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جهاد احلميضي د.أنور املضف

١١٫١ مليون دينار أرباح «األهلي 
املتحد» في الربع األول

١٣٢ مشروعًا بقيمة ١٫٨ مليار دينار 
في خطة التنمية ٢٠٢٢/٢٠٢١

متديد فترة التقدمي لتوظيف 
مهندسي النفط حتى ١٠ مايو

«البيئة»: ملتزمون بتسليم
 أراضي «أرحية» نهاية أغسطس

الظفيري لـ «األنباء»: تسليم 
شهادات «البدون» اجلامعية 

دون ذكر ألي جنسية

«االستئناف»: احلبس 
والتغرمي للنائب البنغالديشي 

ومسؤولني حكوميني

ثامر السليم

أعلن مدير جامعة الكويت باإلنابة 
د.فايز الظفيري عن موافقة اجلهاز 
املركزي ملعاجلــة أوضاع املقيمني 
بصورة غير مشروعة على مقترح 
مجلــس جامعة الكويت بتســليم 
الشــهادات الدراسية الصادرة عن 
جامعة الكويت دون ذكر للجنسية.

وأضاف د.الظفيري، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، انه ستعلن عمادة 
القبول والتسجيل عن موعد تسليم 
شهادات الطلبة «البدون» الذين لم 
يتسلموا شهاداتهم خالل أيام دون 
ذكر للجنسية، موجها الشكر لإلخوة 
القائمني على اجلهاز املركزي على 
ما بذلوه من مساٍع وجهود في هذا 
الصدد، مثمنا لهم هذا التعاون الذي 
أبدوه مع جامعة الكويت إلنهاء هذه 

اإلشكالية بشكل نهائي.

عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة االســتئناف أمس 
حكمها بقضية النائب البنغالديشي، 
حيــث أدانتــه وعــددا مــن القياديني 
احلكوميــني ونائبا ســابقا عن تهمة 
الرشــوة. وقضت احملكمــة باحلبس 
للنائــب  الشــغل  مــع  ســنوات   ٧
البنغالديشي مع تغرميه مليونني و٧١٠ 
آالف دينار وإبعاده عن البالد، وبتأييد 
احلبس ٣ سنوات ملساعده البنغالديشي 

وموظف لديه من جنسية عربية.

أحمد مغربي

تنفرد «األنباء» بنشر تفاصيل خطة التنمية بالكويت 
للســنة املالية احلالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث تكشــف اخلطة 
عن استهداف الدولة لتنفيذ ١٣٢ مشروعا بقيمة ١٫٨ مليار 
دينار، وتنفذ هذه املشــاريع من خــالل ٤٣ جهة حكومية 
عبر ٩ برامج رئيسية. وأظهرت البيانات ان جناح مكونات 
اخلطة الســنوية يتطلب تنفيذ ٢٩ متطلبا تشريعيا و٣٥ 
سياسة مستهدفة، فيما يشتمل برنامج اخلطة األول على 
بنــاء منطقة اقتصادية دولية خاصة، ولم حتدد لها كلفة 
تقديريــة إلــى اآلن، وإمنا حتتــاج متطلبا تشــريعيا، أما 
البرنامــج الثاني فيتمثل فــي التخصيص العام ويتطلب 
تشــريعني جديدين من خالل تنفيذ ٧ مشــروعات وأيضا 

لم تتحدد له كلفة تقديرية.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة 
البترول الكويتية وجهت شركة نفط الكويت بتمديد فترة 
التقدمي إلعالن توظيف حديثي التخرج الكويتيني من حملة 
الشــهادات اجلامعية إعالن أبريل ٢٠٢١، وذلك حتى تاريخ

١٠ مايــو املقبــل. وذكرت املصادر ان متديد باب التســجيل 
جاء بعد مطالبات لالنتهاء من تســلم شهادات التخرج في 
تخصصات بكالوريوس هندسة بترول وعلوم جيولوجيا 
وهندســة مدنيــة. علما ان باب التســجيل للوظائف قد مت 
افتتاحه من تاريخ ١٢ اجلاري، وتستهدف شركة نفط الكويت 

استقبال مئات املتقدمني عبر إعالن التوظيف.

