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الصيداوي: االجتهاد الشخصي هو السائد حاليًا
سماح جمال

كشــف املوزع املوسيقي ربيع 
الصيداوي في حديثه لـ «األنباء» 
عن التحضيــرات اجلديدة أللبوم 
بشــار الشــطي الذي يشــارك في 
اإلشراف عليه، واعتبر الصيداوي 
أن الساحة الفنية في الكويت تعاني 
من حالة كســاد فني لقلة شركات 
اإلنتاج، كما تطرق الصيداوي إلى 
محاور أخرى في حديثه وفيما يلي 

التفاصيل:

كيف هي حتضيرات األلبوم اجلديد 
للفنان بشار الشطي، كونك املشرف 

العام لأللبوم؟
٭ أهتم باإلشراف على األلبوم مع 
بشار الشطي وأشعر أننا عدنا إلى 
«األيام احللوة»، وبشار من الفنانني 
النشيطني واحملبني لتقدمي أعمال 
جديدة للجمهور، وعندما أصبحت 
الفرصــة متاحة من خالل شــركة 
انتاج بدأنا بالتحضيرات والتسجيل 
في تركيا مع إسماعيل وصميم وهما 
من املوزعني الذين سبق لبشار أن 
تعاون معهم وحققنا معا جناحات 
كبيــرة، وكذلك فــي األلبوم هناك 
تعاونات مع املوزعني طالل العيدان، 

عمار البني وبدر كرم.

هل ستكون هناك أغنيات من توزيعك 
في األلبوم؟

٭ قمت بتوزيع أغنيتني في األلبوم، 
وعندما بدأت العمل مع بشار على 
ألبومه كان هدفنا أن نختار أفضل 
األفضــل ونقــدم ألبومــا منوعــا 
باخليارات التــي نتعاون فيها مع 
اجلميع، بعيدا عن تفكير احلسابات 
أو اجلروبات ألني وبشار ما يجمعنا 
هو مشــوار فني طويل على مدار 
ســنوات طويلــة ونعلم مــا نريد 

حتقيقه والوصول إليه.

متى يتوقع طرح األلبوم؟
٭ كان مــن املقرر طرحه في بداية 
العام، ولكن ارتباط بشار بتصوير 
مسلسل خارج الكويت حاليا جعل 
عملية وضــع صوته على األلبوم 
تتأخــر بعض الشــيء، ونعلم أن 
اجلمهور في حاله انتظار وترقب 
لهذا األلبوم، الناس مشتاقة لبشار.

هل اخليارات املقدمة في األلبوم جديدة 

عما اعتاد تقدميه بشار في ألبوماته 
السابقة؟

٭ اللون الذي اعتاد وعرف بشار 
فيه سيكون بالتأكيد ضمن أغنيات 
األلبوم، وهي األعمال «الفيروزية، 
الرومانسية» باإلضافة إلى بعض 
األلوان املوسيقية اجلديدة، وعموما 
كل أغنية من أغنيات األلبوم هي 
حالــة منفصلــة وال يوجــد لهــا 
شبيه أو تقليد ملا هو موجود في 

األغنيات.

بعيدا عن ألبوم بشار، جمعك تعاون مع 
الفنان بدر الشعيبي بألبومه اجلديد؟
٭ األغنيــة لــم يطرحهــا بــدر، 
وستكون مفاجأة للجميع كون جزء 
منها هو من أغنية معروفة ولكنها 
ســتظهر بروح شــبابية مفاجأة 
للجميــع، وردة فعــل بــدر حتى 
قبل طرحه لألغنيــة عندما كتب 
لي على حسابي على االنستغرام 
بيوم ميالدي «صاحب أجمل أغنية 
في ألبومي» أشعرني مبسؤولية 

أكبر جتاهه.

كيف ترى حال الساحة الغنائية في 
الكويت؟

٭ االجتهاد الشخصي هو السائد 
في الساحة الفنية في الكويت، في 
ظل غياب شــركات اإلنتاج الفني 
في الكويت، فهناك حالة كساد فني 
وبالتالي قلة في طرح األغنيات.

أكد لـ«األنباء» أنه يعكف على حتضيرات األلبوم اجلديد للفنان بشار الشطي

.. الصيداوي في االستديو بحضور بشار الشطي بدر الشعيبي مع الصيداوي

ربيع الصيداوي مع بشار الشطي

حمد البدري: الكويت ترعى ومتنح جوائز 
مالية لـ«التميز اإلعالمي» في الدورة السابعة

ياسر العيلة

نظمت األمانة العامة (قطاع 
اإلعالم واالتصال بإدارة األمانة 
الفنية ملجلــس وزراء اإلعالم 
العرب) اجتمــاع جلنة جائزة 
التميز اإلعالمي العربي التابع 
العربية، وذلك  الدول  جلامعة 
خالل يومــي ٢٠ و٢١ املاضيني 
مبقرهــا فــي القاهــرة، وُعقد 
االجتماع برئاسة دولة الكويت 
بصفتها الدولــة الراعية لهذه 
اجلائــزة، حيــث مثلهــا مدير 
إدارة اخلدمات املساندة بوزارة 
اإلعالم حمد البدري، ومبشاركة 
ممثلي الــدول أعضاء اللجنة، 
وهــي دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، واململكــة األردنيــة 
الهاشــمية، ومملكة البحرين، 

وتونس، واجلزائر، والعراق، ولبنان، 
ومصر واليمن.

