتطريز
كسوة الكعبة المشرفة

الجزائريون ينصبون "غوغل" طبيبھم اmول توفيراً
للمال والمشقة

سائحو المغامرات يتحدون تحذيرات السفر إلى
أفغانستان

ھهالفنانة السورية أصالة تتراجع عن أغنيتھا ضد الرئيس بشار ا�سد بعد ان اكتشفت انھا � تكر http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=online\data\2011-10-31-12-26-15.htm

5 sur 6 31/10/2011 23:29



السلطان قابوس يفتتح أول دار أوبرا خليجية
مزيد

رياضة

مدافع تشيلسي تيري ينفي توجيھه إساءة
عنصرية ل^عب بكوينز بارك رينجرز

قناة الجزيرة تسعى Wنتزاع حقوق نقل مباريات
الدوري اWنكليزي الممتاز لكرة القدم من

"سكاي الرياضية"

مزيد

upload your videos or photos
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