كلمة العدد

ثرثرة فوق الدانوب

ليس بمقدور مطبوعة عربية تصدر من أوروبا أن تمضي ال مبالية أمام ما يعصف
بالعالم العربي من كوارث و محن ليس من باب التأسي و األلم بل من باب ثقافي إنساني
تبرز من خالله عالئم تراجيديا إنسانية قل نظيرها  ،و إحساس يحكمه الجيوبوليتيك
من مخاطر كوامن هذه الكوارث على الجغرافية األوروبية التي تحتضن الماليين
من العرب المطرودين من أوطانهم قسرا ً سواء لدوافع سياسية أو إقتصادية وصوال
ً إلى أجواء الفتنة الكبرى الراهنة التي تسري كالهشيم .
بيد أن اإلحاطة بتلك الكوارث بات أمرا ً عصي التحقق ,فكل الصراعات في
العالم تنتهي مع ازدياد الضحايا و تقادم السنين ,إال في العالم العربي إذ ترى أنه كلما
تقدمت سنوات األزمة كلما ارتفعت شهية القتل و الدم و كلما انقشعت لبوس أيدلوجية
أو سياسية تفتقت طرائق مستوحاة من تاريخ مضى لتشكل إطارا ً تعبويا ً يخاطب
الغرائز و يسري لدى السواد األعظم من الناس التي لم يسعفها القدر بتحصيل ثقافي
و علمي منشأه سواد األمية و مناهج التربية و التعليم التي غفت أنظمة سياسية
عن مخاطرها ,بل اعتبرتها لحقب مديدة ذات جدوى في ديمومتها و تشريع منظومة
الفساد فيها .
ولعل هذا الواقع الباعث على اإلبتئاس لكل ذي بصيرة يحكم تركيز هذه
المطبوعة على كل ما يبعث على التفاؤل بالمستقبل و ركن كل ما هو زبد و عبث
و تهافت .
إن حلول الذكرى الخمسين للعالقات الدبلوماسية بين المجر و الكويت و
األردن مثال ً يشكل ضربا ً من هذا التفاؤل لما تحمله الذكرى من قيم التعاون و
التفاعل بين الشعوب و شعورا ً أن العالقات اإلنسانية و الدولية باتت مفتقدة لهذه
و األخالقي إظهار تجلياتها و الدعوة لها,
الروح التي يقضي الواجب الثقافي
و الكوارث في أقطار عربية يحمل
على الرغم من أن السياق الظاهر لألزمات
في طياته نفياً لروح التعاون ,بل تشكل تحدياً لكل جهد صادق و هادف إلى إغناء قيم
الحوار بين الشعوب و التعاون الدولي بحيث أصبحت الجماعات المتجانسة بحاجة
إلى حوار و سالم داخلي فيما بينها قبل توسل اآلخر و التناغم مع القواسم المشتركة,
بحيث طفق نزالء السجون و الصعاليك وتجار الدماء الى تسيد اهتمامات االعالم,
وبات من رهن حياتة للحوار والتعاون و الثقافة اسير عولمة بغيضة المكان فيها
لحاملي الوية السالم والرصانة والحب االنساني.
قضايا عدة يمكن أن تفرد لها مطبوعة عربية فصلية صفحات للتنوير و النقاش
و التنبيه إلى مخاطر الفساد على الجماعات و الدول  ،بيد أن المرء يكتفي أن يرفع
عقيرته من شاطئ الدانوب منبها ً ,متكئا ً على تجارب أكثر من عقد منذ صدور هذه
المطبوعة التي يشيح البعض عنها ألنها ظلت أمينة للدعوة إلى قيم السالم و التعاون
و التناغم الحضاري بين الشعوب ,ففي األمثال الدارجة أن اليوم الجميل هو الذي لم
يأت بعد  .و ليتنا نصل إلى فرصة نحلم بها بهذا اليوم ؟!
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الكويت – المجر
بدء احتفالية الذكرى الخمسين للعالقات الدبلوماسية
قام معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الكويتي بزياره الى المجر التي
وصلها يوم  12يونيو  2014في زيارة رسمية استغرقت يومين .

وقد بدأت االحتفالية بالذكرى الخمسين للعالقات الدبلوماسية بين البلدين في مقر السفير الكويتي الذي اقام حفل استقبال واسع حضره معالي
وزير خارجية المجر والسفراء العرب وتم عرض فلم يجسد التطور في الكويت و ادت فرقة فنية مجرية لوحات تراثية راقصة.
ذكر السيد تيبور نفراتشيتش وزير الخارجية المجري في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزيري خارجية البلدين أن مثل هذه اللقاءات من فترة
لفترة مهمة من اجل اعطاء دفعة جديدة لهذه العالقات.
واستقبلة كبار المسئولين في المجر الوفد الكويتي وفي مقدمتهم معالي رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء المجري.
أشاد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمستوى العالقات بين الكويت وهنغاريا على
كافة المستويات مؤكدا أنها تقوم على أسس
صداقة متينة وعريقة.
وقال الشيخ صباح الخالد في تصريح عقب
مراسيم التوقيع على ثالثة مذكرات تفاهم في
مجاالت الصحة والمياه والزراعة بحضور
وزير الخارجية والتجارة الهنغاري الدكتور
تيبور نفراتيتش إن "هناك المزيد من الفرص
إلبرام اتفاقيات مشتركة تشمل مختلف مجاالت
التعاون السيما االقتصادية واالستثمارية بين
البلدين لالستفادة المتبادلة من خبرات البلدين".
وأشار إلى أنه أجرى اليوم عدة لقاءات مثمرة
مع مسؤولين في هنغاريا بينها مباحثات رسمية
مع نفراتيس تناولت مختلف أوجه العالقات
الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها الى جانب
عدد من الموضوعات محل االهتمام المشترك
السيما الوضع في الشرق األوسط والعالم.
كما استذكر الشيخ صباح الخالد موقف
هنغاريا المبدئي والمشرف خالل فترة الغزو
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العراقي للكويت ومشاركتها الفعالة في عملية التحرير وإطفاء آبار النفط.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تهانيه للدكتور نفراتيتش بمناسبة تعيينه
وزيرا للخارجية قائال "أتشرف بان أكون أول وزير خارجية يستقبله بعد
توليه المنصب الجديد وأنقل تمنيات الحكومة الكويتية والشعب الكويتي
للحكومة الهنغارية والشعب الهنغاري الصديق دوام التقدم واالزدهار
وللعالقات الثنائية مزيدا من التطور والتعاون ".ووجه الشيخ صباح
الخالد الدعوة لنظيره الهنغاري لزيارة الكويت الذي بدوره قبل الدعوة
على أن يتم تحديد موعدها مستقبال فيما تم تبادل الهدايا التذكارية بعد ذلك.
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خمسون عاما ً من التعاون و الصداقة
الكويت في عيون مجرية عربية :مدينة اإلنصهار و األمل
حضور سياسي و منارات ثقافية و علمية
ال يستطيع زائر دولة الكويت أن يرقب حركية المجتمع الذي حل
فيه دون العودة إلى التاريخ للوقوف على ذاك السر القابع في مواكبة
اسم الكويت لمعاني جمة في العالقات الدولية قوامها التعاون و
التعاضد و نشدان السالم .
ثالث مؤسسات إعالمية مجرية منها الدانوب األزرق حلت في
الكويت بدعوة من وزارة اإلعالم الكويتية و بترتيب من السفارة
الكويتية في بودابست بشخص السفير الدكتور حمد بو رحمة  .و
ذلك في سياق اإلحتفالية المجرية الكويتية الممتدة على مدار 2014
في الذكرى الخمسين إلقامة العالقات الدبلوماسية بين البلدين .
يتذكر أبناء الجالية العربية في هنغاريا و خاصة من عاشو حقبة
السبعينيات و الثمانينات من القرن الماضي  ،تجليات العالقات
العربية الهنغارية  ،حيث كانت هنغاريا حينها متموصعة ضمن إطار
المعسكر الشرقي بقيادة اإلتحاد السوفيتي .و بالتالي فإن عالقات
صداقة وشيجة كانت تربط هنغاريا بدول مثل اليمن الجنوبي و
العراق و الجزائر و ليبيا و سورية
و فصائل حركة التحرير العربي و في مقدمتها منظمة التحرير
الفلسطينية ،إضافة إلى العالقات المباشرة مع األحزاب الشيوعية
العربية .
وحدها دولة الكويت كانت الرائدة في إقامة عالقات دبلوماسية مع
هنغاريا و في ذلك الجو الدولي السائد  ،إنطالقا ً من رؤيتها أن
العالقات بين الشعوب أبقى وذات طابع سرمدي بغض النظر عن
طبيعة النظام السياسي طالما هي قائمة على اإلحترام المتبادل و عدم
التدخل في الشؤون الداخلية .
ومن هنا كانت العالقات اإلقتصادية و اإلنسانية بين الكويت و
هنغاريا مميزة .إذ كنت ترى في بودابست مئات الكويتيين القادمين
للسياحة .و كانت الفرق الرياضية الكويتية تزور هنغاريا إلقامة
معسكرات تدريبية  ،و ثمة العديد من مدربي الرياضة الهنغار من
قصد الكويت للعمل .و كانت طائرة الخطوط الجوية الوطنية (
الماليف) تقوم برحلة مباشرة من بودابست إلى الكويت...عالقات
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وصلت إلى مستوى إنساني حيث قرر السفير الهنغاري في الكويت حينها
الراحل فهير فاري غيزا البقاء في الكويت بعد تقاعده و عمل مديرا ً
لمتحف طارق رجب المهتم بالفنون اإلسالمية .
و في الحقبة الراهنة يستطيع المراقب مالحظة تطور العالقات و عودة
الروح إليها مذ إفتتاح السفارة الكويتية في بودابست عام  2007و لقد
شهدت لك الحقبة توقيع إتفاقيات عدة و زيارات رسمية متبادلة توجت
بزيارة الرئيس آدر يانوش إلى الكويت في الثالث من ديسمبر 2013
وتوقيع إتفاقيات عديدة علمية و إقتصادية .
و لعل النظرة اإلجمالية التي يخرج بها من يعاين تجليات المجتمع في
الكويت هي أنه أمام مجتع ثقافي منفتح متعدد األطياف يجمع بين األصالة
و اإلعتداد بالعقيدة إسالمية و التواصل مع الحداثة بحيث تبدو الوسطية و
اإلنفتاح و احترام العقائد و األديان سمة ممتوحة من تراث مديد و ثقافة
عميقة الجذر التاريخي  ،ثقافة منفتحة حالها حال الكويت و هي تنظر إلى
البحر بآفاقه الواسعة .
و الواقع فإن األيام القليلة التي أمضيتها في الكويت كانت حافلة بلقاءات
مع قطاعات عدة أسست لتلك المشاعر و الرؤى عن مضامين الحياة
في الكويت  .و لعل البرنامج الحافل الذي وضعته وزارة اإلعالم لوفدنا
اإلعالمي أتاح لنا اإلطالع على المناحي الثقافية و العلمية و السياسية
و اإلعالمية في الكويت  ،و يقضي اإلنصاف أن يسجل الفضل في ذلك
إلى وكيل وزارة اإلعالم سعادة صالح منصور مبارك المباركي و مدير
إدارة اإلعالم في قطاع اإلعالم الخارجي الدكتور محمد تركي الهاجري
و اآلنسة الفاضلة سارة فاضل الصباح التي بذلت جهدا ً ملموسا ً في
المتابعة و تنفيذ اللقاءات .
لقاءات و زيارات عديدة رتبتها وزارة اإلعالم الكويتية حمل سياقها
اإلعتزاز الكويتي بالصداقة التاريخية مع الشعب المجري فالسفير وليد
علي الخبيري مدير أوروبا في وزارة الخارجية و السفير عبد العزيز
الشارخ المدير العام للمعهد الدبلوماسي أكدا حيوية العالقات الكويتية
المجرية و إن زيارة الشيخ صباح ستعزز إطار التفاهم وان هدف السياسة
الخارجية الكويتية تعزيز الحوار و قيم السالم و إن الكويت سجلت العام
الماضي إنعقاد أربع قمم و إن نظرة الكويت للعالقات مع إيران تقوم على
أن إيران دولة جارة و يمكن إيجاد قواسم مشتركة بين مجلس التعاون و
إيران .
و يؤكد سعادة عبد العزيز الخالدي وكيل وزارة التجارة و الصناعة على
ضرورة توفير قاعدة معلوماتية لما تحفل به هنغاريا من خبرات و خبراء
و يسجل أن حجم العالقات اإلقتصادية الحالية بين البلدين ال ترتقي إلى
مستوى العالقات التاريخية و نتطلع لرؤية معرض للمنتوجات المجرية
و التعريف بفرص اإلستثمار و قانون الضرائب و إلى اللقاءات الدائمة
بين رجال األعمال  .و هي امور أكد مضامينها سعادة محمد جراح العمر
نائب المدير العام لغرفة تجارة و صناعة الكويت .
و يؤكد سعادة السفير فرنس تشالج  Ferenc Csillagعلى هذه القضايا
مشيرا ً إلى وجود خارطة طريق يجري العمل على تطبيقها تم وضع
بواكيرها خالل الزيارة األخيرة لمعالي سيارتو بيتر إلى الكويت و ان
الجهد منصب لتأطير العالقات اإلقتصادية قانونيا ً .
و تحدث عن الجالية المجرية في الكويت التي تضم خبراء و اطباء و
بضع رجال األعمال يتوجهون إلى الكويت للبحث عن فرص إستثمارية .
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تجليات ثقافية وروحية
يلمس زائر الكويت الصروح الثقافية والروحية المعبرة عن نسيج المجتمع
الكويتي المتعلق بفيم الحوار و الوسطية واحترام العقائد فالذي يزور المسجد
الكبير في قلب العاصمة يرى التوق الى جمالية المكان العابق بالقيم الروحية
فالمسجد أفتتح عام 1986م بناء على توجيهات من الشيخ جابر األحمد الصباح.
بدأ العمل في بنائه عام  1979واكتمل عام  1986وبلغت كلفة إنجازه  14مليون
دينار كويتي وساهم في بنائه خمسون مهندسا وأربعمائة وخمسون عامال .صمم
المسجد الدكتور محمد مكية واختار تصميمه على الطراز األندلسي الفاخر
وتبلغ مساحة المسجد  45ألف مترا مربعا ،منها  25ألف مترا مربعا مبنية،
و 20ألف مترا مربعا مكشوفة تشكل حدائق وممرات المسجد الخارجية.
يعد أكبر مسجد في دولة الكويت حيث أنه يصلي في المسجد في ساحات
المسجد في ليلة  27من رمضان حوالي  170,000شخص.
ولعل زيارة معهد الكويت لألبحاث العلمية واللقاء مع الدكتور محمد فهد الراشد
المدير التنفيذي يقف على اهمية هذه المؤسسة البحثية الكويتية التي تهدف
إلى القيام بالبحوث العلمية والدراسات المتصلة بالصناعة في الكويت ودراسة
موارد الثروة الطبيعية ومصادر المياه والطاقة وتحسين طرق االستغالل
الزراعي وتنمية الثروة المائية .كما يشجع المعهد أبناء الكويت على ممارسة
البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ
أنشئ معهد الكويت لألبحاث العلمية في عام  1967من قبل شركة الزيت
العربية المحدودة (اليابان) ،وذلك تنفيذاً اللتزاماتها ضمن اتفاقية التنقيب عن
النفط المبرمة مع حكومة دولة الكويت .وقد شملت أعمال المعهد على ثاللث مجاالت رئيسية وهي البترول ،الزراعة الصحراوية ،وعلم
األحياء المائية.

متاحف متعددة

ال تكتمل الصورة الثقافية عن دولة الكويت دون زيارة المتاحف على اختالف مقتنياتها.
قمنا بزيارة متحف طارق رجب وهو متحف كويتي يقع في منطقة الجابرية تم افتتاحه عام  .1980يضم المتحف مجموعات نادرة من
المصاحف ومخطوطات عربية وفخاريات إسالمية وادوات موسيقية واثاث عربي إسالمي قديم .هذا باإلضافة إلى المجوهرات الذهبية منها
والفضية والمشغوالت المعدنية والمطرزات واالزياء العربية القديمة والسيراميك والمنمنمات والدروع وكلها تعود إلى عصر الحضارة
اإلسالمية ومن ضمن تلك المجموعات النادرة والقيمة .وقد اداره لفترة زمنية المستشرق المجري فاهير فاري كيزا الذي ادار المتحف بعد
تقاعده من عمله كسفير للمجر في الكويت.

بيت ديكسون

مايلفت النظر هو استشعار المهتم وصاحب الرؤى الثقافية بتوثيق التاريخ عبر العمارى فهذا المتحف هو منزل المقيم السياسي البريطاني
في الكويت هارولد ريشتارد ديكسون .يرجع تاريخ إنشاء البيت إلى بدايات القرن التاسع عشر وكان مملوكاً ألحد تجار الكويت قديماً من آل
العصفور ،وفي عام 1929م عيّن الكولونيل ديكسون معتمداً لبريطانيا في الكويت ،وإتخذ من هذا البيت مسكناً له.
يقع البيت على شارع الخليج العربي بالقرب من وزارة الصحة في منطقة شرق ،يتكون المبنى من طابقين يحتوي الطابق السفلي من البيت
على  20غرفة من بينها غرفة تشبه الديوانية المتعارف عليها بين أهل الكويت وهناك أربع غرف للخدم .وهناك ثالثة أبواب رئيسية للبيت
بالطابق السفلي تطل جميعها على شارع الخليج العربي إلى جانب باب رابع على ياسر المبنى ،أما الطابق الثاني فيحتوي على  10غرف.
نسب البيت إلى الكولونيل ديكسون حتى هذا اليوم ،فبعد وفاته ظلت زوجته (أم سعود) مستأجرة هذا البيت حتى عام  .1990وبعد وفاتها ضم
البيت إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب واضحى متحفاً يجسد حقبتة هامة في تاريخ الكويت.

بيت العثمان

زيارة متحف بيت العثمان هي زيارة لتاريخ مضى حافل بالوقائع والعادات والوثائق انه أحد المباني التاريخية التي تجسد تاريخ العمارة في
دولة الكويت .ولقد اهتمت الحكومة الكويتية
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بتخصيص موقع بيت العثمان الستخدامه من قبل فريق الموروث الكويتي لما لدى الفريق من كم كبير من الوثائق التاريخية القيمة  ،وأنه من
األهمية توفير المكان اآلمن لهذه الوثائق للمحافظة على اإلرث الوطني من المقتنيات األثرية وإفساح المجال أمام المواطنين لعرض مقتنياتهم.

المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب
التقينا بالمهندس علي حسين اليوحة األمين العام للمجلس الذي حدثنا عن المجلس و توجهاته على انه مجلس وطني كويتي يهتم بتنمية الشؤون
الثقافية الوطنية ،وأيضاً يعمل على تنمية األمور الفنية وتطويرها وكذلك األمور األدبية في الكويت.
تم إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -و هو أول مؤسسة ثقافية في الكويت -في عام  1973وقد ساهم المجلس في نشر الثقافة
في عن طريق المؤسسات والدولة
ارتبط اسمه بتأسيس عدد من الصروح الثقافية ،مثل جامعة الكويت ،ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ،والهيئة العامة للجنوب والخليج العربي،
وكلية العلوم والتكنولوجيا بالقدس ،والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،والخطة الشاملة للثقافة العربية .ومشروع مكتبة اإلسكندرية
العالمية ،ومعهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية في جامعة فرانكفورت ،ومعهد العالم العربي في باريس.
ولعل المثقفون العرب ينظرون بعين التقدير والوفاء لدور المجلس الثقافي وروائعه من عالم الفكر وترجماته التي اسعفت المثقف العربي
على ارتياد مضامين الثقافة العالمية.
زيارة الكويت تحمل أكثر من فائدة فأنت في بلد يؤمن بتنوع الثقافات فيها كنائس و عائالت
مسيحية كويتية و ثالثين كنسية و جامعاتها تدرس إنجلز و كارل ماركس إلى جانب إبن رشد و الغزالي  .تكوينها كان مؤسسا ً على إنفتاح
ثقافي و حداثي و حياة برلمانية
و إنتخابات و إنصهار في القضايا القومية و اإلنسانية .