دارين العلي

أكد نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية في الهيئة 
العامــة للبيئة جوهر الصالــح التزام الهيئــة باملوعد املقرر 
لتســليم موقع «ارحية» خاليا متاما من اإلطارات للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية خالل شهر أغسطس املقبل، مشيرا إلى 
قرب انتهاء مشكلة توفير الديزل املدعوم للشاحنات اخلاصة 

بالشركات العاملة في اإلطارات باملوقع.

الشريدة لـ «األنباء»: اكتمال إيصال «الفايبر أوبتك» 
إلى ٢٠٨ مدارس والبقية في يونيو

الهند تستعني باجليش ملواجهة «كورونا» 
و إغالق في تركيا.. وبوادر انفراج في أوروبا

عادل الشنان

أعلنــت املتحــدث الرســمي لــوزارة 
املواصــالت عبير الشــريدة االنتهاء من 
ربط ما يقارب ٢٠٨ مدارس تابعة لوزارة 
التربية بشبكة «الفايبر أوبتك» منذ بدء 
العمل في األول من شــهر ديسمبر ٢٠٢٠ 
املاضي، الفتة إلى أن العمل مت إجنازه عبر 
فريق مشترك من إدارة الشبكة الهاتفية 
بوزارة املواصالت وإدارة نظم املعلومات 
بوزارة التربية، برئاسة الوكيل املساعد 

لشــؤون الشبكات في وزارة املواصالت. 
وقالــت الشــريدة في تصريــح خاص لـ 
«األنباء» إن كيبل الفايبر يعطي ســرعة 
فائقة في نقل البيانات ما سيسهل العملية 
التعليمية بشكل كبير من خالل استخدام 
اإلنترنــت، حيث تبلغ ســرعة اإلنترنت 
في املدارس بعد استخدام تقنية «الفايبر 
أوبتك» ١٠٠٠ ميغابايت، مشيرة إلى أنه في 
مطلع شــهر يونيو املقبل سيتم االنتهاء 
من إيصال «الفايبر أوبتك» إلى كل مدارس 

وزارة التربية.

عواصم - وكاالت: واصلت اإلصابات 
بڤيروس كورونا في الهند تسجيل أرقام 
قياســية لليوم اخلامس على التوالي 
معلنــة أكثر من ٣٥٢ ألف إصابة أمس، 
ليتجــاوز العــدد الكلــي للمصابني ١٧ 
مليونا توفي منهــم أكثر من ١٩٥ ألفا. 
وأمرت الهند قواتها املسلحة باملساعدة 
في التصدي للجائحة. وأعلن اجليش 
إرسال األوكسجني إلى املستشفيات من 

احتياطيات القوات املسلحة.
وعلــى األثر هــرع العالــم لتقدمي 
املســاعدة، فتعهد الرئيــس األميركي 
جو بايدن بتقدمي مساعدات عاجلة مبا 
في ذلك اإلمدادات املتعلقة باألوكسجني 
ومواد اللقاح، كما أعلن اندي سالفيت 
مستشــار البيت األبيض على تويتر 
ان الواليات املتحدة «ســتمنح ستني 

مليون جرعة من لقاح اســترازينيكا 
لدول أخــرى ما ان تصبح متوافرة»، 
وذلك بعدما أثار قرار عدم تصدير هذا 

اللقاح انتقادات.
وفي تركيا فرض «إغالق كامل» على 
مستوى البالد حتى ١٧ مايو، مبا في ذلك 
إغالق املدارس وقيود السفر بني املدن 

للحد من زيادة اإلصابات والوفيات.
فــي املقابل، بــدأ الوضــع الوبائي 
يشــهد انفراجة في أوروبــا، مع إعادة 
فتح احلانات واملطاعم وصاالت السينما 
وقاعات احلفالت في إيطاليا أمس. وعاد 
ماليني التالميذ الفرنسيني إلى املدارس 
االبتدائية ورياض األطفال أمس، على 
أن تعيد املدارس الثانوية فتح أبوابها 

