
 بال قناع  أمانة الخط األحمر 

 رائحة العار تغيير المنهج.. ال الوجوه! دستور بال ديموقراطية 
 هناك من يدعو للتمســــك بالدســــتور واالحتكام 
لنصوصه ويرفع شعار الدميوقراطية سراجا ومنهاجا 
ولكــــن واقع احلال يكذب أفعالــــه ويدحض أقواله، 
والشواهد على ذلك كثيرة ولن أقتفي أثر هذا وذاك 
أللتقط تناقضاته وانتهاكاته الدميوقراطية والدستورية 
ولكني سأبدأ مبا طرح في الساحة السياسية مؤخرا 
وراج في وسائل اإلعالم من رغبة البعض في وجوب 
تنحي ســــمو رئيس الوزراء فورا و«اآلن» كما تفعل 
غالبــــا اإلدارة األميركية أثناء توجيــــه تلك األوامر 

للرؤساء العرب مثل حسني مبارك والقذافي.
  من يقول ذلك لألسف نواب في مجلس األمة دأبوا 
على التصريح في كل مناســـبة بضرورة التمسك 
بالدستور وجعلوا منه شماعة وذريعة لتبرير عملهم 
كنصوص الشريعة اإلسالمية التي اتخذها أسامة بن 

الدن ذريعة ووسيلة ملمارساته اإلرهابية.
  فكالهما متطرف وفق معتقده ومرجعيته فلكل 
منهما كتابه وشـــريعته، ما يهمنا من هذه األطراف 
هو الطرف الذي يحتكم للدستور ويطالبنا باحترامه 
وهو أول من يخالف دستوره ويضلل جمهوره، فلو 
احتكمنا للدســـتور كما ينبغـــي لنا أن نفعل دائما 
لوجدنا أن الدستور رسم طريقا دستوريا إلقصاء 
رئيس الـــوزراء وأي وزير عن منصبه فاألول عن 
طريق عدم التعاون واآلخر عن طريق طرح الثقة وال 
طريق ثالثا لهما، أما الدعوات التي تطالب برحيل 
رئيس الوزراء فورا واآلن فهي بدعة دستورية أراد 
لها املضللون أن تكون سابقة سياسية تكون بعد 
ذلك سبة وعارا على املمارسة الدميوقراطية وإال ما 
حاجتنا إذن إلى الدستور ونصوصه إذا كان باإلمكان 
تنفيذ رغباتنا عن طريق التظاهر والندوات متى ما 
طالبنـــا برحيل هذا وإقالة ذاك أليس هذا التصرف 

هو خرقا للدستور وتقويض أركانه؟!
  فإذا ســـلمنا بهذه البدعة وهي من السهولة ألي 
كان اســـتخدامها فإننا لســـنا بحاجة ملجلس األمة 
وتكاليف ميزانيته الباهظة ما دام حل األمور وإقرار 
التشريعات وممارسة الدميوقراطية ال حتتاج منا 
سوى ندوة هنا ومظاهرة هناك ومن ثم يرحل رئيس 
الوزراء وتقر التشريعات املطلوبة، فأي منطق هذا 
الذي يردده نواب أقســـموا على احترام الدســـتور 
والذود عنه بل انهم أطلقوا على أنفسهم كتلة «إال 
الدستور»، نعم األمة هي مصدر السلطات ولكن عبر 
أعضاء مجلس األمة وفي مجلس األمة ال في الشارع 

وال في الساحات العامة.
  فمثلمـــا يكون وصـــول النائـــب للمجلس عبر 
صناديق االقتـــراع فإن رحيل رئيـــس الوزراء ال 
يكون إال بالتصويت علـــى عدم التعاون معه عبر 

ذات صناديـــق التصويت ولكن 
في املجلس ال في غيره.

  أما سلوك طريق غير ذلك فكما 
أسلفنا عاليا فانه مترد وكفر مبا 

أقسم عليه النائب وآمن به.
  توجـــد لدينـــا دميوقراطيـــة 
لكـــن ال يوجد في الواقـــع لدينا 

دميوقراطيون، وتوجد لدينا أدوات دستورية لكن ال 
توجد لدينا أخالق دستورية كمن يدعي اإلسالم واحترام 
القرآن وهو أبعد ما يكون عن ذلك رغم أن نزول الوحي 

قبل نزول الدستور بألف وأربعمائة سنة.
  إن عزل رئيس الوزراء أو بقاءه مرهونان باإلرادة 
السامية لصاحب الســـمو األمير وحده وال شريك 
له في ذلك ما لم يتخذ املنـــادون برحيله ما أقرته 
شريعتهم الدســـتورية من وجوب اتخاذ الطريق 
الوحيد لعدم التعاون الـــذي ال ينازعهم فيه أحد، 
فأي ممارســـة تخرج عن هذا النطاق فهي ممارسة 
شخصانية مناوئة للدســـتور وآدابه القصد منها 
تشـــويه صورة اخلصم إلضعـــاف إرادته وهذا ما 
يسمى باحلرب النفسية لدى خبراء السياسة فنجاح 
هذا األسلوب يؤدي لفقدان الشخص املعني شهيته 
في االســـتمرار ومن ثم تنازله عن حقه الدستوري 