رمضان الكريم في المجر
يحل شهر رمضان المبارك فترى الجالية العربية في هنغاريا وقد
أصابها عالئم التصوف والزهد والتجليات الحامله لمعاني األخوة
والتالف ونكران الذات .تتمنى لو أن هذه التجليات تبقى مالزمة لها
وتنتقل الى أصقاع العالم العربي ترقباً ألمل طال انتظاره لوقف
تسونامي الكراهية والفتنة وسفك الدماء .لقاءات عدة جمعت ابناء
الجالية العربية والمسلمة لعل ابرزها حفل االفطار الذي دعا اليه
القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية سعادة حاتم الغامدي
وضم اطياف الجالية العربية و المسلمة والجالية السعودية التي يشكل
معظمها طالب مبتعثين لنهل العلم وتقنياتة.
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تزامنا ً مع الذكرى الخمسين للعالقات المجرية الكويتية
إتفاقية جديدة لتنظيم النقل الجوي
دعا سعادة حمد بو رحمة سفير دولة الكويت في هنغاريا إلى حفل عشاء
عقب التوقيع باألحرف األول بين دولة الكويت و المجر لتنظيم النقل
الجوي بين البلدين إثر محادثات أجراها و فد كويتي برئاسة برئاسة السيد
فواز الفرح مع وفد مجري برئاسة السيد جوال جوري Gyula Győri
رئيس هيئة الطيران المدني .
الدانوب األزرق التقت بسعادة فواز الفرح رئيس هيئة الطيران المدني
في الكويت حيث يتضح من اللقاء معه إطالعه و خبرته في حقل الطيران
الذي كرسها بعد تحصيله العلمي
و ماجستر في حقل الطيران و حضوره المديد في المؤتمرات الدولية و
موقعه كنائب لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية و عضو في
المجلس األعلى للطيران المدني في دولة الكويت .
أشار سعادة فواز الفرح أن اإلتفاقية الجديدة تحل محل اإلتفاقية السابقة
الموقعة عام  1978لتنظيم تبادل حقوق النقل الجوي و التعاون في مجال
الطيران المدني بين البلدين و تعزيز األمن و السالمة على الرحالت
الجوية و تمنح الحق لشركات الطيران الوطنية في البلدين بتشغيل رحالت
الجوية دون أية قيود بأي عدد من الرحالت و بأي طراز من الطائرات
و كذلك تنص على تبادل التسهيالت في النقل الجوي.
أما السيد جوال جوري فقد أشار في حديث مع المجلة إلى أن اإلتفاقية مهمة
و تأتي في إطار األهمية التي توليها المجر لعالقاتها مع دولة الكويت فقد
كانت شركة الماليف للطيران تقوم برحالت منتظمة مباشرة من بودابست
إلى الكويت منذ عام  . 1974ولألسف فإن الشركة توقفت اآلن و نتطلع
إلى شركاء إلعادة تفعيل عملها إذ نعمل على بناء خطوط وطنية
و يهمنا الشراكة مع الشركات الكويتية  .و لقد شعرنا إثر المحادثات مع
الوفد الكويتي أن ثمة آفاقا ً لتطوير العالقات بيننا و نستطيع القول أن
المباحثات اتسمت باإليجابية و المنفعة لكال الطرفين .
و تحدث السيد جوري عن سعي الحكومة المجرية إلنشاء فرع دراسي
ملحق بجامعة دبرتسن لعلوم الطيران  ،و اإلرادة المتمثلة في السعي
إلعادة إحياء الشركة الوطنية الماليف.
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عشرسنوات على انضمام المجر لالتحاد األوروبي
جاءت احتفاالت المجر بمرور عشرة أعوام على انضمامها إلى
االتحاد األوروبي في  1مايو  2014مع انتخابات البرلمان األوروبي
لدورته الحالية  ،حيث تنافست األحزاب المجرية فيما بينها على 21
مقعدا وهي حصة المجر في البرلمان األوروبي .
قبل عشرة أعوام وتحديدا في  1مايو  2004أصبحت المجر مع
تسعة دول أوروبية أخرى معظمها من وسط وشرق أوروبا دولة
كاملة العضوية في االتحاد االوروبي  ،حيث قطعت المجر شوطا
طويال حتى حصلت على هدفها بالعودة إلى األسرة األوروبية بعد
الحقبة الشيوعية التي مرت بها والتي تم خاللها المحاولة وبدون
نجاح ابعادها عن جذورها األوروبية .

األوروبي ألن الجميع رأى في تحقيق هذا الهدف عودة المجر إلى
جذورها األوروبية الحقيقية .
كان طريق المفوضات طويال وحمل في مسيرته محطات رئيسية
عديدة حاولت المجر في هذه المحطات تحقيق شروط انضمامها إلى
االتحاد األوروبي ومن المحطات الفاصلة كان تنظيم استفتاء شعبي
في المجر يوم  12ابريل  2003حول رأي المواطن المجري في
مسألة االنضمام إلى االتحاد األوروبي  ،فقد شارك في هذا االستفتاء
نسبة  % 45.62وجاءت النتائج أن نسبة  % 83.76وافقت على
االنضمام  .وبذلك قرر البرلمان المجري يوم  16ابريل  2003منح
الثقة للحكومة المجرية آنذاك بالتوقيع على اتفاقية انضمام المجر حتى
كان ذلك في  1مايو . 2004

لقد كان هدف المجر باالنضمام إلى االتحاد األوروبي من ضمن
األهداف الرئيسية واألساسية التي وضعها الراحل يوﭼيف انطال أول رئاسة المجر لالتحاد األوروبي
رئيس وزراء مجري منتخب ديمقراطيا في أول انتخابات تشريعية
ّ
ديقراطية حرة نُظمت في المجر عام  1990ذلك عقب انحالل االتحاد كان من أهم محطات المجر بعد انضمامها إلى االتحاد األوروبي
السوفييتي السابق مباشرة وانهيار األنظمة الشيوعية في معسكر دول ترأسها له في فترة النصف األول من عام  . 2011وقد أبلت المجر
أوروبا الشرقية سابقا .
بكافة مؤسساتها الرسمية والغير رسمية وكذلك المنظمات المدينة
المجرية وجميع أفراد المجتمع المجري بالء حسنا تحت إدارة
أعلن الراحل يوﭼيف انطال في حملته االنتخابية آنذاك أن انضمام الحكومة المجرية برئاسة السيد فيكتور أوربان خالل فترة الرئاسة
المجر لالتحاد األوروبي هو الهدف األساسي واألهم  ،لذلك وبعد تلك  .ويمكن تلخيص تلك الفترة بأن المجر استطاعت الحصول على
نجاحه في هذه االنتخابات قام بتقديم طلب المجر برغبتها باالنضمام تجربة وخبرة جيدة في تعاملها مع مؤسسات االتحاد األوروبي مختلفة
إلى االتحاد األوروبي .
مما مكنها ويمكنها من تحقيق مصالح المجر الوطنية في مؤسسات
االتحاد األوروبي ضمن المبادئ واألسس المتعامل بها .
سارت بقية الحكومات المجرية المتتالية على خطى أول حكومة
مجرية من حيث المبدأ والهدف المتعلق باالنضمام إلى االتحاد

مهرجان الطفل العالمي في بودابست
شاركت السفارات العربية في هنغاريا بمهرجان الطفل العالمي في
أجنحة متالصقة عرضت من خاللها صورا ً و لوحات تجسد معاني
الطفولة و آمالها .
و قد قام معالي الدكتور كوفير السلو رئيس البرلمان الهنغاري بزيارة
عدة أجنحة مشاركة في المهرجان منها جناح فلسطين حيث كانت في
استقباله انطوانيت سيدن سفيرة دولة فلسطين و أعضاء السفارة و
رئيس الجالية الفلسطينية في هنغاريا .
و أطلع رئيس البرلمان الهنغاري على محتويات الجناح الفلسطيني
من صور و لوحات تمثل معاناة و آمال الطفولة في فلسطين  .و
محتويات الجناح من ألبسة تراثية و مأكوالت شعبية فلسطينية .
و يقام مهرجان الطفل العالمي في العاصمة الهنغارية بودابست مرة
كل عام  .و تميز الجناح الفلسطيني بمعروضاته و فعاليته الجاذبة
إلهتمامات الطفولة و تم توزيع العديد من األعالم
و الحلوى الفلسطينية  .و ضم فعاليات فنية و رسومات تحمل في
طياتها رسالة و أمل التحرر
و اإلستقالل .
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بابا الفاتيكان في زيارة لالراضي المقدسة
قام البابا فرنسيس االول بابا الفاتيكان بزيارة الى مدينة القدس وبيت لحم في الثاني والعشرين من ماي ضمن جولة
شملت االردن و اسرائيل ودولة فلسطين.
وتظهر الكلمات والمواقف التي عبر عنها قداسة الحبر االعظم الحاجة المتراكمة لتجسيد قوة االخالق في العالقات
الدولية.
الخيرة
فالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين قال انه يعوّل على جهود الحبر األعظم البابا فرنسيس ومساعيه
ّ
الحقاق حقوق الفلسطنيين  ،ويرحب بأي مبادرة قد يتخذها أو تصدر عنه لجعل السالم حقيقة ناجزة في األرض المقدسة.
وأضاف أن مبادئ الحق والعدل والسالم والحرية والكرامة االنسانية ،والتي نصت عليها كل األديان والقوانين والقرارات
الدولية من أجل األمن والسلم الدوليين ،هي مبادئ آن لها أن تحترم وتطبق في األراضي المقدسة في فلسطين.
ودعا الرئيس الحكومة االسرائيلية الى التوقف التام عن األعمال التي تخالف القانون الدولي ،وقال ان الممارسات
االسرائيلية أدت الى هجرة الكثير من أهلنا من المسيحيين والمسلمين ،والذين نحرص على بقائهم وانغراسهم في أرضهم
أرض األجداد.
ووجه الرئيس عباس رسالة لالسرائيليين قائال" :تعالوا لنصنع السالم القائم على الحق والعدل والتكافؤ واالحترام
المتبادل ،فما تسعون له من أجل خير ورخاء شعبكم وأمنكم وأمانكم واستقراركم ،هو عينه ما نصبو اليه".
وشكر البابا فرنسيس على لقائه بأطفال وأبناء مخيمات الالجئين الذين يعيشون مأساة وعذابات التشريد واللجوء ،الذي
فرض عليهم قسراً وقهراً جراء النكبة منذ أكثر من  66عاماً.
وقال :نقدر أيضاً رغبتكم مشاركة طاولة الغداء مع عائالت
فلسطينية ،تمثل شرائح من مجتمعنا الذي يعاني ويرزح تحت
االحتالل ،فهذا اللقاء يبعث برسالة الى العالم بأسره ،مذكراً اياه
بمأساة الشعب الفلسطيني.
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نص كلمة قداسة البابا في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عباس:
«أتوجه بالشكر الى الرئيس محمود عباس ،على كلمته الترحيبية وأوجه تحية ودية الى الممثلين عن الحكومة ،والى الشعب الفلسطيني بأسره،
اني ممتن للرب على كوني بينكم اليوم ،في المكان الذي ولد فيه يسوع أمير السالم ،وأشكركم على استضافتكم الحارة.
يعيش الشرق األوسط منذ عقود النتائج المأساوية ،الستمرار صراع سبّب جراحا كثيرة يصعب تضميدها ،وعنفا مستشريا ،وانعدام التفاهم
بين األطراف ،وحالة من انعدام األمن ونكران الحقوق والعزلة ،ونزوح جماعات برمتها ،وانقسامات واحتياجات ،وآالما على اختالف
أنواعها.
اذ أعرب عن قربي ممن يتألمون أكثر من غيرهم بسبب نتائج هذا الصراع ،أود أن أقول من صميم القلب انه آن األوان النهاء هذا الوضع،
الذي لم يعد مقبوال وهذا من أجل خير الجميع ،لتضاعف الجهود والمبادرات الهادفة لخلق الشروط الالزمة لسالم مستقر ،يرتكز على العدالة
واالعتراف بحقوق كل شخص ،والى األمن المتبادل لقد آن األوان بالنسبة للجميع كي يضعوا شجاعة السخاء واالبتكار في تصرف الخير،
شجاعة السالم التي ترتكز على اقرار الجميع بحق الدولتين في الوجود ،وفي التنعم بالسالم واألمن ،ضمن حدود معترف بها دوليا.
ولهذا السبب أتمنى أن تتفادى جميع األطراف ،اللجوء الى مبادرات وأعمال تتعارض مع الرغبة المعلنة في التوصل الى اتفاق حقيقي ،وأال
يتعب الجميع من البحث عن السالم بعزم وصدق ،سيحمل معه السالم منافع كثيرة لشعوب هذه المنطقة وللعالم كله ،وال بد بالتالي من السير
بحزم نحو السالم ،مع تخلي كل طرف عن شيء ما.
أتمنى للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي وللسلطات من الجانبين ،السير نحو السالم حاملين ما تتطلبه هذه المسيرة من شجاعة وحزم ،سيصير
السالم في األمن والثقة المتبادلة اطارا مرجعيا ثابتا ،من أجل مواجهة وحل المشاكل األخرى ،وتقديم فرصة من النمو المتزن ،بشكل يصبح
نموذجا بالنسبة لمناطق أخرى تشهد أزمات.
بودي أن أشير للجماعة المسيحية الناشطة التي تقدم اسهامها القيّم للخير المشترك ،ضمن المجتمع والتي تشارك في أفراح وأتراح الشعب
كله ،المسيحيون يرغبون في متابعه دورهم هذا كمواطنين يتمتعون بكامل الحقوق بالتعاون مع المواطنين االخرين الذي يعتبرونهم اخوة لهم.
الرئيس:
معروف عنكم أنكم رجل سالم وصانع سالم ،ووجودي اليوم في فلسطين يشهد على العالقات الطيبة القائمة بين الكرسي الرسول ودولة
فلسطين ،والتي آمل أن تنمو من أجل خير الجميع ،في هذا السياق أعبر عن تقديري لاللتزام الهادف الى التوصل التفاق بين األطراف ،تتعلق
بمختلف نواحي حياة الجماعة الكاثوليكية في البالد ،مع ايالء اهتمام خاص بالحرية الدينية.
ان احترام هذا الحق االنساني األساسي يشكل في الواقع أحد الشروط الضرورية التي ال غنى عنها ،من أجل احالل السالم واألخوة والتناغم،
ويقول للعالم ان التوصل الى اتفاق جيد بين مختلف الثقافات واألديان ،أمر واجب وممكن ،ويشهد على أن القواسم المشتركة بيننا كثيرة
وهامة ،وبالتالي يمكن ايجاد الدرب والتعايش الصافي والمنظم والسلمي ،في اطار قبول االختالفات ،وفرح بأن نكون اخوة ألننا أبناء اهلل
الواحد.
الرئيس:
أيها األصدقاء األعزاء المجتمعون هنا في بيت لحم يبارككم الرب الكلي القدرة ،وليحميكم ويمنحكم الحكمة والقوة الالزمتين ،لمتابعة مسيرة
السالم الشجاعة ،كي يتحول السيف الى محراث ،وتعود هذه األرض لتزهر مجددا باالزدهار والوفاق .سالم.

البابا اليطيق جدار العزل

في لفتة انسانية قصد البابا من خاللها تجسيد القيم االخالقية في العالقات
الدولية تقصد البابا الوقوف امام حائط جدار العزل العنصري
هذا الجدار هو ليس األذى الذي على الطريق فحسب وانما هو الذي يغلقها امام خطى الحياة ان تمضي في سبيلها ممكنة بحنو العدل والحق
ومحبة الجمال ،هذا الجدار خطيئة من خطايا العصر الذي ما زال يسمح للفكرة العنصرية ان تعبر عن نفسها بمثل هذا االسمنت الكريه من
اجل معازل ليس بوسع التاريخ االنساني ان يقبل بها بعد اليوم ،هكذا ابصره قداسة البابا فرنسيس االول ،افجعه المشهد ،فترجل من عربته،
ووقف يصلي بقلب دامع كما نرى في الصورة من اجل زوال الجدار وفكرته القبيحة ،انظروا الى يده الطيبة وكأنها تريد هدمه ،بل انها تريد
ذلك ،ونثق ان هذا الجدار العنصري البغيض سيهدم بأي ٍد مثل هذه اليد الطيبة لقداسة البابا.
انها يد القوة االخالقية في اسمى تجلياتها االنسانية وقد حققت اولى ثمارها فوسائل االعالم في كل مكان والغربية منها على نحو خاص باتت
تسمي الجدار العنصري باسمه كحائط المعنى له .
.
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انتخابات البرلمان األوروبي في المجر
جاءت نتائج انتخابات البرلمان األوروبي التي أجريت في المجر يوم  25مايو 2014
مؤكدة لنتائج االنتخابات التشريعية المجرية التي ّ
نظمت يوم  6ابريل  2014مع اختالف
هو أن حزب يوبيك ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان المجري تقدم على الحزب
االشتراكي المجري أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان المجري في هذه االنتخابات
ليحتل الترتيب الثاني من عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان األوروبي بعد
االئتالف المجري اليميني الحاكم " فيداس – الحزب الديمقراطي المسيحي المجري "
والذي ّ
عزز فوزه في االنتخابات التشريعية المجرية حين حصل فيها على ثلثي األكثرية
ليحصد في انتخابات البرلمان األوروبي على أكثر من نصف المقاعد المخصصة للمجر
 .حيث حصل على  12مقعدا من أصل  21مقعدا وهي عدد المقاعد االجمالية المخصصة للمجر .
ما ميز انتخابات البرلمان األوروبي في المجر أن نسبة المشاركة كانت منخفضة جدا حيث بلغت  % 28.92في حين كانت هذه النسبة في
آخر انتخابات للبرلمان األوروبي في المجر عام  2009نسبة  . 36%أما بخصوص األحزاب المجرية التي أوفت بشروط المشاركة في هذه
االنتخابات وشاركت بها فقد بلغت  8أحزاب حصل  6أحزاب منها على مقعدا في البرلمان األوروبي القادم .

نتائج انتخابات البرلمان األوروبي
•
•
•
•
•
•

االئتالف المجري اليميني الحاكم " فيداس – الحزب الديمقراطي المسيحي " فاز بمجموع  12مقعدا من أصل  21مقعدا بعد أن
حصل على نسبة % 51.49
حزب يوبيك فاز بمجموع  3مقاعد بعد أن حصل على نسبة . % 14.68
الحزب االشتراكي المجري حصل على مقعدين بعد أن حصل على نسبة . % 10.92
االئتالف الديمقراطي حصل على مقعدين بعد أن حصل علة نسبة . % 9.76
معا – الحركة الوطنية حصل على مقعد واحد فقط بعد أن حصل على نسبة . % 7.22
حزب " يمكن أن تكون السياسة شيئا آخر " حصل على مقعد واحد فقط بعد أن حصل على نسبة . % 5.01

عملية االنتخابات ونتائجها قانونية
ذكر السيد أندراش باتي رئيس لجنة االنتخابات الوطنية لوسائل االعالم المجرية يوم  26مايو  2014أن عملية االنتخابات للبرلمان األوروبي
سارت وفق القانون ولم يتخللها أي حدث يؤثر على سيرها القانوني وأن نتائج االنتخابات تم الموافقة عليها بدون اعتراضات تذكر .

