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احتفل بألبومه الجديد بحضور نخبة من الفنانين واإلعالميين

طارق األطرش في ملتقى النقي: »الكويت بلدنا ومالنا عنها غنا«

الكلمة اجلي���دة واللحن اجليد 
يصالن الى قلوب الناس.

وتابع قائال: لقد استفدت من 
كوني احد افراد أس���رة الفنان 
الراحل فريد االطرش وتعلمت 
الصبر واحملاولة ان أكون افضل، 
خصوصا في اختيار االغاني، 
مشيرا الى انه يجيد اخلليجية 
واملصرية وس���يغني بهما في 

العام املقبل.

مجهود شخصي

وعن مش���اركته في »ستار 
لق���د تقدمت  ق���ال:  اكادميي« 
للبرنامج، لكن ل��ظروف خاصة 
لم أصل ال���ى االكادمي��ية مما 
زادن���ي تصميما على مواصلة 
مش���واري بنفسي حتى يراني 
ان���ا ومبجهودي  الن���اس كما 
الش���خصي، ملمحا الى اهمية 
الڤيديو كلي���ب للفنان ليصل 

أسرع الى اجلمهور.
يذكر ان طارق االطرش غنى 
للحضور مجموعة من االغاني 
ومنه���ا: »الكويت بلدنا ومالنا 
عنها غنا« والتي القت استحسان 
اجلميع. وحضر امللتقى نخبة 
الفنان���ني واالعالميني في  من 
الكبير صالح  الفنان  مقدمتهم 
احلريبي وجاسم النبهان وابنته 
حص���ة والس���فير الڤنزويلي 
لدى الكويت والزميل منصور 
الهاجري باالضافة الى أس���رة 

طارق االطرش.

عبدالحميد الخطيب
وسط حضور فني واعالمي 
أقام���ت احملامية جنالء  كبير، 
النقي مس���اء امس االول حفال 
الفنان الشاب  مبناسبة اطالق 
طارق االط���رش أللبومه االول 
»شو س���ر عينيك« وذلك في 

ملتقاها مبنطقة سلوى.
احلفل ب���دأ بكلمة ترحيبية 
من النقي بالضيوف، مش���يدة 
بتاريخ عائل���ة االطرش الفني 
ابتداء من الفنان الكبير الراحل 
فري���د االطرش واالس���طورة 
اسمهان وصوال الى طارق الذي 
امتلك املوهبة ملواصلة مشوار 
العائلة الفني، مثمنة دور اسرته 
خصوصي والده تركي االطرش 
ووالدته في مس���اعدته حتى 

يحقق مراده من الغناء.

الجانب الطربي

تال ذل���ك كلم���ات ثناء من 
احلضور عل���ى موهبة طارق، 
مؤكدين ان اسالفه قدموا للعالم 
العربي أثمن االغنيات واكثرها 
خلودا، حيث اكد الفنان القدير 
جاسم النبهان ان اسم االطرش 
يذّكره بزمن الفن اجلميل، متمنيا 
ان يحذو ط���ارق حذو الراحل 
فريد االطرش، وان يهتم باجلانب 
الطربي، أما الفنان الكبير صالح 
احلريبي فطال���ب طارق بعدم 
التقليد واالنسالخ من شخصية 
فريد االط���رش وان يكون له 

من جانبها، قال���ت د.ليلى 
الس���نعان ان الكوي���ت متتاز 
بااليجابي���ة من حي���ث رعاية 
املواه���ب فه���ي حتتض���ن كل 

العرب.

فنان شامل

وفي مع���رض ردوده على 
الصحافة، اكد الفنان الش���اب 
انه س���يعتمد  طارق االطرش 
على ستايله اخلاص في الغناء، 
لذلك اهت���م بأن يكون التلحني 
والكلمات كله���ا له في ألبومه 
االول حت���ى يعرف مدى تقبل 
الناس له كفنان شامل، مثمنا 
دور كل من ساعده حتى وصل 
الى هذه املرحل���ة، ومؤكدا ان 

اسلوبه الغنائي املستقل حتى 
يصل الى الناس بصورة افضل، 
كذلك قال���ت االعالمية نظيرة 
العوضي انها سعيدة باحتضان 
ملتقى جن���الء النقي للمواهب 
الشابة طامحة الى ان يقدم طارق 
االطرش أغان���ي جيدة ترتقي 

بالفن واألغنية العربية.

سن مبكرة

أما والد طارق، فأكد ان موهبة 
ابنه بدأت في س���ن مبك���رة، 
لذلك اصر ه���و ووالدته على 
رعايته وتقدمي ي���د العون له 
ليواصل مش���واره الفني دون 
عراقيل، متمنيا ان يلقى الدعم 

من وسائل االعالم املختلفة.