بالدفاع عن نفسه.
  بل ان احلرب النفسية أو ضجيج الشوارع يريد 
بها ممارســـوها التأثير على إرادة النواب اآلخرين 
لكي ينضموا إليهم بإقناعهم بأن قواعدهم الشعبية 
تريد ما أراده كفرة الدســـتور، فمـــن أراد الرحيل 
فعليه خوض امليدان ال الهروب للشـــارع، وامليدان 
هو قاعة عبداهللا السالم حيث املواجهة الدستورية 
والدميوقراطية الســـامية التي تنشـــدها الشعوب 
املتحضرة أما اللجوء لغير ذلك من الوســـائل فهو 
تفريغ للدســـتور من محتـــواه والعودة إلى ثقافة 
الضجيج وأرصفة الشـــوارع التي انتفت احلاجة 

إليها بوجود املؤسسة الدستورية.
  نقطة ضوء: خرج الشعب الكويتي في احتفاالت اليوم 
الوطني وأعيـــاد التحرير وعيد اجللوس من تلقاء 
نفسه مدفوعا مبشـــاعر حب ملتهبة فاقت األلعاب 
النارية توهجا واتسع مداها حتى بلغت عنان السماء 
حبا مدرارا كغيمة ماطرة خرج الشعب في الشوارع 
كسيل جارف من الضوء يجوب الطرقات حامال صور 
صاحب السمو األمير رافعا علم الكويت يغني ويرقص 
ويدعو اهللا ويبتهل أن يدمي أمنه وعزه لهذا الوطن، 
تلك هي املظاهرات التي ينبغي على اجلميع االندفاع 
إليها وتلك هي املناسبات التي يجب علينا االحتفال 

بها احتفاال يليق بكبرياء الوطن ومقامه. 

 تتردد أنبـــاء قوية في 
هذه األيـــام عـــن تعديل 
وزاري سيجرى بعد عطلة 
الوطنية مع  االحتفـــاالت 
اختـــالف الروايات عما إذا 
التغيير سيطول  كان هذا 
منصب رئيس الوزراء من 

عدمـــه إذ إن ما يهمنا في هـــذه املرحلة املهمة 
واحلساسة، حيث ال يغيب عنا أيضا األحداث 
املتســـارعة واملتغيرة في الكثيـــر من الدول 
العربية هذه األيـــام، أن التغيير املطلوب هو 
ما يتعلق مبنهجية احلكومة وأسلوب عملها 
وخروجها عن النطاق التقليدي السابق وترك 
نظام احملاصصة الذي أثبت فشـــله واملجيء 
بوزراء رجال دولة يشاركون في صنع القرار 
ال ميلى عليهـــم، وزراء ينصحون ويوجهون 
ويتحملون املسؤولية ال وزراء يسيرون على 
مبدأ «حاضر، طال عمـــرك، أو أنا عبد مأمور 
أو وصلتني تعليمات»، نريد وزراء يضعون 
الكويت نصب أعينهم ويراعون اهللا قبل كل 
شيء، مستذكرين قوله تعالى (وقفوهم إنهم 

مسؤولون).
  لقد جرت العادة قبل كل تشكيلة حكومية 
على أن تتعالى األصوات بطلب تشكيل حكومة 
قوية تكنوقراط تســـتطيع العبور بالبلد إلى 
بّر األمان، ولكـــن الوضع احلالي مختلف عن 
السابق إذ يجب اخلروج عن النطاق التقليدي 
في التشـــكيلة احلكومية وأال يكون الكرسي 
الوزاري عبارة عن مكافأة ملواقف مخزية لبعض 
النواب أو ألفراد ينفـــذون أجندات خاصة أو 

لترضيات سياسية.
  خالصة املوضوع، ان أي تشكيلة حكومية 
جديـــدة أو تغيير وزاري قادم، مؤشـــر على 
انتصار للمعارضة ومتكنها من التأثير بشكل 
إيجابي رغم األغلبيـــة النيابية اخلاوية التي 

تتمتع بها احلكومة.
  إنها رســـالة لكل صاحب موقف ومبدأ بأن 
الثبات على احلق والســـير عليـــه هو الذي 
ســـينتصر في النهاية والبد من االعتقاد بأن 
العبرة ليست باألكثرية وال اجلعجعة اإلعالمية 
ولكن بالثبات على املبدأ والرهان على مصلحة 
البلد وأنه ال يصح إال الصحيح.. نتمنى حكومة 
إصالحية مبعنى الكلمة حتى نقول في النهاية 
لألعضاء احلكوميني وللمتنفذين وللفاسدين: 

كفاية لقد ذهب وقتكم.. فالكويت أهم منكم.

 ساعات «القذافي» أو سويعاته ورمبا هي دقائقه أو 
ثوانيه، باتت قصيرة وقصيرة جدا ولعلها أقصر من 
ليل العاشقني، ولكنها عنده وعند امللتفني حوله في 
خندقه طويلة طويلة، وهذا مصير الظاملني وليشرب من 
الكأس التي سقاها لغيره طوال اثنني وأربعني عاما.