ردود األفعال
عقب انتهاء عملية االنتخابات وإعالن النتائج األولية جاءت ردود األفعال على النحو التالي :
أعلن السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري عن االئتالف المجري الحاكم أن نتائج االنتخابات عززت دعم الناخب المجري
•
لالئتالف الحاكم على الصعيد األوروبي بعد أن أعطتها الثقة على الصعيد الداخلي .
أعلن السيد جابور فونا رئيس حزب يوبيك أن نتائج االنتخابات عكست زيادة دعم الناخب المجري لحزبه حيث احتل المرتبة الثانية
•
بعد االئتالف الحاكم .
أعلن السيد أتيال مشترهازي رئيس الحزب االشتراكي المجري عن خيبة أمل حبه في النتائج التي حصل عليها في هذه االنتخابات
•
 ،مقدما التهانئ لالئتالف المجري الحاكم على فوزه في هذه االنتخابات  ،معلنا عن تقدم أعضاء رئاسة الحزب باستقالتهم .
أعلن السيد فرانس تشورتشان رئيس حزب " االئتالف الحاكم " ورئيس الوزراء المجري األسبق أن نتائج االنتخابات أعطت
•
شعبية لحزبه  ،مرور فترة وجيزة جدا على تأسيسه .
أعلن السيد جوردون بايناي رئيس حزب " معا – الحركة الوطنية " ورئيس الوزراء المجري السابق أن نتائج االنتخابات أعطت
•
دفعة لحزبه لالستمرار على النهج القائم عليه .
أعلن السيد اندراش شيفر رئيس حزب " يمكن أن تكون السياسة شيئا آخر " أن نتائج انتخابات البرلمان األوروبي جاءت لتؤكد
•
شعبية الحزب التي حصل عليها في االنتخابات التشريعية البرلمانية المجرية .
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اجتماعات اللجنة المجرية – السعودية المشتركة في بودابست
عقدت اللجنة المجرية – السعودية المشتركة جلساتها في العاصمة المجرية
بوابست يوم  23مايو  2014حيث ترأس الجانب المجري السيد بيتر سياترو
سكرتير الدولة لشئون االقتصاد الخارجي في رئاسة مجلس الوزراء المجري  .أما
الجانب السعودي فقد تراسه السيد يوسف ين طراد السعدون وزير الدولة للشئون
االقتصادية والثقافية في وزارة خارجية المملكة العربية السعودية  .وقد تناولت
أعمال الجلسة سبل تعزيز العالقات المجرية – السعودية وخاصة في مجال التعاون
االقتصادي المشترك .
صرح السيد بيتر سياترو عقب انتهاء جلسات اللجنة أن كال الجانبان اتفقا على
تعزيز العالقات االقتصادية والبحث عن الفرص التي من شأنها تنمية هذه العالقات
 .مضيفا أنه سوف يتم التوقيع على اتفاقية في القريب العاجل من أجل ّ
حث الشركات
السعودية والمجرية على المشاركة بدون أي مخاوف أو معوقات في كال البلدين .
ذكر السيد بيتر سياترو ان المملكة العربية السعودية تعد ثاني أهم حليف تجاري
للمجر في منطقة الخليج  ،مضيفا أنه رغم العالقات التجارية المتميزة فقد تراجعت
حجم الصادرات المجرية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة  % 40في العام
السابق اي في عام . 2013
ذكر السيد بيتر سياترو أن المجر ترغب في الدخول في بعض المشاريع المدرجة
في الخطط المستقبلية للمملكة العربية السعودية منها الخطة المتعلقة بزيادة تأمين
الطاقة عن طريق الطاقة النووية في المملكة ومشاركة شركة الكهرباء المجرية
الحكومية في مشروع تحديث شبكة الكهرباء في المملكة ومشروع بناء مترو
األنفاق في العاصمة الرياض .
أشار السيد بيتر سياترو أن الحكومة المجرية ومن أجل عملية التأسيس لدفع
المصالح المشتركة بين البلدين سوف تبدأ من شهر سبتمبر من العام الجاري 2014
بامالء  150مقعدا جامعيا مقدم من جانبها كمنح للطلبة السعوديين .
عرج السيد بيتر سياترو إلى قيام العب كرة القدم المجري الراحل الشهير
ختاما ّ
فرنس بوشكاش بتدريب المنتخب السعودي لكرة القدم بين  1977 – 1976ملمحا
إلى أن التعاون المشترك يمكن أن يمتد ليشمل المجال الرياضي أيضا .
السيد يوسف ين طراد السعدون من جانبه عقب انتهاء جلسات اللجنة ّ
أكد على نية
المملكة العربية السعودية في تعزيز عالقاتها مع المجر .
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الحكومة المجرية الجديدة
أ ّدت الحكومة المجرية الجديدة برئاسة السيد فيكتور أوربان اليمين الدستوري أمام رئيس وأعضاء البرلمان المجري وبحضور السلك
الدبلوماسي في المجر وبعض الشخصيات الرسمية و ذلك في مبنى البرلمان المجري في العاصمة بودابست يوم الجمعة  6يوينو . 2014
تعّد الحكومة المجرية الحالية الجديدة " ائتالف يمين وسط مؤلفة من حزبي فيداس والحزب الديمقراطي المسيحي المجري " هي الحكومة
الثانية على التوالي والثالثة التي يشكلها ويرأسها السيد فيكتور أوربان منذ عام  1990أي منذ سقوط االتحاد السوفيتي السابق وانتهاء الحقبة
الشيوعية في المجر .
الحكومات المجرية برئاسة السيد فيكتور أوربان
حكومة فيكتور أوربان األولى . 2002 – 1998
حكومة فيكتور أوربان الثانية . 2014 – 2010
حكومة فيكتور أوربان الثالثة . 2018 – 2014
أعضاء الحكومة المجرية الجديدة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء " وهو رئيس حزب فيداس
أكبر حزبي االئتالف الحاكم " .
السيد جولت شامين وزير بال حقيبة نائب رئيس الوزراء للشؤون
السياسية " وهو رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي أصغر
حزبي االئتالف الحاكم " .
السيد يانوش الزار وزير رئاسة مجلس الوزراء والقائم على
عملية التنسيق بين أعمال الوزارات في الحكومة الجديدة .
السيد شاندو بينتير وزير الداخلية .
السيد تيبور نفراتشيتش وزير الخارجية وشؤون االقتصاد
الخارجي .
السيد تشابا هاندا وزير الدفاع .
السيد ميهاي فارجا وزير االقتصاد الوطني .
السيد السلو تروتشاني وزير العدل .
السيد ميكلوش شاستاك وزير التنمية الوطنية .
السيد شاندور فازاكاش وزير الشؤون الزراعية .
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لقاء مع المدير العام لشركة البريد الوطنية المجرية
جسد عمال البريد عبر التاريخ اإلنساني رافعة أمل و ترقب و تواصل  .و مع صعود التقنيات
الحديثة ظل البريد يحمل في طياته مشاعر الترقب تماماً كما هو حال الكتاب في عصر عولمة
المعلومات .
الدانوب األزرق زارت المدير العام لشركة البريد الوطنية المجرية السيد تشابا بوالتشاك و
أجرت معه الحوار التالي الذي يحمل في تضاعيفه المهام المتعددة للقطاع البريدي .

•

هل يمكن أن تطلعنا عن حجم المسؤوليات لشركة البريد الوطنية المجرية في االقتصاد المجري ؟

•

ما هي استحواذات شركة البريد الوطنية المجرية ؟

•

ماهي محاور التنمية لشركة البريد الوطنية المجرية ؟

تُعد شركة البريد الوطنية إحدى أكبر الشركات المجرية التي تتمتع بتاريخ قديم  ،فهي ومنذ  146عاما تمارس أنشطتها دون انقطاع وال تزال
تتمتع بثقة الجميع  .إضافة إلى ذلك فإن استطالعات الرأي تشير إلى ثقة المجتمع المجري بموظفي وعمال شركة البريد الوطنية .
شركة البريد الوطنية حاليا هي أكبر شركات المجر من حيث عدد الوظائف التي تؤمنها فيعمل فيها أكثر من  30ألف موظفا  ،لكن ليس فقط
هي األكبر من حيث عدد العاملين وإنما من حيث الشبكة اللوجيستية وعدد سيارات الخدمة التي تملكها الشركة أيضا .
تقوم الشركة بالدرجة األولى بتقديم خدمات الرسائل وارسال الطرود البريدية وعملية تسديد االيصاالت والفواتير  ،لكن إضافة إلى ذلك
تقوم الشركة الوطنية بتقديم خدمات سريعة ذات صفة اختصاصية للمواطنين والشركات بآن واحد وهي  :خدمات لوجيستية متعددة  ،نشاط
وسيطي في حركة األموال  ،ادخار وعقود تأمين مختلفة  ،بيع الصحف المجالت  ،أنشطة تجارية  ،قراءة عدادات المياه  ،تحضير الملفات
 ،القيام بإجراءات جمركية .
مكتب البريد المجري اليوم ليس مجرد شركة فقط وإنما هو مجموعة من شركات لديها القدرة عبر شركاتها الفرعية بتقديم الخدمات المتعددة
للمتعاملين معها والتي ال تستطيع شركات أخرى تأمينها  .فشركة  JNTالفرعية التابعة تقوم بتقديم خدمات لوجيستية للتعامالت باألموال
النقدية  ،كما أن لشركة خدمات التأمين البريدية الفرعية دورا كبيرا في في هذا المجال في األسواق الداخلية  .وقد بدأت شركة االستثمارات
البريدية الفرعية أنشطتها مع نهاية عام  2013والتي بواسطتها يتم مداولة األوراق المالية .

لقد قامت شركة البريد الوطنية بوضع شراكة استراتيجية مع حلفاء جدد على المدى الطويل والتي تؤسس لمستقبل الشركة  ،لقد تم التعاقد
مع بنك  FHBالمجري والذي أثمرعن قيام الشركة الوطنية بشراء شركة " تسديد الرسوم " المجرية القابضة  ،حيث أصبحت شركة البريد
الوطنية قادرة على التواجد في أسواق التعامل مع الفواتير الكترونيا أيضا وبذلك تستطيع شركة البريد الوطنية تقديم طريقة أخرى إضافية
إلى الطرق التقليدية في خدمة تسديد الفواتير المستحقة .
أما بخصوص عملية حركة األموال عن طريق شركة البريد الوطنية فتقوم الشركة حاليا بتقديم هذه الخدمات لحوالي  200ألف متعامل يوميا
 ،حيث يبلغ مجموع كافة معامال الشركة الخدمية بما فيها التعامالت التقليدية مع المتعاملين معها  173مليون خدمة سنويا  .فالشركة تملك
 2700مكتبا بريديا موزعة على سائر أنحاء البالد وأن مؤشر ثقة المواطنين تجاه شركة البريد الوطنية مرتفع جدا .

أنهت شركة البريد الوطنية في عام  2014بناء مركز لوجيستي على مستوى المجر  ،حيث تم تغيير األجهزة التي كانت تستخدم في نظام
التعامل مع الرسائل بأجهزة جديدة وحديثة فهذا االستثمار يرفع من مستوى البنية التحتية لتعامل الشركة مع خدمات استالم وتسليم الرسائل
 ،فاألجهزة الحديثة التي تستخدم حاليا تفتح مجاال للتعامل مع هذه الخدمة بطريقة النظام األلكتروني وهذا يؤدي إلى خلق فرص متعددة في
مجال تحسين الخدمات لجميع األطراف المتعاملة .
إلى جانب مشاريع االستثمارات الداخلية الخاصة بالشركة فإن شركة البريد الوطنية تنافس للحصول على تنفيذ مشاريع لتحسين خدماتها ذات
تمويل من االتحاد األوروبي حيث يبلغ مجموع قيمة هذه المشاريع قرابة أربعة مليارات فورنت  .كما قامت الشركة في عام  2014أيضا
بادخال نظام هيبريد " مركب " الحديث لمعالجة نظام استالم وتسليم الرسائل بطريقة الكترونية مما يفتح فرص جديدة في مجال الخدمات
االلكترونية والتي تسهّل اجراءات التعامل بين المواطنين والهيئات الحكومة في المجر  .مشاريع التنمية هذه ذات هدف إداري ذلك من أجل
تحقيق عمليات معالجة تحويل الملفات الورقية إلى صيغة الكترونية  ،كذلك تحويل الملفات االلكترونية إلى ملفات موثقة بشكل الكتروني آمن
 .يمكن أن تؤمن شركة البريد الوطنية هذه الخدمات لكافة المتعاملين معها وأن خدمة نظام هيبريد " مركب " التي تقدمه الشركة حاليا يمكن
أن يوسع في المستقبل.
ما هي العالقات الدولية لشركة البريد الوطنية المجرية ؟
•
دور شركة البريد الوطنية معروف ومعترف به في اسواق البريد العالمية  .فالتعاون المشترك للشركة الوطنية واسع فهي تتعامل مع هيئات
دولية من أجل تقديم خدمات بريدية جيدة للمتعاملين معها  ،فشركة البريد الوطنية المجرية عضو في هيئة تجمع البريد الدولي – وهي هيئة
بريدية تابعة لهيئة األمم المتحدة – كذلك شركة البريد الوطنية تعمل أيضا ضمن تجمع هيئة مكاتب البريد للدول األكثر تقدما في العالم وهي
ما يطلق عليها اسم  " International Post Corporationشركة البريد الدولية المشتركة " ايضا  .كذلك هي في تجمع يضم  51دولة
أوروبية إلى جانب المجر حيث تتمتع شركات بريد هذه الدول بقوانين مرنة تخدمها  .مختصرا التعاون الدولي في الماضي والحاضر هو
جزء مهم جدا الستراتيجة شركة البريد الوطنية المجرية .
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عقود لشركة الكهرباء المجرية الحكومية  MVMفي األردن
فازت شركة الكهرباء المجرية الحكومية  MVMبعقود مع الجانب األردني  ،ذلك النجاز بعض األعمال التخصصية في األردن .
بهذه المناسبة عقد كل من السيد بيتر سياترو سكرتير الدولة لشئون االقتصاد الخارجي في رئاسة مجلس الوزراء المجري والسيد زيد نفاع
القنصل الفخري األردني في المجر والسيد تشابا باي مدير عام شركة الكهرباء المجرية مؤتمرا صحفيا في مبنى البرلمان المجري يوم 21
مايو  2014بحضور وسائل االعالم المجرية وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في المجر وفي مقدمتهم بعض أعضاء السلك الدبلوماسي
العربي.
ذكر السيد بيتر سياترو أن من مصلحة االقتصاد الوطني المجري أن تفوز أكبر عدد من الشركات المجرية بعقود مشاريع في الخارج  .مضيفا
أنه من األهداف المهمة هو ايصال المنتجات والخدمات المجرية بأكبر قدر مكن إلى األسواق الخارجية .
أشار السيد بيتر سياترو إلى أن الحكومة المجرية قررت في عام  2010العمل على ايقاف االقتصاد الخارجي المجري على دعامتين أي
ليس االعتماد فقط على تسليط األضواء على العالقات مع الجانب االطلنطي كدعامة أولى وإنما االنفتاح نحو األسواق الشرقية كدعامة ثانية
يقف عليه االقتصاد المجري .
أكد السيد بيتر سياترو أنه ّ
ّ
تشكلت عالقات تعاون مشترك سياسية واقتصادية مجرية متينة مع الجانب األردني خالل الفترة الماضية وأن
هذا الوضع سوف يتعزز أكثر بتواجد شركة الكهرباء المجرية في األسواق األردنية  ،كما ّ
ذكر السيد بيتر سياترو بخطة  6 + 5المجرية –
األردنية المتعلقة بتعزيز العالقات االقتصادية بين الجانبين والتي تم التوصل إليها خالل اجتماعات اللجنة االقتصادية المجرية – األردنية
المشتركة والتي عقدت في بودابست في شهر مارس من العام الجاري .
ّ
أكد السيد زيد نفاع في المؤتمر الصحفي أن العالقات المجرية – األردنية االقتصادية والسياحية والتعليمية تعززت خالل فترة السنوات
العشرة األخيرة وأن المجر تستطيع تعزيز هذه العلقات بشكل كبير إذا ما عمليت الشركات المجرية على أن تكون األردن قاعدة لوجيستية
للمجر في منطقة الشرق األوسط .
السيد تشابا باي مدير عام الشركة المجرية الحكومية للكهرباء  MVMأعطى في هذا المؤتمر شرحا مختصرا لألعمال الرئيسية التي سوف
تقوم بها الشركة المجرية في األردن بموجب هذه الصفقة والتي تتضمن بناء حوالي  200كيلو مترا لشبكة كهرباء ذات توتر عال في األردن
بتكلفة اجمالية تبلغ  13مليار فورنت إلى جانب اصالح وتجديد شبكة كهرباء توتر عال بحوالي  60كيلو مترا بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالي
 1.5مليار فورنت .
أضاف السيد تشابا باي أن هدف الشركة هو التنسيق مع برنامج الحكومة المجرية الحالية بخصوص برنامجها " االنفتاح نحو الشرق "
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سفير الجزائر في هنغاريا :العالقات مع المجر في تطور متصاعد
نسعى لتطوير الحضور الثقافي و اإلعالمي العربي
الجزائر كانت و ستبقى ملتزمة بقضايا األمة العربية
يجسد السفير الجزائري في هنغاريا سعادة لوناس مقرمان نمطا ً من الدبلوماسية المتعددة
اآلفاق فهو إضافة إلى موقعه كسفير لبالده و إهتمامه البادي بتطوير العالقات الجزائرية
المجرية فإنه إلى ذلك يتنكب مهام عميد السلك الدبلوماسي العربي واإلسالمي و اإلفريقي ،
و عليه فإن الحوار معه يحمل آفاقا ً واسعة من القضايا و الشجون .
الدانوب األزرق حاورت سعادة السفير مقرمان هنا نصه :

 2ما الدور الذي يقوم به مجلس السفراء العرب على الصعيدالهنغاري ووضعه الرؤى واألفكار لتطوير العالقات بين العرب
وهنغاريا؟
يقوم مجلس السفراء العرب بعمل تنسيقي للنشاطات و القضايا التي
تهم البلدان العربية ،حيث يتم التشاور والنقاش بما يخدم القضايا
العربية وبما يكفل شرح وتقديم وجهة النظر العربية لمختلف القضايا
المشتركة للبلد المضيف المجر.
كما يعمل مجلس السفراء العرب على توفير جو من الثقة والحوار
والتعاون بما يكفل ترقية العالقات العربية المجرية نحو األفضل
وتدعيمها بما يخدم مصالح الطرفين .وقد شهدنا خالل السنوات
األخيرة تطورا نوعيا للعالقات العربية المجرية تجسدت أساسا في
كثافة الزيارات المتبادلة بين الطرفين وفي عدد االتفاقيات العربية
المجرية المتزايد وال يسعني في هذا اإلطار إال أن أحيي سياسة
 1هل تحدثنا عن مسار تجربتكم في الحقل الدبلوماسي؟أنا من خريجي المدرسة الوطنية لإلدارة بالجزائر العاصمة وقد االنفتاح نحو الشرق التي تبنتها الحكومة الهنغارية برئاسة السيد
التحقت مباشرة بعد تخرجي بالسلك الدبلوماسي وتدرجت في جميع فيكتور أوربان وعملت على إرسائها وأعتقد أن ثمار هذه السياسة
مستوياته في اإلدارة المركزية وفي الممثليات الدبلوماسية الجزائرية الرشيدة ستجنى في زمن قريب.
بالخارج .في هذا اإلطار شغلت منصب رئيس مكتب الشؤون
السياسية لمنظمة الوحدة اإلفريقية وحركات التحرر الوطني في
البعثة الدبلوماسية الجزائرية بأديس أبابا لدى إثيوبيا ومنظمة الوحدة
هـل ترى ثمة جهدا " عربيا مشتركا" في الحضور الثقافي
اإلفريقية في ذلك الوقت حيث اطلعت وتمرست على خبايا العمل 3-
الدبلوماسي في إفريقيا في شقه المتعدد األطراف وقد شاركت في واإلعالمي في هنغاريا؟
هذا اإلطار في العديد من مجالس الوزراء وقمم إفريقيا وكنت كذلك نسعى جاهدين لتطوير الحضور الثقافي واإلعالمي العربي في
أشارك بانتظام في لجنة التنسيق لتحرر إفريقيا التي كان مقرها بدار هنغاريا وذلك من خالل تشجيع التظاهرات الفنية والثقافية العربية
السالم بتنزانيا وكانت لي فرصة سانحة انذاك ألتعرف على كثير من ،حيث تم تنظيم العديد من المعارض الفنية العربية بهنغاريا على
القيادات في المؤتمر الوطني اإلفريقي (األنسي) التي ساهمت في غرار األسبوع الثقافي السعودي،المعرض المخصص للغة العربية
الذي نظمه كذلك اإلخوة السعوديون ومعرض الفن التشكيلي األردني
تقويض نظام األبارتيد العنصري.
عند عودتي إلى وزارة الخارجية تقلدت منصب مدير فرعي لمنظمة وأظن أننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى من أجل تقديم جهد عربي
الوحدة اإلفريقية لتتم ترقيتي فيما بعد إلى منصب مدير إفريقيا سنة نوعي في هذا اإلطار تزامنا مع المجهودات التي تبذلها الحكومة
 . 1997و في سنة  2001عينت من طرف فخامة الرئيس عبد المجرية وأظن أن العالقات العربية المجرية ستتعزز أكثر بحضور
العزيز بوتفليقة كسفير للجزائر بدولة النيجر لمدة  05سنوات حيث ثقافي و إعالمي عربي ذي نوعية وسنحاول جاهدين العمل مستقبال
عدت بعدها إلى اإلدارة المركزية ألشغل منصب رئيس ديوان وزير على تنسيق النشاطات العربية في هذا المجال بما يقدم حضورا عربيا
الشؤون الخارجية ثم منصب سفير مستشار ليتم تعييني سنة  2008مشتركا ومميزا بين مختلف الدول العربية وبما يستجيب لطموحات
مديرا عاما إلفريقيا ألعين أواخر سنة  2009كسفير للجزائر بالمجر .الشعب المجري المتفتح والذواق للثقافة العربية.
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متى تأسست العالقات الهنغارية الجزائرية؟
4غداة استقالل الجزائر مباشرة جرى إقامة العالقات الدبلوماسية بين
البلدين،و للتاريخ أقول أن العالقات الدبلوماسية الجزائرية الهنغارية
تأسست بأثر رجعي في  07أبريل  1962أي ثالثة أشهر قبل استقالل
الجزائر وقد احتفلنا خالل سنة  2012في كال البلدين بالذكرى الخمسين
إلقامة العالقات الدبلوماسية الجزائرية الهنغارية ،وال يسعني إال أن
أستغل هذه السانحة من أجل أن أحيي جميع المجريين الذين قدموا
مساهمات جليلة للثورة الجزائرية على غرار إذاعة بودابست التي
كانت تخصص ساعتين يوميا للثورة الجزائرية و الصليب األحمر
المجري الذي قدم خدمات جليلة سواء بمساعدات عينية أو باستقبال
جرحى جزائريين للعالج باإلضافة التحاد العمال المجري الذي قام
بتكوين عدة عمال جزائريين.
وقد شهدت العالقات الجزائرية المجرية تطورا ملحوظا منذ تأسيسها
وال أدل من ذلك تواجد قرابة خمسة أالف مجري عملوا في الجزائر
وقرابة ألفين طالب جزائري تلقوا تعليمهم هنا بالمجر.

 7كيف يرى سعادة السفير دور الجزائر العربي والدولي بعداالنتخابات الرئاسية الجزائرية؟
الجزائر كانت وستبقى ملتزمة بالدفاع عن القضايا العربية وتعمل
بدون هوادة على تنسيق المواقف العربية في جميع المجاالت ،وفي
محيط جيوسياسي متغير بشكل متسارع ومجتمع دولي ما فتئت
عالقاته تتشابك فإن حنكة وحكمة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
تبقى أكبر من أي وقت مضى ضرورية لإلشراف على مواجهة
مختلف هذه التحوالت والتحديات وأعتقد جازما أن دور الجزائر
سيتعزز أكثر على الصعيدين العربي والدولي تحت إشراف فخامة
السيد الرئيس الذي ستجني الجزائر تحت قيادته ثمار االستقرار
والتقدم .

