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بدأ حياته الفنية والثقافية منذ طفولته يف عام 1969. ¦
حاصل على البكالوريوس من املعهد العالي للفنون املسرحية . ¦
حاصل على شهادة الدراسات العليا / لدراسة املاجستير يف فلسفة الفنون . ¦
حاصل على شهادة تدريب بـ »التوعية بنظام إدارة اجلودة« وفقًا ملتطلبات املواصفات العاملية للجودة ISO 9001 : 2008 ، يف أبريل 2011 . ¦
47 عاما من اخلبرة والعالقات والعطاء يف مجاالت الثقافة والفنون واآلداب واإلعالم القيمي والعمل التطوعي. ¦
درس وعمل يف  املسرح -  اإلذاعــــة -  التلفزيـــون -  الســــــينما -  اخلـــدمات اإلعالمــية املتكاملة -  النشر والتوزيع -  الدراسات التنموية  ¦

يف مجاالت اإلعالم والتسويق- إدارة نظم اجلودة -  العمل التطوعي واإلنساني.

عبدالعزيز عبد اهلل المسّلم
 فنـــــــــــــــان وباحــــــث ومؤلـــــــــف
مواليد دولــة الكويــت 1965

املؤهالت العلمية
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انطالقــا مــن هــدف »بنــاء اإلنســان« الــذي أســس لــه ســمو أميــر دولــة الكويــت 
ــانية  ــد اإلنس ــخه قائ ــراه، ورّس ــب اهلل ث ــاح طي ــر الصب ــد اجلاب ــر األحم ــيخ جاب الش

ســمو أميــر البــالد املفــدى الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح حفظــه اهلل.

كل  يقدمــون  الكويتيــون  والفنانــون  واملثقفــون  الباحثــون  ومــازال  كان   
ــل  ــون لتظ ــوم والفن ــاث و العل ــواع األبح ــتى أن ــم يف ش ــة بلده ــم خلدم إمكانياته
الكويــت متفــردة يف هــذه املنطقــة مــن العالــم، ومــن هــؤالء الفنــان والباحــث 
ــانية  ــة واإلنس ــة الوطني ــذه املهم ــرى له ــذي انب ْم، ال ــلَّ ــداهلل املس ــز عب عبدالعزي
منــذ 47 عامــًا وحتــى تاريخــه، ووجــه أدواتــه وأعمالــه وأبحاثــه لتحقيــق هــذا 

الهــدف الســامي يف مجــاالت متعــددة.

مقدمة
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الفنـــان  يضـــع  ال  إنـــه   .. أبوالفنـــون  املســـرح 
فحســـب،  مباشـــر  بشـــكل  للجمهـــور  مواجهـــًا 
بـــل يضـــع اجلمهـــور مواجهـــًا لنفســـه ليكتشـــف 
املجتمـــع. ترتقـــي مبكانتـــه يف  التـــي  خياراتـــه 

عبدالعزيـــز املســـلم كان واعيـــًا لهـــذه احلقيقـــة،  
عندمـــا شـــدد علـــى دور الشـــباب يف نهضـــة األمـــة، 
فاســـتثمر املســـرح الســـتنفار همم شـــباب الوطن 
مـــن خـــالل طرحـــه للعديـــد مـــن املواضيـــع التـــي 
مســـرحياته  ومســـتقبلهم...  حاضرهـــم  تهـــم 
كانت انعكاســـًا لضمير الوطن، مبشـــرًا بالوعود 
أكثـــر مـــن الصعوبـــات، ومـــرر الرســـائل العديـــدة 
التـــي جتعـــل الشـــباب مؤمنـــن باحلاجـــة إلـــى 

العقـــول املتفتحـــة والقليـــل مـــن النوايـــا.

المسرح 
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أبرز  أعماله للمسرح يف دولة الكويت والعالم العربي:
مؤســـس )مســـرح الشـــباب( يف دولـــة الكويـــت التابـــع للهيئـــة العامـــة للشـــباب والرياضـــة، وكـــرم . 1

بشـــهادة تقديـــر لـــدوره بتأســـيس مســـرح الشـــباب بدولـــة الكويـــت  مبناســـبة اليوبيـــل الفضـــي علـــى  
تأســـيس مســـرح الشـــباب يف دولـــة الكويـــت .

حاصـــل علـــى شـــهادة تقديـــر مـــن األمـــن العـــام لألمانـــة العامـــة ملجلـــس التعـــاون لـــدول اخلليـــج . 2
العربيـــة عـــن جهـــوده املبذولـــة يف املســـابقة املســـرحية الثانيـــة لشـــباب دول مجلـــس التعـــاون 

اخلليجـــي عـــام 1٩٨٧.
 ســـاهم يف تأســـيس فرقـــة املســـرح اجلامعـــي عـــام 1٩٨٧ وقـــام بتأليـــف وإخـــراج وإنتـــاج املســـرحية . 3

اجلامعيـــة )غلطـــة كمبيوتـــر( التـــي عرضـــت علـــى مســـرح صبـــاح الســـالم يف جامعـــة الكويـــت 
برعايـــة وحضـــور مديـــر اجلامعـــة الدكتـــورة رشـــا احلمـــود الصبـــاح.

بـــادر  بإعـــادة إعمـــار مســـرح الدســـمة لـــوزارة اإلعـــالم لدولـــة الكويـــت علـــى نفقتـــه اخلاصـــة بعـــد . 4
حتريـــر دولـــة الكويـــت مـــن الغـــزو العراقـــي  الغاشـــم وذلـــك بتاريـــخ األول مـــن مـــارس 1٩٩1. وقـــدم 

فعاليـــات مســـرحية لدعـــم املجهـــود احلربـــي وُكـــرم مـــن وزيـــر اإلعـــالم الشـــيخ ســـعود ناصـــر الصبـــاح .
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بـــادر بتشـــغيل املســـرح يف دولـــة الكويـــت بعـــد التحريـــر مباشـــرة حيـــث تطـــوع الفنـــان عبدالعزيـــز . 5
ــه  ــار الـــذي حلـــق بـ ــوزارة اإلعـــالم مـــن الدمـ ْم علـــى نفقتـــه بتصليـــح مســـرح الدســـمة التابـــع لـ ــلَّ املسـ
جـــراء الغـــزو الغاشـــم، وأعـــاد تشـــغيله يف مـــارس 1٩٩1 وقـــدم   أول مســـرحية بعـــد حتريـــر دولـــة 
الكويـــت )الكويـــت حـــرة( مـــن تأليفـــه وإخراجـــه وانتاجـــه وقـــدم رســـالة شـــكر للعالـــم لتحريـــر دولـــة 

الكويـــت ودعـــوة للفـــرح والبنـــاء واالســـتمرار وعرضـــت املســـرحية ألكثـــر مـــن ثـــالث شـــهور.

ــا أملـــت علـــى عبدالعزيـــز املســـلم اندفاعـــه لتوثيـــق تضيحـــات . 6 املبـــادرة حـــن يدعـــو الواجـــب، هـــي مـ
الكويتيـــن واملقيمـــن الشـــرفاء داخـــل الكويـــت وخارجهـــا خـــالل فتـــرة الغـــزو الغاشـــم عـــام 1٩٩٠ 
لتعزيـــز اســـتقالل الكويـــت وســـيادتها ووحدتهـــا.. مســـرحية عاصفـــة الصحـــراء أوجـــزت بشـــاعرية 
وصـــدق تـــوق الكويتيـــن للحريـــة، ودفاعهـــم عـــن شـــرط وجودهـــم وبـــذل الغالـــي والرخيـــص مـــن أجـــل 

رفعـــة الوطـــن.
حاصـــل علـــى جائـــزة أفضـــل مخـــرج مســـرحي يف دولـــة الكويـــت عـــام  1٩٩٠ عـــن مســـرحية "الســـتار" التـــي . ٧

حصلـــت علـــى جائـــزة أفضـــل عـــرض مســـرحي يف مهرجـــان الكويـــت املســـرحي الثانـــي، وكّرمـــه آنـــذاك وزيـــر 
اإلعـــالم ســـمو الشـــيخ جابـــر مبـــارك احلمـــد الصبـــاح.

ــي . ٨ ــرة العلمـ ــى القاهـ ــان ملتقـ ــرة يف مهرجـ ــرح الكويتـــي يف القاهـ ــذة للمسـ ــرج مســـرحية النواخـ مخـ
عـــام 1٩٩4 .

مؤســـــــس مســـــــرح »األدرينالـــــــــن« يف العالـــم، كمـــا أطلـــق عليـــه مبتكـــر هـــذا األســـلوب املســـــــرحي . ٩
ــام  ــًا يف الكويـــت واخلليـــج والعالـــم العربـــي منـــذ عـ ــّلم، واشـــتهر جماهريـ ــز املسـ ــان عبـــد العزيـ الفنـــــــ
1٩٩5 باسم/مســـرح الرعـــب، ومســـرح الرعـــب الكوميـــدي، وقـــّدم بهـــذا األســـلوب املســـرحي أكثـــر مـــن 
2٠ عمـــاًل مســـرحيًا حتـــى عـــام 2٠1٧،  وقـــد عقـــدت العديـــد مـــن األبحـــاث والدراســـات وأطروحـــات 
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املاجســـتير والدكتـــوراه حـــول هـــذا األســـلوب املســـرحي املتفـــرد والـــذي أصبـــح ينســـب للكويـــت ، 
علمـــًا بـــأن  مصطلـــح »مســــــــرح الرعـــب« لـــم يـــــــرد ذكـــره كمصــــطلح مســــــــــرحي يف قامــــــــوس أكــــــسفورد 

للمصطلــــــحات املســـرحـــــــــية،  و "معجـــم املصطلحـــات املســـرحية لألســـتاذ/ يوســـف حمـــادة" .

 مخـــرج حفـــل افتتـــاح الكويـــت عاصمـــة للثقافـــة العربيـــة عـــام 2٠٠1 بقـــرار مـــن األمـــن العـــام . 1٠
واآلداب. والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي  للمجلـــس 

شـــارك يف فعاليـــات مهرجـــان الدوحـــة الثقـــايف الســـادس يف نـــدوة عـــن جتربتـــه الرائـــدة يف  مســـرح . 11
الرعـــب عـــام 2٠٠٧.