في غضون أسبوع.
التفاصيل ص ٢٤

سرعة اإلنترنت تبلغ ١٠٠٠ ميغابايت بفضل التقنية احلديثة

اجللسة سُتعقد ملكافأة «الصفوف األمامية»
مرمي بندق

أكدت مصادر مطلعة، في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»، ان احلكومة واصلت 
جهودهــا لتأمني عقد اجللســة البرملانية 
املقــررة اليــوم بهدف إجناز مشــروعات 
القوانــني املدرجــة والتي منهــا االعتماد 
اإلضافي تكرميــا للعاملني في الصفوف 
األمامية باجلهات احلكومية الذين واصلوا 
الليــل بالنهار طوال أكثر مــن عام كامل 
حرموا خالله من االســتمتاع باإلجازات 
الدورية لهم والذين يبلغ عددهم ١٩٨ ألفا من 
املواطنني واملقيمني وغير محددي اجلنسية. 
جاء ذلك بعد ان عقد مجلس الوزراء بعد 
ظهر أمس اجتماعه االعتيادي األسبوعي 
برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، حيث ثمن املجلس اجلهود اجلبارة 
للكوادر العاملة في «الصحة» وعلى رأسها 
جهود وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
والتي حققت نســبة شفاء بلغت ٩٣٫٦٪ 
من «كورونا» باستخدام لقاحي «فايزر ـ 
بيونتك» و«أسترازينيكا»، حيث مت إمتام 

تطعيم مليون و٨٨ ألفا تقريبا وصوال إلى 
املناعة املجتمعية وحفظ الكويت وأهلها 

واملقيمني على أرضها الطيبة.
وقالت املصادر انه ال صحة للمعلومات 
املتداولة حول استقالة احلكومة، موضحة 
ان احلكومة لن تقدم استقالتها، ومستمرة 
فــي عملها ومتضامنة مــع وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح الــذي يواجه 
اســتجوابا مقدما له من النائبني د.أحمد 
مطيــع وســعود بوصليــب، مضيفة ان 
احلكومة ســتحضر اجللســة البرملانية 
املقررة اليــوم.  وقد وافــق املجلس على 
جتميد رصيد اإلجازات الدورية عن عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ للموظفني اخلاضعني ألحكام 
قانون اخلدمة املدنية العاملني في الوزارات 

واجلهات احلكومية.
وقالــت مصادر حكوميــة لـ«األنباء» 
ان هذا املرســوم يأتي بديــال عن اقتراح 
بترصيد إجازات ٦ سنوات إضافة إلى العام 
احلالي. وأضافت ان جتميد رصيد اإلجازات 
الدورية عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ يســتفيد 
منه جميع املوظفني ومنهم العاملون في 

وزارة الصحة عند التقاعد أو االســتقالة 
الذين لم يستفيدوا من اإلجازات الدورية 
اخلاصة بهم. وأوضحت ان جتميد رصيد 
اإلجــازات معناه عدم صــرف بدل مادي 
مقابل اإلجازات أثناء خدمة املوظفني، على 
ان يستمر العمل بالنظام املعمول به عند 
صرف بدل مــادي لإلجازات عند التقاعد 
واالستقالة، وتضاف له امليزة اجلديدة.

وردا علــى ســؤال حول امليــزة التي 
أضيفت للمتقاعدين واملستقيلني مبوجب 
املرسوم الصادر أمس، أجابت: يضاف إلى 
الرصيــد احلالي البالــغ ١٨٠ يوما رصيد 
العامــني ٢٠٢٠ و٢٠٢١، موضحة انه يحق 
للموظفني اآلن عند التقاعد أو االستقالة 
صرف مقابل مادي يوازي ١٨٠ يوما، يحسب 
بواقــع ٣٥ يوما عن كل ســنة ملن خدمته 
أقــل من ١٥ ســنة، و٤٥ يومــا ملن خدمته 
أكثر من ذلك، واألطباء ٦٠ يوما، وستتم 
إضافة رصيد إجازات العامني ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
إلى الـ ١٨٠ يوما ويصرف عنها بدل مالي 

للمتقاعدين واملستقيلني.
التفاصيل ص٢  

مجلس الوزراء: جهود جّبارة لكوادر «الصحة» وعلى رأسها باسل الصباح حققت نسبة شفاء ٩٣٫٦٪ من «كورونا» باستخدام لقاحي «فايزر ـ بيونتك» و«أسترازينيكا»  وصوالً للمناعة املجتمعية
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«الكاراكال».. في اخلدمة
استقبل احلرس الوطني أمس في قاعدة علي السالم 
اجلويــة طائرات الــكاراكال التي وصلت من  فرنســا 
لتكــون النواة األولــى لنجاح الطيــران العمودي في 
«احلرس». وقال وكيل احلرس الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعــي: نحتفل بدخــول طائرات الــكاراكال اخلدمة 