 5هل تحدثنا عن واقع العالقات الراهنة وتجليات التعاون بينالجزائر وهنغاريا؟
نسعى جاهدين حاليا من أجل تفعيل التعاون الجزائري المجري فبعد
التوقيع على اإلطار القانوني للتعاون بين البلدين سيتم عقد اللجنة
المشتركة بين البلدين في السداسي األخير من هذه السنة  ،كما سجلنا
تطورا ملحوظا للعالقات بين البلدين خالل السنة األخيرة تحت
إشراف فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
ودولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء ،حيث قام السيد بيتر
سييارتو كاتب الدولة للشؤون الخارجية و العالقات االقتصادية
الدولية التقى فيها الوزير األول وسبعة وزراء على رأسهم معالي
السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية وتم خاللها التوقيع
على اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
تقضي بمنح الحكومة الهنغارية منحا تعليمية لمائة طالب جزائري
في مختلف التخصصات  ،كما نحن بصدد مناقشة اتفاقية في المجال
الثقافي وأخرى في المجال الرياضي ،كما نشهد مؤخرا حضورا
نوعيا للمؤسسات الهنغارية بالجزائر على غرار شركة بالبونا
التي تستثمر حاليا في تربية الدواجن ،كما تمت برمجة افتتاح بيت
للتجارة الهنغارية بالجزائر وأعتقد أننا وضعنا أسسا صحيحة للتعاون
الجزائري المجري سترى نتائجه في القريب العاجل إن شاء اهلل .
ما الكلمة التي توجهها سعادة السفير إلى أبناء الجالية
6العربية القاطنين في هنغاريا؟
ألبناء جاليتنا العربية أقول أننا في ضيافة بلد كريم أحسن استقبالنا
فعلينا نحن أن نكون في مستوى هذا االستقبال وال أنسى في هذا
اإلطار أن أدعو جميع إخواني العرب من أجل التوحد خدمة للقضايا
العربية وإلعطاء صورة صحيحة عنا كأمة راقية ولكل عضو من
أعضاء الجالية أقول كل واحد منكم سفير عن بلده وعن أمته العربية
فأحسنوا تمثيل بلدانكم وأمتكم وساهموا كال من موضعه في تعزيز
العالقات العربية المجرية.
كما أغتنم هذه الفرصة ألقدم تحية خاصة لجميع الكفاءات العربية
المتواجدة بالمجر في مختلف المجاالت العلمية ،الثقافية ،االقتصادية
والتي تقدم يوميا صورا ناصعة عن نجاح التعاون العربي المجري.

الجزائريون في هنغاريا ينتخبون
توجه الناخبون الجزائريون في هنغاريا إلى سفارة بالدهم إلنتخاب
رئيس جديد في اإلنتخابات الرئاسية التي فاز بها فخامة الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة  ،و قد وفرت السفارة الجزائرية اإلمكانيات و اآلفاق
المفتوحة للناخبين .
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وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في بودابست لمباحثات تشاورية
الدكتور جرادات :العالقات مع المجر تاريخية ونقدر دعمها لشعب
فلسطين
حديث مع الدكتور جرادات
لعل من المصادفات التاريخية أن يعود الدكتور تيسير جرادات
في زيارة رسمية لهنغاريا بعد أن كان يعمل في سفارة فلسطين
ببودابست في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي حاز خاللها على
شهادة دكتوراه في العلوم السياسية و العالقات الدولية و من هنا
فإن اللقاء مع الدكتور جرادات يحمل نكهة خاصة قوامها معرفته
بعدد من األكاديميين المجريين و الجالية الفلسطينية في المجر .
تحدث الدكتور جرادات عن زيارته فقال انها تأتي في إطار
مشاورات سياسية مع مجموعة فيشغراد تعقد مرتين في العام مرة
كل ستة شهور يتم فيها الحوار حول األوضاع السياسية العالمية
و تطورات القضية الفلسطينية و األوضاع في المنطقة العربية
بشكل عام و خاصة الدول التي تشهد ما يسمى ( الربيع العربي )
شهدت العاصمة الهنغارية بودابست اجتماعات مطولة ومشاورات كما يتم البحث في األوضاع السياسية للدول المجاورة للمجموعة
سياسية عقدها وكيل وزارة الخارجية د .تيسير جرادات ومساعد مثل أوكرانيا كما يتم بحث األوضاع الثنائية بين فلسطين و هذه
وزير الخارجية الفلسطينية للشؤون االوروبية السفير د .امل جادو المجموعة .
وسفيره فلسطين لدى هنغاريا السيدة أنطوانيت سدين .وعقدت
كيف تصف مضامين المحادثات بينكم و بين أطراف
االجتماعات في مقر وزارة الخارجية الهنغارية رئيسة مجموعة •
الفشغراد لهذا العام وقادها عن المجموعة المدير السياسي الهنغاري المجموعة ؟
السيد سابولتش تاكاش وشارك فيها المدير السياسي البولندي
السفيرة مارتا والمدير السياسي التشيكي السيد فافسالف بيلك كانت حوارات مثمرة و بناءة و توافق في وجهات النظر حول
والمدير السياسي السلوفاكي السيد لومبير ريهاك ،ووضع الجانب العديد من القضايا خاصة أن عالقتنا مع هذه الدول تاريخية و
الفلسطيني نظراءهم اخر التطورات السياسية في فلسطين المحتلة لقد أكد المسؤولون المجريون على تفهمهم للموقف الفلسطيني و
والسياسات واإلجراءات االسرائيلية على االرض خصوصا ضرورة استمرار العملية السياسية و المفاوضات وصوال ً إلى
االنتهاكات ضد المسجد األقصى المبارك والسياسات االسرائيلية تحقيق تسوية تقوم على حل الدولتين و لقد تحدثنا عن المصاعب
في المدينة المقدسة اضافة الى التصريحات االسرائيلية المستمرة و العقبات التي تواجه عملية السالم في ظل تنصل إسرائل من
ضد القيادة وشخص الرئيس عباس واإلجراءات العقابية ضد إلتزاماتها و خاصة عدم اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األسرى
السلطة الفلسطينية في أعقاب انضمام فلسطين لعدد من االتفاقيات الفلسطينيين األمر الذي أدخل عملية التفاوض في أزمة و كذلك
والمعاهدات الدولية .كما وبين الوفد الفلسطيني ضرورة إطالق الشروط اإلسرائيلية الالمعقولة و مطالبتها باإلعتراف بإسرائيل
سراح األسرى خصوصا الدفعة االخيرة من أسرى ما قبل أوسلو .دولة يهودية و هو األمر المرفوض من جانب الشعب و القيادة
الفلسطينية  .كما عرضنا في مباحثاتنا المواقف من مشكلة الحدود
وناقش الجانبان أهمية تطوير العالقات الثنائية لفلسطين مع الدول إذ أن الجانب الفلسطيني لن يقبل أي تواجد إسرائيلي على الحدود
األربع في كافة المجاالت.
الشرقية لدولة فلسطين و أشرنا إلى قبولنا لوجود طرف ثالث قد
كما وتطرق الجانبان لألوضاع في المنطقة والعالقات العربية يكون قوات أمريكية أو قوات من حلف الناتو .
االوروبية في ظل التغيرات التي تعصف بعدد كبير من الدول
كيف تصف تطور العالقات الفلسطينية المجرية ؟
العربية  ،وأشار الجانب الفلسطيني خصوصا الى موضوع •
الالجئين الفلسطينيين في سوريا وضرورة دعمهم وإسنادهم.
وبدورها ألقت السفيرة جادو محاضرة في المعهد الدبلوماسي تتسم العالقات الفلسطينية الهنغارية بسمات الصداقة و الجذور
الهنغاري حول الرواية والرؤية الفلسطينية للصراع وآفاق الحل التاريخية الممتدة من سبعينيان القرن الماضي و هي من تلك الفترة
حضرها أساتذة المعهد والطلبة وحشد كبير من الدبلوماسيين تحمل عالئم الصداقة و التطور و مع إفتتاح السفارة الفلسطينية
العرب واألجانب وحذرت السفيرة جادو من مغبة انغالق أفق حل عام  1989و الغعتراف الدبلوماسي المجري فإن التواصل مستمر
الدولتين وتحول الوضع الى االبارتهايد.
بين وزارتي الخارجية في البلدين و قام الوزيران بزيارات متبادلة
و نتطلع إلى تطوير هذه العالقات في كافة المجاالت فثمة إتفاقات
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إقتصادية و تعليمية و ال ننسى فضل المجر في تخريج المئات من
الطلبة الفلسطينيين من جامعاتها على مدى العقود الماضية الذين
يساهمون في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة .
•

ما المشاعر التي انتابتك و أنت تعود للمجر بعد سنين ؟

يمتلك الحنين كل من عاش في هنغاريا  ،يسكنه صفاء حياة و
إنسان منصهر مع اآلخر و إني أتابع بإستمرار أخبار المجر التي
عملت فيها من عام  1987إلى عام . 1992
يمتلكني الحبور عندما أستعد لزيارة المجر ففيها ذكريات و مواقف
عملية و إنسانية ال تمحى و لقد دهشت من التطور الذي تشهده
البالد و قدرت الدور الذي تضطلع به المجر في دول وسط أوروبا
و في اإلتحاد األوروبي و ال تنسى أن إبني البكر ولد في هنغاريا و
على الرغم من أنه غادر المجر طفال ً صغيرا ً إال انه دائم السؤال
عن بودابست سارداً على الدوام ذكريات طفولته حالماً في العودة
إليها كبقعة محبوبة و ذلك لما يحمله من ذكريات عن شعب طيب
و صديق
هذا و قد أقامت سعادة سفيرة دولة فلسطين في هنغاريا حفل
تكريمي للوفد الفلسطيني حضره كبار المسؤولين في وزارة
الخارجية الهنغارية و السفراء العرب في هنغاريا .
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تعيد الدانوب األزرق نشر هذه المقالة إلتساقها مع الرأي الرشيد أن الفساد أصل بالء
ما تعانيه الشعوب من حرمان و دمار و مستقبل مجهول .
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الجامعة العربية المفتوحة
سانحة لمن فاته قطار التعليم الرسمي و الخاص
تجسد الجامعة العربية المفتوحة رافدا ً سياسيا ً في سياق التعليم العالي في الوطن العربي ,إذ جسدت منذ تأسيسها عام  2002بمبادرة من
صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز نموذجا ً للبرامج التعليمية و بيئة للراغبين بالتحصيل العلمي العالي و مواكبة ذلك مع
الشراكة اإلستراتيجية مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا .
الدانوب األزرق التقت في الكويت بالدكتور علي فخرو رئيس اللجنة التنفيذية للجامعة
العربية المفتوحة ,الذي تحدث عن موقفه كمفكر عربي ووزير مسؤول ألكثر من ربع قرن
في بلده البحرين  .و في عرضه لمهام الجامعة تنضح األبعاد القومية و هموم الواقع الراهن
لتخلص أن هذا الخريف الذي يحتاج العالم العربي إلى زوال طالما هناك إرادات تتوسل العلم
و المعرفة وصوال ً إلى تنمية حقيقية .
يشير الدكتور فخرو أن الجامعة غير ربحية و أضحى لها ثمانية فروع في األقطار العربية
تقوم على منهج التعليم المفتوح للطلبة إذ ال يحضر الطلبة في الصفوف سوى  25%من
الوقت و يتراسلون عبر اإلنترنت و هو نمط تعليمي نادت به اليونسكو أمام الحاجة لمواجهة
توسع الرغبة بالتحصيل العلمي .
الجامعة مفتوحة لكل عربي و رسومها ال تتعدى الثلث مما تأخذه الجامعات الخاصة ،يرأس مجلس اإلفتاء صاحب السمو الملكي األمير طالل
بن عبد العزيز الذي أسس لهذه الفكرة و تدرس الجامعة مختلف الحقول  :اإلدارة و المال
و تكنولوجيا المعلومات و قريبا ً سوف تدرس القانون و برامج تعليمية للغة اإلنكليزية و تدريب المعلمين و بعض البرامج في الهندسة و
التخصصات الطبية.
و يشير الدكتور فخرو إلى أن اإللتحاق بالجامعة ال يتطلب معدال ً فهي مفتوحة لمن فاته اإللتحاق بالجامعات  .و للجامعة إتفاق شراكة مع
الجامعة البريطانية المفتوحة  .و تضم الجامعة حالياً  32ألف طالباً و تأمل أن يصل عدد منتسبيها عام  2016إلى  45ألف طالباً مع اإلشارة
إلى أن الجامعة العربية المفتوحة تعاني صعوبات مع الحكومات العربية لعدم قدرة مسؤولي التعليم فيها إستيعاب التعليم عن بعد .
سانحة اللقاء بالدكتور علي فخرو جاءت خالل وجوده بالكويت لترؤس إجتماعات المكتب التنفيذي و مجلس األمناء بالجامعة و كانت سانحة
لم تقتصر على على شؤون التعليم فقط بل شملت شجون الوطن العربي كونه من الجيل الذي ال يصدق أن حال العالم العربي قد آلت إلى ما
هي عليه اآلن .

تعزية و مواساة
ترفع الدانوب األزرق أحر التعازي و المواساة الى سعادة الدكتور نور الدين
بنعمر سفير المملكة المغربية في هنغاريا بوفاة شقيقة عبد المؤمن .رحمة اهلل و
اسكنه فسيح جنانة .و إنا هلل و إنا اليه راجعون.
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رسالة سلطنة ُعمان
مهرجان صاللة السياحي  2014يبدأ ثاني أيام عيد الفطر
كشف سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبداهلل الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة الرئيسية لمهرجان صاللة السياحي  2014م بأن
المهرجان هذا العام سوف يأتي في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك تحت شعار (حب عمان يجمعنا يحمل) .
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بقاعة االجتماعات بدائرة المهرجان بسهل إتين وكشف سعادته عن تفاصيل فعاليات مهرجان
صاللة السياحي لهذا العام واالستعدادات والتحضيرات الجارية النطالق فعالياته والمقرر إقامتها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويستمر
حتى السادس من شهر سبتمبر مشتمال على العديد من الفعاليات والبرامج المختلفة التي تلبي كل الرغبات لتتزامن مع أجواء الخريف حيث
يعيش الجميع أجواء مرتبطة بالعمل المتواصل كل في مجال اختصاصه حتى يظهر المهرجان كما عودنا القائمون عليه حافال بالمناشط
والفعاليات زاخرا بالجديد والمفيد مما يضفي على مرتاديه أجواء من الفرح والمتعة والصفاء .
وأكد سعادته أن المهرجان كعادته يشمل األسرة نظرا لما يوفره من أجواء تناسب األسرة بكافة أفرادها وحسب مراحلهم العمرية كون
المهرجان ملتقى لعمان وأهلها وأحبائها من كل الربوع الخليجية والعربية تحت مظلة الوطن وبحنو غيوم الخريف الماطرة جاء الشعار
(حب عمان يجمعنا ) ليحمل روحا وطنية تعبر عن تالحم أبناء عمان وتجمعهم في حب الوطن حيث المهرجان يعتبر ثمرة من ثمار النهضة
المباركة ويتجدد بسعي مستمر وجهود مبذولة من جميع دوائر البلدية لتحقيق هذه الغاية وتجسيد كل األهداف المرسومة لهذا الحدث على
أرض الواقع بمشاركة الجميع من جهات حكومية وخاصة وقطاعات أهلية ومواطنين .
وقال سعادة الشيخ  :إن اختيار مدينة صاللة كأفضل وجهة سياحية من قبل المركز العربي لإلعالم السياحي يعد دافعا لبذل المزيد من الجهد
العطاء والوصول إلى ما هو أفضل من ذلك وهذا يحملنا شخصيا ويحمل بلدية ظفار ومهرجان صاللة السياحي مسئولية أكبر لالرتقاء بهذه
المدينة إلى أعلى مستوى.
االهتمام بالتراث
وأكد سعادة الشيخ رئيس بلدية ظفار بأن السمة الحضارية التاريخية لهذا الوطن الغالي حاضرة على الدوام عبر قالدة مفرداته التراثية حيث
يهتم المهرجان بالتراث العماني األصيل والموروث الشعبي بشكل عام عبر ما تشتمل عليه القرية التراثية من صور مختلفة للبيئات العمانية
الحضرية والريفية والبدوية وما تزخر به من شواهد ومكنونات تراثية جسدتها أيادي االنسان العماني بشكل عام والمرأة العمانية بشكل خاص
عبر زوايا مختلفة تبرز منتجاتها وحرفها وعطاءاتها الفياضة فضال عن مشهد أنماط الفنون والعادات والتقاليد العمانية التي تجسدها مشاركة
الواليات العمانية من مختلف المحافظات في سباق وتنافس هدفه إبراز كل ما من شأنه إظهار هوية الخصوصية العمانية حيث تشهد المسابقة
هذا العام زخما كبيرا من حيث المشاركات والمكافآت التي خصصت لها باإلضافة لدور فرق الفنون العمانية المغناة التي تقدم ألوانا مختلفة
من الفنون واإليقاعات .
وعن ليالي المهرجان قال سعادته بعد النجاح الذي حققه البرنامج العام الماضي لتغطيته مساحة كبيرة من فعاليات المهرجان بشكل عام
والتراثية بشكل خاص عبر مسابقة فن البرعة التي حضيت بمشاركة كبيرة ومتابعة أكبر من المهتمين بالتراث وألوانه المختلفة ستتجدد
الرحلة هذا العام بشمولية أوسع لفعاليات المهرجان وإيجاد مساحة أوسع لتراث العماني من خالل إضافة فن الشرح إلى جانب البرعة .
وقال سعادته  :تحرص اللجنة الرئيسية للمهرجان على تنويع خارطة فعاليات المهرجان وأماكن إقامتها حتى يتسنى للجميع المشاركة
واالستمتاع بما يقدم من برامج وأنشطة وستخرج الفعاليات هذا العام إلى حديقتي واليتي طاقة ومرباط إضافة سوق الحسن والمغسيل هذا إلى
جانب القرية سمهرم التي تأتي تحت خيمة المهرجان .
من ناحية أخرى يشهد المهرجان مشاركة كبيرة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة منها الكويت وقطر واالردن وفلسطين والمغرب وايران
وبروناي وروسيا والصين واسبانيا في رسائل محبة وسالم والتقاء وهي وجه عمان ماض وحاضر حيث تسعى الى مد جسور التواصل
الحضاري بجميع اشكاله البناءة التي تدعو إلى التمازج اإليجابي واكتساب المعرفة ولصداقة والثقافة والعلوم وأضاف سعادة الشيخ سالم بن
عوفيت الشنفري أن المعرض االستهالكي لهذا العام يحمل رؤية جديدة حيث سيتم إضافة أجنحة جديدة لبعض الدول المشاركة بالمعرض
أيضا سيقوم المهرجان باستجالب بعض الفعاليات العالمية مما يؤكد على مدى تطور المهرجان وبحثه عن التواصل الحضاري والتنوع فيه
بشكل مستمر كذلك سيشهد المهرجان إقامة عدد من المسابقات والبطوالت الرياضية التي درجت العادة على إقامتها سنويا
باإلضافة إلى مسابقة القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية والتي تحظى باهتمام كبير وبالغ وسيتم رفع الدعم المالي هذا العام لرفع مستوى
المسابقة والتجهيز لها بشكل أفضل .
وتطرق سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار خالل حديثه بالمؤتمر إلى مشروع الحديقة المائية التي بدأ العمل فيها
والمؤمل االنتهاء منها العام القادم بمركز البلدية الترفيهي لتلبي متطلبات التنمية والنهوض بمستوى الخدمات العامة وتنشيط وتفعيل الدور
السياحي بالمحافظة ويتكون المشروع من األلعاب المائية لمختلف األعمار والمنحدرات المائية والمتزحلقات بعدة أنواع .
وأشار سعادته إلى أن المهرجان العام الماضي حقق نجاحا كبيرا وبشهد الجميع حيث تشير اإلحصائيات إلى أن من زار المهرجان ما يقارب
آالف وسبعمائة وظيفة مؤقتة للشباب مؤكدا حرص المهرجان والقائمين عليه في
أكثر من مليوني زائر كما وفر المهرجان ما يقارب تسعة ٍ
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هذا الجانب تحقيقا للمسؤولية االجتماعية للمهرجان ومحاولة إكساب الشباب بعضا من المهارات اإلدارية وغيرها حسب موقع العمل المؤقت
وتوزيع الشباب على فعاليات المهرجان موضحا بأن المهرجان يسعى لدعم الشباب وإكسابهم المهارات المختلفة وتطرق سعادته إلى مشاريع
البلدية وقال :هناك مشاريع مختلفة ومنها مشاريع الطرق واإلنارة والتي ستسهم بشكل كبير لدى االنتهاء منها في التخفيف من االزدحام
المروري في المحافظة والذي بات مشهدا متكررا طوال العام وخصوصا خالل هذا الموسم السياحي الذي يزداد فيه عدد الزوار إلى المحافظة
إضافة إلى مشاريع التجميل والتطوير وغيرها من المشاريع األخرى .

