مجدي عبدالعزيز
أخبار اليوم

في زمن �شعارات ال�شمود والت�شدي
كانت ااأقوال تكفي لح�شد تاأييد مرتزقة
دك��اك �ي��ن ال �� �ش �ع��ارات ،وط�ي�ل��ة ع �ق��ود من
ااحتال ااإ�شرائيلي لم تملك ااأنظمة التي
تبنت �شعارات المقاومة �شوى الثرثرة،
وا�شطف خلفها المقاومون على الورق.

صاح لبن
التحرير

اأ�شبحنا �شعبا عاطفيا ،تحركه تلك الكلمات
التي تدغدغ الم�شاعر ،وه��و الم�شار الذي
ي�شير عليه حكامنا ،فبات معيار الحكم على
ال�شيا�شة ،باأن القائد «طيب وبيحب البلد»،
لكن الغريب اأن عبارات الحب لم ت�شل اإلى
ال�شباب الموجود داخل ال�شجون.

نجوم الخليج احتفوا بالفيلم

ن�شرت الفنانة اللبنانية دوللي �شاهين
راأيها عبر ح�شابها ال�شخ�شي وقالت:
اعتذار أاح ��ام م�س مقبول ..ال�ش ��عب
اللبنان ��ي لي�س مك�ش ��ر ع�ش ��ا ..فهذه
اولى الت ��ي تهين فيها
لي�ش ��ت المرة ا أ
لبنان و�شعبه ،واختتمت تعليقها قائلة:
«لبنان خط أاحمر».

Twitter

ر�شالة فاطمة حبيب محمد خطاب
العلمية تعيد اإ ط ��اق اأ ج��را ���س الخطر
اإن�ق��اذ ال��درام��ا الم�شرية ،ا�شتعادة
مكانتها المفقودة في الدراما التركية
ب�شلوكيات غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا،
وهو ما يوؤثر في هويتنا العربية.

خالد السليمان
عكاظ
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«ضحى في أبو ظبي» بدور العرض
منتصف الجاري

وسام الصحافة للقناعي في
مهرجان الكونغرس الخليجي

● و�شام ال�شحافة للقناعي

اأقي��م العر���ص الخا���ص للفيلم
ا إل مارات��ي الكومي��دي «�ض��حى
ف��ي اأبوظب��ي» ،ف��ي ق�ض��ر الإمارات
بالعا�ضمة اأبوظبي ،على اأن يعر�ص
الفيلم ب��دور العر���ص ف��ي الإمارات
بداية م��ن  14الجاري�« ،ض��حى في
أابوظب��ي» من إانت��اج �ض��ركة « إاك�ص
موفيز» ،ويقوم ببطولته ،اإلى جانب
الفن��ان الم�ض��ري ح�ض��ن ح�ض��ني،
والفنان ال�ضاب اأحمد �ضالح ،كل من
أاحمد ا ألن�ض��اري ،وم��واري عبداه،
وعبداه الجفالي ،وم��اك الخالدي،
و�ضعيد �ضالم ،وعبداه بوهاجو�ص،
وعبداه بوزيد ،وبدر حكمي ،ومحمد
الفردان ،و�ض��لطان ال�ضيف ،وعي�ضى
بن عرب ،وغيرهم.
و�ض��بق عر���ص الفيل��م حف��ل
ا�ض��تقبال و�ض��جادة حمراء �ض��هدت
ح�ض��و ر ًا كثيف�� ًا م��ن ا لفنا ني��ن
وا إلعاميي��ن والمثقفين ،م��ن بينهم
الأمين العام لاتحاد الع��ام لاأدباء
والكت��اب الع��رب ،حبيب ال�ض��ايغ،
ود.ح�ض��ة لوتاه ،والفنان��ون طارق
العلي و�ض��يماء و�ض��ذا �ض��بت وعلي
الخوار ومريم ح�ضين وعبدالح�ضين
عبدالر�ضا و�ض��لطان النيادي ،وعلي
الجابري مدير �ض��ندوق �ض��ند لدعم
ا ألفام ،كما ح�ض��ر الفنانون �ض��عيد
بومان��ع ومو�ض��ى البق�ض��ي وجمال