فــي احلــرس الوطنــي». وأضــاف ان هــذه الطائرات 
ســتكون نواة العمل في مشــروع الطيــران العمودي 
الذي ميكن احلرس الوطني من القيام بدوره في إسناد 
أجهزة الدولة ونقل القوات والبحث واإلنقاذ واإلخالء 

الطبي.

التفاصيل ص٢٠

التفاصيل ص ٦

التفاصيل ص٢

التفاصيل ص ٣

12إميــان
حسن اخللق من غايات الصيام العظمى
الشطي: الصيام يربي صاحبه على أن يحفظ جوارحه

الغامن: الصبر من أعظم األخالق التي يتعودها الصائم

13مطبـخ

فتة باذجنان

معكرونة 
بالبشاميل

شوربة عدس

نوافذ رمضانية

ال استقالة للحكومة.. ومتضامنة مع وزير الصحة في مواجهة استجواب مطيع وبوصليب
جتميد رصيد عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ويصرف كاش عند التقاعد أو االستقالة

املتحدة الفسيحة.
أفضل ممثلة

انضمــت املمثلــة فرانســس 
ماكدورماند جنمة فيلم «نومادالند» 
إلى نخبة السينما العاملية بفوزها 
بجائــزة أوســكار ثالثــة خالل 
مسيرتها عن دور أرملة جتوب 
طرق الواليات املتحدة في سيارة 
تخييم قدميــة بعيدة جدا عن 
تألــق هوليوود. وهي ســابع 
عضو في هذا النادي الضيق جدا 
للممثلني أصحاب ٣ أوسكارات 
الذي يضم ثالث نساء هن ميريل 
ستريب وإنغريد برغمان وكاثرين 
هيبــورن احلاصلــة علــى أربــع 
جوائز. وقالت املمثلة البالغة 
٦٣ عامــا عند تســلمها 
اجلائزة «الكالم 
يخونني».

الصني على كل من ديڤيد فينشــر 
عــن «مانك» ولــي أيزاك تشــانغ 
عن «مينــاري» وإمييرالــد فينيل 
عن «بروميســينغ يونغ وومان» 
ونومــاس فينتربرغ عــن «اناذر 

راوند».
وقالت للحضور احملدود 
في احلفــل «لطاملا وجدت 
طيبــة في النــاس الذين 
التقيتهــم أينما كنت في 
العالــم». وأكدت «أهدي 
هذه اجلائزة إلى كل الذين 
لديهم اإلميان والشجاعة 
للتمسك بطيبتهم وبطيبة 

اآلخرين مهمــا كان القيام 
بذلــك صعبــا». ويشــكل 

فيلم «نومادالند» رسالة 
حــب إلــى أرياف 

الواليات 

طرق الواليات املتحدة في سيارة 

الذي يضم ثالث نساء هن ميريل 
ستريب وإنغريد برغمان وكاثرين 

كلويه جاو أول امرأة غير بيضاء حتصل على أوسكار أفضل مخرجفوز تاريخي للنساء بـ ١٧ جائزة.. وأنتوني هوبكنز مفاجأة احلفل

غياب الكمامات بعد إجراءات وقائية مشددةNomadland جنم ليلة األوسكار
كمــا كان متوقعــا فاز فيلم  

«نومادالنــد» بجائــزة أفضــل 
فيلم متوجا مسيرة طويلة من 
اجلوائــز بلغــت ٢٢٧ فوزا من 
مهرجانات وفعاليات سينمائية 

