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ياسمين عبدالعزيز تندّس
بين الجمهور وسط القاهرة

القاهرة ـ سعيد محمود
تقوم الفنانة الشابة ياسمني عبدالعزيز مبجموعة 
من اجلوالت على بعض دور العرض الس���ينمائي 
بوسط القاهرة وبعض املناطق الراقية التي تقوم 
بعرض احدث افالمها »الثالثة يش���تغلونها« الذي 
استقبلته دور العرض السينمائي خالل االيام القليلة 
املاضية لكي تستطلع ردود أفعال اجلمهور خاصة 
الشباب حول الفيلم وأدائها فيه من جهة ومن جهة 

اخرى مدى االقبال اجلماهيري على الفيلم.
الطريف حقا ان ياسمني عبدالعزيز قامت خالل 
جولتها هذه � التي صاحبتها فيها احدى صديقاتها 
من خارج الوس���ط � بارتداء نظارة سوداء سميكة 
لتخفي بها مالمح وجهها، فراحت تندس بني اجلمهور 
اثناء خروجهم من دور عرض وسط القاهرة لتستمع 
لتعليقاتهم بعد مشاهدتهم للفيلم بينما قامت بخلع 
النظارة ومن ثم الكشف عن شخصيتها في دور عرض 
املناطق الراقية، حيث دخلت في حوارات حول الفيلم 
مع بعض افراد اجلمهور، خاصة من الفتيات الالتي 

صممن على التقاط الصور التذكارية معها.
الفيلم تأليف يوسف معاطي واخراج علي ادريس 
ويشاركها بطولته هالة فاخر وصالح عبداهلل وشادي 
خلف وتدور احداثه في اط���ار كوميدي حول فتاة 
بسيطة تدعى »جنية« ياسمني عبدالعزيز تتعرف 
على ثالثة شباب في توقيت واحد يسعى كل منهم 
لالرتباط بها وتتطور االحداث بتدخل والدها املوظف 
البسيط صالح عبداهلل، مما ينتج عنه مجموعة من 
املواقف الطريفة بينه وبني ابنته والشباب الثالثة 

وتتوالى االحداث.

أهدى »الثمن« لرئيس مجلس الوزراء ووزير اإلعالم وكشف عن سر »البيت المسكون«

المسلم يشن هجومًا على المنتجين الدخالء: 
نظفت المسرح منهم واآلن جاء دور الدراما!

هادفة بها قيم وأس����عارها أقل، لذلك احتاج من كل 
الفنانني الكويتيني ان يقفوا معي، شاكرا احملطات 
احلكومية التي مازالت مهتمة باحملافظة على العادات 
والتقاليد، مثمنا صدور قانون املرئي واملس����موع 
وقال: س����يحد هذا القانون من ظاهرة الكاتب غير 
الكويتي أو الكويتي الذي يس����يء للديرة ويشتت 
الدميوقراطية ويبعث على الفتنة والقانون سيحمي 
املجتمع والناس، وكل الش����كر للمصنفات الفنية 
الت����ي حتملت هذا العبء، لكن اخلوف ان يأتي في 
املستقبل من ال يعلمون مصلحة البلد وميارسون 
عملية ه����دم للحياة الثقافية وقمعا فكريا ويطبق 

القانون بشكل خاطئ.

نهضة وتطور

وعن الدراما الكويتية قال املسلم: الكويت دائما 
سّباقة في دعم اإلعالم العربي وال ننكر انه مقارنة 
بالس���ابق فإن هناك نهضة وتطورا ملحوظا في 
املسلسالت احمللية، ملمحا الى ان مسرح السالم 
سيقدم هدية للمشاهدين والشرق األوسط من خالل 
تلفزيون »الوطن« وهو مسلسل الرعب الكوميدي 
»البيت املسكون« الذي يحمل طرحا جميال ومضمونا 

يعالج القيم اإلنسانية بطريقة واعية.
واضاف املسلم قائال: العمل يختلف عن آخر 
انتاجات مسرح السالم ونفذ بتقنيات حديثة داخل 
استديو الكيبل وقد انتهت فرقة ميامي من تصوير 
مقدمة العمل وهي مص���ورة ڤيديو كليب، وهي 
من أحلان الش���اعر الشيخ دعيج اخلليفة وعادل 
الفرحان مثمنا جهود فريق العمل باملسلسل وعلى 
رأسهم املخرج حسني املفيدي، ومصمم 
الديكور د.عنبر وليد، والشاعر سامي 
العلي ووليد جاسم املشاركون معه في 

تأليف العمل.