الرده��ان م��ن الكوي��ت ،و�ض��عود
الدرمكي من عمان ،ومحمد الطويان
م��ن ال�ض��عودية ،والفنان ال�ض��وري
�ض��امر الم�ض��ري ،كم��ا ا�ض��تقبلت
ال�ض��جادة الحمراء لعب��ي المنتخب
الإمارات��ي لك��رة الق��دم «عم��وري»
ومحمد عبدالرحم��ن وعلي مبخوت
و�ض��لطان برغ�ص ويو�ض��ف البيرق،
ولع��ب المنتخ��ب ال�ض��ابق يا�ض��ر

�ضالم ،وغيرهم من الريا�ضيين الذين
حر�ض��وا على الح�ضور ،كما �ضاركوا
ف��ي حملة دع��م الفيلم قب��ل العر�ص
عبر و�ض��ائل التوا�ض��ل الجتماعي،
وع��دد م��ن الإعاميي��ن ف��ي مختلف
المجالت ،منهم الإعامي الريا�ض��ي
فار�ص عو�ص ،الذي ظهر �ضيف �ضرف
في اأحد م�ضاهد الفيلم.
كما حر�ص على ح�ض��ور عر�ص

الفيلم ال�ض��يخ عبداه ب��ن محمد بن
خالد اآل نهيان ،وتب��ادل النقا�ص مع
اأبط��ال الفيل��م ،و�ض��يوف العر���ص
م��ن الفناني��ن والنج��وم ،ح��ول
�ض��ناعة الأفام ومحاولت ال�ضباب
ف��ي الإم��ارات والخلي��ج لدف��ع هذه
ال�ضناعة.
وك�ضف مخرج الفيلم ،راكان ،اأن
فريق عم��ل الفيلم ين��وي تقديم فيلم
جديد بعنوان «�ض��حى ف��ي الخدمة
الوطني��ة» ،معرب�� ًا ع��ن �ض��عادته
بالح�ضور الغفير في حفل الفتتاح،
و أامل��ه أان يحظى الفيلم عند عر�ض��ه
تجاري ًا بر�ضا و إاقبال الجمهور.
و أا�ض��اف راكان« :علينا جميع ًا
أان نعمل ل��رد جميل هذا الوطن الذي
أاعطانا الكثير ،و أان نقدم عم ًا إايجابياً،
كل في مجال��ه ،ونحن بدورنا نهدف
ألن يكون «�ضحى في أابوظبي» ،بداية
مهمة ألن يح�ضل الفيلم ا إلماراتي على
م�ض��احة معقولة من الوجود ب�ضوق
ال�ض��ينما في ا إلم��ارات ،ال��ذي يمثل
م�ضاحة حقيقية لا�ضتثمار ،إاذ ي�ضل
حجمه اإلى ن�ضف مليار درهم �ضنوياً،
وتبلغ اأعداد ال�ضا�ضات في الدولة اأكثر
من � 300ضا�ضة موزعة على كل دور
العر�ص».

إقبال كبير على المشاركة في الدورة اأولى

الجامعة اأميركية :إغاق باب الترشح
لـ «جائزة الملتقى» للقصة القصيرة العربية
اأعلنت الجامعة الأميركية في الكويت
 ،AUKاإغ��اق ب��اب التر�ض��ح للدورة
الأولى  2015/2014ل� «جائزة الملتقى»
للق�ضة الق�ض��يرة العربية ،وذلك اعتبارا
من تاري��خ  31مار�ص الما�ض��ي .وكانت
الجائزة قد انطلقت في �ضهر دي�ضمبر من
العام الما�ض��ي بال�ض��راكة بين الملتقى
الثقافي ،الذي اأ�ض�ضه ويديره الأديب طالب
الرفاعي ،والجامعة الأميركية في الكويت.
وف��ي ت�ض��ريح �ض��حافي ،أا ع��رب
رئي���ص الجامعة الأميركية ف��ي الكويت،
د.نزار حمزة ،عن �ضعادته بحجم الإقبال
على الجائزة في دورته��ا الأولى ،وقال:
إان ا إلقبال الكبي��ر كان باعث ًا ل�ض��عادتنا
واعتزازن��ا ،نظ��را للدلل��ة المهم��ة التي
يحمله��ا باحت��ال الجائ��زة الكويتي��ة
الجديدة مكانتها و�ض��ط م�ض��هد الجوائز
العربية .كما اأن الإقبال يعد دلي ًا وا�ضح ًا
على حيوية الم�ضهد الق�ض�ضي ا إلبداعي
العربي ،وح�ض��وره على اأجندة ال�ض��رد
الأدبي ،بما يتطلب تغذيته بجائزة جادة.
وبي��ن د.حم��زة« :اإن الإقب��ال عل��ى