  والقذافي مثل صدام ومثلهما معتمرو العمائم في 
ايران، قوم ظاملون يســـتهينون باالرواح االنسانية 

والكرامة البشرية، منزوعة الرحمة من قلوبهم يبطشون ويسفكون الدماء 
دون أن تهتز لهم شعرة، وال يلذ لهم زاد اال في جوف جمجمة مفّرغة.

  والقذافي عدو لنا منذ لفظته رحم السياســـة العربية عام ١٩٦٩ ولم 
يكـــن حبيبا لنا ولم نكن له أخلـــة وال ندمانا، الننا لم نأكل من أرغفته 
البائتة ولم تنطل علينا أالعيبه السياسية املجنونة ولم يطربنا بحديثه 

القومي وال الوطني وال االممي.
  نعرفه جعجاعا وطبال فارغا برأس أجوف، وهو اآلن يعّرض االبرياء 
من أبناء ليبيا وغيرهم الى املوت اليومي، وفي كل ساعة ـ متر من عمره 

امللعون ـ متوت أرواح بريئة.
  وما يثير استغرابي ودهشتي هو جمود الشارع الكويتي وصمته ازاء 
جرائم القذافـــي ومجازره التي يرتكبها كل يوم بحق أبرياء ال ذنب لهم 

اال أن أقدارهم ساقتهم الن يكونوا في دائرة موته.
  أين من يسمون بـ «الناشطني السياسيني» عندنا والذين يوجد منهم 
في كل «عايـــر» كويتي «درزنني ونص» وفي أيـــام التنزيالت والعطل 
الرســـمية تصبح الفرجة عليهم ببالش، ورمبـــا يضافون الى البطاقة 

التموينية غير املشفرة!
  ملاذا ال نســـمع لهم صوتا مســـتنكرا ملا يجري فـــي ليبيا؟! وملاذا لم 
ينظموا مسيرات أو اعتصامات سلمية حضارية ـ أمام السفارة الليبية 
ـ ضد القذافي وجرائمه؟ معينني ومؤازرين اخوانهم الليبيني ومشاركني 

ضيوفهم من أبناء الشعب الليبي املقيمني في الكويت؟
  انــــه ألمر مخجل أن تتقدم احلكومة وتديــــن ما يحدث في ليبيا من 
جرائم وترسل املساعدات الى الشعب الليبي لتعينه في كارثته االنسانية، 
ولتســــجل بذلك موقفا متقدما على ما يسمى املجتمع املدني ونشطائنا 
السياســــيني الذين يغطون في ســــبات عميق، بينما أولئك الناشطون 
املزعومون يجعلون الشــــوارع أنهرا بشــــرية اذا ما مس الفلسطينيني 
هواء اسرائيلي عابر قد يصيب فلسطينيا واحدا بالدوخة، فترجت أجواء 
الكويت وتزلزل أرضها ويخرج نشطاؤها من جحورهم مالئني االرض 

ضجيجا.
  فهل الفلســـطينيون وبالذات «احلماســـيون» منهـــم والذين مازالوا 
يدعون لصدام حسني بالرحمة في صلواتهم أحق من الليبيني باملؤازرة 

والتعضيد؟!
  ان الليبيني ليســـوا في حاجة الموالكـــم ولكنهم في حاجة للمؤازرة 
املعنوية وللمعاضدة، وهذا ما فعلته املجتمعات احلية التي تؤمن بحق 

االنسان في احلرية والكرامة.
  وانني ألحس باخلجل الشـــديد من ذلك املوقف املتخاذل وذلك الهزال 

السياسي عند من أسموا أنفسهم «ناشطني سياسيني».
  ان العار يتلبسهم مثلما تلبس زعيمهم الذي أخرس ألسنتهم «معمر 

القذافي»! فهنيئا لكم عاركم الذي تستحقون! 

 سعود السبيعي
 info@redlinekw.com 

 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 صالح الشايجي
 katebkom@gmail.com 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 الشعب الليبي يوجه نداء لـ «الراجل اللي واقف وراء عمر سليمان».

  ـ يريدون استعارته دقيقة فقط ليقف وراء القذافـي لعلـه «يطيـر» 
ببيان تنحي.

 فيلم «خطاب الملك» يكتسح جوائز األوسكار.
  ـ .. بالهم واهللا ما سمعوا «خطاب القذافي».

 أبواللطف  واحد

 مواقيت الصالة 

 4.56  الفجر 
 6.14  الشروق 

 12.01  الظهر 
 3.19  العصر 

 5.47  المغرب 
 7.04  العشاء 

 مصري يلقى حتفه
   بسبب انشغاله بصورة 

لهيفاء وهبي

 مقتل ٤ أميركيين في تحطم طائرة بـ«العين»

 دفع طالب ثانـــوي حياته ثمنا 
لبوســـتر مثير لهيفاء وهبي حيث 
لقي حسام عبدالعزيز الطالب بالصف 
الثالث الثانوي في مدرسة بورسعيد 
الثانوية في مصـــر مصرعه حتت 
عجالت شاحنة ضخمة، بينما كان 
منشغال بالنظر الى صورة للنجمة 
هيفاء وهبي معلقة على واجهة محل 
وهو يعبـــر الطريق املواجه لبيته، 
من دون ان ينتبه للشاحنة املسرعة 

القادمة من اجتاهه.
  وقال شـــهود عيان: «ان الشاب 
القتيل لم يترك فرصة لقائد الشاحنة 
في تفادي االصطـــدام به حيث كان 
يتأمل الصورة املثيرة على نحو لم 
يشعر بنفسه اال وهو حتت عجالت 
الشاحنة املســـرعة وأعلن األطباء 
ورجال االسعاف في املكان وفاته». 