تدلل مع »الوطن«

وعن عرض »البيت املسكون« على 
شاشة »الوطن« قال: »الوطن« شعاره 
تدلل واملشاهد حيث استطاع ان يجمع 
األس���رة الكويتية حوله وهذا العام به 
أفخم املسلسالت، كما ان ادارة »الوطن« 
أذكياء ومؤمنون بأن األعمال ذات امليزانية 
الضخم���ة ناجحة باالضاف���ة الى انهم 
استطاعوا في وقت قياسي ان يجعلوا 
»الوطن« من أكثر احملطات مش���اهدة، 
ووجودي ضمن باقتهم الرمضانية شيء 
يش���رفني خصوصا انهم مولوا نصف 
انتاج املسلسل واشتروه ونحن مقبلون 
على باقة من االعمال معهم مبش���اركة 

كبار النجوم.

املش����اركة في انتاجه، لكن نحن بصدد اهدائه الى 
س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
والى وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل واالهداء 
سيكون باسمي واسم جلنة التكافل لرعاية أهالي 
السجناء، وللعلم لقد استوحيت قصة »الثمن« من 
هذه اللجنة خصوصا انني أحد املمولني لها واحلمد 
هلل تطلق اللجنة مجموعة من الس����جناء كل عام 
للحفاظ على األسرة الكويتية من االنهيار بسبب 

ألف أو ألفي دينار.

أعمال فنية

من جانب آخر ش����ن املسلم هجوما على بعض 
املنتجني الدخالء حيث قال:هناك من هو ناقم على 
املجتمع الكويتي ويرتدي قناعا وميول أعماال فنية 
تضرب الوحدة الوطنية بشكل غير مباشر وغبي، 
وذلك من خالل بعض األموال واملنتجني غير الكويتيني 
الذين ال يهمهم إال الكس����ب املادي فقط، ووضحت 
نيتهم في محاول����ة اثارة الفتنة الطائفية وعرض 
اعمال تهدم األسرة الكويتية من الداخل، مستغلني 
اإلعالم الذي أصبح من أبرز األس����لحة اللي تخرب 

من دون تهمة.
واستطرد: اإلعالم الكويتي انتبه لهذه احملاوالت 
واصدر قانونا يحد من هذه الظواهر وأنا أمتلك أدلة 
وبراهني على هؤالء الذين يريدون زعزعة استقرار 
الديرة من خالل أعمال ال ميكن ان اذكر اسمها عالنية، 
لذلك شغلي الشاغل هو محاربتهم لكي أبعدهم عن 
الساحة وقد استطعت ان أنظف املسرح منهم واآلن 
أحاول ضربهم في مج����ال الدراما من خالل أعمال 

عبدالحميد الخطيب
أكد النجم عبدالعزيز املس����لم انه يستعد 
النتاج مسلسل »الثمن« بعد اجازته من جلنة 
الرقاب����ة بقرار من وزير اإلعالم، مش����ير الى ان 
قصة العمل تتصدى لألنظمة التي تبتز املستهلك 
بشكل خطير وظاهرة االقتراض والتعسر في السداد 
والتوكيالت وغيرها من القضايا التي أدت الى القاء 
القبض على أكثر من 10000 متعسر ماديا، مشددا على 
ان هذه النسبة تدق جرس إنذار شديد اللهجة ألن 
هناك أسرًا كويتية تعاني باالضافة لتعب كل 
أجهزة الدولة من عواقب تلك املشكلة، 
وقال: أراهن على »الثمن« ولقد 
أنتجته حملاربة هذه الظاهرة 
وطرح تس����اءل ملاذا ندفع 

ثمن أخطاء الغير؟
واض����اف: رغم ان 
العم����ل ل����م يصور 
حت����ى اآلن لك����ن 
الطل����ب علي����ه 
والعديد  كبير 
من احملطات 
ئية  لفضا ا
طلب����ت 

.. مع املخرج حسني املفيدي والشيخ دعيج اخلليفة وانتصار الشراح في لوكيشن »البيت املسكون« النجم عبدالعزيز المسلم