وحول هــذا االجتمــاع ونتائجه، 
حتدث البــدري لـ «األنبــاء» عن هذا 
االجتماع قائال: تشرفت بتمثيل دولة 
الكويت في رئاســة اجتمــاع جائزة 
التميز اإلعالمي العربي الذي ُعقد في 
مقر جامعة الــدول العربية بحضور 

ممثلني لتسع دول.

وأضاف البدري أن اللجنة ناقشــت 
على مدار يومني كل املقترحات املقدمة 
من الدول األعضاء واملنظمات واالحتادات 
املمارسة ملهام إعالمية بشأن مجال الدورة 
السابعة جلائزة التميز اإلعالمي (٢٠٢٣)، 
كاشفا عن أن هذه الدورة ستكون برعاية 
دولة الكويت، وسيتم من خاللها وللمرة 
األولــى منح جوائز مالية للفائزين في 

مسابقة األعمال اإلعالمية.

مّثل الكويت في رئاسة اجتماع جلنة الدورة السابعة لها بالقاهرة

البدري مترئساً اجتماع جائزة التميز اإلعالمي بحضور ممثلني من تسع دول

ملشاهدة الڤيديو

ثامر الشعيبي.. «طباخ» له أسراره!
دالل العياف 

الفن لغة عميقة جميلة وهي رسالة أجمل 
جتمع بني إسعاد الناس وتثقيفهم وتعمل على 
اصالح أفكار ســائدة باملجتمع أيضا وتضع 
حلــوال ألمور عــدة من خالل األعمــال الفنية 
التي قد تكون رســائل عبر شاشــة صغيرة، 
لكنها كبيرة باملعنى ومبحتواها، وأيضا الفن 
طبخة «محيوفه حوف» على حسب طباخها.
 اليــوم نــرى ان العديــد مــن اإلعالميني 
والفنانني لديهم طبخاتهم اخلاصة وسر املهنة 
ومقاديرهم اخلاصة وأيضا روح تطغى على 
طبخاتهم وعندمــا نرى اليوم من ميتلك الى 
جانب عمله الفني طبخته الفنية اللذيذة ومثل 
ما نقول عنها بالكويتي «الناطعة»، هو الفنان 
ثامر الشــعيبي، شاب عشق الفن منذ نعومة 
أظافره، كويتي اصيل ولد بوسط عائلة فنية 
كويتية اصيلة اعتادت على الكرم في الطبخ 
بجيناتهم تســري والطبخ أيضا، فهم اســرة 
اعتادت على الكرم وحتى عندما يقدمون اشهى 

االطعمــة يقدمونها ويعدونها بحب فهم بيت 
كرم وأخته الفنانة القديرة هيا الشعيبي والتي 

لها نفس بالطبخ طيب وحنون أيضا.
 ثامر فنان شامل على قدر عال من الثقافة 
الفنية واالدبية له رحلة طويلة مع الفن ألنه 
انسان موهوب وحتى الطبخ عنده له فنونه 

اخلاصة ومقاديره 
 الفنــان ثامر الشــعيبي لديه طموح غير 
محــدود ياريــت اغلب شــباب جيلنــا اليوم 
يتخذونه مثاال للفنان الشاب املثابر الشغوف 
على عمله، والذي يعرف ثامر عن قرب يستطيع 
ان يفهم شخصيته الرائعة التي تنعكس أيضا 

على «جدره» وسر طبخاته.
الشعيبي فنان جمع بني اإلخراج والتمثيل 
واملنطــوق الكويتي الصجي مثــل ما نقول، 
وأيضا يتصف بالشمولية كونه برع بالتقدمي 
واإلخراج والتمثيل والثقافة العالية والطبخ 
الذي ميارس فيه اجمل هواياته باعداد االطباق 
الكويتية «الناطعة» التي ليس لها مثيل ألنه 

ميتلك نفسا طيبا في «الطبخ». نوال الزغبي في الرياض
بيروت - بولني فاضل

من املقرر أن تكون حفلة رأس الســنة 
للفنانة نوال الزغبي في العاصمة السعودية 
الرياض لتختتم بها عاما كان مليئا باحلفالت 

الناجحة. أما على صعيد األغنيات، فجديد 
نوال بعد «حفلة» أغنية باللهجة املصرية 
قامت بتصويرهــا حتت إدارة املخرج دان 
حــداد ومــن إنتاج شــركة اليف ســتايلز 

ستوديوز.