شـــارك يف فعاليـــات مهرجـــان املســـرح الســـعودي الرابـــع . 12
بنـــدوة )تأســـيس مســـرح الرعـــب يف العالـــم العربـــي( يف 16 

مـــارس 2٠٠٨.
 عضـــو اللجنـــة العليـــا للتحكيـــم يف مهرجـــان محمـــد . 13

.2٠٠٨ عـــام  املســـرحي  لإلبـــداع  اخلـــرايف  عبداحملســـن 
مؤلف كتاب »فلسفة اإلخراج املسرحي« عام 2٠11. . 14
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رئيـــس جلنـــة التحكيـــم مهرجـــان ايـــام املســـرح للشـــباب التابـــع للهيئـــة العامـــة . 15
للشـــباب والرياضـــة.

ـــرم يف مهرجـــان أيـــام الشـــارقة التراثـــي عـــام 2٠13 وقـــدم نـــدوة عـــن جتربتـــه . 16  ُك
يف املســـرح الكويتـــي وتأســـيس مســـرح الرعـــب.

تكرميه يف مهرجان املسرحيون يف العيد الدورة الثانية عام 2٠14 .. 1٧
مشـــاركة الفنـــان عبدالعزيـــز املســـلم يف نـــدوة ملســـيرة الفنـــان عبداحلســـن . 1٨

عبدالرضـــا يف حفـــل تكرميـــه يف مهرجـــان أيـــام الشـــارقة املســـرحي.
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األعمال المسرحية
ْم املســـرحية، يلمـــس شـــغفه بالكمـــال..  ــلَّ املتتبـــع ملســـيرة الفنـــان عبدالعزيـــز املسـ
ال يســـعى للشـــهرة بـــل لتعزيـــز مصفوفـــة القيـــم التـــي كانـــت ومازالـــت الدليـــل الـــويف 
ملســـيرة التنميـــة الشـــاملة لدولـــة الكويـــت.. ال يـــدي أنـــه منـــارة، بـــل يكفيـــه أن يكـــون 
شـــمعة تضـــيء دروب الباحثـــن عـــن رفعـــة الكويـــت مـــن خـــالل الـــوالء واإلميـــان ألنهمـــا 
اجلناحـــان اللـــذان يرتفعـــان بالوطـــن إلـــى أســـمى املراتـــب.. مســـرحياته  تؤكـــد دائمـــًا 
علـــى تعزيـــز مـــكارم األخـــالق والوحـــدة الوطنيـــة والثقـــة بالنفـــس.. والشـــعور باملســـؤولية، 

والقـــدرة علـــى االختـــالف مـــع االحتفـــاظ بتماســـك األيـــدي.
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 مسرحية الستار 
ْم  اإلخراج املسرحي:  عبدالعزيز املسلَّ

مهرجان الكويت املسرحي الثاني 1٧ مارس 1٩٩٠

االفتتـــاح: برعايـــة وحضـــور معالـــي وزيـــر اإلعـــالم آنـــذاك ســـمو الشـــيخ جابـــر املبـــارك احلمـــد الصبـــاح، ويف القاهـــرة برعايـــة وزيـــر 
الثقافـــة املصـــري وســـعادة ســـفير دولـــة الكويـــت.

فـــازت املســـرحية بعـــدة جوائـــز وفـــاز املخـــرج عبـــد العزيـــز املســـلم بجائـــزة أفضـــل مخـــرج مســـرحي لعـــام 1٩٩٠ يف مهرجـــان الكويـــت 
املســـرحي الثانـــي  وجائـــزة أفضـــل عـــرض مســـرحي. فســـرت الرؤيـــة اإلخراجيـــة دوافـــع الغـــزو واحلـــروب وأثرهـــا الســـلبي علـــى 
األفـــراد واملجتمعـــات والعالـــم، وكان العـــرض قبـــل غـــزو دولـــة الكويـــت، وأول مســـرحية مثلـــت دولـــة الكويـــت بعـــد حتريـــر دولـــة 

الكويت يف مهرجان القاهرة التجريبي .

مسرحية  برشامة:
ْم تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٨6
االفتتاح:  برعاية معالي وزير التربية.

التعليـــم يربـــي الصـــدق مـــع النفـــس ومـــع املجتمـــع، وهمـــا 
مـــن أســـباب ســـعادة اإلنســـان .. دعـــوة للتعليـــم الصحيـــح 
وطـــرح أســـباب الغـــش بجميـــع أنواعـــه وخطـــره علـــى املجتمع 
بـــدءًا مـــن الغـــش بالتعليـــم مـــن خـــالل الورقـــة الصغيـــرة 
باالختبـــارات،  الطلبـــة  بعـــض  يخفيهـــا  التـــي  )برشـــامة( 

ْم - أحمـــد الســـلمان - إبراهيـــم الســـالم  وانتهـــاًء بالوصـــول ملناصـــب يســـتحقها مـــن هـــو أكفـــأ منـــه. بطولـــة : عبدالعزيـــز املســـلَّ
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مسرحية غلطة كمبيوتر 
ْم تأليف وإخراج: عبدالعزيز املسلَّ

جامعة الكويت - االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عام  1٩٨٧/1٩٨٨

االفتتاح:  برعاية وحضور مدير جامعة الكويت الدكتورة رشا حمود الصباح

احلاســـوب مـــا هـــو إال ترجمـــة وانعـــكاس لعقليـــة الفـــرد وثقافتـــة وفلســـفته يف احليـــاة و العمـــل، 
ـــة ومتكـــن  وتطـــور احلواســـيب مـــن تطـــور علـــوم الفـــرد واملجتمـــع، واملســـرحية نشـــر للمعرفـــة احلديث

املجتمـــع. 

مسرحية هالو بانكوك
ْم تأليف : عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٨٨
االفتتاح: برعاية وحضور  معالي وزير اإلعالم انذاك سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح.

التصـــدي لظاهـــرة الـــزواج باخلـــارج وأبنـــاء دول مجلـــس التعـــاون يف شـــرق آســـيا غيـــر املســـجلن يف 
اجلنســـية واجلـــوازات، وظاهـــرة هجـــرة كبـــار الســـن مـــن املتقاعديـــن لشـــرق آســـيا بحثـــا عـــن الســـعادة 
الوقتيـــة اخلاطفـــة،  بـــدال مـــن العالقـــات  الناجـــح  والـــزواج  املوهومـــة، ودعـــوة للترابـــط األســـري 
والتصـــدي آلفـــة املخـــدرات، والبحـــث عـــن طـــرق الســـعادة احلقيقيـــة للفـــرد واملجتمـــع. وبطولـــة : 
ابراهيـــم الصـــالل - عبدالعزيـــز النمـــش - محمـــد الســـريع - صالـــح حمـــد - عبدالعزيـــز املســـلم  

ــرة.  ــارق العلـــي - ولـــد الديـ طـ
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FREE KUWAIT مسرحية  فري كويت
ْم تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

االفتتاح: برعاية معالي وزير اإلعالم
عام  1٩٩1

مبـــادرة لتشـــغيل املســـرح يف دولـــة الكويـــت بعـــد التحريـــر مباشـــرة حيـــث تطـــوع الفنـــان عبدالعزيـــز 
ــار الـــذي حلـــق بـــه  ْم علـــى نفقتـــه بتصليـــح مســـرح الدســـمة التابـــع لـــوزارة اإلعـــالم مـــن الدمـ ــلَّ املسـ
جـــراء الغـــزو الغاشـــم، وأعـــاد تشـــغيله يف مـــارس 1٩٩1 وقـــدم   أول مســـرحية بعـــد حتريـــر دولـــة الكويـــت 
) الكويـــت احلـــرة ( رســـالة شـــكر للعالـــم لتحريـــر دولـــة الكويـــت ودعـــوة للفـــرح والبنـــاء واالســـتمرار.

مسرحية  عاصفة الصحراء:
ْم القصة واإلخراج: عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩2/1٩٩1
االفتتاح: بحضور معالي وزير التربية الدكتور سليمان سعود البدر

ثانـــي مســـرحية كويتيـــة بعـــد حتريـــر دولـــة الكويـــت، وثقـــت املســـرحية بطـــوالت وشـــخصيات أهـــل 
الكويـــت ومقيميهـــا الشـــرفاء أثنـــاء الغـــزو الغاشـــم علـــى دولـــة الكويـــت، وتســـجل املســـرحية بأحداثهـــا 
جهـــود أبنـــاء الوطـــن بالداخـــل واخلـــارج ووحـــدة الصـــف و العمـــل علـــى حتريـــر دولـــة الكويـــت، كمـــا 
تســـجل إجنـــازات وبطـــوالت دول مجلـــس  التعـــاون اخلليجـــي والـــدول العربيـــة واإلســـالمية والـــدول 
الصديقـــة مـــن شـــرفاء العالـــم الذيـــن ســـاهموا يف حتريـــر دولـــة الكويـــت. بطولـــة : إبراهيـــم الصـــالل 

ْم - طـــارق العلـــي - مـــرمي الغضبـــان - عبدالعزيـــز املســـلَّ
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مسرحية  أعبيد يف التجنيد:
ْم تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩3
االفتتاح: برعاية معالي وزير الدفاع الشيخ علي صباح السالم رحمه اهلل، وبحضور معالي وزير 

اإلعالم الشيخ سعود الناصر الصباح رحمه اهلل.
مسرحية وطنية تدعو لالهتمام بإعداد القوة ودراسة العلوم العسكرية وغرس مفاهيم الدفاع عن 
الوطن وكرامة املجتمع يف حال حدوث خطر ال قدر اهلل، والتضحيات التي قدمها شهداء الكويت. 

ْم  بطولة :مرمي الغضبان - حياة الفهد - محمد السريع -خالد العبيد - عبدالرحمن العقل  عبدالعزيز  املسلَّ
- عبدالناصر درويش - عبدالرزاق اخللف - فيصل بوغازي 

مسرحية  النواخذة:
ْم اإلعداد واإلخراج: عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩4
ملتقى القاهرة العلمي لعروض املسرح العربي 

االفتتاح: برعاية معالي وزير الثقافة فاروق حسني وسعادة سفير دولة الكويت
عبـــر الفنـــان عبدالعزيـــز املســـلم عـــن النوخـــذة كقائـــد للعلـــم واإلنســـانية مـــن خـــالل حســـن القيـــادة 
للســـفينة والوصـــول بهـــا إلـــى جميـــع مرافـــئ العالـــم، وعبـــر عـــن الهويـــة الكويتيـــة وأثرهـــا العلمـــي علـــى 

العالـــم العربـــي.
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مسرحية  مصاص الدماء:
ْم  ْم - عبدالرحمن املسلَّ تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩6/1٩٩5
قصـــة حـــب رومانســـية قدمـــت قيمـــة التضحيـــة واإليثـــار وثيمـــة الثـــأر النـــاجت عـــن الظلـــم لنبـــذ الطـــرق 
غيـــر املشـــروعة الســـتعادة احلـــق، كمـــا ســـلطت الضـــوء علـــى اجلوانـــب القيميـــة، ودعـــت إلصـــالح الـــذات 

واملجتمـــع.

