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منصور مع املخرج محمد دحام الشمري

«سرمد» اإلعالمية تفتح باب اإلنتاج وُتطلق قريبًا سلسلة برامج جديدة
بشار جاسم 

انطالقا من باب التطوير الذي تسعى إليه 
ومواكبة للنقلة النوعية في اإلعالم المعاصر، 
أعلنت شبكة «ســرمد» اإلعالمية عن إنتاج 
سلسلة برامج تواكب االستحقاق االنتخابي 

المقبل.
وقالت مديــر إدارة البرامج واإلنتاج في 
«ســرمد» اإلعالمية رباب بداح إن الشبكة 
ستطلق سلسلة من البرامج الجديدة خالل 
الشــهر الجاري والتي ستشكل نقلة نوعية 
في مســيرتها وتفتح الباب على مصراعيه 
لإلنتاج في الشبكة اإللكترونية، األمر الذي 
من خالله تم التعاون مع عدد من اإلعالميين 

الذين لهم باع طويــل في المجال اإلعالمي 
لتقديــم عدد من البرامــج االنتخابية، ومن 
بينهم اإلعالمي أحمد العنزي الذي ســيقدم 
برنامج «إلى البرلمان» وهو برنامج انتخابي 
حواري يومي مع مرشحي مجلس األمة لعام 
٢٠٢٠، يستعرض فيه العنزي مع المرشحين 
مواقفهم من القضايا الراهنة وتطلعاتهم إلى 
المستقبل، باإلضافة إلى الزميل أحمد الرفاعي 
الذي سيقدم برنامج «سيرة مرشح» اليومي 
والذي يتناول فيه سيرة المرشح وبرنامجه 
االنتخابي ويســتعرض أهم محطات حياته 

وإنجازاته.
ومن الوجــوه الجديدة التي انضمت إلى 
شبكة «ســرمد» الزميلة الشابة دانة البحر 

التي ستقدم برنامج «بصمتهن» وهو برنامج 
انتخابي حواري مع مرشحات مجلس األمة لعام 
٢٠٢٠ تستعرض فيه دانة البحر السيرة الذاتية 
للمرشحات انطالقا من مكان عملهن ومرورا 
بالواجبات الملقاة على عاتقهن ووصوال إلى 

السباق االنتخابي والنظرة المستقبلية.
وأضافت بداح في تصريحها لـ «األنباء» 
أنه وإلى جانب البرامج االنتخابية الســالفة 
سينطلق أيضا برنامج «توبكها» مع عبدالعزيز 
العقروقة وهو برنامج شبابي قصير يهتم 
بنشــر الثقافة والمعلومات الفريدة بطريقة 
سلسة وعفوية، مؤكدة أن كل هذه البرامج 
تحضر وفــق المعايير اإلعالمية الصحيحة 
التي تؤمن بها «سرمد» وفريق العمل في إدارة 

البرامج واإلنتاج الذي يضم خيرة الكفاءات 
اإلعالمية التي انضمت إلى أسرة شبكة سرمد 
اإلعالمية، ومن هنــا أود أن أنتهز الفرصة 
ألشركهم فردا فردا وتحديدا الزميلة فاطمة 
راشد التي تتابع اإلشراف العام على البرامج 
ويعاونها الزميل محمد فؤاد في مهام المتابعة 
والترتيب إلنجاز التحضيرات ووضع اللمسات 

األخيرة على باقة البرامج المقرر إطالقها.
الزميلة رباب بداح تصريحها  واختتمت 
لـ«األنباء» بقولها إن شبكة «سرمد» تؤكد أهمية 
اطالع المتابعين على أهم القضايا السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية بأسلوب موضوعي 
وحيادي وبشيء من اإلبداع وصناعة المحتوى 

اإلعالمي الهادف.

أبرزها «إلى البرملان» و«سيرة مرشح» و«بصمتهن»
اإلعالمي أحمد الرفاعياإلعالمية رباب بداح اإلعالمي عبدالعزيز العقروقة الوجه اجلديد دانة البحر اإلعالمي  أحمد العنزي

باسل خياط.. رحلة جناح

دالل العياف 

الفن رحلة طويلــة إما ان تكون 
بفائدة مثمرة وجتــدي نفعا وتبقى 
بذاكرة االجيال، واما ان تكون جتربة 
مريرة فاشلة، وتلك الرحلة كان بطلها 
شابا وسيما متمكنا من ادواته الفنية 
ولديه طموح ال محدود اال وهو الفنان 
السوري باسل خياط الذي امتنى من 
اغلب شباب الوسط الفني وغيره ان 
يتخذوه مثاال للفنان الشــاب املثابر 
الشغوف على عمله الذي يهوى جتسيد 
الشخصيات الصعبة واملركبة والتي 
يستطيع ان يقدم من خاللها رسائل، 
فهو لم يستخدم وسامته كأولوية او 