لبان ظفار ..عالج وتجميل وقداسة في الحضارات القديمة
المناخ والتربة الجيرية الكلسية تجعله األجود
ـ جهود حكومية لزيادة المساحة المزروعة وإكثار أعدادها وإنتاج شتالتها
يعتبر محصول اللبان الذي تنتشر أشجاره في مناطق مختلفة من محافظة ظفار من أفضل أنواع اللبان نظرا لتوفر المناخ المالئم من حيث
درجة الحرارة والرطوبة إضافة الى وجود التربة الجيرية الكلسية المالئمة لنمو شجرة اللبان.
وتنمو أشجار اللبان في المنطقة الواقعة خلف الجبال المتأثرة باألمطار الموسمية حيث تنمو غالبا في المنحدرات المنخفضة وفي قاع األخاديد
والجداول وبكميات أكثر كثافة على طول القيعان العريضة للوديان األكثر حجما.
ويحتوي اللبان على فوائد عديدة ويستخدم في الصناعات التجميلية والعطور واألدوية والزيوت والمساحيق وفي الحياة اليومية والمناسبات
االجتماعية والدينية الى جانب صناعة البخور أو الدخون الذي تشتهر محافظة ظفار بإنتاجه نظرا لرائحته المميزة.
وتقاس جودة اللبان باللون النقي األبيض المشوب بزرقة والخالي من الشوائب ويرتفع ثمنه طبقا لهذه الجودة وتقل كلما تغير اللون إلى
االحمرار أو اختلط بشوائب أخرى حيث ترتبط جودة اإلنتاج بالنطاقات الجغرافية والعوامل المناخية المميزة لكل نطاق وكذلك خبرة المشتغل
على جني هذا المحصول وفترات ومواقيت الحصاد ويتراوح سعر الكيلو الواحد من اللبان ما بين  3إلى ما يزيد على  30رياال عمانيا.
ويبدأ إنتاج وجني محصول اللبان في محافظة ظفار خالل شهر أبريل ويستمر الى شهر يونيو من كل عام باستخدام الطرق التقليدية المتبعة
والمتعارف عليها منذ القدم.
وتبدأ عملية إإلنتاج من خالل جرح سيقان وأفرع شجرة اللبان في طبقة اللحاء بآلة تسمى (المنقف) ويطلق على هذه العملية التوقيع وينتج
عنها مادة لزجة سرعان ما تتجمد ويتم التخلص منها في الضربة الثانية وكشطها الى االرض بعد أسبوعين من التجريح األول في عملية
تسمى السعف وبعدها يتم جمع محصول اللبان ثم يتم جرح نفس المنطقة مرة ثالثة وتعرف هذه العملية بعملية السعف الثاني ثم تتكرر عمليات
السعف إلى آخر عمليات جمع اللبان وتسمى هذه األخيرة الكشمة.
ويبدأ الجمع الفعلي للبان بهدف التسويق التجاري بعد أسبوعين من التجريح الثاني حيث يتم كشط الشجرة للمرة الثالثة ويتم تجميع اللبان اما
من على الشجرة او ما يسقط منه على االرض حيث يبلغ معدل اإلنتاج التقريبي لشجرة اللبان من  7الى  10كيلوجرامات تقريبا.
وتعتبر شجرة اللبان من اشهر النباتات الموجودة في محافظة ظفار وقد اسهب الكثير من المؤرخين والرحالة والباحثين في الحديث عن شجرة
اللبان واهمية المادة المستخرجة منها والتي تعتبر مقدسة في الحضارات القديمة حيث كان اللبان يتمتع باألهمية ويصل الى اسعار خيالية
وذلك نظرا لخواصه العطرية واستخداماته العالجية والدوائية.
وقد ازدهرت تجارة اللبان على مر العصور فنشأت بذلك عالقات تجارية متنوعة مع حضارات وشعوب العالم القديم من خالل طرق القوافل
إلى بالد ما بين النهرين وإلى مصر وبالد حوض البحر المتوسط ومنها إلى أوروبا وعبر بحر العرب والمحيط الهندي إلى سواحل افريقيا
وشبه القارة الهندية ومنها إلى شرق آسيا.
ويتميز اللبان برائحته الزكية المنعشة وفوائده الصحية المتعددة حيث يعد كمشروب مسكن لأللم ويزيد من صفاء الذهن ويذهب النسيان وقد
استخدم في معظم الوصفات العالجية لتحسين اإلخصاب ولمرض الصرع وحاالت الوالدة المستعصية ولتفتيت الحصوات وأمراض الطفح
الجلدي وشفاء الكسور والتحام العظام وعالج مرض النقرس وطرد اآلفات الحشرية واألوبئة والسموم.
كما استخدم اللبان كعالج جيد للربو واضطرابات الرحم وأمراض الرئتين وعالج السعال المزمن وعسر التنفس وترطيب القصبة الهوائية
واستخدم كمسحوق لشفاء الجروح وتزكية ماء الشرب برائحة طيبة ومعالجة اللثة واألسنان وحاالت الخمول وكمادة مقوية للقلب ومنبهة
للذهن ولغازات المعدة وأورام الطحال وآالم المفاصل ومؤخرا لعالج بعض أمراض السرطان.
وتعتبر شجرة اللبان من فصيلة (البخوريات) التي تضم حوالي ( )26نوعا من بينها الشجيرات المحلية التي توجد في محافظة ظفار العوقر-
الشيقوف – العكيبوت – العقريت – المغر) حيث يتراوح طول (ارتفاع) شجرة اللبان في الغالب ما بين ( )7 – 3أمتار إال أن ارتفاعها في
بعض مجاري األودية والشعاب يصل إلى حوالي  10امتار مثل وادي قيفر ووادي هيلة.
كما تتواجد أشجار اللبان في مجاميع صغيرة أو منفردة بمعزل عن بعضها وفي أغلب األحيان يتفرع جذع الشجرة فوق سطح األرض إلى
أكثر من ساق واحدة ولكنها أيضا تتواجد بساق واحدة في حاالت نادرة.
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وتنقسم أنواع اللبان في محافظة ظفار إلى أربعة أصناف مختلفة من حيث الجودة وذلك حسب التوزيع الجغرافي حيث يعد اللبان “الحوجري”
من أجود أصناف اللبان على اإلطالق ويتم إنتاجه من األودية الشرقية الجافة في المحافظة.
ويعتبر اللبان “النجدي” ثاني أجود أصناف اللبان ويتم إنتاجه من األودية النجدية التي تصب شماال والمنحدرة من سلسلة جبال ظفار التي
تمتد من الشرق إلى الغرب.
ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة اللبان “الشزري” وينتج من األودية الغربية الجافة التي تقع إلى الجنوب من األودية النجدية فيما يأتي
اللبان السهلي ” الشعبي” في المرتبة الرابعة ويتم إنتاجه من أشجار اللبان التي تنتشر في األودية والسهول المتأثرة بأمطار الخريف الموسمية.
ونظرا لألهمية التاريخية والمستقبلية ألشجار اللبان تسعى الجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة البيئة والشئون المناخية ومكتب وزير الدولة
ومحافظ ظفار ووزارة الزراعة والثروة السمكية ومكتب مستشار جاللة السلطان للشئون الثقافية ومكتب حفظ البيئة التابع لديوان البالط
السلطاني إلى بذل الجهود نحو المحافظة على أشجار اللبان سواء بزيادة المساحة المزروعة منها أو اكثار أعدادها وإنتاج شتالتها أو المحافظة
عليها في مواطنها وحمايتها من الرعي واالستخدام الجائر ألراضي أشجار اللبان وعمل مسوحات لبيئة أشجار اللبان في عدد من المناطق
بهدف التعرف على الكثافة النباتية لهذا النوع والوضع الحالي لحالة األشجار.
وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بحفظ هذا الموروث من خالل زراعة اشجار اللبان في الحديقة الشجرية الخاصة بالنباتات البرية
بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار الغراض اتاحتها للدارسين والمهتمين من طالب المدارس والمعاهد والجامعات.
كما ضمنت الوزارة اهمية المحافظة على اشجار اللبان ضمن قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8
.2003/
كما تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية كل عام بجمع بذور اللبان من مختلف المناطق الجغرافية المعروفة وإنتاج شتالت هذه األصناف
بمشتل الموارد الرعوية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حيث يقدر متوسط إلنتاج السنوي من الشتالت بحوالي
( )15000شتلة.
ً
وتقوم الوزارة بتوزيع شتالت اللبان مجانا للمواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات األخرى بغرض تشجيعهم علي غرس هذه األشجار
وفق برامج تنموية معتمدة للنهوض بهذا المجال والمحافظة عليه حيث بلغ عدد الشتالت الموزعة خالل السنوات الماضية حوالي أكثر من
 40ألف شتلة.
كما تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حاليا بتوسعة رقعة أشجار اللبان بتسوير مساحة تقدر
بحوالي  65هكتارا بمنطقة عيون لتتسع لزراعة  32ألف شتلة من اللبان الى جانب غرس حوالي  8000شجرة لبان في مختلف المناطق
المحمية في كل من حالوت وآشور ووادي قي وجبجات واللوب.
ويقوم مكتب مستشار جاللة السلطان للشؤون الثقافية بزراعة أشجار اللبان في محمية وادي دوكة للوصول إلى اعداد تتجاوز عشرة آالف
شجرة في المساحات التي ال يوجد بها كثافة ألشجار اللبان وذلك نظرا ألهمية وادي دوكة كموقع مدرج ضمن قائمة التراث العالمي الثقافي
والطبيعي كأحد مواقع ارض اللبان في منطقة النجد شمال المنحدرات الجبلية.
وقد بدأ مكتب مستشار جاللة السلطان للشؤون الثقافية مؤخرا بتنفيذ تجربة إنتاج محصول اللبان من محمية وادي دوكة التي تقع على الطريق
العام صاللة ـ مسقط في اتجاه موقع شصر (وبار)على بعد ( )40كم من مدينة صاللة.
ويتميز موقع المحمية بطبيعته الصخرية الحصوية شبه الصحراوية إضافة إلى وجود تالل ممتدة صغيرة حيث تمتد كثافة اشجار اللبان على
مساحة تقدر بـ( )5كيلومترات مربعة من حرم المحمية التي تقدر مساحتها بحوالي  19كيلومترا مربعا.
ويبلغ عدد االشجار التي كانت في المحمية سابقا  1230شجرة يتفاوت طولها بين ثالثة إلى خمسة أمتار إلى جانب أشجار صغيرة يصل
طولها إلى متر ونصف المتر.
ونتيجة ألهميته التاريخية واالقتصادية وفوائده العديدة اصبحت شجرة اللبان شعارا لمحافظة ظفار  ..كما تحظى مواقع اشجار اللبان باهتمام
الزوار والسياح وتعد من اهم المعالم السياحية والتاريخية للمحافظة ويحرص معظم السياح على شراء اللبان الذي يباع في مختلف األسواق
الشعبية والتجارية.

األوبرا السلطانية تكشف تفاصيل موسمها الخامس ..وخمسة عروض أوبرالية تبدأ «بماكبث»
«أنغام» مفاجأة يوم المرأة ..ومشاري العفاسي في اإلنشاد الديني -
عمر خيرت ومارسيل خليفة األبرز عربيا ..وأم كلثوم تعود من بوابة آمال ماهر -
كشفت دار األوبرا السلطانية عن تفاصيل موسمها القادم الذي يبدأ في شهر سبتمبر القادم بعرض ألوبرا “ماكبث” لجوزيبي فيردي” ،وهو
عرض من بين ستة عروض أوبرا يضمها الموسم الخامس.
وعقد صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد عضو مجلس إدارة دار األوبرا مؤتمرا صحفيا أمس مع كريستينا شبلمان المديرة
العامة لدار األوبرا مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل موسم  2014/2015الذي ينطلق في الثامن عشر من سبتمبر القادم.
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وعالوة على العروض األوبرالية المنتقاة بدقة والتي من بينها أوبرا ماون ليسكو لجاكومو بوتشيني فإن أغلب الحفالت العربية شكلت مفاجأة
للجمهور خاصة أن الموسيقار المصري عمر خيرت سيكون نجم إحدى الحفالت إضافة حفل “كلثوميات” والتي سيستضيف الفنانة آمال
ماهر .وحفل آخر للفنان اللبناني مارسيل خليفة.
وتبقى أمسية اإلنشاد الديني على حالها في روزنامة الدار لكنها تنخفض هذا العام الفرق المشاركة إلى أربع إلعطاء مساحة للمشاركين.
ويشارك المنشد المعروف مشاري العفاسي في حفل اإلنشاد الديني هذا العام .وأعلن في المؤتمر الصحفي أن ضيفة احتفال يوم المرأة العمانية
ستكون الفنانة أنغام.
وقال صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد إن دار األوبرا وخالل ثالث سنوات تتشكل لتكون بمثابة بوابة وملتقى للحوار العالمي
ومركزا للتبادل الثقافي بين الشعوب من خالل الفنون والبرامج المقدمة تحقيقاً لرؤية جاللة السلطان أعزه اهلل.
واشاد سموه في حديثه عن الموسم القادم بالبرامج العالمية التي قدمتها الدار في موسمها الحالي مشيراً إلى مشاركة اكثر من  30دولة والزيادة
الواضحة في اعداد الحضور العماني سواء في العروض العربية او غير العربية وزيادة االهتمام بالبرامج التعليمية والعائلية .إال أن سموه
أكد أنه “رغم كل اإلنجازات خالل هذه الفترة القصيرة  ،فإن عملنا لم يكتمل بعد وما زال أمامنا الكثير وإننا عازمون على بذل المزيد من
الجهد حتى تحقق دار االوبرا السلطانية مسقط مستويات غير مسبوقة تتجاوز بها كل المعايير الدولية والعالمية”.
وتتنوع عروض الموسم القادم بين االوبرا وعروض الباليه والعروض العائلية والفالمينكو والعروض العالمية والحفالت الموسيقية والحفالت
الغنائية والجاز ،كما يتميز الموسم الجديد بالجانب التعليمي والتثقيفي من خالل الندوات والمحاضرات التعريفية والحفالت العائلية التعليمية،
لترتقي بالذوق السائد ،ولتشكل جسرا للتواصل االنساني بين الشعوب.
وكرر المؤتمر الصحفي أنه كان يراعي خالل اختيار العروض المشاركة في الموسم الجديد مبدأ الجودة والتنوع.
وأكدت كرستينا شبلمان المديرة العامة لدار األوبر السلطانية “إننا نفتخر في دار االوبرا السلطانية مسقط باإلنجازات التي حققتها الدار
خالل الفترة المنصرمة والمكانة التي تبوئتها خالل فترة وجيزة لتحتل مكانة عالمية مرموقة بين المؤسسات الرائدة في مجال الفنون و فرق
األوركسترا واألوبرا من مختلف انحاء العالم سواء من ناحية العروض المقدمة أو من خالل المبادرات التي تقدمها الدار للمجتمع من ورش
عمل او تدريب و تأهيل العديد من طلبة الكليات  ،وقد كان هناك نموا في المبيعات بشكل مستمر وهذا دليل على السمعة الطيبة التي اكتسبتها
الدار وعلى قوة العروض المقدمة ،وسعينا جاهدين في موسمنا القادم أن نستمر على هذا النهج ونقدم كل ما هو جديد و مميز”.
واستعرضت المديرة العامة مالمح الموسم الخامس.
مؤكدة أنه إضافة إلى أوبرا ماكبث لجوزيبي فيردي من انتاج أوبرا دي ترييستي االيطالية ،فإن الموسم يضم أيضا خمسة عروض اوبرالية
اخرى طوال الموسم تتمثل في اوبرا ماون ليسكو لجاكومو بوتشيني ،واوبرا فالستاف لجيوزيبي فيردي ،وماي فير ليدي وهي مسرحية
غنائية ،واوبرا دون باسكوالي لجايتانو دونزيتي ،واوبرا سندريال (السكاال سينيرينتوال) لغايتانو دونيزتي.
وفيما يتعلق بالمشاركات العمانية فقد كان لها مكانها ايضا في هذا الموسم من خالل االحتفال بيوم المرأة العمانية ،وعرض للموسيقى
العسكرية العمانية ،كما ستصاحب االوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية عازف العود الشهير والموسيقار المبدع مارسيل خليفة في حفل
فني ،وستصاحب ايضا الموسيقار المتألق عمر خيرت في حفل موسيقي.
أما عروض الباليه فسيستمتع جمهور األوبرا هذا الموسم بأربعة عروض باليه متنوعة تتمثل في أمسية باليه :آم رين من دوسيلدوف لمصمم
الرقص مارتن شالفر حيث سيقدم عرضين من عروضه المبتكرة على موسيقى برامز وشوبرت ،وباليه ترويض النمرة ،وهي واحدة من
اعظم عروض الباليه الفكاهية وتبث الحياة والمرح الى مسرحية شيكسبير في عرض باليه عائلي متألق ،وباليه كسارة البندق ،وهو عرض
ساحر يروي كالسيكية تشايكوفسكي صممها جون نيوماير وهو من اهم مشاهير مصممي الرقص في أوروبا ،باالضافة الى باليه من كوريا
وهي حكاية حب تشون هيانج.
وسيحتضن هذا الموسم اشهر العازفين من خالل الحفالت الموسيقية امثال جوشوا بيل ،واسطورة الجيتار تو ماتيتو ،ويوتي ليمبر ،وحفلة
المايسترو ريكاردو موني وعازفة الكمان آنا صوفي موتر ،باإلضافة الى حفالت الجاز والعروض العالمية التي ستتوزع على مدار الموسم.
وما يميز موسم هذا العام الجانب التعليمي والتثقيفي الذي كان له نصيبا وافرا في البرنامج .وهو ما أكد عليه الدكتور ناصر الطائي مستشار
مجلس اإلدارة للتعليم والتواصل االجتماعي في مداخلته خالل المؤتمر الصحفي حيث سيكون هناك حفل عائلي في بداية الموسم يعرف
الجمهور على فن االوبرا وفقراتها المختلفة كالغناء المنفرد والجماعي وغيرها من الفئات في امسية تعليمية عائلية ،كما سيكون هناك
عرض لوحة المفاتيح ويتم تعريف الحضور من خالله على مجموعة من اآلالت التي تعزف بواسطة “المفاتيح” كآلة البيانو والهاربسيكورد
واالرغن ،وسيتبعه في نفس االسبوع عرض تقني عن المسرح يعرف الحاضرون من خالله عن كثب على الخلفيات التقنية والصوتية
والمسرحية لدار االوبرا السلطانية مسقط ،اضف الى ذلك ستكون هناك ندوة عن الفالمينكو واخرى عن االرجن وثالثة عن االيقاعات الدولية.
وبالنسبة لفعاليات الموسم القادم ،اكد الطائي على استمرار هذه الفعاليات التعليمية والعائلية وبزخامة أكثر أبرزها عرض اوبرالي وتفاعلي
لألطفال يقدم ألول مرة في المنطقة سيشارك فيه المئات من الطلبة العمانيين في جو تعليمي وترفيهي وابداعي.
واضاف الطائي“ :ستستمر العروض التقنية للعائلة والعروض التعليمية عن اآلالت الموسيقية وانواعها والجوالت األسبوعية للطلبة والتي
القت نجاحا فائقاً هذا الموسم .واستمراراً لما بدأناه الصيف الماضي ستقوم الدار خالل موسم الصيف والسنة األكاديمية القادمة بفتح باب
التدريب لطلبة الكليات ولطلبة الحلقة الثانية للمدارس الكتساب الخبرة المبكرة ومن أجل تعريف الطلبة باألمور التقنية والفنية واإلدارية
بالدار”.
وشرح الدكتور عصام المالح اآللية التي تتبع في دار األوبرا السلطانية الختيار الحفالت المشاركة في أي موسم مشيرا إلى أنها تتم عبر ثالثة
مستويات تبدأ باللجنة العليا ثم مجلس اإلدارة ثم قسم البرامج في الدار .ثم إنها تأخذ الكثير من االعتبارات خالل ذلك في مقدمتها األعمدة التي
باتت ثابتة سنويا في أي موسم من مواسم الدار ،لكن الجودة والتنوع والتوازن بين الثقافات يظل حاضرا أمام من يختار مفردات الموسم.
38

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

2014
لعام
الثقافية
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ملك
شخصيته وقراراتة حملت ثقافة التسامح والحوار واإلخاء.
وأشار أمين عام الجائزة إلى أن الهيئة العلمية للجائزة ومجلس أمانتها
رأت في حيثيات منح الجائزة أن “شخصية خادم الحرمين الشريفين
تجمع العديد من السمات األصيلة البارزة واإلنجازات الجلية
الواضحة التي يصعب عدها وحصرها موردا بعض تلك الحيثيات
على سبيل المثال ال الحصر :تأسيس مركز الملك عبد اهلل للحوار
بين أتباع األديان والثقافات ،ليصبح حاضنة للمؤسسات الحوارية
العالمية وميدانا مفتوحا للحوار الهادف الصادق للوصول إلى تحقيق
الهدف األسمى وهو إدراك القيمة الحضارية المثلى للتنوع والعيش
المشترك على قاعدة الوئام والسالم والمحبة وحسن الجوار واألخوة
اإلنسانية”.
ونوه بدوره في تعزيز النهضة العلمية في المملكة وتطويرها والسيما
من خالل إطالق الجامعات ومنها “جامعة الملك عبد اهلل للعلوم
التقنية” على ساحل البحر األحمر والتي أصبحت من المنارات الثقافية
والعلمية البارزة في المنطقة إضافة إلى موقفه الريادي والشجاع من
كل ما من شأنه المس بالقيم اإلسالمية األصيلة ووقوفه المبدئي ضد
كل ما يشوه صورة اإلسالم والعروبة والسيما الفكر المتطرف الذي
يجر على األمة اإلسالمية والعربية المخاطر الجمة ويعرضها لشرور
العنف واإلرهاب وهو الموقف الذي ترجمه بالمبادرات والمشاريع
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن اختيار العاهل السعودي الملك التنويرية المستلهمة من ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية األصيلة.
عبداهلل بن عبدالعزيز شخصية العام الثقافية للعام .2014

تواصل الرؤية

وتم اإلعالن عن اختيار الملك عبداهلل خالل مؤتمر صحفي عقد في
أبوظبي بحضور محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث
في ديوان ولي عهد أبوظبي وعضو مجلس أمناء الجائزة وأعضاء
أمانة الجائزة.
وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة
رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن “فوز خادم الحرمين
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية
السعودية الشقيقة بهذه الجائزة هو فخر ووسام تحمله الجائزة وتعتز
به ،فشخصية خادم الحرمين الشريفين االستثنائية طبعت عصرا
بأكمله وسجلت إنجازاته اإلنسانية والثقافية بحروف من نور ،وال
تزال إسهامات خادم الحرمين الشريفين في العالم أجمع مصدر إلهام
واقتداء دائمين للشعوب العربية واإلسالمية كافة”.
وأضاف الشيخ سلطان بن طحنون منوها بدور العاهل السعودي “في
إشاعة ثقافة التسامح واالعتدال والحوار بين أتباع الديانات والثقافات
وتشجيعه على العلم والمعرفة وتدشينه المبادرات الثقافية والعلمية
البارزة التي أصبحت منارات يستضاء بها في أكثر من مجال”.
ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد
للكتاب “إن فوز خادم الحرمين الشريفين يأتي تقديرا إلسهاماته
الكبرى الثقافية والفكرية واإلنسانية والعلمية ولبصمته الفريدة في
الواقع العربي واإلسالمي العالمي المعاصر ،وجهوده الحثيثة في
نشر روح التسامح واإلخاء التي امتدت إشعاعاتها في ظل قيادته
الحكيمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى ربوع األرض
كافة”.