ْم - باسمة حماده - جمال الردهان  بطولة : علي املفيدي - عبدالعزيز املسلَّ

مسرحية  البيت املسكون:
ْم تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩٧/1٩٩6 عرضت ملدة عامن يف الكويت والبحرين وقطر

الســـكن واســـتقرار األســـرة مـــن اســـتقرار املجتمـــع ومتكـــن أبنائـــه، عرضـــت املســـرحية أزمـــة الســـكن 
وظاهـــرة الطـــالق وتعـــدد الزوجـــات وضيـــاع األبنـــاء، ودعـــت للترابـــط األســـري، والتحذيـــر مـــن اختـــراق 

أي قـــوى خفيـــة واســـتغالل التفـــكك األســـري لتحقيـــق مآربهـــا.

ْم - باسمة حمادة - هيا الشعيبي - أحمد السلمان . بطولة : غامن الصالح - عبدالعزيز املسلَّ
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مسرحية  البيت املسكون 2:
ْم تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  2٠٠2/2٠٠1  عرضت ملدة عامن يف الكويت وقطر والبحرين

تعزيـــز مفهـــوم األســـرة ونبـــذ التفـــكك األســـري النـــاجت عـــن الطـــالق وتعـــدد الزوجـــات الـــذي مـــن 
شـــأنه أن يؤثـــر علـــى تفـــكك األســـرة وبالتالـــي يشـــكل خطـــرًا عليهـــا وعلـــى املجتمـــع.

ْم - انتصار الشراح - سعيد املال  بطولة : غامن الصالح - عبدالعزيز املسلَّ
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مسرحية  زمن دراكوال:
ْم قصة وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩٨

االفتتاح: برعاية الشيخ طالل فهد األحمد اجلابر الصباح - رئيس مجلس إدارة نادي القادسية

نقلـــة نوعيـــة يف عالـــم املســـرح العربـــي بالشـــكل واملضمـــون القيمـــي واإلنســـاني... تناولـــت موضـــوع حتريـــر 
الكويـــت مـــن الغـــزو الغاشـــم بشـــكل  تعبيـــري رمـــزي عميـــق وطرحـــت رمـــوز واشـــارات وتوقعـــات ألحـــداث 

حدثـــت فيمـــا بعـــد ومـــا زالـــت.

مسرحية  قصر الرعب:
ْم تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  2٠٠٠ / 2٠٠1

احلفـــاظ علـــى أمـــوال اليتيـــم  واملـــال العـــام كنهـــج  إنســـاني حلفـــظ احلقـــوق والواجبـــات، والترابـــط 
األســـري وتعزيـــز مفهـــوم األســـرة الواحـــدة.
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مسرحية  اخليران رايح جاي:
ْم تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  1٩٩٩

التأكيد على ترابط أفراد األسرة وإيجاد هوايات لشباب وحفظه من جميع املخاطر.

والتشجيع على السياحة الداخلية  واستغالل الشواطئ البحرية .

مسرحية  سوق شرق:
ْم  تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

عام  2٠٠2/2٠٠1

نبـــذ األفـــكار والســـلوكيات الدخيلـــة علـــى املجتمـــع، وتعزيـــزه مفهـــوم الوســـطية واالعتـــدال وضـــرب 
مثـــال اآلبـــاء واألجـــداد وانفتاحهـــم علـــى األســـواق العامليـــة، يف ظـــل حفاظـــه علـــى الهويـــة، وتعزيـــز 
املـــوروث الشـــعبي والعـــادات والتقاليـــد، والتأكيـــد علـــى دور التجـــار يف بنـــاء مجتمعاتهـــم وحفـــظ 

ــارة لضمـــان التنميـــة املســـتدامة. ــن االتفاقيـــات الدوليـــة للتجـ حقوقهـــم ضمـ

ْم - عبدالرحمن العقل - انتصار الشراح  بطولة : عبدالعزيز املسلَّ
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مسرحية  صفارة إنذار:
ْم تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠٠3

دعـــوة املجتمـــع للتقـــدم العلمـــي وبنـــاء أول محطـــة عربيـــة إلطـــالق الصواريـــخ إلـــى الفضـــاء. 
قصـــة إطـــالق أول صـــاروخ عربـــي إلـــى القمـــر دعـــوة لنعيـــش حلـــم القـــوة العلميـــة.

ْم - حسن اإلبراهيم - علي السميري - إبراهيم القطان بطولة : عبدالعزيز املسلَّ

مسرحية  صرخة رعب:
ْم  تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  2٠٠4

ــع  ــراد املجتمـ ــدرات بـــن أفـ ــر املخـ ــا تنتشـ ــا عندمـ ــة كل منـ ــة .. صرخـ ــن  وابنـ ــة أم وأب وابـ هـــي صرخـ
ــا مـــن تفـــكك اجتماعـــي مخيـــف، وتدميـــر األســـرة جـــراء تلـــك اآلفـــة. ــا ينتـــج عنهـ الواحـــد ومـ

 بطولـــة : عبـــد العزيـــز املســـلم، انتصـــار الشـــراح، عبداإلمـــام عبـــد اهلل -  هيـــا الشـــعيبي وجنـــم البحريـــن 
علـــي الغريـــر، عـــادل املســـلم، علـــي الســـميري، عبـــد الـــرزاق خلـــف، مـــي البلوشـــي، علـــي الفرحـــان.
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مسرحية  عودة فرعون:
ْم  تأليف وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام  2٠٠5/2٠٠4

مقارنـــة بـــن أفعـــال فرعـــون مصـــر وأفعـــال الطغـــاة يف الزمـــن احلالـــي، وليتأكـــد  للجميـــع بـــأن نهايـــة كل 
طاغيـــة وظالـــم ســـتكون نهايـــة فرعـــون.

ْم-علي الســـميري - حســـن اإلبراهيـــم- فيصـــل بوغـــازي - علـــي الفرحـــان   -   بطولـــة : عبـــد العزيـــز املســـلَّ
ســـعيد املـــال. 
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مسرحية  ينانوة الفريج:
ْم  تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠٠5

نبـــذ الفكـــر الشـــيطاني الدخيـــل علـــى مجتمعنـــا واملســـاهمة يف احلـــد مـــن ظاهـــرة التطـــرف واإلدمـــان علـــى 
املخـــدرات وتغييـــر اخللقـــة، وجتســـيد ملحمـــة اإلنســـان والشـــيطان وانتصـــار اخليـــر علـــى الشـــر.

ْم - زهـــرة اخلرجـــي - حمـــد العمانـــي -  بطولـــة: إبراهيـــم الصـــالل - علـــي املفيـــدي - عبدالعزيـــز املســـلَّ
وجنـــم اإلمـــارات عبـــداهلل بوعابـــد والفنـــان املصـــري نصـــر حمـــاد.

مسرحية  احلاسة السادسة:
ْم  تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠٠6 / 2٠٠٧

تعزيـــز الثقـــة بالنفـــس واإلميـــان باإلحســـاس الداخلـــي بعيـــد عـــن ســـوء الظـــن والشـــك. طرحـــت العديـــد مـــن 
القضايـــا  ذات األثـــر الســـلبي حلرمـــان األســـر مـــن تربيـــة أبنائهـــا، وقبـــول املجتمـــع للمشـــوهن وأصحـــاب 

اإلعاقـــة كفـــرد فعـــال باملجتمـــع.
ْم، مــرام،  أحمــد إيــراج،  حمــد العمانــي، مشــعل الشــايع، محمــد وبــدر الشــعيبي،   بطولــة: عبــد العزيــز املســلَّ

جمــال الشــطي، والفنانــة الســعودية بــدور عبداهلل.
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مسرحية  ليلة رعب:
ْم تأليف وإخراج: عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠11/2٠1٠

قصـــة إنســـان ... مـــا بعـــد املـــوت، وإبـــراز الهـــدف مـــن حيـــاة اإلنســـان ودوره الرئـــد يف هـــذه الدنيـــا،  ودعـــوة 
للبنـــاء واالســـتقرار واحلفـــاظ علـــى الفـــرد واألســـرة واملجتمـــع ضمـــن منظومـــة علميـــة يحكمهـــا حســـن 

اخللـــق.

ْم - عبدالرحمن العقل - باسمة حماده - هبه الدري  بطولة : عبدالعزيز املسلَّ

مسرحية  الزوج يريد تغيير املدام:
ْم  تأليف وإخراج: عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠11

تصـــدت املســـرحية ملروجـــي فكـــر التغييـــر الـــذي اجتـــاح بعـــض الـــدول العربيـــة باســـم الربيـــع العربـــي، وبـــن 
ــات  ــه بعـــض الفضائيـ ــرة  الـــذي ســـوقت لـ ــة املدمـ ــكار اإلعالميـ ــذه األفـ ــاع خلـــف هـ ــورة االنصيـ املؤلـــف خطـ
اإلعالميـــة بشـــكل ســـلبي والتـــي تســـبب األضـــرار اجلســـيمة لضيـــاع األمـــن واالســـتقرار ومكتســـبات الشـــعوب. 
جـــاء ذلـــك مـــن خـــالل قصـــة عائلـــة حافـــظ رب أســـرتها علـــى  زوجتـــه وأبنائـــه ثـــم جـــاء الـــدور علـــى األبنـــاء 

لبـــر والديهـــم وتوحيـــد كلمتهـــم و نبـــذ األفـــكار الدخيلـــة التـــي  تعبـــث يف اســـتقرار أســـرتهم الواحـــدة.