الجائ��زة ا�ض��ترعى انتباهن��ا لتعط���ص
الكاتب العربي لجائ��زة تكافئ وتعترف
باأهمية عمله الإبداعي ،اإ�ضافة اإلى الثقة
الكبي��رة الت��ي حظي��ت بها الجائ��زة في
دورتها ا ألولى لدى كل من الكاتب والنا�ضر
العرب��ي ،ما ي�ض��كل م�ض��وؤولية واعتزازا
كبيرين لنا».

بدوره��ا ،اأو�ض��حت نائ��ب رئي���ص
الجامعة الأميركية ،مق��رر الجائزة ،اأمل
البنعل��ي ،اأنه قد ت��م فتح باب التر�ض��ح
للجائ��زة ابت��داء م��ن  1يناير الما�ض��ي،
ولمدة ثاثة اأ�ضهر ،انتهت في  31مار�ص
الما�ض��ي ،ووف��ق ا�ض��تراطات الجائزة،
وعم�� ًا ب��روح الع�ض��ر ،ف��اإ ن ا لأ عم��ال

المر�ضحة و�ضلت اإلى الجامعة عن طريق
المر�ضح
موقعها الإلكتروني ،حيث يقوم ُ
بتعبئ��ة ا�ض��تمارة التر�ض��ح و اإ ر�ض��ال
مجموعته الق�ض�ض��ية بنظام ال� «بي دي
إاف» ،حي��ث إان الجائ��زة ل ت�ض��تقبل أاي
مجاميع ورقية.
واأف��ادت البنعلي باأن الع��دد الكلي
لاأعم��ال المتر�ض��حة لجائ��زة الملتقى،
و�ض��ل اإل��ى  189مجموع��ة ق�ض�ض��ية،
نُ�ض��رت خال الفت��رة م��ن 2015/1/1
حت��ى ُ ،2016/3/31مبين��ة اأن��ه« :اإذا
كانت معطي��ات العدد تدل على �ض��يء،
البعد الذي بداأت بتحقيقه
فاإنها ت�ضير اإلى ُ
الجائ��زة على م�ض��توى �ض��احة الق�ض��ة
الق�ض��يرة العربية ،متمثا ب إاقبال ك ّتاب
الق�ضة على جائزة يتو�ضمون فيها الجدية
والتميز .وه��ي اإذ تق��در اإبداعه��م ،فاإنها
ّ
تقدمه لجمهور القراء على امتداد الوطن
العربي والعال��م ،وتنتقل ب��ه لحق ًا إالى
نا�ضر وقارئ اآخر ،عبر ترجمة المجموعة
الفائزة اإلى اللغة الإنجليزية وربما لغات
اأخرى».

عدسة
ت�شوير �شعيد الخالدي

«الحياة» تجدد
عقدها مع راغدة
شلهوب

ح�ض��دت الكويت جوائز عدة ف��ي مهرج��ان الكونغر�ص الخليجي
لاإعام الريا�ضي ،الذي عقد في العا�ض��مة العمانية م�ضقط يومي 30
و 31مار�ص الما�ضي ،برعاية وزير ال�ضوؤون الريا�ضية في عمان ،ال�ضيخ
�ضعد بن محمد المر�ضوف ال�ضعدي ،في الحتفالية التي �ضهدت ح�ضورا
اإعاميا خليجيا مكثفا.
وقال رئي�ص التحاد الخليجي لاإعام الريا�ضي� ،ضالم الحب�ضي،
اإن الفعاليات اأثمرت عن تو�ضيات عدة من �ضاأنها اأن تعزز روابط الإعام
الخليجي وتجعله في موقع مميز في المجالت ا إلعامية.
ومن��ح الكونغر���ص الزمي��ل في�ض��ل القناع��ي اأمي��ن �ض��ر جمعية
ال�ض��حافيين والرئي�ص الفخري لاتحاد الآ�ض��يوي الريا�ض��ي «و�ضام
ال�ضحافة» ،تقديرا لجهوده على مدى �ضنوات طويلة في خدمة ال�ضحافة
الخليجية وا آل�ضيوية والعالمية.
وقال القناعي اإنه �ض��عيد بهذا التكريم وي�ضعر بالر�ضا عما قدمه
طوال خدمته في ال�ضحافة ،واأ�ض��اد بح�ضن التنظيم من جانب التحاد
الخليجي لاإعام الريا�ضي برئا�ضة الزميل �ضالم الحب�ضي والفعاليات
الم�ضاحبة في المهرجان ووجود نخبة من ا إلعاميين الخليجيين الذين
�ضاهموا م�ضاهمة فاعلة في ما و�ضلت اإليه و�ضائل الإعام الخليجي من
تطور جعلها في المقدمة.