 أبوظبيـ  يو.بي.آي: لقي أربعة أميركيني مصرعهم في حتطم 
طائرة صغيرة في مطار العني بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

  ونقلـــت صحيفة «االحتاد» اإلماراتيـــة امس عن بيان لهيئة 
الطيران املدني اإلماراتي ان الطائـــرة من نوع «اف ٢١» وكانت 
تباشر إقالعها من مدرج مطار العني متجهة إلى مدينة الرياض 
في اململكة العربية الســـعودية «وفجأة عند إقالعها اســـتدارت 
الطائرة نحو جهة اليسار وحتطمت على مدرج املطار واندلعت 

فيها النيران». 

 البقاء هللا 
 صبيحة حمـود عبداللطيف العيسـى، زوجة 
ـ  صالح حمد عبداللطيف العيسى 
٧٢ عاما ـ الرجال: القادسية ـ ق٢ ـ 
ش بدرـ  م٨ـ  ت: ٥٥٨٢٥٥٥٢ـ  النساء: 
املنصوريــــة ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٣٨ ـ ت: 

.٢٢٥٢٩٩٧٠
  عائشة عبدالرحيم محمد الكندري، زوجة يوسف 
عبـــداهللا محمد الكندريـ  ٦٦ عاماـ  
الرجال: الشعبـ  ديوان الكنادرةـ  ت: 
٦٦٩٣٣٣٢٣ـ  النساء: شمال األحمدي 

ـ ق٣ ـ ش األول ـ م٨.
  زايد حسني زايد بوعركيـ  ٧١ عاماـ  الرجال: 

مشـــرف ـ ق٤ ـ ش الثالث ـ م٢ ـ ت: 
٩٩٠٩٩٩٣٩ ـ ٩٩٠٠٢٩٩٩ ـ النســـاء: 
الرميثية ـ ق٩ ـ ش أسامة بن زيد ـ 
ج٩٢ ـ م٢٥ ـ ت: ٩٩٠٤٧٩٦٣ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
  منيف سعد منيف الهاجريـ  ٧٦ عاماـ  الظهر 
ـ ق٢ـ  ش الثالثـ  م٤١ـ  ت: ٦٠٤٨٨٨٨٨ 

ـ ٦٦٠٧٩٩٤١ ـ ٦٥٠٤٤٧٤٧.
  عبـداهللا علـي حسـني محمـدـ  ٧٢ عامـــاـ  
الفردوس ـ ق٦ ـ ش١ ـ ج١ ـ م٢٥ ـ ت: 
٥٥٥٨٥٢٢٨ ـ ٩٧٩١٧٩٤٤ ـ ٥٥٥٦٦١٢٣ 

ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 د. أمل اخلليفة  عبداللطيف املكيمي 

 الخليفة والمكيمي: 
«الدليل اإلشاردي 

لقائدات ذوي اإلعاقة» 
يوثق حركة  المرشدات

  ص٣٨ 

 كتاب 

 «الملك» يطيح بـ «الفيس بوك» 
ويتربع على عرش هوليوود

 تغطية «األنباء» لحفل األوسكار 

 ص٢٢ و٢٣ 

 سوق الفقع 
الجديد يثير 
أصحاب 
المحالت
  ص٣٠ 
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»خطاب امللك« الفائز األكبر

»عزم حقيقي« الخاسر األكبر بخروجه خالي الوفاض و»الشبكة االجتماعية« اكتفى بـ 3 جوائز و»المقاتل« بجائزتين

األوسكار الـ 83: »الملك« يطيح بـ »الفيس بوك« ويتربع على عرش هوليوود

الفائزون باألوسكار يحتفلون في ختام ليلة هوليوود الكبيرة

جيمس فرانكو مقلدا النجمة الراحلة مارلني مونرو مع آن هاثاواي 

فرانكو وهاثاواي.. مقدمان غير باهرين
لوس اجنيليس ـ رويترز: حاول منظمو 
حفل األوسكار الثالث والثمانني التوصل إلى 
شيء غير مسبوق في تاريخ جوائز األوسكار، 
فكلفوا جنما وجنمة من شبان هوليوود بتقدمي 

أكبر مناسبة في صناعة السينما.
لكن جهود جيمس فرانكو وآن هاثاواي لم 
تلق قبوال كبيرا طبقا ملا أظهرته اآلراء األولية 

عن أول تقدمي لهما حلفل األوسكار.
قالت صحيفة نيويـــورك تاميز »اجلهد 
املستمر منذ زمن طويل إلرضاء املشاهدين 
األصغر ســـنا كان مؤملـــا صراحة« في حني 
ذكرت صحيفة بوسطن هيرالد »اإلشارة إلى 
االنترنت والتطبيقات )في الهواتف احملمولة( 
والفيس بوك ال جتعل عرضا ما متألقا.. أو 

ممتعا«.