م - جمـــال الردهـــان - إلهـــام الفضالـــه - شـــيماء علـــي - عمـــر اليعقـــوب -  بطولـــة : عبدالعزيـــز املســـلَّ
عبـــداهلل البـــدر - عبـــداهلل الرميـــان - عبـــداهلل املســـلم -  علـــي الفرحـــان.
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مسرحية  مثلث برمودا:
ْم قصة وإخراج : عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠12 / 2٠15
العلـــم بـــن النظريـــة والتطبيـــق، ومـــا بـــن الكلمـــة والعقـــل مـــن خـــالل رؤيـــة الســـلطتن التشـــريعية 
والتنفيذيـــة ، الناجـــن مـــن الرجـــال والنســـاء مـــن كارثـــة حتطـــم طائـــرة وفـــد مؤمتـــر التنميـــة بعـــد 
ســـقوطها يف مثلـــث برمـــودا.. طـــرح املؤلـــف مفاهيـــم إدارة األزمـــات وتوحيـــد الكلمـــة ونبـــذ اخلالفـــات 
وتقبـــل اآلخـــر يف ســـبيل النجـــاة، هـــل يســـتطيعون بنـــاء ســـفينتهم إلنقاذهـــم مـــن املجهـــول؟  هـــل 

يتفقـــون علـــى بحـــث وســـيلة  النجـــاة؟ وهـــل يتمكنـــون مـــن صناعـــة ســـفينة لنجاتهـــم ؟
ْم - انتصار الشراح - جمال الردهان - مشاري البالم - مي البلوشي 2٠12 بطولة: عبدالعزيز املسلَّ

ْم - جمال الردهان - هيا الشعيبي - شهاب حاجية -  2٠15 بطولة: عبدالعزيز املسلَّ

مسرحية  نص الليل:
ْم تأليف : عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠14
نبذ التطرف والفكر الشيطاني والتأكيد على حقوق املرأة ومنها حسن اختيار شريك حياتها 

ومعايير حسن اختيار الزوج  وتصدى املؤلف لظاهرة املس الشيطاني بن العلوم الطبية 
والنفسية وبن طاردي الشياطن والتأكيد على  أن كيد الشيطان ضعيف وليس له سلطة على 

البشر.

ْم - هيا الشعيبي -  عبداهلل اخلضر - عبداهلل البدر بطولة: عبدالعزيز املسلَّ
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مسرحية 2021:
ْم تأليف : عبدالعزيز املسلَّ

عام   2٠15  

التصـــدي لكارثـــة بيئيـــة يف عـــام 2٠21 حيـــث انتشـــر فايـــروس ضـــار غيـــب عقـــول البشـــر فتحولـــوا الـــى 
وحـــوش يأكلـــون بعضهـــم البعـــض توضـــح املســـرحية  كيفيـــة ادارة املخاطـــر واحتـــواء األزمـــة والتراحـــم 

والتضحيـــة واإليثـــار بـــن أفـــراد املجتمـــع والبحـــث عـــن  عـــالج مهمـــا كلـــف الثمـــن

ْم   - جمـــال الردهـــان - باســـمة حمـــاده - هيـــا الشـــعيبي - محمـــد الشـــعيبي  بطولـــة : عبدالعزيـــز املســـلَّ
- مشـــعل الشـــايع - عبـــداهلل املســـّلم - عبـــداهلل البـــدر

 مسرحية جنوب أفريقيا:
تأليف وإخراج: عبد العزيز املسلم

عام   2٠1٧  

نبـــذ العنصريـــة واحلفـــاظ علـــى الوحـــدة الوطنيـــة والســـالم الداخلـــي والتآلـــف بـــن  الشـــعوب وتعزيـــز 
بنـــاء الفـــرد واملجتمـــع وعـــدم الوقـــوع يف فـــخ الطـــالق وتشـــتيت األســـرة ألســـباب واهيـــة، كمـــا أكـــد املؤلـــف 

علـــى حفـــظ التـــراث والهويـــة دون إغـــالق البـــاب أمـــام التطـــور واحلداثـــة.

ــد اهلل البارونـــي -  ــة - عبـ ــا الشـــعيبي - ســـعيد املـــال - شـــهاب حاجيـ ْم - هيـ ــلَّ ــز املسـ ــد العزيـ ــة: عبـ بطولـ
ــار ــد اهلل التمـ ــاخ - عبـ ــي الطبـ ْم - هانـ ــلَّ عبـــداهلل املسـ
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مـــا مييـــز نشـــاطات عبدالعزيـــز املســـلم اإلذاعيـــة والتلفزيونيـــة هـــي 
موهبتـــه يف ابتـــكار مـــا يحفـــز العقـــل  والقلـــب.. لـــم يلجـــأ إلـــى التقليـــد أو 
ــه  ــزت أعمالـ ــوى، فتميـ ــكل واحملتـ ــداع يف الشـ ــعى لإلبـ ــل سـ ــاخ، بـ االستنسـ
ـــاة  ـــر يف حي ـــة األث ـــارات عميق ـــوج يف مس ـــام للول ـــظ اإلله ـــي توق ـــرد الت بالتف
النـــاس.. ومـــازال عبدالعزيـــز املســـلم كعهـــده منـــذ بـــدء مســـيرته الفنيـــة 
قـــادرًا علـــى التجديـــد واالبتـــكار ألن يف داخلـــه طفـــل يعشـــق احليـــاة 
ــر  ــا يفكـ ــه.. وعندمـ ــي ميارسـ ــل فنـ ــام أول عمـ ــه أمـ ــده وكأنـ ــط لغـ ويخطـ
ــكل  ــه بـ ــر طريقـ ــتقبل ينيـ ــج املسـ ــائل ألن وهـ ــل الوسـ ــات ال يتجاهـ بالغايـ

شـــفافية وصـــدق وإخـــالص.

اإلذاعة و التلفزيون
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 اوال: األعمال اإلذاعية 

التحـــق الفنـــان عبدالعزيـــز املســـلم يف إذاعـــة دولـــة الكويـــت كممثـــل طفـــل منـــذ العـــام 1٩٧٠، واســـتمرت أعمالـــه يف اإلذاعـــة وتعـــددت مبـــا يخـــدم الســـاحة اإلعالميـــة واملواطـــن 
الكويتـــي والعربـــي:

● ممثل إذاعي مصنف يف اإلذاعة والتلفزيون منذ عام 1970.
● مهندس صوت منذ عام 19٨٥.

● مخرج إذاعي منذ عام 19٨٨.

ومن إخراجه إلذاعة دولة الكويت:

 أسرانا يف الضمير
البرنامـــج اإلذاعـــي الـــذي وثـــق معانـــاة األســـرى واملفقوديـــن مـــن الكويتيـــن واملقيمـــن علـــى 

أرض دولـــة الكويـــت.

صامدون يا قدس
ومـــن خاللـــه خّلـــد الصمـــود األســـطوري للمقدســـين، وأبـــرز القضيـــة الفلســـطينية عمومـــًا 
واملقـــدس خصوصـــًا أمـــام العالـــم، وقـــد نـــال اجلائـــزة الفضيـــة يف مهرجـــان القاهـــرة الثامـــن 

لإلذاعـــة والتلفزيـــون  تكرميـــًا لهـــذا اجلهـــد الكبيـــر.
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 الفطير املقدس

ومـــن خـــالل اخـــراج هـــذا البرنامـــج املتميـــز حصلـــت إذاعـــة دولـــة الكويـــت علـــى اجلائـــزة الذهبيـــة 
ألفضـــل إخـــراج مبهرجـــان اخلليـــج الثامـــن لإلنتـــاج اإلذاعـــي والتلفزيونـــي يف مملكـــة البحريـــن 

لعـــام 2٠٠4.

 من قصص القرآن الكرمي
وهـــو برنامـــج موجـــه لألطفـــال، يعـــزز فيهـــم اإلنتمـــاء الدينـــي مـــن خـــالل عـــرض بعـــض قصـــص 
القـــرآن الكـــرمي، حاصـــل علـــى اجلائـــزة البرونزيـــة يف مهرجـــان القاهـــرة الثامـــن لإلذاعـــة 

والتلفزيـــون.
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● مراقب التمثيليات والبرامج اخلاصة يف اإلذاعة

ساهم يف اإلشراف العام على إنتاج الدراما اإلذاعية والبرامج اخلاصة.

ومن أبرز األعمال التي أشرف على إنتاجها:

- )نافذة على التاريخ(

- )جنوم القمة(.

- البرامج اخلاصة و األعياد الوطنية لدولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.

-  حاصل على العديد من اجلوائر يف املهرجاات الدولية لإلذاعة والتلفزيون 

● مدير اإلدارة العامة لالنتاج باإلنابة.

● ضابط اتصال مع الدفاع املدني يف دولة الكويت عام 2٠٠3 

● مراقب يف مكتب وكيل وزارة اإلعالم املساعد لشئون اإلذاعة.

● مدير إدارة األسرة

- اســـتقال مـــن اإلذاعـــة عـــام 2٠13 ورفضـــت اســـتقالته، ثـــم تقاعـــد، وتفـــرغ بعـــد ذلـــك ألعمالـــه الفنيـــة واألدبيـــة والثقافيـــة 
واألعمـــال التطوعيـــة واإلنســـانية.

- يقـــوم  حاليـــًا  باإلشـــراف علـــى إنتـــاج  »املوســـوعة الفقهيـــة« يف إذاعـــة دولـــة الكويـــت لـــوزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية 
عـــام 2٠1٧.
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 ثانيًا: األعمال التلفزيونية 

بـــات التلفزيـــون اآلن أحـــد أهـــم مصـــادر املعرفـــة والترفيـــه إن لـــم نقـــل أكثرهـــا تأثيـــرًا يف ســـلوكيات وتوجهـــات متابعيـــه.. 
أدرك عبدالعزيـــز املســـلم الـــدور احملـــوري للتلفزيـــون منـــذ طفولتـــه، فقـــد اشـــترك يف التمثيـــل التلفزيونـــي عندمـــا كان 
طفـــاًل، ومـــن أشـــهر املسلســـالت  التـــي شـــارك يف بطولتهـــا أيـــام األبيـــض واألســـود يف مطلـــع الســـبعينات مـــن القـــرن 
العشـــرين مسلســـل "ابـــن الصيـــاد" و مسلســـل »الشـــاطر حســـن« ... هـــذه البدايـــات لـــم تفـــارق مخيلتـــه عندمـــا حتـــول 
إلـــى مؤلـــف ومنتـــج للعديـــد مـــن األعمـــال التلفزيونيـــة الهامـــة.. كان تفكيـــره محصـــورًا يف تضمـــن أعمالـــه الفنيـــة 
ــا  ــاء بالدرامـ ــًا مـــن أحالمـــه، ألنـــه مؤمـــن بـــأن األحـــالم وجـــدت كـــي تتحقـــق ... كان يـــرى يف إســـهامه يف االرتقـ بعضـ