تصميم جديد لمعهدي
الموسيقي والفنون المسرحية
اتفق��ت الإعامي��ة اللبنانية
راغ��دة �ض��لهوب م��ع اإدارة قناة
الحياة على تقديم مو�ض��م جديد
م��ن برنام��ج « � 100ض��وؤ ال»،
الذي تقدم��ه على �ضا�ض��تها منذ
نهاية العام الما�ضي ،بعد �ضهر
رم�ض��ان .وجددت الحياة العقد
مع �ض��لهوب بعد النجاح الكبير
الذي حققه برنامجها خال الفترة
الما�ضية ،حيث اإنه ت�ض ّدر ن�ضب
الم�ضاهدة في المحطة الم�ضرية
خال اأيام عر�ضه ،وخ�ضو�ضا مع
الت�ضريحات المثيرة للجدل التي
انتزعتها �ضلهوب من �ضيوفها في
م��ا يتعلق بحياتهم ال�ضخ�ض��ية
وعاقاتهم بالمحيطين بهم.
تمر
التي
ورغم الأزمة المالية
ّ
بها «القناة» ،فاإنها كانت حري�ضة
على �ضداد التزامات النجوم الذين
ظهروا في البرنامج ،ول�ضيما في
ظل اإقبال المعلنين على و�ض��ع
اإعاناته��م بالبرنام��ج وتغطية
نفقات اإنتاجه.

في مثل هذا اليوم
 - 1949رئي�ص دائرة المعارف
ال�ض��يخ عب��داه الجابر ال�ض��باح
يفتتح مبنى معهد الكويت الديني
بالقرب م��ن �ض��وق الذهب �ض��رق
�ضارع عبداه ال�ضالم.
 - 1951اأمير الباد ال�ض��يخ
عب��داه ال�ض��الم ال�ض��باح ي�ض��در
اأمرا اأميريا بتطبيق اأحكام �ضرعية
خا�ض��ة با ألوقاف عالجت �ض ؤوون
الوقف من خال مواد م�ضتنبطة من
مذاهب الأئم��ة الأربعة مع الإحالة
اإلى القواعد ال�ض��رعية المقررة في
المذه��ب المالكي في أام��ور الوقف
التي ل��م يرد ف��ي �ض��اأنها ن�ص في
الأمر الأميري.
 - 1953الملك في�ضل الثاني
ملك العراق يزور الكويت ألول مرة
يرافق��ه الأمي��ر عبدالإل��ه الو�ض��ي
على العر�ص ووزي��ر الدفاع نوري
ال�ضعيد ،تلبية لدعوة من اأمير الباد
ال�ضيخ عبداه ال�ضالم ال�ضباح.
 - 1972أامير الباد ال�ض��يخ
�ض��باح ال�ض��الم ال�ض��باح ي�ض��در
مر�ض��وما بقان��ون رقم  15ل�ض��نة
 1972في �ض��اأن بلدي��ة الكويت.
تق�ض��ي المادة ا ألولى من القانون
باأن تن�ض��اأ بلدي��ة للكوي��ت تكون
ذات �ضخ�ضية معنوية عامة تلحق
بمجل���ص ال��وزراء ويك��ون مقره��ا
مدينة الكويت.
 - 1976وزي��ر الداخلي��ة
ووزير الدفاع ال�ضيخ �ضعد العبداه
ال�ضالم ال�ضباح ي�ضدر قرارا وزاريا
بت أا�ضي�ص اتحاد ال�ضرطة الريا�ضي.
 - 1988اختطف��ت مجموعة
م��ن الإرهابيين الطائ��رة الكويتية
(الجابري��ة) م��ن ط��راز جامب��و
(بوين��غ  .)747نف��ذت عملي��ة
الختطاف بعد نحو خم�ص �ضاعات
من اإقاع الطائرة ف��ي طريقها اإلى
الكويت قادمة من بانكوك.