طارق االطرش احملامية جنالء النقي مع طارق االطرش واسرته ومعهم السفير الفنزويلي

الفنان القدير جاسم النبهان واالعالمية نظيرة العوضيالفنان الكبير صالح احلريبي احملامية جنالء النقي

الزميل منصور الهاجريوجهان نسائيان من اسرة االطرش

ليس نادمًا على جرأته في الڤيديو كليب

جاد شويري: أخطأت في حساباتي عندما اخترت االبتعاد!

جاد شويري

م����روان وفي حال وجود تقصير كنت 
عاتبت كأخ، لكني ال اعتبر ان الشركة 
قصرت معي ابدا بل اعتبر اني انا من 
اختار االبتعاد في الفترة االخيرة نتيجة 

خطأ في حساباتي.
نادم على األلبوم باالجنليزية؟

 لس����ت نادما.. علما ان األلبوم لم 
يصدر بعد واليزال حلما احققه، لكن 
ما اعرفه هو انه م����ا كان يفترض بي 
ان امكث كل ه����ذه الفترة الطويلة في 
اخلارج بل كان يجب ان اكمل مسيرتي 
هنا، باختصار مشروع األلبوم لم يكن 

في اوانه.
هل صحي��ح انك قطع��ت عهدا على 
نفسك بعدم العودة الى اجلرأة التي لطاملا 

عرفت بها؟
 لم يعد في ودي ان اصدم في اعمالي، 
ال اندم على جرأتي لكني ارغب اليوم 

في االبتعاد عنها.
كيف تبرر جرأتك في ذلك الوقت؟

 االكيد انها لم تك����ن متعمدة او مفتعلة، بل كنت انظر الى 
املس����ألة على انها عادية جدا خصوصا ان اجلرأة موجودة في 
االغنيات الغربية على القنوات العربية لذا لم اكن افهم ملاذا ال 
نتقب����ل في االغنيات العربية ما نتقبله في االغنيات الغربية؟ 
حتى الي����وم مازلت ال افهم ملاذا االمور على هذا النحو لكن لم 

يعد لي جلد على محاربتها او على السير عكس التيار.
يعني ترغب بعد اليوم في تقدمي فنك بطريقة مساملة؟

 صحيح لكن ليس بعيدا عن شخصيتي، فأنا لن اقدم اغنيات 
وجدانية بل س����أظل اغني اغنيات »Pop« تليق باالستعراض 

الذي اقدمه على املسرح.
الي فنانني أخرجت اخيرا كليبات؟

 اخرجت لدينا حايك وفلة اجلزائرية ولفنان مبتدئ اسمه 
زياد.

ما الذي مييز هذه الكليبات؟
 مييزها احساسها علما بأني خالل مسيرتي صنعت اغنيات 
ركيزتها االحس����اس مثل كليبات ماري����ا وايوان وجوانا مالح 
وعمرو مصطف����ى، لكن االغنيات التي حصدت ضجة هي تلك 

التي متيزت باجلرأة.
هل انت مخرج اوال، مغن اوال أم ملحن اوال؟

 انا مخرج ومغن اوال، ال اعتبر نفسي ملحنا بل مبثابة منتج 
اغنيات يعني ميكن ان تولد معي افكار تلحني.

من ينافسك من بني فناني جيلك؟
 الكل ينافس����ني لكن في الوقت نفسه ال اجد احدا يشبهني 

فيما اقدمه.

بيروت ـ بولين فاضل
لطاملا ُعرف جاد ش����ويري بالفنان 
اجلريء الذي يسير عكس التيار سواء 
في األغنيات اخلاصة به أو في الكليبات 
التي يضعها لسواه من الفنانني، اال ان 
جاد قرر أخيرا وض����ع حّد جلرأته ال 
لندمه عليها أو عدم اقتناعه بها وامنا 
لكونه قرر عدم املشاكس����ة بعد اليوم 
وتقدمي فنه بطريقة مس����املة إذا صح 
التعبير.  »األنباء« التقت جاد شويري 
العائد بقوة الى الساحة بعد غياب برره 

في هذا احلوار:
اخبرن��ا بداية عن اغنيت��ك اجلديدة 

»غالي«؟
 االغنية من كلم����ات احمد ماضي 
واحلاني لكن ال� Solo فيها مأخوذ من 
الفولكل����ور اليوناني، األغنية صيفية 
لكن في الوقت نفسه تقوم على حلن 
جميل، كم����ا ان كليبها أتى على ذوقي 
وفكرته ترتكز عل����ى تفاعل كبير مع 

الناس بطريقة طبيعية.
ملاذا جلأت الى األجواء اليونانية؟

 ألنه����ا جتمع بني األجواء الغربية والنكهة الش����رقية وهي 
أقرب ما تكون الينا كشرقيني.