للمنافســـة  فرصـــة  الفنانـــن  زمالئـــه   مـــع  التلفزيونيـــة 
علـــى تقـــدمي األفضـــل.. لـــم يشـــغل نفســـه بإحـــراق أصابعـــه 
بإطفـــاء شـــموع اآلخريـــن، بـــل أضـــاف ضـــوءًا جديـــدًا مـــن 
خـــالل تســـليط الدرامـــا علـــى الواقـــع لتخـــرج احلقيقـــة هـــي 

الرابحـــة.
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ُكـــرم الفنـــان املســـّلم ملســـيرته اإلبداعيـــة يف الفـــن مـــن رئيـــس وأعضـــاء احتـــاد املنتجـــن لـــدول اخلليـــج العربيـــة  ¦
ــام 2٠٠٨. عـ

شارك يف فعاليات مهرجان Mipcom يف كان يف فرنسا للبرامج واملسلسالت التلفزيونية عام 2٠٠٨ ¦

شارك مبهرجان القاهرة الدولي لإلذاعة والتلفزيون عام 2٠٠٩. ¦

شارك يف مهرجان هيئة اإلذاعة والتلفزيون يف البحرين. ¦

ــلم.  ¦ ــز املسـ ــاج عبدالعزيـ ــة مـــن تأليـــف وانتـ ــون مسلســـالت كويتيـ ــة والتلفزيـ ــة االذاعـ ــون املصـــري لهيئـ ــداء التلفزيـ اهـ
بحضـــور ســـفير دولـــة الكويـــت الدكتـــور رشـــيد احلمـــد.
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مسلسل فريج صويلح:
ْم تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

معاجلـــة الفجـــوة بـــن األصالـــة واملعاصـــرة، وتعزيـــز الهويـــة ومفهـــوم الوســـطية واالعتـــدال، والتأكيـــد 
علـــى الترابـــط األســـري وصلـــة األرحـــام، والتحلـــي مبـــكارم األخـــالق، والدعـــوة لالقتصـــاد واالدخـــار 

والعمـــل احلـــر لـــدى الشـــباب ومكافحـــة الفقـــر واملـــرض .

بطولـــة : خالـــد النفيســـي - إبراهيـــم الصـــالل - غـــامن الصالـــح  - علـــي املفيـــدي - عبدالعزيـــز 
املســـلم - انتصـــار الشـــراح - ســـمير القـــالف - أحمـــد الســـلمان - نصـــر حمـــاد.

قام  بتأليف وانتاج العديد من املسلسالت التلفزيونية االجتماعية القيمة منها:
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مسلسل مسك وعنبر:
ْم تأليف: عبدالعزيز املسلَّ

حلقـــات منفصلـــة تنشـــر املعرفـــة وحتـــارب كل حلقـــة منهـــا 
الفســـاد، ومتكـــن الفـــرد مـــن مواجهـــة الظواهـــر االجتماعيـــة 
الفـــرد  علـــى  الدخيلـــة  والعـــادات  والســـلوكيات  واألفـــكار 

. واملجتمـــع 

بطولـــة : ســـعد الفـــرج - غـــامن الصالـــح - عبدالعزيـــز املســـلم 
- انتصـــار الشـــراح  سمـــــير القـــــالف - إلهـــام الفضالـــة - هبـــة 
الـــدري - عبـــداهلل البارونـــي - محمـــد الشـــعيبي - ســـلمى 

ــال الشـــطي. ــايع - جمـ ــالم - مشـــعل الشـ سـ

مسلسل عتيج الصوف:
ْم تأليف :عبدالعزيز املسلَّ

تعزيـــز مفهـــوم العمـــل املؤسســـي ونبـــذ الفرديـــة وتشـــجيع الســـياحة احملليـــة واخلليجيـــة وحتقيـــق 
عائـــد مجتمعـــي واقتصـــادي، واملســـاهمة يف رفـــع النـــاجت الوطنـــي واالنطـــالق للعامليـــة، وتشـــجيع 
ــة ومتكـــن  ــا للعامليـ ــة دون اقتـــراض، واالنطـــالق بهـ ــاريعهم اخلاصـ ــة علـــى إدارة مشـ ــر املنتجـ األسـ

املجتمـــع، وتوفيـــر فـــرص عمـــل.

بطولـــة : إبراهيـــم الصـــالل - غـــامن الصالـــح  - علـــي املفيـــدي - عبدالعزيـــز املســـلم - انتصـــار 
الشـــراح - أحمـــد الســـلمان - أمـــل عبـــاس -  هبـــة ســـليمان .
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مسلسل نور عيني:
ْم القصة واإلشراف العام :عبدالعزيز املسلَّ

ــار  ــة املعاصـــرة وهـــي تختـ ــة تبـــرز الفجـــوة بـــن الشـــكل واملضمـــون لـــدى املـــرأة اخلليجيـ قصـــة اجتماعيـ
شـــريك حياتهـــا، كمـــا حتـــث علـــى حســـن اخللـــق ومتكـــن الرجـــال والنســـاء مـــن بنـــاء أســـرة ناجحـــة .

بطولـــة : أحمـــد الصالـــح - جاســـم النبهـــان - عبدالعزيـــز املســـلم - حســـن املنصـــور - عبدالعزيـــز احلـــداد  
منـــى شـــداد   إميـــان القصيبـــي - شـــهاب جوهـــر - ســـلمى ســـالم - زينـــة كـــرم .

مسلسل الثمن:
ْم  القصة واألبحاث واإلشراف العام: عبدالعزيز املسلَّ

تســـليط الضـــوء علـــى ظاهـــرة ارتفـــاع عـــدد الســـجينات مـــن النســـاء ألســـباب ماليـــة، وتعثـــر ســـداد الديـــون 
وفوائدهـــا  والكفـــاالت وتوكيـــل غيـــر األكفـــاء، ومتكـــن املـــرأة الســـجينة مـــن التعايـــش مـــع املجتمـــع بعـــد 
خروجهـــا مـــن الســـجن ، ونشـــر الوعـــي املالـــي والقانونـــي بـــن النســـاء لتحســـن حيـــاة األســـر ومكافحـــة 
الفقـــر وضيـــاع أبنـــاء الســـجينات. بطولـــة : عبدالعزيـــز املســـلم - صـــالح املـــال - منـــى شـــداد - مشـــاري 
البـــالم - مليـــاء طـــارق - شـــيماء علـــي أميـــرة محمـــد - ليلـــى الســـلمان - ناصـــر كرمانـــي - عبـــداهلل 

البارونـــي - عمـــر اليعقـــوب - عبـــداهلل بهمـــن  
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مسلسل وتستمر األيام :
ْم املعاجلة الدرامية واإلشراف العام:عبدالعزيز املسلَّ

مكافحـــة مـــرض األورام اخلبيثـــة، ومتكـــن املصـــاب بهـــذا املـــرض نفســـيًا ملواجهـــة مراحـــل املـــرض  والتصـــدي 
لـــه بـــكل إيجابيـــة، ونشـــر الوعـــي لتعزيـــز ثقافـــة األســـرة جتـــاه هـــذا املريـــض ودورهـــا اإليجابـــي يف مراحـــل 

الشـــفاء. 

بطولـــة : هـــدى اخلطيـــب - حســـن املنصـــور - عبدالعزيـــز احلـــداد - عبيـــر أحمـــد - مشـــاري البـــالم - شـــيماء 
علـــي - مـــرام - عبـــداهلل البارونـــي - عمـــر اليعقـــوب - منـــى حســـن  باإلشـــتراك مـــع أحمـــد الصالـــح - 

عبداألمـــام عبـــداهلل 

مسلسل اللي ماله أول :
ْم القصة واإلشراف العام : عبدالعزيز املسلَّ

ــاريعهم اخلاصـــة  ــاريع الصغيـــرة مـــن خـــالل نشـــر الوعـــي لـــدى الشـــباب، ومتكينهـــم مـــن إدارة مشـ دعـــم املشـ
والتصـــدي للتحديـــات التـــي تواجههـــم يف ســـوق العمـــل، أكثـــر مـــن 3٠ دورة يف مفاهيـــم العلـــوم اإلداريـــة 

والتســـويق وتفعيلهـــا ضمـــن درامـــا خليجيـــة اجتماعيـــة كوميديـــة علـــى مـــدى 3٠ حلقـــة . 

بطولة : سعد الفرج - عبدالعزيز املسلم - انتصار الشراح - هيا الشعيبي - مبارك املانع.
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مسلسل الليوان:
ْم  القصة واإلشراف العام  : عبدالعزيز املسلَّ

قصـــة مـــن وحـــي التـــراث  الكويتـــي واخلليجـــي تســـتعرض حقبـــة مـــن الزمـــن اجلميـــل الـــذي عاشـــه 
أجدادنـــا يف بيـــوت الطـــن، ففـــي كل زاويـــة مـــن زوايـــاه قيمـــة إنســـانية  وخلـــف كل شـــباك قيمـــة أخالقيـــة.

بطولـــة : إبراهيـــم الصـــالل - عبدالعزيـــز املســـّلم - أحمـــد مســـاعد -عبداإلمـــام  عبـــداهلل - لطيفـــة 
املجـــرن - شـــهاب جوهـــر - شـــوق - اســـماعيل الراشـــد - ياســـة - محمـــد الشـــعيبي -  أمـــل عبدالكـــرمي - 

غديـــر صفـــر - مـــي عبـــداهلل - رميـــا الفضالـــة  .

مسلسل العضيد  :
ْم  القصة واإلشراف العام :عبدالعزيز املسلَّ

الرجـــال مخابـــر وليـــس مناظـــر .. قصـــة تراثيـــة تركـــز علـــى قيمـــة الشـــكل واملضمـــون  وفـــق العـــادات 
والتقاليـــد  واألعـــراف اإلنســـانية .. قصـــة تـــوأم متشـــابهن بالشـــكل ومختلفـــن بالســـلوك ..  كل منهـــم 
لـــه جانـــب مشـــرق وجميـــل وفـــق معاييرنـــا الشـــخصية.. فهـــي دعـــوة إلـــى تقبـــل الطـــرف اآلخـــر، واحتـــواء 

كل فـــرد وتعزيـــز مفهـــوم األســـرة.