حول العالم.
ورغم أنه كان الفائز األكبر، 
إال أنــه اكتفى فقط بـ ٣ جوائز 
فيما كان اخلاســر األكبر فيلم 
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جلائزة أو جائزتني.
ليلــة تاريخيــة كان الفائز 
الكبير فيها أيضا النساء الالتي 
حصلن على نصيب االسد بنيل 
١٥ امــرأة  ١٧ جائزة هذا العام، 
وهــو رقــم قياســي تاريخي، 
ومــن بني اجلوائــز التي فازت 
بها النســاء أمس جائزة أفضل 
مخرج للمخرجة الصينية كلويه 
جاو عن «نومادالند» كأول امرأة 
غيــر بيضاء تفــوز باجلائزة، 
وجائزة أحســن صــوت لفيلم 
«صوت املعدن» (ســاوند أوف 
ميتال)، وجائزة تصميم اإلنتاج 
التي ذهبت لفيلم (مانك) وأفضل 
ســيناريو مكتــوب خصيصا 
للســينما، وهــي اجلائزة التي 
فــاز بهــا فيلم «شــابة واعدة» 
(بروميســينج يــاجن وومن). 
وحازت يون يوه-جوجن (٧٣ 
عاما) على جائزة أفضل ممثلة 
مساعدة عن دور جدة مشاكسة 

في فيلم (ميناري).
وفي اختــالف عن مجريات 
األعوام السابقة، حيث كان ختام 
الســهرة يكون بإعــالن جائزة 
أفضــل فيلم، شــهد هــذا العام 
تغييرا مع إعالن جائزة أفضل 
ممثل في اخلتام لتكون مفاجأة 
مضاعفة مع فوز انتوني هوبكنز 
بثاني أوسكار في تاريخه بعد 
حوالي ٣ عقود على فوزه االول 
في «صمت احلمالن» متغلبا على 
تشادويك بوسمان الذي كانت كل 
الترجيحات تصب في صاحله، 
وأضافت فرانسيس ماكدورماند 
أوسكارها الثالث الى مسيرتها 
كأفضل ممثلة عن «نومادالند».

ورغــم ان احتماليــة منــح 
جوائز التمثيل االربعة ألشخاص 
ملونني للمرة األولى في تاريخ 
األوســكار لم تتحقــق، إال أنه 
استطاع ممثالن من ذوي البشرة 
امللونة الفوز باالوسكار وهما 
دانيــال كالويــا كأفضل ممثل 
مســاعد والكوريــة اجلنوبية 
يون يــو جونغ كأفضل ممثلة 

مساعدة.
ومع أن منصة «نتفليكس» 
حصلت على ما مجموعة سبع 
جوائز، شــكلت نتائج الفئات 

دانيال كالويا وجائزة أفضل ممثل مساعد

هالي بيري وإطاللة الفتة

فرانسس ماكدورماند وجائزة أفضل ممثلة يون يو-جونغ  الفائزة بأوسكار أفضل ممثلة مساعدة كلويه جاو وجائزة أفضل إخراج طاقم فيلم «نومادالند» يحتفل بجائزة أفضل فيلم

لقد شــاهدتها في عــدد كبير 
جدا من األدوار... هذا املساء، 
حالفني بعض احلظ على ما 

أعتقد».
أفضل فيلم أجنبي

فاز فيلــم «أنــاذر راوند» 
الدمناركي توماس  للمخــرج 
فينتبربرغ بجائزة أوســكار 
أفضــل فيلم أجنبــي متغلبا 
على الفيلم التونسي «الرجل 
الذي باع ظهره»، وخالل تسلمه 
اجلائزة حتــدث املخرج وهو 
يبكي عــن ابنته التي توفيت 
في بداية التصوير وكاد موتها 
يضع حدا لهذا املشروع. وقال 
«إن أردمت أن تصدقوا أنها معنا 
في هذا املساء ميكنكم أن تروها 
تصفــق وتصرخ معنــا. لقد 
قررنا أن ننجز هذا الفيلم من 

أجلها، تكرميا لها».
ويتابع الفيلم أربعة أصدقاء 
يعلمون في املدرســة نفسها 
ولهــم حيــاة روتينيــة قرب 
كوبنهاغن مــن بينهم مارتن 
اســتاذ التاريخ الــذي يعاني 
االكتئــاب وميــر بأزمة ســن 
األربعني ويؤدي دوره النجم 