صلة المؤسس بالمحتفى به
وأضاف “وإذ تتشرف الجائزة باقتران اسمها بالراحل الكبير المغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني اإلمارات العربية المتحدة
وصانع مجدها ونهضتها ..فإنها لتشمخ وتزداد ألقا وتوهجا بأن تضم
إلى قائمة الحاصلين عليها شخصية استثنائية هي شخصية خادم
الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود”.

الدور الذي أمنه العاهل السعودي والذي يصل بين األبعاد الفكرية
والسياسية والدينية في رؤية جامعة تهدف إلى بلورة سياسة عربية
إسالمية معتدلة ،لخصه ابن تميم ابن تميم بقوله أن من إنجازات خادم
الحرمين دعم اللغة العربية والثقافة وإطالق المبادرات والمؤسسات
المتعددة في هذا اإلطار ،مشيرا إلى “جائزة خادم الحرمين الشريفين
العالمية للترجمة” والتي جاء تأسيسها انطالقا من رؤيته في الدعوة
إلى مد جسور التواصل الثقافي بين الشعوب وتفعيل االتصال المعرفي
بين الحضارات ،وفي الوقت نفسه رفد الثقافة العربية بالنتاج الثقافي
والمعرفي التي تقدر وتكرم الكتاب ومنتجيه سواء أكانوا أفرادا أم
مؤسسات.
يشار إلى أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة أدبية إماراتية تُقدم
ُ
سنويا منذ  2007وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ،وتُمنح
للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في
مجاالت التأليف والترجمة في العلوم اإلنسانية ،التي لها أثر واضح
في إثراء الحياة الثقافية واألدبية واالجتماعية وذلك وفق معايير
وسميت الجائزة نسبة للشيخ زايد بن سلطان آل
علمية وموضوعيةُ .
نهيان الرئيس السابق لإلمارات العربية المتحدة .وتبلغ قيمتها الماليّة
ً
إجماال ،حيث يمنح الفائز في كل فرع جائزة مالية
سبعة ماليين درهم
قدرها  750ألف درهم وميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة المعتمد،
إضافة لشهادة تقدير للعمل الفائز .في حين تبلغ القيمة المادية لجائزة
شخصية العام الثقافية مليون درهم .وتشرف على الجائزة لجنة عليا
ترسم سياساتها العامة ،ومجلس استشاري يتابع آليات عملها.
وتقوم على أسس علمية وموضوعية لتقييم العمل اإلبداعي ،وتتميُّز
بكونها الجائزة األكثر تنوعاً وشمولية لقطاعات الثقافة مقارنة مع
الجوائز العربية والعالمية األخرى.
أما فرع شخصية العام الثقافية فهي جائزة تقديرية تمنح لشخصية
اعتبارية أو طبيعية بارزة وعلى المستوى العربي أو الدولي اعترافا
بما تتميز به من إسهام واضح في إثراء الثقافة العربية إبداعا أو
فكرا على أن تتجسد في أعمالها أو نشاطاتها قيم األصالة والتسامح
والتعايش السلمي.
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األمومة في فن بهجت اسكندر ابداع و رؤية انسانية
افتتح المعرض الجديد للفنان العالمي السوري االصل بهجت اسكندر في مركز اللثقافة والمؤ تمرات لمدينة كشكميت الهنغارية تحت عنوان
االمومة مع اقبال كبير وجمهور معجب ومحب العما ل الفنان بهجت اسكندر وقد تم تقد يم الفنان من قبل الدكتور جابور ذو مبور رئيس
عمدة مدينة كشكميت النائب في البرلمان المجري و قام با افتتاح المعرض الشاعر واالديب الكبير فر نس بودا الحائز علي جائزة كو شوت
و من بعد قام البرفسور دكتور علم الوراثة الشهير اند ري تسايزل في عرض وتقديم المعرض مبينا الغاية والهدف واالثر االجتماعي مقدرا
فكرة و ابدا ع وشجاعة الفنان بهجت اسكندر الجديدة.
المعرض يضم  70لوحة ويستمر عرضه في كشكميت لغاية  9من الشهر السابع \يوليو\ لعام 2014
وقد حظي المعرض بتغطية واسعة من وسائل االعالم المجرية.

" الباحثون المجريون في الشرق "
عنوان لمعرض افتتح في مبنى وزارة الخارجية المجرية
تحت عنوان " الباحثون المجريون في الشرق " افتتح في مبنى وزارة الخارجية المجرية معرضا متنقال ألهم األعمال التي قام بها الباحثون
المجريون في بالد المشرق بواسطة لوحات تعكس هذه األعمال باللغتين المجرية واالنجليزية .
ذكر السيد جرجاي بروهل نائب سكرتير الدولة لشؤون العالقات الثنائية مع االتحاد األوروبي في وزرارة الخارجية المجرية أن هذا المعرض
يعكس السياسة الخارجية المجرية الحالية المتعلقة باالنفتاح نحو الشرق و هي ليست فكرة جديدة وإنما هي قائمة منذ قرون والمتمثلة في
أعمال هؤالء الباحثين في بالد المشرق .
ذكر السيد بيتر ونتارمانتال نائب سكرتير الدولة للشؤون العالقات الدولية في وزارة الخارجية المجرية أن أعمال الباحثين المجرين في بالد
المشرق ونتائج ابحاثهم هذه تدل على أن عالقة المجر مع بالد المشرق في بعض المجاالت قد بدأت منذ زمن .
أما السيد اشتفان مونوك المدير العام للمكتبة ومركز المعلومات في األكاديمية العلمية المجرية فقد ذكر في هذه المناسبة انه يحق للمجر
االفتخار واالعتزار بهؤالء الباحثين المعروفين على المستوى األوروبي في مجال المخطوطات الشرقية .
ذكرت السيدة أغنيش كاالتشيني القائمة على هذا المعرض أن هذه اللوحات تعرض أعمال ونتائج وحياة الباحثين المجريين في المناطق
الجغرافية التي نشطوا فيها بدءا من منطقة الشرق األوسط حتى اليابان  ،مشيرة وأن المعرض باللغة المجرية واالنجليزية أما هذه اللوحات
فتتضمن نصوص باللغات المجرية واالنجليزية والتركية والروسية والصينية والعربية .
سوف يكون مبنى وزارة الخارجية المجرية المحطة األولى لهذا المعرض ومن ثم سوف يتم عرضه في السفارات المجرية في الخارج ليعود
بعد رحلته هذه إلى مبنى األكاديمية العلمية المجرية .
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معرض في نيويورك بمناسبة مرور أربعين عاما على
تصميم مكعب روبيك المجري
نُ ّظم في( LSC) Liberty Science Centerفي مدينة نيويورك
األمريكية معرضا مجريا بمناسبة مرور أربعين عاما على تصميم
مكعب روبيك المجري حمل عنوان " ما بعد مكعب روبيك " ذلك
يوم  25ابريل . 2014
وقد قام بافتتاح هذا المعرض السيد يانوش ادار رئيس الجمهورية
المجري بحضور المهندس المجري ارنو روبيك مصمم هذا المكعب
والذي انتشر وعرف في جميع أنحاء العالم  .حيث ضم المعرض
عددا من التصميمات الهندسية المجرية لنفس المهندس والتي تجاوت
حدود األلعاب لتدخل في المجال الهندسة الفكرية  ،لكن يبقى المكعب
هو المحور المحرك لكل هذه التصاميم .

غاالمب ويانو فاركاش مصميما موديل  Tلسيارات فورد  ،كذلك
الدور الذي لعبه المواطن المجري ادا تاالر في تطور السالح النووي
األمريكي .
ّ
أكد السيد يانوش ادار أن مكعب روبيك دخل في قاثمة " األكثر
في العالم " فهي تعد حاليا األكثر قدما المتواجدة بشكل مستمر في
األسواق العالمية وهي تعد األكثر بين األلعاب المفضلة و األكثر
مبيعا في العالم .
المهندس المجري أرنو روبيك في سطور
ولد المهندس المجري ارنو روبيك مصمم مكعب روبيك في العاصمة
المجرية بودابست عام  1944وقد درس الهندسة في جامعة بودابست
حيث تخرج عام  1967كمهندس معماري .

ذكر السيد يانوش ادار في كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح
المعرض أن تصميم مكعب روبيك يدخل ضمن قائمة االكتشافات
التي قدمها مواطنون مجريون للعالم على سبيل المثال الدكتور ألبرت
جورجي مكتشف فيتامين  Cوالسيد السلو بيرو مخترع قلم الحبر قبل أربعين سنة خرج إلى النور تصميمه الذي عرف الحقا بمكعب
الناشف " المعروف حاليا بقلم بيك " وكال من السيدان يوﭼيف روبيك والذي انتشر في جميع أنحاء العالم  ،حيث حقق نسبة مبيعات
كبيرة كان اكثرها في عام  1980فقد بيع في هذا العام وحده أكثر من
خمسمائة مليون مكعب وهذا الرقم بقي تاريخيا حتى اليوم .
ذكر المهندس ارنو روبيك أن سر نجاح المكعب يكمن في أن اللغة
والسن والمؤهالت والجنس ليس لها أهمية مطلقا لدى التمتع بهذا
المكعب .
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ممثلو دول مجموعة فيشاجراد V4
" الثقافة رافعة للتعاون في منطقة وسط أوروبا "
اجتمع ممثلو الشؤون الثقافية على أعلى مستوى في دول
مجموعة فيشاجراد  " V4المجر – سلوفاكيا – جمهورية
التشيك – بولندا " على مدار يومي  12 – 11يوينو
 2014في قصر استرهازي الواقع بالقرب من بحيرة
فارتو في القسم المجري .
ّ
تركز هذا االجتماع على افساح المجال للثقافة لتكون
العنصر المحرك والدافع للتعاون في منطقة وسط
أوروبا وخاصة بين دول مجموعة فيشاجراد  .فقد ذكر
السيد زولطان بالوج وزير الموارد البشرية الوطنية في
الحكومة المجرية في هذه المناسبة أن " الثقافة تعطي
الطاقة الواهبة للحياة في منطقة وسط أوروبا وبدون الثقافة فإنه ال يوجد تصور ورجاء لتعاون سياسي واقتصادي جيد "
وقد تم على مدار اليومين احياء عدد من المناسبات الفنية خاصة في مجال الموسيقى الجادة والكالسيكية .

السيسي رئيساً لمصر
يتعهد بتأسيس دولة قوية عادلة آمنة وإحياء دورها الرائد
الثامن من يونيو يوم تاريخى لن ينساه المصريون ،تسلم
أول رئيس منتخب يعبر عن ثورتى  25يناير و 30يونيو
السلطة ،وسط فرحة شعبية عارمة ،وحفاوة عربية
وإقليمية ودولية من األشقاء واألصدقاء ،وعودة قوية
للدولة المصرية على جميع المستويات.

وفى مشهد فريد من نوعه ،استضافت قاعة االحتفاالت الرئيسية
بالمحكمة الدستورية العليا رئيسين للجمهورية ،جلسا أمام أعضاء
الجمعية العامة للمحكمة جنبا إلى جنب ،األول رئيس مؤقت أدى
مهمته بكل نجاح هو المستشار عدلى منصور ،والثانى رئيس منتخب
منحه الشعب ثقته بأغلبية ساحقة هو عبدالفتاح السيسي.
ووقف السيسى ليؤدى اليمين الدستورية ،وسط عاصفة من التصفيق
ليتولى رسميا مهام الرئاسة ،بينما تجمع مئات المواطنين فى محيط
المحكمة  ،رغم اإلجراءات األمنية المشددة رافعين العلم المصرى
فرحا بهذه اللحظة التاريخية.
وألول مرة فى تاريخ مصر ،ينتقل الرئيس المؤقت المنتهية واليته
والرئيس المنتخب إلى قصر االتحادية ،ليوقعا على وثيقة تسليم
السلطة ،التى أكدت أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات،
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ومفجر ثورة  25يناير وما حملته من طموحات ،وثورة  30يونيو
التى صوبت المسار واستعادت الوطن ،وتشير إلى تسليم السلطة
للرئيس المنتخب الذى اختاره الشعب.
وفى كلمتين متبادلتين ،أكد عدلى منصور أنه رغم التحديات
والمصاعب ،فإننا استطعنا العبور بالوطن إلى بر األمان ،وأعرب
عن خالص االمتنان والتقدير لكل الدول التى ساندت إرادة المصريين
الحرة عمال ال قوال.
وقال إن مصر لن تنسى من وقفوا إلى جوارها وقت الشدة ،وتتطلع
إلى أن يستمر هذا التعاون فى مرحلة البناء والتقدم.
من جانبه ،وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة لألمة ،أكد فيها
اعتزامه أن تشهد مرحلة البناء المقبلة نهوضا شامال على المستويين
الداخلى والخارجي ،لنعوض ما فاتنا ونصوب أخطاء الماضي.
وقال :إننا سنؤسس لمصر المستقبل دولة قوية محقة عادلة سالمة
آمنة مزدهرة تنعم بالرخاء وتؤمن بالعلم والعمل ،وتدرك أن خيراتها
يتعين أن تكون من أبنائها وألبنائها ،وسيتواكب مع بناء الداخل إعادة
إحياء دورها الرائد إقليميا والفاعل دوليا.
وأضاف السيسى أن مصر الجديدة ستضطلع برسالتها التى دائما ما
حرصت عليها ،أال وهى اإلسهام المباشر فى تحقيق أمن واستقرار
المنطقة وأمتنا العربية.
وأكد أنه آن األوان لكى نبنى مستقبال أكثر استقرارا ،يؤرخ لواقع
جديد لمستقبل هذا الوطن ،واقع يتخذ من العمل الجاد منهجا لحياتنا،
عمل دءوب منظم يكفل لنا عيشا كريما ويمنحنا الفرصة لكى نولى
اهتماما لحقوقنا فنعظمها ،ولحريتنا فننميها فى إطار واع ومسئول
بعيدا عن الفوضي.
وأعرب السيسى عن تطلعه لمشاركة كل األصدقاء فى المؤتمر الذى
دعا إليه خادم الحرمين لإلسهام فى بناء مصر الجديدة.

القائمة بأعمال السفارة المصرية تحتفي بوفد رياضي
أقامت الدكتورة نجالء نجيب القائمة بأعمال السفارة المصرية في هنغاريا حفل عشاء في دارتها إحتفاء ً بوفد رياضي مصري شارك في
بطوالت رياضية  .حضر الحفل دبلوماسيون و فعاليات ثقافية و إعالمية مجرية و أطياف الجالية المصرية التي توجهت بعدها إلى مقر
السفارة المصرية لتدلي بصوتها في اإلنتخابات الرئاسية .

دور متواصل للمرأة في النسيج الثقافي اإلجتماعي
تستمر فعاليات المرأة العربية و المسلمة في الحياة الثقافية و اإلجتماعية الهنغارية عبر لقاءات و فعاليات متجددة سجلت خاللها عدسة الدانوب
األزرق لقطات من تلك الفعاليات و التي كان ضمنها حفالت تكريم ووداع للسيدات عقيالت سفراء السعودية و مصر و اليمن.

رحيل أسطورة كرة القدم المجري السابق جوال جروشيتش
رحل العب كرة القدم المجري األسطوري وحارس المنتخب المجري في حقبة
الخمسينيات من القرن الماضي جوال جروشيتش عن عمر ناهز  88عاما  ،ذلك ما
أعلنته أسرته يوم  13يونيو . 2014
أعتبر الالعب جوال جروشيتش الذي كان يلقب ب " النمر األسود " حجر الزاوية في
فريق كرة القدم المجري في عهده الذهبي والذي أصبح الحقا يعرف باسم " الفريق
الذهبي " بعد أن أشتهر المنتخب المجري وذاع صيته خاصة بعد أن تغلب على
المنتخب االنجليزي في عقر داره على ملعب ويمبلي عام  1963بنتيجة كبيرة بلغت
 -3 6ليكون أول فريق من خارج الجزر البريطانية يفوز على الفريق االنجليزي في
عقر داره .
شارك حارس كرة القدم الراحل جوال جروشيتش مع المنتخب المجري في الفترة بين
 1962 – 1947وفاز بالميدالية الذهبية في أولمبيات هلسنكي عام  1952ومن ثم حقق
المركز الثاني في بطولة العالم لكرة القدم عام . 1954
و يأتي رحيلة بعد غياب مجايله بوشكاش فارانس حيث كانت الرياضة في عصر القهما
مواكبه للفروسية و البطولة وبعيدة عما تعيشه االن من تسليع ومضاربات.
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سفير السعودية يقيم حفال ً وداعيا ً
أقام سعادة نبيل بن خلف عاشور حفال ً وداعيا ً بمناسبة إنتهاء عمله في هنغاريا و حضر الحفل ممثلون عن الحكومة
المجرية و السلك الدبلوماسي و عدد كبير من الفعاليات اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و رجال األعمال و ممثلي
الجالية العربية و اإلسالمية.