بطولـــة :  ســـعد الفـــرج - عبدالعزيـــز املســـلم - منصـــور املنصـــور - عبداإلمـــام عبـــداهلل- ســـعاد علـــي - 
باســـمة حمـــادة - منـــى شـــداد - شـــيماء علـــي - ليلـــى الســـلمان - يعقـــوب عبـــداهلل - شـــوق - عمـــر اليعقـــوب.
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ــا  ــا ُيطلـــب مـــن أي فـــرد التعريـــف عـــن نفســـه يبـــرز هويتـــه، وعندمـ عندمـ
ــا  ــعراءها ومفكريهـ ــا وشـ ــرز أدباءهـ ــها ُتبـ ــن نفسـ ــف عـ ــدول التعريـ ــن الـ ــب مـ ُيطلـ
ـــل  ـــو جزي ـــا، فه ـــر يف مجتمعن ـــر خي ـــو عنص ـــب ه ـــر املواه ـــا.. تقدي ـــدوا هويته ليجس
الفائـــدة يف رفـــع املعنويـــات، ويســـاهم يف إطـــالق الطاقـــات وإبـــراز اإلمكانيـــات.. لـــذا 
ـــباب يف  ـــاب الش ـــن والكّت ـــم املؤلف ـــلم يف دع ـــز املس ـــان عبدالعزي ـــاهمة الفن ـــت مس كان
ـــباب  ـــون الش ـــا املوهوب ـــادرة تلقفه ـــي، ب ـــاون اخلليج ـــس التع ـــة الكويـــت ودول مجل دول

كأرض عطشـــى للمطـــر.. 

الثقافة و اآلداب
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مـــن خـــالل توثيـــق عبدالعزيـــز املســـلم ألعمـــال الشـــباب اخلليجـــي يف الكتابـــة شـــعرًا وروايـــة وقصصـــا، أزهـــر احلـــراك األدبـــي بنتاجـــات أدبيـــة تزدهـــي بهـــا 
املكتبـــة الوطنيـــة التـــي تضـــم إصـــدارات دعـــم طباعتهـــا ونشـــرها الفنـــان عبدالعزيـــز املســـلم وبلغـــت أكثـــر مـــن ســـتن  مؤلفـــًا شـــاركت يف املعـــارض التاليـــة: 

2٠16 - 2٠15 معرض الكويت الدولي    ●

2٠16 - 2٠15 معرض الشارقة للكتاب    ●

2٠15 ●   معرض البحرين  

2٠16 - 2٠15 معرض قطر      ●

2٠16 - 2٠15 معرض السعودية     ●

  هـــذا الشـــعور بالرضـــى الـــذي ُيســـعد  عبدالعزيـــز املســـلم ، ال يتوقـــف عنـــد هـــذا احلـــد، بـــل يتعـــداه للمســـاهمة يف أي مبـــادرة لتعزيـــز وترســـيخ دور الثقافـــة 
و اآلداب يف رهافـــة املشـــاعر واســـتنهاض الهمـــم وحتفيـــز اخليـــر الرابـــض يف القلـــوب..
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أوســكار وايلــد هــو كاتــب و مؤلــف مســرحي وروائــي 
وشــاعر إيرلنــدي، وقــد كتــب مســرحية مروحــة الليــدي 
وندرميــر ليتــم عرضهــا للمــرة ا�ولــى فــي عــام ١٨٩٢ فــي 
مســرح ســاينت جايمــس فــي لنــدن. يعتبــر هــذا العمــل 
باكــورة أعمالــه الكوميديــة االجتماعيــة والتــي أظهــرت 
حذاقتــه فــي انتقــاد أخالقيــات المجتمــع بأســلوب ســاخر 

ليشــهد العمــل نجاحــا باهــرا. أوسكار وايلد
١٨٤٥ - ١٩٠٠

تتألــف المســرحية مــن أربعــة فصــول، وتــدور أحداثهــا حول 
الليــدي وندرميــر التــي يراودهــا الشــك فــي خيانــة زوجهــا 
لهــا، فتقــوم بمواجهــة زوجهــا اللــورد وندرميــر علــى أمــل 
بدعــوة  ويقــوم  ذلــك،  ينفــي  أنــه  إال  العكــس،  يثبــت  أن 
ا´نســة إيرليــن إلــى حفلــة راقصــة فــي ذكــرى ميــالد زوجتــه 
محــاوال إخفــاء هويتهــا الحقيقيــة عنهــا والتــي تنكشــف 
مــع ســير أحــداث المســرحية المليئــة بالحــوارات وا�حــداث 

الشــيقة.

ترجـــــمة:

Lady Windermere's FanLady Windermere's FanLady Windermere's Fan

عبدالعزيز الزيدي

االحالم التي تبقى أحالماً ..وال تحدث..و ال تؤلمنا... 
نحن ال نحزن على شيء تمنيناه ولم يحصل.. 

االلم المتعب هو على ما حدث مره  واحده..
و ما كنا ندري انه لن يتكرر ..!

االكثر وجعاً هو ما امتلكناه لفتره  من الزمن... 
وسيظل ينقصنا إلى االبد..!

د. مجد خالد  ●

قطرية ●

انثى ●

الفخريــة  ● الدكتــوراه  علــى  حاصلــة 
فــي الكتابــة ا�بداعيــة مــن جامعــة 
والتكنولوجيــا.  للعلــوم  كاليفورنيــا 

مبتكــرة المدرســة الفنيــة الجديــدة  ●
الســينمائية)  (الروايــة  المعاصــرة 
التــي تقــوم علــى تعليــم الناشــئة 

ــيناريو ــم الس ــذوق عل ــف يت كي

مذكــرات  ●  ) كتــاب  اصداراتهــا  اول 
مشــفرة ) وهــو عبــارة عــن رســالة 
والهــوان  الــذل  وجــه  فــي  انتفاضــة 
والغربــة الموحشــة ، وترجــم الكتــاب 
باللغــة العربيــة والفرنســية واعتمــد 

جــزء منــه فــي مناهــج بيــروت .

تريتــرا)  ●  ) روايــة  اصداراتهــا  ومــن 

تحــت  تدخــل  الروايــة  وهــذه 
مدرســتها االدبيــة الجديــدة ( الروايــة 
. عملــي  كتطبيــق  الســينمائية) 

تتحكــم  ● كيــف   ) كتــاب  وايضــا 
بعالــم مــن اختراعــك ) وهــو عبــارة 

. الدكتــوراه  رســالة  مــن  جــزء 

البيضــاء  ● االيــادي  حملــة  ممثلــة 
(اعــالم مــن اجــل المــرأة ) التابعــة 
.٢٠٠٨ منــذ  العربيــة  الــدول  لجامعــة 

مــن  ● جينيــس  موســوعة  دخــول 
المــرأة   ) المبــدع  العمــل  خــالل 

.  ( النمــوذج 

فــي  ● القطريــة  المــرأة  ســفيرة 
( التغييــر  تقــود  المــرأة   ) منظمــة 

تقديــم عــدة ورشــات عمــل ومحاضرات  ●
فــي قطــر واســكوتالندا ولنــدن .

سيدة آعمال ●

www.majd@gmail.comjojokatwah 00974-66868717 للتواصـــل :

السيرة الذاتية

الطبعة الثالثة
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رمبــا يكــون هنــاك قــرارات بحياتنــا يحســمها لنــا القــدر، 
ومــن املمكــن أن تتراقــص مشــاعرنا عليهــا، نحــاول جاهديــن 
املرحلــة الصعبــة،  ننجــح يف بعــض األحيــان  تلــك  لتخطــي 
جناحــًا مؤقتــًا فــال ميكننــا أن ننكــر عــودة تلــك الذكريــات التــي 

نعيشــها بــني احلــني واآلخــر.

تفــاءل مبــا تهــوى يكــن، واجعــل أملــك بــاهللا كبيــرا، جميــل 
أن نقتنــع بالقــدر رغــم قســاوته، واألجمــل أن نحــاول أن منضــي 
مــع ذلــك النــور القــادم مــن بعيــد، فرمبــا حياتنا ســتكون أجمل.

مــن  كثيــر  يف  يحصــل  لواقــع  اختصــار  الروايــة،  هــذه 
ورمبــا  أحداثهــا،  مــع  ينبــض  قلبــك  جتــد  فرمبــا  البيــوت، 
تالمــس مشــاعرك وذكرياتــك الســابقة، ولكــن تأكــد بــأن مــن 
مــن  وأن  زمــان،  وبــأي  مــكان  كل  يف  يحبــك  ســيظل  يحبــك 
جرحــك يومــًا مــا، ســيتذكر قســاوة املوقــف الــذي وضعــك بــه 

أبــى.. أم  شــاء  الحقــًا، 
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ــارئ،  ــع الق ــوار م ــلوب الح ــتخدم اس ــذات، يس ــر ال ــاب تطوي كت
يهــدف النظــر بعمــق للحيــاة التــي نعيشــها وايجــاد ســبب 
ــح  ــدف واض ــوح وذو ه ــارئ طم ــش .. وان كان الق ــع للعي مقن
ــة  ــه مواجه ــف يمكن ــارة كي ــداف جب ــه اه ــة ولدي ــرة ثاقب ونظ
ا¡طــراف االخــري التــي تطمــح دائمــا لتكســير مجاديــف الهمــة 
والطمــوح؟ ســيجد الجــواب باحــدى رحــالت الكتــاب .. وان لــم 
يكــن يعــرف طموحــه هــذه فرصــة ليتعــرف علــى ذاتــه ويحقق 

ــه.. انجازات
الوقــت لــم يفــت طالمــا اننــا مازلنــا علــى قيــد الحيــاة.. الحيــاة 
طويلــة ونحــن مازلنــا نتنفــس الهــواء الطلــق، اذا مازالــت 

ــاح.. ــالت النج ــالع لرح ــتعدة لالق ــا مس عقولن

فلسفة النجاح

إيمان يونس

@emany788@emany788
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الكاتبه 

أمل عبدالقادر الفهد

20
15

20
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السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية

ليس مهم  سيرتي الذاتية..

وليس مهم  مؤهلي  الدراسي..

وليس مهم  انجازاتي..

وليس مهم  رسوماتي..

وليس مهم حتى كياني..

وليس مهم  أن أرضي فضول أحد..!

المهم هو ...

أن أكون أنا ... أنا...  ال شيء   آخر ..!

شخصية ولكن..!