وائل كفوري «عايش» على القدمي
لوحظ في اآلونــة األخيرة 
اختيــار املطرب وائــل كفوري 
ألغنيــات قدميــة ألدائهــا فــي 
حفالته، وآخر ما قدمه في هذا 
اإلطــار كان «هزي يــا نواعم» 
للراحل عصــام رجي و«قومي 
تنرقــص يــا صبيــة» للراحل 
سامي كالرك و«مشيت بطريقي» 
و«علــى بابــي واقــف قمرين» 
للراحــل ملحم بــركات و«إنت 

عمري» للراحلة أم كلثوم.
أما علــى صعيد جديده من 
األغنيات، فلم يجهز وائل بعد 
أي أغنية جديــدة لطرحها في 
األسواق؛ ألن األغنية اجلميلة، 
كما يقول، حتتاج لوقت للعثور 
عليها، ولذلك هو يعيد األغنيات 
القدمية في حفالته ويعيش معها 
أحلى حلظاته؛ ألنها حتمل بني 
طياتها الكلمة واللحن اجلميل 

وقريبة من اجلمهور.

«شيابني هني» يفتتح عروضه اخلارجية بـ «البحر األحمر» 
مفرح الشمري

أكد املخرج الكويتي زياد 
احلسيني أن فيلمه «شيابني 
هني» سيكون افتتاح عروضه 
العاملية، من خالل املشاركة 
في املسابقة الرسمية ملهرجان 
البحــر األحمر الســينمائي 
الدولي في دورته الثانية التي 
ستنطلق أعمالها في الفترة 
من ١ الى ١٠ ديسمبر املقبل.

وأشــار احلســيني فــي 
إلــى  صحافــي  تصريــح 
ان فيلــم «شــيابني هنــي» 
هــو ثمــره تعــاون إنتاجي 
كويتي - سعودي مشترك، 
ومت تصويــره بــني الكويت 
واملكســيك مبشــاركة عــدد 
متميــز من جنوم الســينما 

اخلليجية والعاملية.
فيلم «شيابني هني» الذي 
مت تصوير كثير من مشاهده 
داخل الكويت إلى جانب جزء 
فــي املكســيك، يصنف على 
أنه روائي طويــل ذو طابع 
درامي و(أكشن) وال يخلو من 
روح الكوميديا وهو باللغتني 
العربية واإلجنليزية، ومن 
د.زيــاد  وإخــراج  تأليــف 

ومشــاركة ضيوف شــرف 
مثل جاسم النبهان، والنجم 
البوليوودي جافيد جافري، 
اللوغاني  واإلعالمية حصة 

وغيرهم.
هــذا، وســيعرض فيلم 
«شيابني هني» يوم اخلامس 
من ديسمبر املقبل في املسابقة 
الرسمية للمهرجان، ليمثل كال 
من الكويت والسعودية ضمن 
إنتاج مشترك يؤسس ملرحلة 
متجددة من التعاون اإلنتاجي 

واملنتــج والكاتــب أوليفــر 
ستون، باإلضافة الى الفنانة 
نيللي كرمي، بينما ينضم إلى 
جلنة حتكيم مسابقة البحر 
األحمر لألفالم القصيرة كل 
من: املخرجــة جوانا حاجي 
تومــا، والكاتبــة واملخرجة 
الســعودية شــهد أمني، من 
أعمالها، «موازين» و«موعد 
لينــا» و«عــني وحوريــة» 
و«ســيدة البحــر»، واملمثل 

النيجيري أوزي أغو.

الكويتي - السعودي املشترك 
في صناعة الفن السابع.

مــن جانب آخر، كشــف 
البحــر األحمــر  مهرجــان 
الدولــي عــن  الســينمائي 
أعضاء جلنة التحكيم ملسابقة 
البحر األحمر للفيلم الطويل 
ومسابقة البحر األحمر للفيلم 
القصير ضمن الدورة الثانية 
للمهرجان، حيث يترأس جلنة 
حتكيم مسابقة البحر األحمر 
لألفــالم الطويلــة، املخــرج 

زياد احلسيني والنجم األميركي رون بيرملان واملنتج مشاري املطوعاملخرج زياد احلسيني

احلسيني، وقام بإنتاجه كل 
من املنتج الكويتي عبدالعزيز 
الياقــوت، واملنتج الكويتي 
في هوليوود مشاري املطوع، 
واملخرج واملنتج السعودي 
حمزة جمجوم. حيث يشارك 
في بطولته عدد من النجوم، 
منهم: يعقوب عبداهللا، حمد 
العماني، فيصــل العميري، 
روان مهــدي، حــال التــرك، 
عبــداهللا بهمــن، والنجــم 
الهوليــوودي رون بيرملان، 