جواز سفر يصول ويجول به!
وسامته كشاب وسيم اضفت الى 
روحه املتعلقه بالفن حالة رائعة عاشها 
واقحمنا فيها وتغلغل في انفسنا، له 
رونق خاص عندما يظهر عبر الشاشة، 
مثابر جدا على الرغم من رفض اللجنة 
له بأول جتربة من تقدميه للمعهد العالي 
للفنون املسرحية ومع ذلك لم يتراجع 

عن هدفه وإصراره الذي يثير حفيظة 
الكثير من الشباب العاشق للفن في 
وقتنا احلالــي، فهو كان يحضر في 
املعهد ويقرأ ويتمعن بالكتب بتمحيص 
شــديد وكان قارئا نهما اقترن ذهنه 
بالكثير من الشخصيات التي قرأ عنها 
واصبحت مخزونا ثقافيا وهذا ليس 
بالسهل أبدا ومن ثم قرر ان يقدم مرة 
اخرى للمعهد وقد جنح وبدأ مشواره 

وحصل على مراده.
شارك الرائع باسل خياط املولود 
التاسع والعشرين من أغسطس  في 
١٩٧٧ في مسرح الطفل منذ كان في 
ســن الثامنة من عمــره، وقبل ايام 
مرت ذكرى يوم ميالده ولم يحتفل 
به احتراما لوالده الذي فقدانه ال تعوضه 

اي حفالت.
 باسل خياط، احلديث عنه يطول 
وكتابتــي عنه ألننــي احببت رحلة 
او  بالتلفزيون  بالفن سواء  مشواره 
الســينما او املســرح، فهو استحق 
بجدارة لقب «جوكر الدراما» لقدرته 
على جتسيد اي شخصية تسند اليه.

يلقى باســل خياط، محبة كبيرة 
وشهرة واسعة حاليا في القاهرة حيث 
انه قدم اجمل االعمال واجادها بحرفية 
عالية من خالل مسلســل «طريقي» 
وهو من الصعب على اي احد بسيط 
العمريه  املرحلة  ان يقدم  االمكانيات 
التي قدمها، وهذا ينطبق على ما قدمه 
في مسلسل «الرحله» خصوصا مقولته 
«يارانيا انا بحميكي من الوحوش اللي 
برا دول» التي قالها في ذلك املسلسل، 
اخذت اصداء كبيرة والتي جاءت على 
لسان شخصية اسامة «السيكوباتيه 
اداها  للعالم اخلارجي» والتي  الكاره 
بدقة شديدة اذهلت اجلميع من خالل 

احداث مسلسل «الرحلة».
العديد من  شــارك خياط فــي 
املســرحيات فــي فرنســا ومصر 
والكويت وبيروت واألردن وسورية 
ومن اشهرها «عشاء الوداع، وسيلينا، 
الى  والعشاق والشياطني» باإلضافة 
ادواره التي نقف لها احتراما مثل دوره 
في مسلسل «التغريبة الفلسطينية» 
التي اجاد بها اللهجة الفلسطينية بشكل 

رائع باإلضافة الى دوره في «عشق 
النساء» و«٣٠ يوم» و«تانغو». 

حصد باســل العديد من اجلوائز 
املهمة مثل املهرجان الدولي الفرنسي 
ومهرجان قرطاج في تونس وجائزة 
املوريكــس كأفضل ممثل عن دوره 
في مسلسل عشق النساء عام ٢٠١٥.

واما الدور القريب جدا لقلبه والذي 
يعتبره باسل خياط حلما من احالمه 
والذي اغرورقت عيناه حني اداه هو حني 
جسد شخصية «ابي خليل القباني» 
رائد املسرح في سورية والعالم العربي 
وذلك ضمن مسلسل ضخم كتبه خيري 
الذهبي وأخرجته ايناس حقي واشرف 

على انتاجه املخرج هيثم حقي.
بالنهاية، اليســع لنا اال ان نسأل 
اهللا ان يلهم فناننا املثابر باسل خياط 
«ابوشمس» الصبر على فقدان «فنر» 
بيته والده الغالي، ونتمنى له في يوم 
ميالده ان تكون سنة خير عليه مليئة 

باالجنازات الفنية مع متنياتنا له 
بدوام الصحة والعافية والعمر 

املديد.

مثال للفنان املثابر على عمله

ابو خليل القبانيالتغريبة الفلسطينية ملشاهدة الڤيديو

البلوشي: دوري في «سما عالية» 
جريء وأمتنى الناس تتقبله!