الدمناركي مادس ميكلسن.
أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز «سول» بجائزة أوسكار 
أفضل فيلم رســوم متحركة، 
وهو شريط شاعري من إنتاج 
استديوهات «بيكسار» يتناول 
معنى احلياة، يكسبه طرحه 
فــي خضــم اجلائحــة أهمية 
الفيلــم  إضافيــة. ويــروي 
محنة جو غاردنر بني احلياة 
واملوت، وهو مدرس موسيقى 
متواضع من نيويورك يطمح 
إلى أن يصبح عازف جاز مع 
أكبر النجــوم. ويجد غاردنر 
نفسه بعد سقطة، في طابور 
ال نهايــة له هو مبنزلة غرفة 
انتظار ما بعد املوت، قبل أن 
يهوي باخلطأ إلى «عالم ما قبل 
الوالدة»، حيث من املفترض 
أن تكتسب كل «روح» بشرية 
شخصيتها، بصفاتها وعيوبها، 
قبل أن تدخل جسم اإلنسان.
املخرجــني  أحــد  وقــال 
املشــاركني بيــت دوكتر عند 
تســلم اجلائــزة إنــه أراد أن 
يصنع فيلما «يستكشف معنى 

احلياة».
وتقــدم «ســول» علــى 
ذي  و«أوفــر  «أونــوارد» 
ذا  شــون  و«إي  مــون» 
شيب موفي: فارماغيدون» 

و«وولفووكرز».

جيســيكا برودر بعدما عاشت بني 
هؤالء الرحل في ســيارات تخييم 
صغيرة وهم يعتاشون من أعمال 
صغيرة. وكان املنتج بيتر سبيرو 
عرض القصة على املمثلة فرانسس 
ماكدورماند التي بدورها استعانت 
بكلويه جــاو بعدما أعجبت كثيرا 
بعملها في فيلم «ذي رايدر» خالل 
مهرجــان. ووجــدت جاو نفســها 
سريعا في هذا املفهوم واستحدثت 
التــي تؤديهــا  شــخصية فيــرن 
ماكدورماند للجمع بني شخصيات 
عدة في الفيلم. واستعانت املخرجة 
بالشبكة التي نســجتها جيسيكا 
برودر لتحديد مكان وجود الرحل 
الوارد ذكرهم في الكتاب ومن بينهم 
ليندا ماي وســوانكي وبوب ويلز 

الذين شاركوا جميعا في الفيلم.
أفضل مخرج

- أصبحت كلويه جاو أول امرأة 
غير بيضاء حتصل على أوســكار 
أفضل مخرج عن فيلمها «نومادالند»  
وقبل جاو، سبق المرأة واحدة أن 
فازت بهذه اجلائزة املهمة هي كاثرين 
بيغيلو عن «ذي هورت لوكر» العام 

.٢٠١٠
وتقدمت املخرجة املولودة في 

امليزانية الصغيرة «غيت آوت».
أفضل ممثلة مساعدة

الفئــة اإلخفاق  شــهدت هذه 
الثامن للممثلة القديرة غلني كلوز 
بعدما فــازت الكورية اجلنوبية 
يون يو-جونغ بأوسكار أفضل 
ممثلة في دور مساعد عن شخصية 
اجلدة في عائلــة مهاجرين التي 
أدتهــا ضمــن فيلم «مينــاري». 
ويشكل فوز يون يو-جونغ (٧٣ 
عاما) تتويجا ملســيرتها املمتدة 
خمسة عقود، علما أنها ابتعدت 
فترة عن الشاشــة، ثم عادت من 
خالل التلفزيون وبعده السينما. 
وأسعدت املمثلة اجلمهور بروح 
الدعابــة لديها، حتــى أنها قلدت 
براد پيت الذي قدم لها جائزتها.
وقالت: «أود أن أشــكر ولدي 
(كالهمــا مولــود فــي الواليات 
املتحــدة) اللذيــن أجبراني على 
اخلروج والعمــل». وقالت وهي 
تعــرض التمثــال الصغير الذي 
نالته «هذه هي النتيجة ألن األم 

عملت بجد».
وقالت املمثلة السبعينية بعد 
تبادل املزاح مع براد پيت «كيف 
ميكن أن أفوز مقابل غلني كلوز؟ 