عبدا
 صفر

ا�ن نحن نعيش � حقبة زمنية تتميز بتفجر معر� 
وتطــور تكنولوجي  يع وانفتاح ع� خ�ات العا� 
بــأ ه، مــن خــ�ل شــبكات ا�ن�نــت والحاســوب 

ووســائل ا�تصــال الحديثــة، وهــذا بــدوره لــه 
مزيــا كثــ¢ة منهــا حســن التواصل مع العــا� بأ ه، 
ومعرفــة مــا يدور حولنا، وســهولة الحصول ع� كل 
مــا نحتاجــه مــن معلومــات، كــ¥ ان هــذه الثــورة 
اªعلوماتية الكب¢ة فتحت طريقاً للمفكرين وعل¥ء 
النفــس وا�جتــ¥ع للبحث عــن الجوانــب ا�يجابية 

� ا�نســان حيــث الفاعليــة وا�ســتمرارية وتأصيــل 
ــ�  ــد ع ــا°، والتأكي ــن اªع ــتثارة كوام ــم واس القي
حريــة ا³نســان وتســاميه وســعيه نحو توكيــد ذاته 
وتحقيقهــا وبالتا·، ¶كنه هذه الخصائص ا³يجابية 
ــي  ــور التكنولوج ــة التط ــن مواكب ــخصيته م � ش
اªشــهود، كــم تُعد الع�قات ا³نســانية التي تكونها 
ع� اªســتوى اªهني أو الشــخ½ ¼ثابة - الكنز-، 

والشــخص الــذي لديــه قــدرة عــ� تكويــن ع�قات 

إنســانية متينــة يتمتــع بــذكاء اجت¥عــي فهل ¶لكه 
أنــت؟ عمومــاً هــذا الكتــاب ســوف يســاعدك عــ� 

تكويــن ع�قــات إنســانية ايجابيــة عــ� اªســتوي 
اªهنــي أو الشــخ½ لبنــاء مســتقبل مــÆق، وحياة 

متوازنة.

هذا الكتاب

د. هنلة األسد
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ـــات  ـــذ بداي ـــز.. من ـــة للتمي ـــة فارق ـــور، وعالم ـــان للتط ـــدن.. رديف ـــان للتم ـــودة صديق ـــان واجل االتق
عملـــه يف املســـرح انتهـــج عبدالعزيـــز املســـلم تطبيـــق أنظمـــة وقواعـــد متطـــورة، اعتمـــد فيهـــا علـــى 
مقاييـــس اجلـــودة العامليـــة، فالعالـــم اآلن بـــات مهتمـــًا بالنوعيـــة التـــي تأســـس ملصداقيـــة أي منتـــج.. 
لتعزيـــز خبراتـــه يف هـــذا املجـــال انخـــرط عبدالعزيـــز املســـلم يف دورات تدريبيـــة أهمهـــا »التوعيـــة 
  )9001-ISO( بنظـــام إدارة اجلـــودة« يف االنتـــاج املســـرحي وفقـــًا ملتطلبـــات املواصفـــات العامليـــة للجـــودة
ـــال  ـــام يف مج ـــذا النظ ـــق ه ـــذي يطب ـــي ال ـــن العرب ـــد يف الوط ـــان الوحي ـــون الفن ـــكاد يك ـــل 2011،  وي ابري

الثقافـــة والفنـــون واآلداب واخلدمـــات اإلعالميـــة املتكاملـــة .

نظام الجودة
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يف ُعـــرف عبدالعزيـــز املســـلم أســـمى كلمـــة هـــي النجـــاح وأجمـــل كلمـــة هـــي التطـــور، 
وهـــذان العنصـــران همـــا احملفـــزان لـــه علـــى ارتيـــاد املهـــام الصعبـــة، وصحيـــح أنـــه ال 

ميكننـــا شـــراء اخلبـــرة، لكـــن ميكننـــا اكتســـابها باملهـــارات واجلديـــة واإلتقـــان. 

لـــم يتوقـــف عبدالعزيـــز املســـلم عـــن ســـعيه العتمـــاد أنظمـــة اجلـــودة وتطويـــر 
مهاراتـــه مـــن خـــالل الدراســـات التـــي اجتـــاز مقرراتهـــا بنجـــاح مثـــل  »دورة القـــراءة 

ــام 2٠٠2. ــوارد البشـــرية عـ ــز املـ ــة الذاكـــرة« يف مركـ الســـريعة وطـــرق تنميـ

وتدرب يف بريطانيا عام 2٠٠2 على يد أمهر املدربن يف العالم للموارد البشرية 
"أنتونـــي روبنـــز"  مـــدرب الرئيـــس األميركـــي الســـابق بيـــل كلينتـــون ومؤلـــف كتـــاب 
األكثـــر مبيعـــًا يف العالـــم  "أيقـــظ قـــواك اخلفيـــة" وكتـــاب "قـــدرات غيـــر محـــدودة".
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التـــزام عبدالعزيـــز املســـلم األخالقـــي وليـــس املهنـــي فحســـب، هـــو الـــذي دعـــاه لالهتمـــام بـــدور 
اإلعـــالم يف مســـيرة التنميـــة الشـــاملة يف دولـــة الكويـــت.. اإلعـــالم ســـالح ذو حديـــن ولتعزيـــز 
دوره التنمـــوي يجـــب تقـــدمي الصـــدق علـــى املراوغـــة، واالحتـــرام علـــى االبتـــذال، وتعظيـــم 

اإليجابيـــة علـــى حســـاب التشـــاؤم..
مبادرات عبدالعزيز املســـلم يف هذا املجال أكثر من أن حُتصى، دراســـات وبحوث ومســـاهمات 
أثـــرت واقـــع التنميـــة وأسســـت لنهـــج يســـعى لتشـــجيع أفـــراد املجتمـــع  ذوي النظـــرة املتفائلـــة 
والســـاعن لألفضل، أن ال يكتفوا باإلطراء بل أن يشـــاركوا مبســـؤولية يف تعزيز دور اإلعالم 

يف تنميـــة املجتمـــع . 

 ويف مجـــال التنميـــة واإلعـــالم ســـاهم الفنـــان عبدالعزيـــز املســـلم يف العديـــد مـــن املبـــادرات 
ــي: ــه التالـ ــن أعمالـ ــي ومـ ــي واإلقليمـ ــتوى احمللـ ــى املسـ ــة علـ ــال التطوعيـ ــات واألعمـ والدراسـ

مشـــاركة ضمـــن جهـــود اللجنـــة العليـــا الســـتكمال تطبيـــق الشـــريعة اإلســـالمية ملســـاهمته . 1
يف بنـــاء مركـــز ثقـــايف وإعالمـــي إســـالمي  يف شـــيفيلد يف بريطانيـــا، وحفـــل تكـــرمي عمـــدة 

شـــيفيلد لهـــذا اإلجنـــاز.

التنمية واإلعالم
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ســـاهم يف صياغـــة مبـــادرة وثيقـــة »الكويـــت عاصمـــة النفـــط« مـــع املهنـــدس أحمـــد العربيـــد ونخبـــة . 2
مـــن الباحثـــن والباحثـــات، واشـــترك يف تقـــدمي وشـــــــــــرح هذــــــه املبـــــــادرة لسمــــــو رئيـــــس مجــــــلس الـــوزراء 
ــادرة. ــة واإلعـــالم للمبـ ــار التنميـ ــه مستشـ ــر بتاريـــخ 6-6-2٠1٧ بصفتـ ــاح املوقـ ــارك الصبـ ــر املبـ ــيخ جابـ الشـ

 قـــدم دراســـة يف مجـــال اإلعـــالم التنمـــوي )اســـتراتيجية اخلطـــة اخلمســـية( لـــوزارة اإلعـــالم عـــام 2٠٠3 متضمنـــة . 3
ــر  ــا التصـــدي للفكـ ــادئ منهـ ــم واملبـ ــد مـــن القيـ ــاع احلكومـــي واخلـــاص والعديـ ــتثمارية بـــن القطـ ــراكة االسـ الشـ

املتطـــرف والســـلوكيات الدخيلـــة علـــى املجتمـــع الكويتـــي بشـــكل علمـــي.
قـــدم دراســـة اجلـــدوى االقتصاديـــة إلنشـــاء أول مصنـــع لصناعـــة الســـينما يف دولـــة الكويـــت للهيئـــة . 4

العامـــة للصناعـــة )مشـــروع قيـــد اإلنشـــاء(.
 مبـــادرة تقـــدمي دراســـة اجلـــدوى االقتصاديـــة للمشـــروعات التنمويـــة واملبـــادرات إلنشـــاء )مدينـــة الكويـــت . 5

الســـينمائية التنموية(



44

الوطنيـــة مبفهـــوم عبدالعزيـــز املســـلم أن نعلـــم النـــاس لنفتـــح أذهانهـــم، أن 
نطلـــق طاقاتهـــم احملبوســـة، أن نحـــرر العقـــول مـــن اخلرافـــات، ليمســـكوا  مبفاتيـــح 
املســـتقبل.. التنميـــة الوطنيـــة ال تتطلـــب كلمـــات منمقـــة، بـــل أفعـــااًل منارســـها 
كل يـــوم.. الوطنيـــة احلقـــة تتجلـــى عندمـــا ُنهـــدي عدونـــا الصفـــح، ومـــن يعارضنـــا 
التســـامح... أن ُنعطـــي أذانـــًا صاغيـــة للصديـــق واملثـــل الصالـــح ألوالدنـــا.. أن نقـــدم 
ــارس  ــذا  مـ ــاس.. هكـ ــع النـ ــة جلميـ ــنا واحملبـ ــرام ألنفسـ ــا واالحتـ ــالل لوالدينـ اإلجـ
عبدالعزيـــز املســـلم دوره يف تعزيـــز التنميـــة الوطنيـــة مـــن خـــالل املبـــادرات واألعمـــال 

التـــي ُتنمـــي احلـــس الوطنـــي لـــدى أبنـــاء الكويـــت يف أســـمى جتلياتـــه ويف العديـــد مـــن املناســـبات، وهـــي علـــى ســـبيل املثـــال ال احلصـــر:

شـــارك الفنـــان عبـــد العزيـــز املســـلم يف العديـــد مـــن املبـــادرات واألعمـــال واألوبريتـــات التـــي تنمـــي احلـــس الوطنـــي، وجتمـــع القلـــوب علـــى حـــب الوطـــن، 
اســـتجابة لتوجيهـــات صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد املفـــدى، ومتثـــاًل لـــروح االعتـــدال يف ديننـــا اإلســـالمي احلنيـــف.

كان لشـــهداء الكويـــت يف الغـــزو واألســـرى الكويتيـــن وغيـــر الكويتيـــن يف ســـجون النظـــام العراقـــي الغاشـــم أثـــر واضـــح يف أعمالـــه وقـــد جســـد هـــذه القضيـــة 
خـــالل  مشـــواره عبـــر عـــدد مـــن األعمـــال، منهـــا:

● مخرج أوبريت  "تخليد الشهداء" عام 1990- الديوان األميري - مكتب الشهيد -  مسرح وزارة التربية " املعاهد اخلاصة".