عبداحلميد اخلطيب

عبر الفنان الشــاب منصور البلوشي 
عن سعادته باملشاركة في مسلسل «سما 
عاليــة» حتت قيادة املخــرج محمد دحام 
الشــمري ومبشــاركة نخبة من النجوم، 
وقال: كان حلما من أحالمي أن أشارك في 
عمل درامي مع املخرج الكبير محمد دحام، 
وهو طموح أي شاب ألنه مخرج له تاريخ 
طويل وصاحب رؤية مختلفة ويعطي من 
قلبه للممثلني، خصوصا الشــباب الذين 
ينصحهم ويشــجعهم، وهو مــا ينعكس 
على جودة أعماله على الشاشة والنجاح 

الكبير الذي حتصده دائما.
وتابــع: أنا فــي بداية طريقــي باملجال 
الفني و«احلمد هللا قاعد تصير معاي أشياء 
حلوة»، واشــتغلت مــع مخرجني 
متميزين وجنوم كبار مثل الفنان 
القدير داود حسني مبسلسل «في 
ذاكــرة الظل» الــذي عرض في 
رمضان املاضــي وحاز إعجاب 
كل من شاهده، وفي «سما عالية» 
والــذي أعتبره إضافــة لي في 
مشواري، وهنا أوجه الشكر إلى 
املخرج عبد الرحمن السلمان 
ألنــه هــو مــن رشــحني له. 
وعن تفاصيل دوره 
فـــــــي املسلسل، 
قـــــــــــــــــال: 
أستطيــع  ال 
احلديـــــث 
الدور  عن 

التي سأقدمه، وما ميكنني قوله إنني أحببته 
ألنه جريء و«كريه»، الفتا إلى انه ســيظهر 
في احللقات األخيرة ويكون نقطة محورية 
فــي تغير األحداث، متمنيا ان تتقبله الناس 

عند عرض العمل.
من جانب آخر، تحدث البلوشــي عن 
أعماله المســرحية، قائال: بســبب أزمة 
«كورونــا» تأجلــت مشــاركتي كمخرج 
في مهرجان الشباب من خالل مسرحية 
«حاويــات»، حيث كان من المفترض ان 
اقدمهــا مــارس الماضي، وان شــاء اهللا 
سأعرضها بالمهرجان العام المقبل، مشيرا 
في نفس السياق الى أن مسرحية العيد 
مع شجون، والتي صرح عنها لـ «األنباء»، 
قد تأجلت أيضا الى ٢٠٢١، وهي من إنتاج 

مركز الفنون وإخراج محمد الحملي.
يذكر أن مسلسل «سما عالية» قصة 
وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة 
بن عامر وإخراج محمد دحام الشــمري 
ومدير التصوير محمد سمير، ويشارك 
فيه منصور البلوشي الى جانب مجموعة 
كبيرة من النجوم، منهم: جاسم النبهان 
وانتصار الشراح وزهرة الخرجي وحمد 
العماني وعبداهللا السيف وشيماء سليمان 
وفوز الشطي والراحل سليمان الياسين 
وعبداهللا التركماني وغيرهم، ومن مصر 
كل من نهى رأفت وحامد الشراب وندى 
عادل وأحمد كشك، ويتناول معاناة المرأة 
الكويتيــة خالل عقود عبر مجموعة من 
األحداث، خصوصا عندما يقترن الرجل 
المتفتح بفتاة من بيئة محافظة ومنغلقة 

وتأثير الحياة الجديدة عليها.

أكد أن العمل مع املخرج محمد دحام كان حلماً من أحالمه

«قاعد تصير معاي أشياء حلوة» واشتغلت مع مخرجني متميزين وجنوم كبار

منصور البلوشي ومحمد صفر في كواليس «في ذاكرة الظل»

نفت الفنانــة أنغام أن يكون طــرح أغنيتها اجلديدة 
«بحبــك وبرحتلك» بهدف منافســة جنوم الغناء الذين 
أصــدروا أعمالهم في صيــف ٢٠٢٠ ومنهم عمرو دياب 
وحســني اجلسمي وســعد املجرد، وأكدت أن أغنيتها 
األخيرة صدمة جلمهورها الذي اعتاد إطاللتها بشكل 

كالسيكي.
 et» وأضافــت أنغام في تســجيل صوتي لبرنامج
بالعربي» إنها ســعيدة جدا بكليب «بحبك وبرحتلك» 
الذي حقق حتى اآلن مليون مشاهدة، وقالت إنه خرج 
بصورة أفضل بكثير مما توقعت. وأوضحت أســباب 
موافقتها على األغنية، قائلة: ملا اتعرضت عليا األغنية 
حبيتها جدا، حسيت انها هتكون صادمة شوية بالنسبة 
للناس اللي بتنتظر مني داميا الشكل الكالسيكي، فحبيت 

يكون في الصيف عندي حاجة مختلفة.
وأغنية «بحبك وبرحتلك» من كلمات صابر كمال، أحلان 

إيهاب عبدالواحد، توزيع املوســيقى متيم، ومت تصويرها 
وسط أجواء الساحل الشمالي، وتعد أول ظهور ألنغام ضمن 

موســم الصيف بعد فترة طويلة مــن العزل الصحي للوقاية 
من ڤيروس كورونا.

أنغام: أغنية «بحبك وبرحتلك» 
صدمت اجلمهور