لـ «ديزني») يتناول معنى احلياة، 
يكسبه طرحه في خضم اجلائحة 

أهمية إضافية.
وكان لفرنســا نصيبهــا من 
االوسكارات في احلفل، حيث تسلم 
فلوريان زيلر جائزته في باريس، 
حيث أقيم موقع الحتفال األوسكار 
يرتبــط مع املركز الرئيســي في 
لوس أجنيليس بواسطة األقمار 
االصطناعية. ونال فرنسي آخر هو 
نيكوال بيكر جائزة أفضل صوت 
عــن فيلم «ســاوند أوف ميتال» 
الذي يتناول قصة عازف طبول 
في مجال موســيقى الـــ «هيفي 
ميتال» يفقد قدرته على السمع. أما 
األوسكار الفرنسي الثالث فحصل 
عليه الوثائقي القصير «كوليت» 
الذي يتمحور على كوليت ماران 
كاترين، وهي امرأة في التسعني 
كانت ضمن املقاومة الفرنســية 
لالحتــالل النازي خــالل احلرب 

العاملية الثانية.
وخرج العرب صفر اليدين من 
احلفل مع خسارة الفيلم التونسي 
«الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة 
كوثر بن هنية ضمن منافســات 
افضل فيلم اجنبي، وكذلك فيلم 
املخرجة الفلسطينية فرح نابلسي 

وتولت البريطانية أوليفيا كوملان 
دور ابنتــه التي يصبح عاجزا عن 
التعرف عليها وعلى سواها من أفراد 
عائلته، ويخيل له حتى أن شــقته 
تتحول. وأعطيت الشخصية التي 
يؤديها اسمه أنتوني، وتاريخ ميالده 

الواقع في ٣١ ديسمبر ١٩٣٧.
وقد تغلب على املمثل الراحل 
تشادويك بوزمان الذي فاز بجائزة 
غولدن غلــوب عن دوره في «ما 
رينيز بالك بوتــوم» بعد وفاته 
مــن الســرطان في عمــر الثالثة 
واألربعني. ونافسه على اجلائزة 
أيضــا غــاري اولدمــان (مانك) 
وريز أحمد (ساوند اوف ميتال) 

وستيفن يون (ميناري).
 أفضل ممثل بدور مساعد

فاز البريطاني دانيال كالويا 
بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد 
عن دوره في «جوداس أند ذي بالك 
ميسايا»، وتقدم كالويا على ساشا 
بارون كوهني «ذي ترايل أوف ذي 
شيكاغو ســفن» وليزلي أودوم 
جونيــور «وان نايت إن ميامي» 
وبول رايسي «ساوند أو ميتل» 
والكيث ستانفيلد «جوداس أند 

ذي بالك ميسايا».

«الهدية» ضمن منافسات افضل 
فيلم قصير.

أفضل فيلم

تــوج فيلم «نومادالند» بأعرق 
املكافآت الهوليوودية بفوزه بجائزة 
افضل فيلم متفوقا على «ميناري» 
و«بروميســينغ يونــغ وومــان» 
و«ســاوند أو ميتال» و«ذي فاذر» 
و«جوداس اند ذي بالك ميســايا» 
و«مانــك» و«ذي ترايــل اوف ذي 

شيكاغو سفن».
وسبق للفيلم أن حصد الكثير 
من املكافآت بعدما برز في مهرجانات 
عريقة في اخلارج وهو نوع هجني 
بني «رود موفي» والدراما االجتماعية 
والوثائقــي يتتبــع مجموعــة من 
األميركيني املسنني يعيشون حياة 
ترحــال بعدما خســروا كل شــيء 
خالل أزمة الرهــن العقاري، ونال 
الفيلم في احلفل ٣ جوائز أساسية 
باإلضافة ألفضل فيلم نالت كلويه 
جــاو جائزة أفضــل مخرجة فيما 
نالت بطلته فرانسس ماكدورماند 

أوسكار أفضل ممثلة.
والفيلم مستوحى مباشرة من 
كتاب يحمل االسم نفسه صدر في 
العــام ٢٠١٧ للصحافية األميركية 