متيل الى تلحني أغنياتك بنفسك؟
 )مقاطعا( إذا كنت أنا ملحن األغنية أفرح بتقدمي حلن نابع 
من����ي، أما اذا وجدت حلنا أجمل م����ن الذي ميكن ان أضعه فال 
مشكلة عندي في أخذه كما حصل في أغنيتي السابقة »وال أول 

وال تاني« التي حلنها يحيى احلسن.
كأن ثمة خط��ة لتكثيف حضورك على الس��احة خصوصا ان 
الفت��رة الزمنية الفاصلة ب��ني أغنيتك الس��ابقة وأغنيتك اجلديدة 

ليست طويلة، كيف تبرر ذلك؟
 واآلتي أعظم كما ُيقال ألن كليباتي س����تتوالى س����واء تلك 
اخلاصة بي كمغن أو تلك التي وّقعتها لفنانني آخرين، والسبب 
وراء تكثيف عملي هو اني ابتعدت أخيرا عن الساحة النشغالي 

بألبومي االجنليزي واقامتي بني نيويورك ولندن.
مازلت مع شركة »ميلودي«؟

 مازلت.
حتى اشعار آخر؟

 ال لي����س كذل����ك انا بدأت مع »ميل����ودي« وال اجد ضرورة 
لتغييرها، االتفاق معها جيد جدا وهي تهتم ايضا بادارة اعمالي، 

فلماذا أغيرها؟
أال تشكو على غرار بعض الفنانني من تقصير من قبلها؟

 تربطني صداقة وطيدة بصاحب الش����ركة االستاذ جمال 

منة فضالة

مط���رب خليجي م���ا كان 
»عادل« في وجهة نظره اللي 
قالها في أحد البرامج احلوارية 
بأن الس���احة ما فيها مطربني 
ش���باب يق���درون يواصلون 

املسيرة.. حرام عليك!

ممثلة »عان���دت« مدير 
انتاج عملها اليديد وطنشت 
موعد تصويرها ملشهد مهم في 
العمل واملصيبة يوم عاتبها 
قال���ت بكيفي وطق راس���ك 

بالطوفة.. اهلل يشفي!

مسيرة طوفة
مخرج أعم���ال درامية 
بعدما جم���ع خبرة كافية 
في التصوير هااليام رافع 
خش���مه على الناس اللي 
علموه أص���ول االخراج.. 

صج منكر حسنه!

أصول

.. مع املطربة ماريا

أكدت الفنانة منة فضالي لبرنامج 
»يا مسهرني« الذي تقدمه االعالمية 
اجني انها اس���تفادت من التجارب 
التي مرت بها وأصبحت قوية جدا 
وقالت: ندمانة على ارتباطي بعادل 
حقي، أما محمد ضياء فهو إنسان 
»كويس« لكن ما ظهر منه سيئ، ومع 
انه لديه أوالد ولديه ابنة على وشك 
الزواج إال انه دائما يصطاد البنات 
الصغيرات ويتالعب مبشاعرهن، 
فجنات وغيرهن كن ذكيات وابتعدن 
عنه، أما أنا فلم أكن بذكائهن فأنا 
اختياراتي غلط، ووّقعت على تعاقد 
األلبوم معه، فمحتمل أن أكون قد 
وّقع���ت على عقد ال���زواج ضمن 

األوراق واهلل أعلم.
وصرحت من���ة بأنها كانت في 
جناح مستمر إلى أن متت خطبتها 
لعادل حقي ومن وقتها وهي في فشل 
مستمر قائلة: كنت أحب خطيبي 
جدا وكنت صريحة معه على الرغم 
من أن أمي كان���ت معترضة على 
زواجي منه، وأنا لم أغلط في حقه 

أبدا ولم أقل انني طلبت منه الشبكة 
أو انني خيرته بني الشبكة والشقة 
والكل يجب أن يعلم انني اشتريت 

الشقة.
وأكملت: ع���ادل اتهمني بأنني 
»شحاتة« فهو أحبني وأنا جنمة، 
ولهذا لم أرد عليه، ألن حديثي لن 
يعجبه فهو خطبن���ي وأنا جنمة 
الكثي���ر وفرضته  إليه  وأضف���ت 
الفنان���ة س���ميرة احمد في  على 
مسلس���لها، وبعدما اشتغل خرج 
يق���ول انه هو ال���ذي »عمل عمرو 
دياب«، وم���ا أغضبني أننا اتفقنا 
على فس���خ اخلطبة بشكل شيك، 
ولكن التجريح الذي حدث بعد ذلك 
لم يكن له داع، فهو إنسان مثقف 
ومتعلم باخلارج، ولألسف اخذ مني 
مبلغا كبيرا جدا »شقى عمري« بل 
واخذ وقتي ولألسف ندمانة على 

ارتباطي به.
ونصحته بأن يركز في شغله، 
ولكن لألسف أنا لم أرد عليه بسبب 

العشرة التي بينهما.

فضالي: خطيبي السابق أخذ »شقى عمري« 

)قاسم باشا(جانب من احلضور