تأبين سفير مصر في بودابست
تجليات الوحدة واالنصهار و التسامح
اقامت السفارة المصرية في هنغاريا حفل تأبين لمرور اربعين يوما على وفاة السفير أشرف محسن .وقد القى األب
الدكتور يوسف خليل راعي الكنيسة القبطية كلمة مؤثرة كما القى رئيس الجالية المصرية الدكتور سيد حسن كلمة
حملت معاني الوفاء للراحل الذي افتقدتة الجالية العربية و السلك الدبلوماسي.
الدانوب األزرق تورد كلمة األب يوسف خليل لما تحمل من معاني المحبة و االنصهار و التسامح المنشودة و المرتجاة
في هذا الزمن.
نجتمع اليوم لتأبين المرحوم "الدكتور أشرف محسن" سفير
مصر المحبوب،
إنني لن أتكلم عن تقديري العميق "للدكتور أشرف محسن"
نشاط حتى
الديپلوماسي القدير و الذي كان يعمل
بحماس و ج ٍد و ٍ
ٍ
لحظات حيا ِته ،فهذا التقييم يقوم به المختصون في وزارته
آخر
ِ
ِ
َّ
و هذا واجبهم كأوفياء تجاه زميل لهم و حق ُه عليهم أن يفتخروا
بمهنيته و ِح َر ِفيَّ ِته و تفانيه في أداء الرسالة ليتخذوا من سيرته قدوة
لشباب الديپلوماسيين
و لن أحدثكم عن دوره الفعال حين قامت ثورة  ٣٠يونيو المجيدة،
و كيف قرأ األحداث بذكاء المع و بسرعة فائقة ،و بشجاعة
الرجال تحرك فوراً من تلقاء نفسه رغم خطورة هذا الحراك في
ذلك الوقت  ،فلم تكن النتائج مضمونة ،أما هو فلم يأبه ،بل اشتغل
َ
سفير مصري يجتمع بوزير خارجية الدولة المضيفة ليشرح حقيقة ما يجري بقدرة فائقة على
كالدينامو و بال هوادة ،لذلك فقد كان هو أول ٍ
ً
ً
اإلقناع ،مما جعل المجر تكون من أولى الدول التي تفهمت ثور َة شعبنا العظيم على حقيقتها و أصدرت بيانا رسميا بذلك ،مما كان له أبلغ
األثر في تحول بوصلة االتحاد األوروپي كله في صالح مصر و التخلي عن
مساندة الظالمين ،كل هذا بسبب جهود "الدكتور أشرف محسن" الدؤوبة بال إبطاء أو تكاسل ،فكفاءته في عمله ال تحتاج لمثلي يشه ُد لها،
لن أحدثكم عن جرأته في الحديث مع األوروپيين عن أحوال مصر ،و كيف أن أعداءها يكيلون بمكيالين ،إذ لهم فيها مطامع ،و قد حضرت
شخصياً جانب من مثل هذا الحديث ،إبان زيارة السيد السفير "حاتم سيف النصر" نائب وزير الخارجية ،و كان ذلك قبيل وفاة "الدكتور
أشرف" بيوم واحد هنا في بيت السفير ،و كنا على مائدة العشاء ،و قد أثنى عليه وقتها نائب وزير الخارجية المصري ،و طلب منه أن
َدت على يده بعدَها و ُ
يسترسل في مناظرته مع نائب وزير الخارجية المجري و لما أعجبني ُح ْسن المنطق الذي قارع به شد ُ
قلت له "رفعت
ً
ً
ً
أخي ِه المحبوب.
أخ تجاه ِ
راسنا يا معالي السفير ،و تلك أيضا ربما تكون شهادة مجروحة ألنها من ٍ
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نفس ُه خادماً لكل مواطن مصري بدون تمييز ،و كان يسارع باستقبال أياً
كذلك لن َ
أحدثكم عن "الدكتور أشرف محسن" الذي كان ي ُ
َعتبر َ
ٍ
ً
ً
َ
للح ْرفي ِة المُك ِبّلة ،و يقوم بذلك و لو على مسئولي ِته الشخصية،
ممن لهم شكاي ٍة ،و يحل أي مشكلة فورا متكئا على روح القانون دونما الخضوع َ
المحترف المخضرم ،بال خوف أو وجل ِو ال خضوع لروتين أجوف ،هذه كلها أموراً جميعُنا ُ
يعرفها و كل منا له عنها قصة ،و
الرجل
بذكا ِء
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
في هذا فقد كان دائما يقول لي " :مهمتي أن كل من يدخل السفارة المصرية ،ال يخرج من بابها إال راضيا ،فهذا عملي أتقاضى عنه أجرا ،و
عمل إمتدت إلي ِه يداهُ ،فهذه كلكم شهو ٌد عليها.
يجب أن أشعر أمام ربنا و أمام نفسي أنني أستحق كل قرش في راتبي" نعم ،فقد كان أميناً في كل ٍ
لن أحدثكم عن عشقه للوطن ،و الواضح أنه تربى عليه صغيراً ،و نضج في قلبه هذا ُ
الحب ،و قد اشتعل باألكثر حين عمل في مطبخ
تخصصه ،و كلما
السياسة ،و درس و عاين حجم المؤامرات و كم الحروب غير المعلنة التي تحاك ضد مصر الحبيبة ،فتلك كانت دراس َته و
َ
ً
ُ
َ
فريسة ُ
الجوارح و الضواري ،هكذا كان الجندي المقاتل
تكمن لها
وطن يراه و كأنه
عرف و انفتحت
ُ
مداركه ،كلما زاد حبُ ُه و إشفاق ُه على ٍ
ُ
ً
َ
بكثير من قلب ِه الذي لم يعد
لمصر أقوى
لجة ح َب ُه
األخطار المحيطة
الصلب "دكتور أشرف" ،يلمس
بالوطن و يعيها و يفهمها تماما ،فكانت َّ
َ
َ
ٍ
ِ
َّ
َ
َّ
ُ
َّ
يحتمل ،و أما اآلن فتلك هي أمانته التي قدمها أمام اهلل الذي وكله عليها ،و إنا نشهد شهادة حق أمام الديان العادل ،أنه أداها بكل إقتدار و
ُ
حكمة و دقة كما َّ
الفريضة
تؤدى
معني بها" ،دكتور أشرف" الذي كان قلبُ ُه
إنما اليو َم أحب أن أتحدث معكم باألحرى ،عن "الدكتور أشرف محسن" اإلنسان ،و هذه التي أنا ٌ
َ
ُ
شبعان
فكر بعي ِن ِه،
روح ِه حر ٍة تعشق
كطفل ،و
الحرية ،و عقلَ ُه واس ٌع و َ
غير م َ
نفس ِه سمح ٍة ،و ِ
مشاعر ِه فياض ٍة ،و ِ
ٍ
ُحتج ٍز أو ٍ
مغلق عليه في ٍ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
أساطين الصحاف ِة المصري ِة األفذا ِذ ،و والد ِته  -أطال
أصيل ،و ال شك أن نشأته على يد والده  -رحمه اهلل  -و هو أحد
المنبت و
النفس ،كري ُم
ِ
ٍ
ِ
عمرها و عزاها -اإلعالمي ِة األستاذ ِة الشهيرة ،قد أثَّرت فيه هذا التأثير اإليجابي العظيم ،عاشقاً للوطن ،منفتح الفكر و القلب،
اهلل َ
و عميق الروح و متواضع القلب ال يتكبر على أحد ،رقيق المشاعر ،مخلصاً في محبته ،وفياً في صداقته ،حافظاً لوعوده ،و أزعم أنني كنت
مقرباً من قلبه كثيراً ،ألنه أيضاً ترك في نفسي أثراً لن يُنمحى طالما حييت،
يعتبر أن له في الكنيسة المصرية مكاناً كما ألخو ِته المسيحيين ،و الحق فإن له مكاناً و مكانة ،فلم يكن يتكلف في محبته لنا مثل كثيرين
كان ُ
كواجب ثقيل يؤديه ممتعضاً ليمأل فراغاً في تقرير ،إنما كان يأتي ليدخل فرحة قلبه الحقيقية بحضوره معنا
بالعيد
ليهنئنا
يأتي
أو
سبقوه،
ممن
ٍ
على فرحتنا بالعيد فتتقابل في قلبنا الفرحتان ،فنلمس طيبة مصر الحبيبة،
كان دائماً يتحدث معي عن المساواة الحقيقية في المواطنة بين الكل ،و كيف يجب أن تكون لتبقى مصر ،و لم يكن فقط كالماً سياسياً
ً
معسوال
كمن يستجلب به مديحاً من الناس ،كال ،فرأي الناس هذا آخر ما يشغل بال "الدكتور أشرف محسن" و إنما يقول قول الحق مقتنعاً به و الذي
يعتقد أن فيه المصلحة و الفائدة للوطن و ينفذه ،و لي في هذا ذكريات كثيرة معه،
ُ
اإلخالص و
الصدق و
كان صاحب مبادئ ،و كأنه يسير وفق "كتالوج" َخ َّط ُه لنفسه باقتناع و حرية و ال يفه َم ُه حقاً إال القريبين ،فكان
ُ
ُ
شئ و األمان ِة  ،من خصال ِه النبيل ِة ،و لم يكن يخاف الموت بل يتحدث عنه و ينتظره
الشجاعة و عد ُم
اللطف و الحز ُم و الحس ُم و
ِ
الخوف من ٍ
بشجاعة كرجل شديد مقاتل ذو بأس
كنا في جنازة المرحوم المهندس حسن الكردي ،و قد ظهرت عليه مظاهر اإلعياء الشديد ،و الحظت ذلك با ٍد على وجهه ،و لما طلبت
منه االنصراف إشفاقاً عليه ،تحامل على نفسه ً
قائال "ال يصح أن أنصرف اآلن لئال يقول الناس في أنفسهم أنني أستكبر عليهم فيظنوا أنني
ً
ال أُ َق ِّد ْر مصابَهم ألنتظر معهم دفنه" .إال أنني بعد إتمام الصالة على جثمان المهندس الكردي و بحدس الطبيب أصريت أن يهرع فورا إلى
المستشفى و ال ينتظر ليحضر مراسم الدفن فتوجه مضطراً على غير رغبته من المدافن إلى المستشفى ،فما كان من األطباء إال أن احتجزوه
ً
ُر ْد أن يستسلم فيُش ِع ْر أحداً بآالمه ،هكذا كان يحترم مشاعر الناس و يبجلها
فورا ألنهم وجدوه يعاني من آالم الذبحة الصدرية المبرحة و لم ي ِ
حتى على حساب قلبه العليل ،إنه رقي الرجال
َ
ُ
ض قصيرة بحساب الزمن لكن غنية و كثيفة بقدر
هذا قليل من كثير عن رجل هو بحق فخر لكل مصر و لجميعنا ،كانت حياته على األ ْر ِ
العطاء و البذل حتى النفس األخير،
أقول لشريكة حياته التي تستحق كل إعزاز و إكبار ،و ألبنائه المباركين إفتخروا ،فإن لكم أب عظيم هو رجل كما يجب أن يكون الرجال،
تفتخر به مصر كلها ،فتعلموا من سيرته فإن لكم فيها نفع غزير.
بصبر المؤمنين آالماً شديدة ،و أتقدم للجالية المصرية و للخارجية و الديپلوماسية
أخيراً فإني أتقدم لألسرة الكريمة التي أوقن أنها تتحمل اآلن
ِ
المصرية بخالص العزاء بإسم حضرة صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني و باإلصالة عن نفسي و عن كل فرد في الكنيسة خالص العزاء
و الدعاء
أشكركم إلتاحة هذه الفرصة لي لكي أعبر فيها عن جزء يسير مما يموج به قلبي ،هناك الكثير و الكثير لكن هذا يكفي
حفظكم اهلل جميعاً و لكم السالم.
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مجلس السفراء العرب :حفل وداع لسفيري السعودية و اليمن
أقام سعادة لوناس مقرمان عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير الجزائر حفل تكريمي وداعي لسعادة نبيل عاشور سفير المملكة العربية
العربية السعودية و سعادة عدنان عباسي سفير اليمن بمناسبة إنتهاء عملهما في هنغاريا  ،حيث تم تقديم درع تذكاري و تبادل كلمات عبرت
عن روح األخوة و التعاون .

وزير الخارجية المجري يقدم وسام االستحقاق للقنصل الفخري
للمجر في ُعمان
ق ّدم السيد يانوش مارتوني وزير الخارجية المجري للسيد سعود الطائي القنصل
الفخري للمجر في سلطنة ُعمان وسام االستحقاق المجري من رتبة فارس " مدني
" ذلك على الجهود التي بذلها منذ تسلمه هذا المنصب الفخري لتطوير وتعزيز
العالقات المجرية – العمانية ذلك في مبنى وزارة الخارجية المجرية يوم  22مايو
. 2014
يذكر أن السيد سعود الطائي وهو رجل أعمال عماني عيّن كقنصل فخري لسلطنة
عمان في المجر في  13يوليو  2002وهو منذ ذلك الفترة يعمل جاهدا على تطوير
العالقات المجرية – العمانية خاصة وأنه ال يوجد تمثيل على مستوى السفارات بين
البلدين .

يوم إفريقيا :التقليد الثابت
تستمر سفارات الدول اإلفريقية في المجر في ترتيب يوم سنوي إفريقي في أحد األماكن الثقافية  .و هذا العام أقيم يوم إفريقيا في المتحف
الزراعي في ساحة األبطال حيث حضره معالي وزير خارجية المجر و سفراء الدول األجنبية و العربية و المئات من المدعوين .
و مازالت الدانوب األزرق تدعو عند ذكرها لهذا الخبر إلى إقامة يوم عربي كما يفعل األفارقة.
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رئيس النادي األرثوذكسي الفلسطيني في بودابست
قام الدكتور هاني خليل الحصري الوكيل المساعد في الهيئة العامة
للشؤون المدنية رئيس النادي األرثوذكسي في رام اهلل بفلسطين
بزيارة هنغاريا  ،حيث التقى بعدد من الفعاليات الثقافية و أعضاء
الجالية الفلسطينية في المجر .
في اللقاء مع الدكتور الحصري تتبدى الطبيعة العلمية التي تحكم
عمله الثقافي اإلنساني  .فهو طبيب أسنان يذكر بشغف سنين دراسته
في جامعة دمشق و صداقاته  ،و يتحدث بنبرة إنسانية عن أحوال
الالجئين الذين كانت الفلسطنة تسمهم و أضحت العروبة شاملة
لصفاتهم مع تزايد أعداد الالجئين من سورية و الصومال و قوافل
الراغبين بالهجرة عبر البحار والبراري .
يتحدث الدكتور الحصري عن مهام النادي األرثوذكسي ملخصا ً
إياها بالمهام اإلجتماعية الثقافية لتشمل رام اهلل و بيت جاال – القدس
بيت لحم – بيت ساحور مشيراً إلى أن الجذر التاريخي لهذه األندية
يحمل في طياته دوره البارز في التاريخ الفلسطيني لجهة مقاومة اإلنتداب البريطاني بحيث أضحت مركزا ً للحركة الوطنية الفلسطينية .
و على الرغم من زيارته القصيرة لبودابست يرى الدكتور الحصري أنه يمتلك الرغبة لزيارتها مرات عدة لعقد لقاءات مع األندية األرثوذكسية
و التفاعل المشترك مبدياً إعجابه بجمالية العاصمة بودابست التي تذكره بمدينة ليون الفرنسية  ،ويشير بإعتزاز إلى دور سفيرة دولة فسطين
في المجر في الحضور الدبلوماسي و إفتخاره بمن التقاهم من الجالية الفلسطينية المقيمين في بودابست الذين يحملون الهم و األهداف
الفلسطينية في حلهم و ترحالهم .

أكاديمية لتعليم الطيران في هنغاريا
تم وضع حجر األساس إلفتتاح أكاديمية لتعليم فنون الطيران و هندسته في مدينة
دبرتسن الهنغارية وفق أرقى المعايير الدولية  .و ستكون األكاديمية جاهزة بعد تأمين جوانب البنى التحتية إلستقبال الدارسين الراغبين بتعلم
الطيران العام القادم و ستشارك الجهات الحكومية و التعليمية في جعل هذا المركز متقدما ً على الصعيد األوروبي .
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هنغاريا:
المهندس نفاع عميدا ً للقناصل الفخريين
إنتاب الجالية العربية في هنغاريا مشاعر الحبور حين تم
انتخاب المهندس زيد نفاع القنصل الفخري للمملكة االردنية
الهاشمية لدى هنغاريا عميدا للقناصل الفخريين ألمعتمدين
لدى هنغاريا والبالغ عددهم  62قنصال .
وتم أختيار القنصل االردني عميدا للقناصل الفخريين لما
يتمتع بة نفاع من عالقات قوية وراسخة مع كبار المسؤولين
الهنغاريين كما ويحظى باحترام جميع المسؤولين الهنغاريين
واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
ويعتبر نفاع خبيرا ً سياحيا ً أثبتت الوقائع و نجاحاته العملية خبرته و مهاراته إذ يعد من ابرز الخبرات التي شخصت
الحالة السياحية في المملكة وله وجهة نظر مهمة في االمر وكان آخر ماقاله في مقابلة مؤخرا ( :السياحة نفط األردن وقد
آن األوان لالنتقال من االستراتيجيات إلى التطبيق).
كما يحظى نفاع باحترام كبير بين زمالءه في الوسط السياحي واالقتصادي .
ونذكر بآخر االنجازات الطيبة لنفاع عندما أعلن عن قرار الحكومة الهنغارية زيادة عدد المنح الدراسية ألمقدمة للحكومة
االردنية الى المئة منحة .
وقد تلقى نفاع العديد من التهاني بهذة المناسبة فقد تلقى برقيات التهاني من كل من رئيس الجمهورية يانونش آدر ورئيس
الوزراء فيكتور اوربان ورئيس مجلس النواب السلوا كوفير ووزير الخارجية وعدد من الوزراء والمسؤولين الهنغاريين
كما تلقى برقيات التهنة من عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة وعلى راسهم سعادة السفير الجزائري لوناس مقرمان
عميد السلك الدبلوماسي العربي .
و كانت االرادة الملكية السامية قد صدرت عام  2003بتعيين المهندس نفاع قنصال فخريا للمملكة لدى الجمهورية
المجرية .
ألدانواب أالزرق تتوجه بالتهنئة إلى سعادة المهندس زيد نفاع بالمهام
الجديدة التي أتته منقادة لما جسده من عام  2003من حضور عملي عزز
تطور العالقات األردنية المجرية و بالتالي العالقات العربية المجرية و
هو بهذا قد قدم نموذجاً مرتجى لما يؤمل أن يكون عليه العمل الدبلوماسي
الناشد للفعاليات الشاخصة و البعيدة عن اإلنشاء في مسار التقارب بين
الشعوب و العالقات المتبادلة بينها خدمة لقيم السالم و التعاون .
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تونس وجهة سياحية مقصودة
دعا سفير تونس و رئيس المكتب السياحي التونسي في هنغاريا إلى عشاء
و إحتفال إلظهار ما حققته تونس في حقل السياحة بعد تجاوزها لعثرات القالقل التي أحاطت بالعالم العربي .
تظل تونس وجهة سياحية مقصودة و يزداد عدد المجريين المتوجهين لقضاء العطالت فيها .
تم في الحفل تكريم عدد من المكاتب السياحية التي تنظم أفواج السائحين إلى تونس .
السفير التونسي و السيدة عقيلته و رئيس المكتب السياحي التونسي و السيدة عقيلته كانوا في استقبال المدعوين من سلك
دبلوماسي و فعاليات إجتماعية و إقتصادية و إعالمية و استمع الحضور إلى عزف موسيقي أخاذ أداه فنان من تونس
أبدع في إنسياب موسيقي تراثي بديع .

تصاعد االستثمار العربي في هنغاريا
سجلت األشهر االخيره تصاعداً في
االستثمار العربي في قطاعات هنغارية
عدة والتي كان ابرزها شراء مستثمرون
سعوديون لمعمل تعبئة اللحوم في كابوشفار
واقتناء مستثمر قطري لبناء مدرسة البالية
في اهم شوارع بودابست لتحويلة الى
فندق.
ً
واخيرا اقدم المستثمران االردنيان ذات
االصول الفلسطينية زهير ناجي و سمير
حمدان على شراء اهم مجمع تجاري في
وسط المدينة الستثماره في اعمالهم و
مناشطهم الفندقية والسياحية.