اأو�ضح تقرير «نيو كويت» عن بدء مرحلة الت�ضميم لكل من معهد
المو�ض��يقى ومعهد الفنون الم�ض��رحية ،بما في ذلك جمي��ع المباني
مبان و�ضردابين على كامل
التابعة لهما ،اأن الحرم �ضيتكون من ثمانية ٍ
م�ضطح ا ألر�ص ،لت�ضل الم�ض��احة الكلية للم�ضروع إالى  246أالف متر
مربع ،مبينا اأن الم�ضروع �ضوف يقع في منطقة م�ضرف.
ويعتبر الت�ضميم الجديد للمبنيين حلما ُمرتقبا �ضوف يتم تحقيقه
بف�ضل ت�ضافر جهود الدولة ،وذلك بهدف التطور والنهو�ص بالحركة
الفنية والثقافية ف��ي الكويت ،فالمعه��د العالي للفنون الم�ض��رحية
هو موؤ�ض�ض��ة اأكاديمية ثقافية ،فنية ،واإبداعيةُ ،تعنى بفنون الإبداع
والثقافة.
جدير بالذكر اأن معهد الفنون الم�ضرحية ي�ضم عديدا من الأق�ضام
من �ضمنها ق�ضم التمثيل ،ا إلخراج الم�ضرحي ،ق�ضم النقد وا ألدب ،وق�ضم
الديكور ،ف�ض ًا عن ق�ضم التلفزيون .وي�ضم معهد الفنون المو�ضيقية
بدوره عديدا م��ن الأق�ض��ام ،منها ق�ض��م العل��وم المو�ض��يقية ،الآلت
المو�ضيقية ،فنون اأداء ال�ضوت ،مو�ضيقى الكمبيوتر ،الدورات ال�ضاملة،
مو�ضيقى الطفل ،وق�ضم ذوي الحتياجات الخا�ضة.

مواقع التواصل ااجتماعي تصيب
مستخدميها باإحباط

اأكدت درا�ضة اأميركية ارتباط الإدمان على مواقع التوا�ضل بزيادة
ن�ضب الإحباط ،م�ضيرة اإلى اأن ق�ضاء الفرد كثيرا من الوقت على مواقع
التوا�ضل يزيد ا إلحباط.
ووثقت الدرا�ض��ة ا�ض��تخدام الم�ض��اركين لأح��د ع�ض��ر تطبيق ًا من
«في�ضبوك»« ،يوتيوب»« ،فاين»« ،تمبلر» ،وغيرها من المواقع المنت�ضرة
بين فئة ال�ضباب.
وخل�ضت إالى أان معدل ا�ض��تخدام هذه المواقع يفوق ال�ضاعة في
اليوم الواحد ،وزادت هذه المدة على  40دقيقة في درا�ضات �ضابقة.

 فوزية جا�ضم محمد اأبو البنات ،زوجة /محمد عي�ضىاآل ر�ض��يد 75( ،عاماً)� ،ض��يعت ،الرجال� :ضرق ،الح�ضينية
الجديدة ،الن�ضاء :القاد�ضية ،ق 3م تقاطع  35و ،36م ،8ت:
.66646363 – 66062997
 فاطمة ح�ضين محمود د�ضتي ،اأرملة /علي محمد علي،( 80عاماً)� ،ض��يعت ،الرجال :الرميثية ،ح�ض��ينية العترة،
الن�ضاء :م�ضرف ،ق� ،5ص ،55طريق  ،7م ،6ت.99230992 :
 محمد حمد عبداه المطيع 79( ،عاماً)� ،ضيع ،الرجال:ال�ضام ،ق� ،6ص ،610م ،3الن�ضاء :ال�ضهداء ،ق� ،3ص،311
م ،84ت.66400888 – 51177577 :