غير أن مجلة »انترتينمت ويكلي« قالت 
إن هاثاواي )28 عاما( وفرانكو )32 عاما) كانا 
»مقدمني رائعني حلفل األوسكار« ووصفتهما 
بأنهما »ظريفان.. متمكنان.. على سجيتهما.. 

وذكيان«.
وكان منتجو حفل األوســـكار يأملون أن 
يجتذب االثنان املشاهدين األصغر سنا الذين 
أصبحت حفالت األوسكار ال جتتذبهم بصورة 

كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية.
وقد اطلق املمثالن الكثير من النكات خالل 
احلفلة فيما تنكر جيمس فرانكو على شكل 

مارلني مونرو.
وتـــوزع جوائز االوســـكار فـــي 24 فئة 
السينما وعلومها  اكادميية فنون  ومتنحها 

منذ العام 1929.

وكاالت: »التقليدية هزمت احلداثة« 
تلــــك هي خالصة حفــــل توزيع جوائز 
األوسكار في دورته الـ 83 بعدما فضلت 
األكادميية امللك جورج الســــادس على 
مؤســــس »الفيس بوك« مارك زاكربرغ 
متغاضية عن إجناز فيلم ديڤيد فينشر 
»الشبكة االجتماعية« والذي يقدم صورة 
واقعيــــة جليل الفيس بوك وشــــبكات 
التواصل االجتماعي التي التزال حديث 
العالم الفني والسياسي أيضا، اذ هيمن 
فيلم »خطاب امللك« للمخرج البريطاني 
توم هوبر على احلفل بفوزه بأربع جوائز 
رئيسية من بينها أفضل فيلم فيما فاز 
كولن فيرث وناتالي بورمتان بجائزتي 

أفضل ممثل وممثلة.
وحصد الفيلم الذي كان األوفر حظا 
ومرشحا في 12 فئة، 4 جوائز رئيسية هي 
أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل ممثل 
وأفضل ســــيناريو أصلي، واكتفى فيلم 
»الشبكة االجتماعية« منافسه األكبر خالل 
احلفلة، بجوائز أفضل مونتاج وأفضل 

سيناريو مقتبس وأفضل موسيقى.
ولم يكن »خطاب امللك« صاحب العدد 
األكبر من اجلوائز فــــي ليلة هوليوود 
الكبيرة اذ تساوى معه فيلم »استهالل« 
بأربع جوائز أيضا لكنها اقتصرت على 
التقنيــــات وهي أفضل تصوير ومكياج 

وصوت ومؤثرات بصرية.
ورغم اعتبــــار »خطاب امللك« الفائز 
األكبر اال انه بنظرة سريعة على حفالت 
األوسكار في السنتني املاضيتني جنده أحد 
أقل الفائزين، ففي أوسكار العام املاضي 
حصد »خزانة األلــــم« 6 جوائز والعام 
انتزع »املليونير املتشرد«  الذي سبقه 

8 جوائز بينما يكتفــــي »خطاب امللك« 
بـ 4 جوائز.

الخاسر األكبر

أما اخلاســــر األكبر فــــكان فيلم »عزم 
حقيقي« لألخوين كوين الذي خرج خالي 
الوفاض رغم ترشيحه في 10 فئات لم ينل 
منها شيئا وفاز فيلم »املقاتل« الذي يدور 
حول رياضة املالكمة بجائزتي اوسكار أفضل 

ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة.

الفوز األول

وفاز املخرج البريطاني توم هوبر بجائزة 
أوســــكار أفضل مخرج عن فيلم »خطاب 
امللك«. وكان هذا أول ترشيح لهوبر للفوز 
بجائزة أوسكار، وأوضح توم هوبر الذي 
تغلب على أسماء كبيرة في االخراج أمثال 
ديڤيد فينشر والشقيقني كوين ان والدته 
هي التي اكتشفت القصة عندما كانت التزال 
نصا مسرحيا غير مكتمل، ثم حتولت الى 
فيلم »خطاب امللك«، واضاف »اتصلت بي 
وقالت لي: أظن اني عثرت على قصة فيلمك 
املقبل، خالصة القصة: يجب االصغاء دائما 

الى األمهات«.

ليلة خالية من المفاجآت

ففي ليلة هوليوودية خالية من املفاجآت 
بشكل تام حيث صدقت وصحت التوقعات 
بنســــبة 100%، أظهرت جوائز األوسكار، 
تفضيلها كالســــيكية »خطاب امللك« على 
جرأة »الشبكة االجتماعية«، تعلقها مجددا 
بالتقليد والصعوبة التي تواجهها في التكيف 
مع األجيال اجلديــــدة التي تريد رغم ذلك 

جذبها.