 KÉK DUNAالدانوب األزرق

49

A saját finanszírozású beruházásokon túl, a Magyar Postán több európai uniós projekt is fut
egyszerre, összesen 4 milliárd forintnyi támogatási összeggel. A legjelentősebb a Hibrid
kézbesítési és konverziós rendszer, amely szintén 2014-ben indul el élesben. Alapvető célja, hogy
elektronikus megoldásokkal bővítse az ügyfelek és az állami szervek közötti kapcsolattartás módjait
a közigazgatási eljárások folyamataiban. A fejlesztés eredménye a közigazgatási célú biztonságos
és hiteles elektronikus kézbesítés megvalósítása: a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá
alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása. Ezt a szolgáltatást
természetesen valamennyi ügyfelünk számára tudjuk biztosítani, hiszen jelenleg is nyújtunk
inverz hibrid szolgáltatást, és hiszem, hogy erre a jövőben egyre nagyobb igény mutatkozik.
Milyen nemzetközi kapcsolatokat ápol a Magyar Posta?
A Magyar Posta ismert és elismert szereplője a nemzetközi postai világnak. A posták együttműködése
nagyon széles körű, több nemzetközi szervezetben dolgoznak együtt annak érdekében, hogy az
ügyfelek minőségi postai szolgáltatásokhoz jussanak.
A Magyar Posta tagja a világ összes országát felölelő Universal Postal Union-nak – a szakosított
postai ENSZ szervezetnek-, de dolgozik a világ legfejlettebb postáit tömörítő nemzetközi
szervezetben, az International Post Corporation-ben is. Európa 51 másik országával a PostEurop
keretein belül járul hozzá az európai uniós szabályozások kedvező alakításához. A nemzetközi
együttműködés - a múltban és jelenleg is - nagyon fontos része a Magyar Posta stratégiájának.
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Magyar posta
Mekkora a piaci súlya a
Magyar Postának a magyar
gazdaságban?
Polacsek Csaba: A Magyar
Posta az egyik legnagyobb
múltú nemzeti vállalat. 146 éves
fennállása óta folyamatosan
töretlen bizalom övezi, napjaink
felmérései is arról tanúskodnak,
hogy a postások társadalmi
elismertsége kiemelkedő.
A Magyar Posta jelenleg az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója. Több mint 30 ezren dolgoznak
az anyavállalatnál. De nemcsak az egyik legnagyobb létszámmal, hanem a legjelentősebb
logisztikai hálózattal és gépjárműparkkal is mi rendelkezünk.
A Magyar Postát elsősorban a levél- és csomagküldéssel, csekkfeladással azonosítják az ügyfelei.
Ám a társaság alaptevékenységén túl ma már számos egyéb területen is gyors, professzionális
szolgáltatást nyújt mind a lakossági, mind a vállalati ügyfélkör számára: komplex logisztikai
szolgáltatások, pénzforgalmi közvetítő tevékenység, megtakarítás- és biztosításközvetítés,
hírlapterjesztés, kereskedelmi tevékenység, mérőóra leolvasás, dokumentum előállítás,
vámkezelés.
A Magyar Posta ma már nemcsak egy vállalat, hanem egy vállalatcsoport. Leányvállalatain
keresztül olyan komplex szolgáltatói tevékenység végzésére képes, amely egyedülálló az
országban. JNT Security leányvállalatunk átfogó készpénz logisztikai szolgáltatást nyújt, a Posta
Biztosító a biztosítási piac meghatározó szereplője.
2013 végén kezdte meg tevékenységét a Magyar Posta Befektetési Zrt, amin keresztül már a
dematerializált értékpapír forgalmazásban is számottevő szereplővé vált a Magyar Posta.
Milyen akvizíciós törekvéseik vannak?
Polacsek Csaba: A Magyar Posta olyan új stratégiai szövetségeket hozott létre, amelyek hosszú
távon is megalapozzák a társaság jövőjét. Az FHB Bankkal kötött megállapodásnak köszönhetően
megvásároltuk a Díjbeszedő Holding Zrt-t, amelyen keresztül a Magyar Posta képes megjelenni
az e-számlázási piacon is, amely a hagyományos csekkalapú díjfizetés alternatíváját jelenti.
A posta pénzforgalmi közvetítőként már most is 200 ezer ügyfelet szolgál ki napi szinten.
Ügyintézőink évente – a hagyományos postai szolgáltatásokkal együtt összesen - 173 millió
ügyfélkontaktot bonyolítanak le. Tekintettel arra, hogy 2700 postával rendelkezünk és a lakosság
bizalmi indexe nagyon magas a postásokkal szemben, hatalmas értékesítési potenciált rejt a
rendszer.
Milyen fejlesztései vannak a Magyar Postának?
Polacsek Csaba: Megkezdtük és 2014-ben befejezzük az Országos Logisztikai Központban
a levélfeldolgozó gépsorok cseréjét. A beruházás a fejlett posták szintjére emeli a Magyar
Posta levélfeldolgozó infrastruktúráját, amely lehetőséget ad magas szintű technológiai
támogatású, a jelenleginél hatékonyabb kézbesítési rendszer kialakítására. Az új gépsor a kor
igényeinek megfelelően kapcsolódó e-szolgáltatások elvégzésére is képes lesz, valamint számos
többletszolgáltatás bevezetésére ad lehetőséget, ami mind a feladók, mind a címzettek számára
új lehetőségeket teremtenek.
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Ibn Al-Haytham”Alhazen”
Ez az ötödik alkalom, hogy a Kék Duna szerkesztőség bemutat egy olyan fontos
arab vagy muszlim embert, aki a tudományban, a kultúrában és más területeken is
elért eredményeivel
sokat tett az emberiség fejlődéséért.
Teljes neve: Abu Ali Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn AlHaytham, rövidítve:Ibn Al-Haytham, a közismert
neve: Alhazen.
Született: Julius 1, 965-ben, Basrában, Irakban,
meghalt: Március 6, 1040 Kairóban, Egyiptomban.
Arab tudós, matematika, csillagászat, fizika, a zene
hatása az állatok viselkedésére és még filozófiával
is foglalkozott és egyben kutatott is.
Fizikában elsősorban az optika területén haladtak
túl a görög ismereteken, pl.: Ő volt, az aki
megreformálta a Ptolemaiosz törési törvényét. A
szemsebészetben vezetett be fontos újításokat,
azzal, hogy megmagyarázta a fény útját a szemben ő előtte az volt az elfogadott,
hogy a szem bocsát ki fényt.
A camera obscura működési elvét először Ő írta le optikai tárgyú könyvében (1015–
1021). Alhazen műve latinra fordítva De Aspectibus, „A látásról” néven jelent meg
Európában 1200 körül, és feltehetően hatással volt Roger Bacon kísérleteire is.
A fényképezőgép elődje a camera obscura volt, amely lényegében egy elsötétített
szobából vagy dobozból áll, amelybe konvex lencsén keresztül engedtek fényt. A
lencse fókuszpontjában lévő falon vagy papíron jelent meg a külvilág képe.
Évei utolsó részében csillagászattal, matematikával, tervezéssel, fizikával és
orvoslással foglalkozott; a hétkötetes „Az optika könyve” maradt élete legnagyobb
teljesítménye, amellyel joggal vívta ki magának a modern optika megalapítója
nevet. Több mint 200 könyve van, több különböző nyelvre fordították le a világon.

Szerkesztette: Dr. Hassan Elsayed
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Iskander személyes vallomása az anyaságról
Új oldaláról mutatkozott be Bahget Iskander a Kecskeméti Kulturális
és Konferencia Központban, ahol érzéki szépségű fotókiállítása nyílt
Anyaság címmel.
Bahget Iskandert nem kell bemutatni Kecskeméten, hiszen évtizedek
óta közöttünk él: a város jeles polgára a nemzetközi szinten is elismert
fotóművész. Aki ma már nem csak fotósként, hanem Magyarország
és az arab államok között a kultúrák kapcsolatépítőjeként is ismert. Csütörtökön koraeste megnyílt
kiállítása – joggal mondható - nagyon fontos esemény a Kulturális Központ és a város életében is.
Az eddig megismert fotóművészeti területei mellett azonban egy új irányzatként, egy „új világot”
mutatott be a tárlat látogatóinak: az anyaságot.
- Különösen nagy élmény, hogy olyan tárlat megnyitóján vagyunk, ahol ennyi fiatal, és ennyi
gyermek van – mondta Iskandert méltató beszédében dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő,
Kecskemét MJV polgármestere. - Iskander ismét elkápráztat minket, hiszen sokrétű a művészete,
de erről az oldaláról még nem ismertük. Úgy gondolom, hogy a nagyszámú közönség is azt
mutatja, hogy egy nagyon fontos, és mindenki számára nagyon kedves témában készült képeit
láthatjuk. Egy ilyen kiállításnak, állandó kiállításnak kellene lennie, és minden fogamzó képes
hölgyet a párjával el kellene hozni ide. Megmutatni nekik ezeket a képeket. Így talán még több
baba születhetne… Nekem négy gyermekem van, de ezeket a képeket látva, „megkívánja” az
ember az ötödiket – fejezte be vidám megnyitó beszédét a polgármester, nagy derűt keltve.
Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus professzor Iskander művészetének nagy tisztelője.
Meglepetésvendég volt a megnyitón. Beszédet mondott ő is annak apropóján, hogy a fotókból
egy katalógus készül majd, melyben számos kortárs költő és író gondolatait olvashatjuk. Valamint
Czeizel Endre is publikál majd benne. - Örömmel jöttem, mert tudom, hogy ez egy nagyon
fontos téma. Ma az anyaság sajnos válságban van. Sok ezer éven keresztül „gyermekáldásról”
beszéltünk. Majd a XX. század meghozta azt a fantasztikus lehetőséget, hogy a gyermekáldásból,
gyermekvállalás lett. Én is azzal szeretném befejezni, amivel a polgármester úr: olyan jó lenne,
ha ezek a képek kedvet csinálnának a gyermekvállaláshoz…
A kiállítást Buda Ferenc költő nyitotta meg, majd szintén meglepetésvendégként Reznák-Iskander
Szabolcs első osztályos kisfiú, az iskolai szavalóverseny győztese, Bahget Iskander unokája Pintér
Lajos versét mondta el: „...nem teher, áldott állapot, az anyák halhatatlanok…”
A megnyitón - melyen a város számos közéleti személyisége: így Szemereyné Pataki Klaudia
alpolgármester is megjelent - a kiállító művész unokája is előadott egy szavalatot, majd Bahget
Iskander egy-egy szál sárga rózsával és a kiállítás prospektusával köszöntötte a képeken modellt
álló, és a kiállításon szép számban – ezúttal már gyermekeikkel és párjukkal – megjelent
édesanyákat.
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repülési szimulátor. A repülési szimulátor tulajdonképpen nem más, mintegy olyan eszköz, mely
képes modellezni a gyakorlati repülés elemeit bármely repülési környezetben.
A képzés egyik alappillérét az jelenti, hogy a pilótáknak – a hatályos nemzetközi szabályozás
alapján – évente kétszer kell felújító képzésen és vizsgán részt venniük. Az egyik alkalom két
kötelező részből áll (OPS és LOFT), majd félév múlva a második alkalom egy kötelező részből
áll (OPC). Ez egy pilóta esetében egy évben összesen 5,5-6 óra szimulátor képzést jelent. A
pilóták minden esetben párban veszik igénybe a szimulátort egy oktató pilóta társaságában, aki a
képzési programot összeállítja, figyelemmel kíséri, kezeli a szimulátor programozását és a képzés
végén minősítést ad.
A másik pillér az önálló pilótaképzés, amely széles skálán mozog: a kezdő pilóták képzésétől
kezdve a típusjogosítások megszerzéséig. A Pharma-Flight rövid távú tervei között az szerepel,
hogy a szimulátorokat az ügyfelek a típusjogosításhoz szükséges képzés utolsó részéhez veszik
igénybe. A képzés végén kilenc alkalommal négy órás kiképző és vizsgarepülést kell végrehajtani
a befejezéshez. A szakemberek előtt ismert, hogy önálló pilótaképzésre kizárólag arra hatósági
engedéllyel rendelkező képző központokban van lehetőség. A képző szervezetnek biztosítania
kell az előírt személyi és tárgyi feltételeket a tevékenységéhez. Erre vonatkozóan együttműködési
megállapodás kialakítása van folyamatban a nagyhírű Debreceni Egyetemmel, mely kihelyezett
tanszéket kíván a Központban létrehozni. A központ jövőbeli feladatainak fontos elemei lesznek
azok a repülőorvosi kutatások és kísérletek, amelyek célja, hogy minden olyan pilóta, aki képes
az elvárt repülésbiztonsági szinten repülőgépet vezetni, megkaphassa az orvosi minősítést.
Ezen feladatok új és innovatív eleme lenne a szimulátoron végzett orvosi kísérletekben való
részvétel, azok élettani hatásainak megismerése és a szimulációs környezet megismerése. A
repülőorvosi kutatások és kísérletek megszerzésével az új képzési technikák bevezetésével újabb
piaci szegmens lenne meghatározható a tudományos központ keretein belül.
A projekt sikeres megvalósításához a Pharma-Flight már szándéknyilatkozattal rendelkezik
Európában és a világon elismert neves légitársaságokkal és légiközlekedésben érintett
szervezetekkel. Működését gyakorlatilag már megkezdte, természetesen az első időszakban az
építkezésre, a legkorszerűbb műszaki megoldások megvalósítására koncentrálva.
Az érdeklődők azonban akár folyamatosan is követhetik a megvalósítás fázisait, ha ellátogatnak
a www.pharma-flight.com oldalra.
Somogyi Gábor
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Világszínvonalú repülőszimulátor központ
nyílik Debrecenben
Magyar tudásbázis várja a pilótákat
Európában, de talán a világon is egyedülálló – világszínvonalú eszközökkel és
infrastruktúrával felszerelt – intézmény alapkövét rakta le április végén Debrecenben
Németh Lászlóné, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter, Kósa
Lajos, Debrecen város polgármestere, Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
elnöke, dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és dr. Czirják György, a
Pharma-Flight Kft. ügyvezető igazgatója.
A kapuit jövő tavasszal megnyitó intézmény alkalmas lesz gyógyszerfejlesztéssel, kis szériás
gyógyszergyártással kapcsolatos K+F szolgáltatások, klinikai kutatások végzésére, illetve a fullflight szimulátorok révén a légitársaságok személyzetének kiképzésén kívül kutatások (repüléssel
kapcsolatos orvosi vizsgálatok) végrehajtására, így a központ teret biztosít kutatószemélyzet, és
K+F vállalkozások számára is.
– A Pharma-Flight, amelynek alapkőletételére most sor kerül, nemzetközi tudományos és
szolgáltató központként működik majd. Hangsúlyozni érdemes ugyanakkor, hogy magas
szintű magyar hozzáadott érték létrehozását lehetővé tevő, világszínvonalú eszközökkel és
infrastruktúrával felszerelt kutató és oktató/képző központ valósul meg itt, a Debreceni Repülőtér
közvetlen közelében. Itt kell megjegyeznem, hogy húsz éve nincs a világon olyan kutatás,
amely azt vizsgálná, hogy a pilóták egészségi állapotának megtartásához milyen gyógyszerek,
gyógyszernek nem minősülő készítmények, táplálékkiegészítők alkalmazhatók azért, hogy 65
éves korukig aktívan repülhessenek közforgalomban. Számos repülőorvosi szervezet sürget
ezen irányú kutatásokat. A világon robbanásszerűen egyre több gépet állítanak forgalomba,
melyhez egyre több egészséges személyzetre van szükség. Emiatt a közforgalomban 55 évről
60, majd 65 évre emelte a nemzetközi szabályozás a korhatárt. A növekvő légiforgalom miatt a
repülés biztonságossá tétele egyre nagyobb igény a légitársaságok részéről – hangsúlyozta az
alapkőletétel előtt Németh Lászlóné fejlesztési miniszter.
Az állam is fantáziát lát benne
A miniszter hozzátette: a fenti célt az említett három terület együttműködésével lehet
megvalósítani, ugyanakkor a három terület önálló gazdasági működése során képes gazdasági
eredményt is produkálni. Ez is az oka annak, hogy a Pharma-Flight Kft. példaértékű törekvését
és egyedülálló elképzeléseit az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
keretén belül a kormány is támogatta, mintegy 3,4 milliárd forinttal.
A Pharma-Flight nemzetközi tudományos és szolgáltató központ megvalósításának előkészítése
során minden korábbi projektnél nagyobb összhang volt a tulajdonosi kör szereplői, illetve a
projektben később bekapcsolódni szándékozók között.
Világcégek, mint együttműködő partnerek
Az önálló pilótaképzés kapcsán például együttműködési megállapodás jött létre a Debreceni
Egyetemmel, amely kifejezte azt a szándékát, hogy a jövőben szívesen vállal részt a PharmaFlight tudományos igényű repülési tevékenységében. De a Központ iránt komoly érdeklődést
mutat a nemzetközi tekintélyű Sikorsky Aircraft Corp. is. Ehhez tudni kell, hogy a légijárművek
biztonságos alkalmazásának, illetve az arra történő felkészülésnek egyik legfontosabb eszköze a
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„ Omán szeretete összehoz minket„
címmel rendezik meg a Salalah turisztikai fesztivált
Szalim Bin Ofit Bin Abdullah Assanfari Sejk Őexcellenciája, Dhofar
ománi tartomány polgármestere és a 2014-es Salalah turisztikai
fesztiválbizottság elnöke egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy
„Omán szeretete összehoz minket„ címmel idén Alfitr ramadán
utáni ünnep második napján kezdődik és szeptember 6-án zárul
a 2014-es Salalah turisztikai fesztivál. Hozzáfűzte még, hogy az
idei fesztiválon sok új tevékenység és számos program lesz, de
a családokon lesz a fő hangsúly. Őexcellenciája megerősítette,
hogy az ománi hagyományok a fesztivál minden programjában
jelen lesznek.
A polgármester közölte, hogy az idén számos ország
képviselteti magát a Salalah turisztikai fesztiválon: Kuvait,
Katar,
Jordánia, Palesztina, Marokkó, Irán, Brunei,
Oroszország, Kína és Spanyolország, a fesztivál közös
üzenete pedig a szeretet és a béke lesz.
Szalim Bin Ofit Bin Abdullah Assanfari Sejk őexcellenciája a
sajtótájékoztató végen utalt a tavaly fesztiválra, ami nagy
siket aratott. Ezt a statisztikai adatok is alátámasztják: több
mint két millió látogató érkezett és kilencezer hétszáz ideiglenes munkahely létesült a fiataloknak.
A sejk hozzátette, hogy ezek az adatok csak még jobban bátorítják a 2014 –es fesztivál felelőseit.

Ománi Dhofar tartomány, tömjénfa…
kezelés, szépség, hit az ősi civilizációkban
A tömjénfa az Ománi Szultanátus Dhofar tartományában terem, ami az időjárásnak és a
talajnedvességnek köszönhetően a világ egyik legjobb termőhelye. A tömjénfa minőségének
legfőbb jellemzője a fehér, kékes árnyékú szín és a szennyeződésektől való mentesség. A tömjén
számos területen használható, pl. a kozmetikai iparban, parfümökben és olajokban, valamint a
különböző vallási és a társadalmi eseményeken. Használták az asztma, a tüdő, a köhögés, a
lélegzés kezelésében, jelenleg pedig a rákos betegek gyógyításában, és a fogtisztításban is .
A tömjénfa kitermelése minden év áprilisában kezdődik és
júniusig tart, a több évszázadra visszanyúló hagyományos
módszerek által: eltávolítják a fa kérgét majd két hétig
száradni hagyják mielőtt a piacokra viszik . Egy fa évente
7 – 10 kg tömjént terem a magassága pedig 3-10 méter.
A tömjénkereskedelem évszázadokon keresztül virágzott,
kereskedelmi kapcsolatok jöttek létre a keleti és nyugati
civilizációk között. A kereskedelem lebonyolítói és a
kapcsolatok építői a karavánok voltak.
A tömjénfa hagyományosan, társadalmilag és gazdaságilag is jelentős az ománi embereknek és
a kormánynak egyaránt, ezért az ománi hatóságok minden szinten nagy figyelmet fordítanak a
tömjénfára. Sőt, a fa Dhofar tartomány emblémája lett, és a tartomány legfontosabb történelmi
és turisztikai nevezetességének számít.
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Az ománi Royal operaház bejelentette
ötödik évadának programját
Kamil Bin fahd Bin Mahmoud Al Szaid Őexcellenciája, az ománi Royal operaház igazgatótanácsának
tagja és Christina Shellman, az operaház vezérigazgatója, Omán fővárosában, Maszkatban egy
közös sajtótájékoztatón a közönség előtt bejelentették a Royal operaház 2014/2015 évadának
programját, mely idén szeptember 18-án kezdődik. A nyitó program Giuseppe Verdi olasz szerző
Macbeth-je lesz, amit még öt másik opera követ az évad során. Hozzátették, hogy az idén az arab
előadások döntő része kellemes meglepetést okozott a nézőknek.
Őexcellenciája közölte, hogy megalapítása óta az ománi operaház programjai által szultán Kábúsz
bin Szaíd Őfelsége igyekszik megvalósítani azt, hogy ez a hely a népek között kulturális párbeszéd
központja legyen. Hozzátette még, hogy az idén több mint 30 országból érkeznek fellépők és
számos műfaj képviselteti magát: opera, balett, flamenco, dzsessz és egyéb zenei koncertek.
Christina Shellman, az operaház vezérigazgatója, a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az idén
4 balett előadás lesz, köztük A diótörő Csajkovszkijtól.
Az ománi zene képviseletét illetően bejelentették, hogy ebben az évadban az ománi katonai
zenekart és az ománi szimfonikus zenekart hallhatjuk.
A sajtótájékoztatón kihangsúlyozták, hogy a 2014/2015-ös évad a zenei tartalommal bíró családi
programokra is figyelmet fog fordítani.
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2014-ben Abdullah Bin Abdulaziz szaúdi
királyt választották a kultúra emberének.
Személye és döntései a toleranciát, a
párbeszédet és a testvériséget szolgálták
A Sejk Zayid könyvdíjat őfelsége
Abdullah Bin Abdulaziz szaúdi királynak
ítélték 2014-ben – jelentette be az
Abu Dhabiban tartott sajtótájékoztatón
Sejk Szultan Bin Tahnun Al-Nahyan, a
díjkiosztó bizottság elnöke, aki egyben
Abu Dhabi turisztikai és kulturális
testületének elnöke is.
Sejk Szultan Bin Tahnun Al-Nahyan
elmondta, hogy a bizottság tagjainak
döntését számos tényező befolyásolta.
Őfelsége
számtalan
cselekedetét
figyelembe véve kiemelkedő volt a
vallások és kultúrák közötti párbeszéd
előmozdításáért a Bécsben létrehozott
Abdullah király központ. A központ célja, hogy egy nyitott hely, igazi és értékes találkozó központ
legyen a nemzetek közötti párbeszédben. A bizottság elnöke hozzátette, hogy „ az Abdullah
király Technológiai Egyetem létrehozása egy újabb fényes pont a számos fényes pontok közül
őfelsége tevékenységében” , ezért a bizottság 2014-ben Abdullah Bin Abdulaziz Szaudi királyt
választotta a kultúra emberének.

A Sejk Zayid könyvdíjról néhány mondatban

A Sejk Zayid könyvdíj egy emirátusi irodalmi díj, amit az Abu Dhabi-i Kulturális és Örökségvédelmi
Testület felügyel. 2007 óta a bizottság évente egyszer egy személynek, egy gondolkodónak,
írónak, fordítónak vagy fiataloknak ítéli oda, akik tevékenységükkel kiemelkedőt nyújtanak
a kultúra területén, alkotásaikkal nyomat hagynak a kulturális, az irodalmi és a társadalmi
életben . A Sejk Zayid Bin Szultan Al-Nahyan díj az Egyesült Arab Emirátusok alapítójának és első
elnökének a nevét viseli.
Abdullah Bin Abdul-Aziz szaúdi király
Az ünnepelt személy, Abdullah Bin Abdul-Aziz Al Szaúd, Szaúd-Arábia királya 1924. augusztus
1-én született, 2005. augusztus 1-én lépett a trónra, féltestvére Fahd halálát követően.
Abdullah király élete, de legfőképp uralkodása alatt számtalan olyan kulturális és tudományos
jellegű lépést tett, melyek a vallások és kultúrák közötti párbeszédet segítették elő. Nagy figyelmet
szentelt a tudomány és oktatás terén is, melynek köszönhetően egyetemeket és tudományos
központokat létesített a királyság különböző városaiban.
A Forbes amerikai gazdasági magazin a világ hatodik legbefolyásosabb emberének tartotta 2011ben.
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