● مخرج  أوبريت "أسرانا يف الضمير" عام 1999 - وزارة اإلعالم

● مخرج  أوبريت "فوق السحاب" عام 1999.

التنمية الوطنية
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 ● مخرج  افتتاح بطولة العالم لأللعاب املائية العاشرة  عام 1999.

● مخـــرج  أوبريـــت "صـــوت الســـالم" عـــام 2000 - مســـرح الدســـمة - الـــذي ُقـــدم حتـــت رعايـــة الشـــيخ ســـالم صبـــاح الســـالم الصبـــاح  وبحضـــور أمـــن عـــام 
جامعـــة الـــدول العربيـــة ورئيـــس مجلـــس الشـــعب املصـــري ورئيـــس مجلـــس األمـــة الكويتـــي ومجموعـــة كبيـــرة مـــن ضيـــوف الكويـــت وأعضـــاء الســـلك الديبلوماســـي.

غناء: محمد عبده - أحالم - ذكرى - وديع الصايف - أصالة - أحمد اجلميري - وغيرهم من جنوم الدول العربية.

● أوبريت "رواية وطن" - اإلشراف العام على اوبريت "رواية وطن"  الذي أقيم يف  بيت القرين عام  2٠16.

● "عيالنا أملنا" - اإلشراف العام على احلملة اإلعالمية للمشروع الوطني »عيالنا أملنا« مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والرياضة.

● اإلشراف العام على "رواية عشق وطن".

● "مســـجد الصـــادق- إعـــداد وإخـــراج الفيلـــم الوثائقـــي »مســـجد الصـــادق« يف حفـــل إعـــادة افتتاحـــه برعايـــة وحضـــور صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد 
حفظـــه اهلل ورعـــاه بعـــد تعرضـــه لالعتـــداء اآلثـــم، وكان ذلـــك.

● أوبريت "بصمة وطن" - اإلشراف العام على اوبريت "بصمة وطن" الذي أقيم يف  حديقة الشهيد فبراير 2٠16.
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يقـــول املثـــل العربـــي: أعـــن أخـــاك ولـــو بالصـــوت.. حفـــر هـــذا املثـــل يف عقـــل ووجـــدان 
ـــى  ـــرق يف فوض ـــم يغ ـــد العال ـــه فوج ـــر حول ـــًا.. نظ ـــرًا عميق ـــلم أث ـــز املس ـــان عبدالعزي الفن
التشـــرذم والظلـــم وعـــدم اإلنصـــاف، فصـــوب اهتمامـــه نحـــو العمـــل التطوعـــي واإلنســـاني 
ـــارت  ـــن ج ـــظ الذي ـــيئي احل ـــوب س ـــرح يف قل ـــزرع الف ـــو أن ي ـــتطيع.. كان يرج ـــا يس ـــدر م بق
عليهـــم ظـــروف احليـــاة... رأى العيـــش بـــال فـــرح، كقنديـــل بـــال زيـــت، وآمـــن أن نـــارًا خفيفـــة 
ـــيرته  ـــزت س ـــذا متي ـــة.. ل ـــوز واحلاج ـــن الع ـــة م ـــراين يابس ـــدفء يف ش ـــث ال ـــا أن تبع ميكنه
ـــة يف  ـــانية والتطوعي ـــال اإلنس ـــتهدف األعم ـــة تس ـــدة ومتنوع ـــاهمات عدي ـــة مبس الذاتي

شـــتى دول العالـــم، وخاصـــة مـــا يتصـــل باجلانـــب التعليمـــي والصحـــي ورعايـــة املســـنن:

األعمال التطوعية
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نائب رئيس مجلس األمناء ملركز الكويت لتطوير العمل اإلنساني )مسار(
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األنشطة اإلنسانية والتطوعية

● زياراتـــه املتكـــررة إلـــى مخيمـــات الالجئـــن الســـورين يف األردن ولبنـــان وتركيـــا، لتخفيـــف   
معاناتهـــم مـــن اجلـــوع والفقـــر عـــن طريـــق توزيـــع مـــواد غذائيـــة وطبيـــة واملســـاهمة يف دعـــم جميـــع 

املراحـــل الدراســـية يف مخيمـــات الالجئـــن يف األردن ولبنـــان وتركيـــا.

● معايشـــة الالجئـــن لنقـــل معاناتهـــم إلـــى وســـائل اإلعـــالم    
. ملختلفـــة ا

● املســـاهمة يف اســـتئجار دور كامـــل يف  مستشـــفى اجلزيـــرة     
األردن. يف  الســـورين  املدنيـــن   اجلرحـــى  لعـــالج 

● افتتاح قسم ألمراض الكلى والغسيل الكلوي .  

ملســـاعدة  الصناعيـــة  األطـــراف  لتركيـــب  قســـم  افتتـــاح   ●   
أطرافهـــم. فقـــدوا  ممـــن  الســـورين  املصابـــن 

● املســـاهمة يف تطويـــر اجلامعـــة العربيـــة املفتوحـــة عـــن   
ــورين الالجئـــن . ــاعدة الطـــالب السـ طريـــق اإلنترنـــت ملسـ
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● املســـاهمة يف دعـــم جميـــع املراحـــل الدراســـية يف املخيمـــات علـــى احلـــدود التركيـــة الســـورية مـــن 
خـــالل دعـــم املشـــاريع اإلنســـانية ملؤسســـة "التعليـــم فـــوق اجلميـــع".

● زيـــارة الالجئـــن الســـورين علـــى احلـــدود التركيـــة لدعمهـــم معنويـــا مـــع الالعـــب العاملـــي    
عمـــر كانوتيـــه.

● املســـاهمة يف جمـــع تبرعـــات  مـــا يقـــارب مليـــون دوالر للمحتاجـــن مـــن الشـــعب الســـوري عبـــر 
حملـــة إعالميـــة.

املأســـاة  عـــرض  أهدافـــه  مـــن  والـــذي  األول  الدولـــي  »علـــم«  مؤمتـــر  مشـــروع  املشـــاركة يف   ●  
التعليميـــة ومخاطرهـــا العميقـــة علـــى املجتمـــع الســـوري واإلقليمـــي، ودعـــم مشـــاريع مـــن هيئـــة 

»علـــم« لوجســـتيا وإعالميـــا وإيصـــال صـــوت األطفـــال الســـورين للعالـــم.    

● رعاية كبار السن.  
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● اإلشـــراف علـــى جـــودة التعليـــم مبدرســـة األخـــالء. روضـــة وتعليـــم أساســـي يف األردن لتعليـــم 
الطلبـــة الســـورين.

 ● زيـــارة مركـــز الوســـطية ومركـــز صويلـــح لرعايـــة األيتـــام بـــاألردن، بهـــدف دعمهـــم ومســـاعدتهم 
نفســـيا وماديـــا ومعنويـــا.

   ● زيـــارات ميدانيـــة ملخيمـــات الالجئـــن الســـورين يف البقـــاع بلبنـــان واالطـــالع علـــى أحوالهـــم 
ودعمهـــم.  

● بناء مركز عبدالعزيز املسّلم اإلسالمي يف دار السالم يف تنزانيا.
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● تنظيـــم رحلـــة للفنانـــن بعنـــوان »قافلـــة ســـفراء اخليـــر« إلـــى األردن لتقـــدمي الدعـــم والعون  ملستشـــفى 
املقاصـــد ومركـــز أيتـــام مـــاركا الشـــمالية ومركـــز أيتـــام مخيـــم احملطـــة ومركـــز يـــزن التربـــوي ومخيـــم 

احلمـــرا.  

● املشـــاركة بقوافـــل الرحمـــة ملركـــز البقعـــة لالجئـــن الفلســـطينين يف األردن ووقـــف الرحمـــة اخليـــري 
يف لبنـــان.

● متابعـــــة أحـــــــوال ذوي االحتياجـــــات اخلاصة وتقدمي الهدايا لهم يف املناسبات واألعياد.  

● تأســـيس فريـــق بحثـــي بالتعـــاون مـــع الدكتـــور بشـــير صالـــح الرشـــيدي لتفعيـــل الدرامـــا التلفزيونيـــة   
كأداة لنشـــر الوعـــي والتصـــدي ملـــرض الســـرطان نفســـيا.
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اخلـــارج،  يف  الطلبـــة  مشـــاريع  دعـــم   ●   
ومنهـــا التطـــوع يف جتســـيد فيلـــم لطلبـــة 

نيويـــورك. أكادمييـــة  يف  الكويـــت 

● زيـــارة ودعـــم نـــزالء مستشـــفى ســـرطان    
الكويـــت. يف  األطفـــال 
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55 الشهادات والدروع التي حصل عليها
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وأخيـــرًا، هـــذه مســـيرة فنـــان وهـــب نفســـه ومواهبـــه وقدراتـــه إلســـعاد النـــاس، والســـعي يف نشـــر 
مـــكارم األخـــالق، ولـــم يكتـــف مبـــا يقـــدر عليـــه بـــل تعـــدى ذلـــك  إلـــى حتفيـــز الهمـــم وإيقـــاظ رعشـــة 
ـــر  ـــس أكث ـــن باألم ـــم يك ـــى اآلن ل ـــلم حت ـــز املس ـــه عبدالعزي ـــا حقق ـــه.. م ـــه ومحبي ـــوب متابعي ـــان يف قل اإلمي
مـــن مجـــرد حلـــم، احللـــم حليـــاة أفضـــل يخططهـــا األذكيـــاء، وينفذهـــا اجلريئـــون، ويعـــم خيرهـــا علـــى 
ـــو  ـــا ه ـــه.. وه ـــق أحالم ـــه لتحقي ـــت أدوات ـــة كان ـــة واإلبداعي ـــلم الفني ـــز املس ـــارات عبدالعزي ـــر.. مه كل البش
ـــه سلســـلة مـــن التجـــارب التـــي تصقـــل  ـــم نهايـــة.. إن ـــم والتعل ـــه ليـــس للعل اليـــوم، كمـــا بـــدأ، مـــازال يؤمـــن أن
الفنـــان وتؤهلـــه للمضـــي يف طريـــق يـــزرع علـــى جانبيـــه    شـــارات التفـــاؤل واحملبـــة واألهـــم التشـــاركية 

التـــي جتعلنـــا جديريـــن بحيـــاة أفضـــل..

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلير،،،

● نبذة عن أعمال الفنان عبدالعزيز عبداهلل املسّلْم
الكويت - أكتوبر 2٠1٧

الخاتمة
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