فـ»خطاب امللك« للمخرج توم هوبر الذي 
يروي تغلب ملك اجنلترا جورج السادس 
على مشــــكلة التأتأة التي كان يعاني منها 
عشــــية احلرب العاملية الثانية ميتلك كل 
املكونات التي جتعله يروق لألعضاء الـ 5700 

في أكادميية فنون السينما وعلومها.
فشخصية الفيلم الرئيسية تتوصل بعد 
جهد جهيد الى التخلص من هذه اإلعاقة في 
اطار تاريخي قوي جدا فيما الدور مفصل 
بدقة البراز املمثل الرئيسي: ليحترم الفيلم 

تلك القيم التقليدية جلوائز األوسكار.
لكن في حني جتهــــد األكادميية جلذب 
األجيال اجلديدة ملشاهدة احلفل الذي ينقله 
التلفزيون مباشرة، قد يفاجئ هذا اخليار 
خصوصا عندما يكون املنافس فيلما مثل 
»الشــــبكة االجتماعية«، فالفيلم عن والدة 
شبكة »فيس بوك« للمخرج ديڤيد فينشر أحد 
أملع مخرجي جيله على األرجح، يتماشى أكثر 
مع املرحلة الراهنة من منافسه »امللكي« وهو 
يشهد على جرأة من قبل سوني غير معهودة 

بني االستديوهات الكبيرة في هوليوود.
فلم يكن من الســــهل والبديهي حتويل 
موضوع مثل والدة شبكة تواصل اجتماعي 
على يد طــــالب، الى فيلــــم مثير ونابض 

باحلياة.
اال ان النقطة اإليجابية كانت في االستعانة 
بآرون سوركني لكتابة السيناريو وقد فاز 
فعال بجائزة أوسكار من أصل ثالث حصدها 

الفيلم.
وحتلت سوني باجلرأة كذلك باختيارها 
فينشــــر الخراج الفيلم وهو من املخرجني 
القالئل الذين يحصلون على حق االطالع على 
املونتاج النهائي ألفالمه مع ما يشكل ذلك من 

مجازفة الستديو كبير مثل سوني.

اال ان هذه املجازفة آتت ثمارها فقد حصد 
الفيلم حتى اآلن أكثر من 214 مليون دوالر 
من العائدات في العالم من بينها حوالي 100 

مليون في أميركا الشمالية.
كل هذه العوامل كان من شأنها ان جتعل 
فيلم »الشبكة االجتماعية« يجسد هذا التحول 
لدى األكادميية باجتــــاه األجيال اجلديدة 
خصوصا ان شبكتي »فيس بوك« و»تويتر« 
حلتا بقوة هذه السنة للمفارقة على حفل 

األوسكار.

الكمال والجنون

أتت جوائز التمثيل لتكرس التوقعات 
في األدوار الرئيسية والثانوية، فقد فازت 
املمثلة ناتالي بورمتان بجائزة أوســــكار 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم التشويق 
»البجعة الســــوداء« الذي يتناول أوساط 
الباليه في احلفل الثالث والثمانني لتوزيع 

جوائز األوسكار.
وكانت بورمتان املرشــــحة األوفر حظا 
للفوز عن أدائها دور راقصة باليه مضطربة 
يدفعها سعيها الى الكمال الى اجلنون. وسبق 
لها ان فازت بجائزتي غولدن غلوب وبافتا 

البريطانية عن دورها هذا.
لدى تسلمها جائزتها قالت املمثلة التي 
بدا عليها التأثر الشديد وهي حامل بطفلها 
األول انها حترص على شكر املخرج الفرنسي 
لوك بيسون »الذي منحني أول دور لي وأنا 
في سن احلادية عشرة« في اشارة الى دور 

ماتيلدا في فيلم »ليون«.

الملك يفوز

كما فاز املمثل البريطاني كولن فيرث 

بجائزة اوسكار افضل ممثل عن دوره في 
فيلم »خطاب امللك«. وقال املمثل لدى تسلمه 
جائزته »اشعر ان حياتي الفنية وصلت 
الى القمة« مضيفا بلهجة مازحة »اريد ان 
اعترف لكم اني اشعر بحماسة قد تتحول 

في اي حلظة الى خطوات راقصة«.
وفي فيلم »خطاب امللك« يؤدي فيرث 
ببراعة دور ملك إجنلترا جورج السادس 
الذي كان يعاني من مشكلة تأتأة كبيرة 
وجهوده الكبيرة للتغلب عليها. وســــبق 
لفيــــرث )50 عاما( ان فاز بجائزة غولدن 
غلــــوب وجائزة بافتــــا الفضل ممثل عن 

دوره هذا.

الشخصية القوية

بدورها فازت املمثلة االميركية ميليسا 
ليو بجائزة افضل ممثلة في دور ثانوي عن 
دورها في فيلم »املقاتل«. وهي تضطلع في 
الفيلم بدور ام صاحبة شخصية قوية لكن 
عواطفها مقسمة بني ابنيها املالكمني اللذين 
يقوم بدورهما مارك والبرغ وكريستيان 

بايل.
وقد ســــلمها االوســــكار احد االسماء 
الهوليوودية  الســــينما  االســــطورة في 
كيــــرك دوغالس )94 عامــــا( والد املمثل 

مايك دوغالس.
وقالت ليو بعد تسلمها اجلائزة لكيرك 
دوغالس مازحة »تبدو في حالة رائعة، ما 

هي مشاريعك بعد احلفل؟«.
وكانت ليو تتنافس على اجلائزة مع 
املمثلــــة البريطانية ايلينــــا بونام كارتر 
واالميركية آميي ادامز واالسترالية جاكي 
ويفر والشابة هايلي شتاينفيلد )14 عاما(، 

وسبق لليو ان فازت بجائزة غولدن غلوب 
في يناير.

المقاتل بايل

امـــا جائزة افضل ممثل مســـاعد فقد 
نالها املمثل البريطاني كريســـتيان بايل 
عن دوره في فيلـــم »املقاتل«، وكان هذا 
الترشـــيح االول لكريستيان بايل للفوز 

بجائزة اوسكار.
ويروي فيلم »املقاتل« قصة بروز املالكم 
ميكي وارد )مارك والبـــرغ( الذي يفوز 
بلقب بطل العالم للمالكمة ويقوم بتدريبه 
شقيقه ديكي )كريســـتيان بايل( املالكم 
السابق ايضا الذي تأثر كثيرا بغرقه في 

جحيم املخدرات.
وقال بايل لدى تسلمه اجلائزة »ثمة 
الكثير من االفالم الرائعة لكن ال يسمع بها 
احد، ونحن محظوظون جدا بوجودنا هنا« 

مشيدا مبخرج الفيلم ديڤيد او.راسل.
ووجد بايل في فيلم »ذا فايتر« دورا 
من االدوار التي تعشقها اوساط هوليوود 
حيث التحول اجلسدي يشكل جزءا ال يتجزأ 
من االداء، ولكي يشـــبه الشخصية التي 
يؤديها والتي تغرق في جحيم املخدرات 
بعد االجنازات على حلبات املالكمة اضطر 
املمثل البريطاني الى انقاص وزنه بشكل 

كبير.

الرسوم المتحركة

وكما كان متوقعا فقد فاز فيلم »قصة 
لعبة 3« من انتاج بيكسارـ  ديزني بجائزة 
اوسكار افضل فيلم رسوم متحركة، والفيلم 
من اخراج لي اونكريش، وكان مرشحا ايضا 

للفوز بجائزة اوسكار افضل فيلم.

وقـــال املخرج لدى تســـلمه اجلائزة 
»بيكســـار هي افضل مكان على االرض 

الجناز االفالم«.
وحقق »قصة لعبـــة 3« اكبر عائدات 
العام 2010 على شـــباك التذاكر االميركي 
هو فيلم الرسوم املتحركة الذي حقق اكبر 
االيرادات في العالم حتى االن مع اكثر من 

مليار دوالر.

أفضل سيناريو

وفاز فيلم »الشبكة االجتماعية« بجائزة 
أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، فيما نال 
»خطاب امللك« جائزة أفضل ســـيناريو 

أصلي.
وكوفئ كاتب السيناريو االميركي ارون 
سوركني عن فيلم »الشبكة االجتماعية« 
املقتبـــس عن كتاب بن ميزريش »انتقام 
رجل منعزل القصة احلقيقية ملؤســـس 

فيسبوك«.
وكتب سيناريو »الشبكة االجتماعية« 
بطريقة رائعة وهو يروي بدايات شبكة 
التواصل االجتماعي فيسبوك املثيرة للجدل 
من خالل بورتريه الذع ملؤسســـها مارك 

زاكربرغ.
وأرون سوركني )49 عاما( هو كاتب 
سيناريو املسلســـل التلفزيوني الناجح 
»ويســـت وينغ« حـــول كواليس البيت 

االبيض.
أما على صعيد السيناريو االصلي فقد 
فاز بجائزة األوســـكار ديڤيد سيدلر عن 

»خطاب امللك«.
وقد أمنت قصة تأتأة ملك اجنلترا جورج 
السادس الفوز لديڤيد سيدلر بأول أوسكار 
له في حياته املهنية التي كانت مكرســـة 

حتى اآلن للتلفزيون.

الجزائر تخسر السباق

وخرجــــت اجلزائر خالية الوفاض من 
فئة أفضل فيلم أجنبي بعدما خسر الفيلم 
اجلزائري »خارج عن القانون« مبواجهة 
الفيلم الدمناركي »في عالم أفضل« الذي فاز 

بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
ويتناول الفيلم آثار العنف بني االجيال 
واالمم وهي ثالث مرة يفوز بها فيلم من 

الدمنارك بعد عامي 88 و89.
وسبق للفيلم ان فاز بجائزة غولدن 
غلوب في يناير. وكان يتنافس في هذه 
الفئة مع »بيوتيفل« )املكسيك( و»خارج 
القانون« )اجلزائــــر( و»حرائق«  عن 

)كندا( و»كانني« )اليونان(.
وعمت فرحة كبيرة الدمنارك بعد 
االعالن عن فوز فيلم »في عالم أفضل«، 
وقد وجه وزير الثقافة الدمناركي بير 
سيتي مولر الشــــكر ملخرجة الفيلم 
سوزان بيير قائال ان اجلائزة تظهر 
انه علــــى الرغم من احلجم الصغير 
للدمنارك استطاعت »أن تقدم إسهامات 

فنية حققت نتائج كبيرة«.
وقال هينريك بونيلســــني مدير 
معهد االفالم الدمناركية ان جائزة 
االوســــكار من املرجح أن جتعل 
الســــوق االميركية أكثر اهتماما 
باالفالم واألعمال الفنية الدمناركية 

األخرى.
وأضاف »ان توقيت احلصول 
على اجلائزة رائع، فهناك العديد 
التي  الدمناركية  االفــــالم  من 

ميكن عرضها«.

جائزة اإلنجاز مدى الحياة لجون الستير
فاز املخرج واملنتج جون الستير احلائز 
جائزتى أوسكار عن كل أعماله بجائزة اإلجناز 
مدى احلياة. فقد حصد رئيس جائزة البيكسار 
والرسوم املتحركة لتكريسه نفسه للعديد من 
األنشطة السينمائية ومن بينها »أفالم قصيرة 
دولية« وتعزيز العمل مع منظمة االنترتيمنت،  
ومجال التوزيع السينمائي، واالذاعات عالوة 

على إخراج األفالم القصيرة.
وصرح الستير بأن هذه األنشطة أشعرته 
بدهشة االبداع كما أنه يحب األفالم القصيرة 
فهو الفن الذي صنع منه مخرجا سينمائيا، 
وتعلم كيفية إخراج األفالم القصيرة، واصفا 

إياها انها بالنسبة له مثل حيازة مجوهرات 
دقيقـــة متتعه. وقد فاز من أعمال الســـتير 
للرســـوم املتحركة: الفيلـــم القصير »لعبة 
منمنمة« كما نال جائزة االجناز اخلاص في 
عام 1995 عـــن فيلم »قصة لعبة« وهو أول 

فيلم روائي أنتج عبر الكمبيوتر.
يذكر أن جائزة االجناز مدى احلياة شجعت 
الستير على إنتاج وإخراج »قصة لعبة رقم 
3«، وقد اشـــتركت »قصة لعبة رقم 3« في 
منافســـة بصدد حترير الصوت، واألغنية 
األصلية، والرواية التي أجنزت بالرســـوم 

املتحركة.
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الفائزون بجوائز التمثيل األساسية كولني فيرث وميليسا ليو وناتالي بورمتان وكريستيان بيل

ميليسا ليو الفائزة بجائزة »أفضل ممثلة مساعدة« تنحني أمام كيرك دوغالس لدى تسلمها جائزتها

فيما يأتي الئحة بالفائزين بجوائز 
األوسكار الرئيسية في احلفل الثالث 

والثمانني لتوزيع هذه اجلوائز:
أفضل فيلم  ٭
خطاب امللك

أفضل مخرج  ٭
توم هوبر عن خطاب امللك

أفضل ممثل  ٭
كولني فيرث في فيلم خطاب امللك

أفضل ممثلة  ٭
ناتالي بورمتــــان في فيلم البجعة 

السوداء
أفضل ممثل في دور ثانوي  ٭

كريستيان بايل في فيلم املقاتل

أفضل ممثلة في دور ثانوي  ٭
ميليسا ليو في فيلم املقاتل

أفضل سيناريو مقتبس  ٭
الشبكة  آرون ســــوركني عن فيلم 

االجتماعية
أفضل سيناريو أصلي  ٭

ديڤيد ســــيدلر عن فيلــــم خطاب 
امللك

فيلــــم صــــور  أفضــــل   ٭
متحركة

قصة لعبة 3
أفضل فيلم أجنبي  ٭

عـالــــــم أفضــــــل 
)الدمنارك(

صحت ترشيحات وتوقعات »األنباء« للجوائز الـ 6 
االساسية في اوسكار هذا العام نسبة 100% وكخيار اول 

ضمن الثالثة احتماالت وهي بالترتيب:
افضل فيلم »خطاب امللك«، و»أفضل ممثل« كولن فيرث 
وافضل ممثلة »ناتالي بورمتان« وافضل ممثل مســـاعد 
»كريستيان بيل«، وافضل ممثلة مساعدة »ميليسا ليو« 

وافضل مخرج »توم هوبر«.

»األنباء« 6/6

أرقام من حفل األوسكار

البقية ص23

تتمة المنشور ص22

الكساد العظيم
فاز فيلم »مهمة داخلية« باوسكار أفضل فيلم وثائقي. والفيلم 

من إخراج وإنتاج تشارلز فيرجسون ويلقي الفيلم باللوم 
على املؤسسات املالية التي تسببت في أسوأ 

أزمة مالية منذ الكس��اد 
العظيم.

: عدد األشخاص الذين يصوتون في إطار جوائز  5755 ٭
األوسكار.

: عدد أفراد الطاقم التلفزيوني لنقل احلفل عبر  350 ٭
الشاشة الصغيرة.

: عدد الدول التي بث فيها احلفل. أكثر من 200 ٭
. مئات املاليني: العدد املقدر ملشاهدي حفل العام 2011 ٭

: عـــدد الفئات التـــي وزعت فيها جوائـــز في العام  24 ٭
.2011

: عدد الدول التي رشحت أفالما في فئة الفيلم األجنبي. 66 ٭
: عدد متاثيل األوسكار التي أعدت للحفل الثالث والثمانني جلوائز  50 ٭

األوسكار.
: عدد متاثيل األوســـكار التي وزعت منـــذ أول حفل في العام  2768 ٭

.1929

جون الستير وجائزة »اإلجناز مدى احلياة«
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 «األحمدي» 
  تزينت لالحتفاالت 

فبدت كعقد
   من اللؤلؤ
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