وأدى املمثــل البالــغ ٣٢ عاما 
دور فريد هامبتون زعيم «بالنك 
بانثرز» وأحد قــادة النضال من 
أجل احلقوق املدنية، في وقت لم 
تختف بعــد بعض مكامن الظلم 
التي كان يناضــل ملواجهتها في 
الســتينيات. وقــال املمثــل لدى 
تسلمه جائزته «من الصعب جدا 
تقدمي دور رجل كهذا لكنهم أقدموا 
على ذلك». وســبق وقال تعليقا 
على ترشــيحه للفــوز باجلائزة 
«فريد هامبتون كان نورا مضيئا 
ومنارة تنير كل ما كان يتناوله 

بفضل رسالته الرائعة».
وأتى فوز دانيال كالويا الذي 
ســبق وحصد جائزتــي غولدن 
غلــوب وبافتــا البريطانيــة عن 
الدور نفسه، بعد سنة على موجة 
االحتجاجــات الواســعة حلركة 
«بالك اليفز ماتر» (حياة السود 
مهمة) في وقت أخذ على األكادميية 
األميركية لفنون السينما ولعلومها 
املانحة لألوســكار طويال غياب 
الفنانني السود في ترشيحاتها. 
ويعتبــر كالويا جنما صاعدا في 
السينما األميركية وسبق أن رشح 
العام ٢٠١٨ للفوز بجائزة أفضل 
ممثل عن دوره في فيلم الرعب ذي 

األولى منذ بدايــة اجلائحة. وبعد 
إجراءات صارمة شــملت فحوص 
الكشف عن ڤيروس كورونا حيث 
سار املرشحون للجوائز والضيوف 
على السجادة احلمراء معظمهم بدون 
كمامات. وجلسوا في مقر االحتفال 
الذي كان أشبه بامللهى أو تبادلوا 

األحاديث في الهواء الطلق.
وبدا املرشحون املئتان تقريبا 
الذيــن تلقــوا دعــوات للحضــور 
سعداء باللقاء مجددا على السجادة 
احلمــراء التي كانــت محدودة إلى 
أقصــى درجة هذه الســنة حرصا 
علــى التــزام القواعــد الصحيــة 
والتباعد االجتماعي. وقالت املمثلة 
غلني كلــوز للصحافيني النادرين 
الذين سمح لهم بتغطية االحتفال 
الثالث والتســعني حضوريا «انها 
املــرة األولى التي أخــرج فيها. لم 
أذهب إلى مدينة كبيرة منذ أكثر من 
عام». ولم توجه دعوات حتى إلى 
أبرز أقطاب هوليوود، ومنهم مثال 
رئيس «ديزني» بوب آيغر الذي لم 
يتمكن تاليا من أن يكون موجودا 
شخصيا خالل منح جائزة أفضل 
فيلم للرسوم املتحركة إلى «سول»، 
وهو شــريط شــاعري مــن إنتاج 
استوديوهات «بيكسار» (التابعة 

مــن األيام، قريبا جــدا، اصطحبوا 
كل شخص تعرفونه إلى السينما».

وتقدمت املمثلة على كل من فايوال 
ديفيس (ما رينيز بالك بامت) وأندرا 
داي (ذي يونايتد ستايتس فرسس 
بيلــي هوليداي) وفانيســا كيربي 
(بيســز أوف إيه وومــان) وكاري 
موليغان (بروميسينغ يونغ وومان).

افضل ممثل

مفاجأة احلفل الكبيرة والسعيدة 
كانت في هذه الفئة بفوز مســتحق 
للمثل الكبيــر انتوني هوبكنز عن 
تأديته دور مريض مصاب باخلرف 
في فيلــم «ذي فــاذر»، مضيفا إلى 
رصيده الغني تكرميا جديدا ملسيرة 
جسد فيها شخصيات متنوعة، بينها 
البابا ورئيس الواليات املتحدة وقاتل 

من آكلي حلوم البشر.
وأصبــح هوبكينــز البالــغ ٨٣ 
عاما والذي غاب عن احتفال توزيع 
اجلوائــز، أكبر املمثلني ســنا يفوز 
بجائزة أوسكار تنافسية بعد نحو 
ثالثة عقود من نيله أوسكار أفضل 
ممثــل عــن دوره كســفاح يرتكب 
سلسلة جرائم قتل في «سايالنس 
أوف ذي المبز» العام ١٩٩٢ للمخرج 

جوناثان دمي.

الرئيســية خيبة أمــل جديدة لها، 
رغم تناول عدد من أفالمها مواضيع 
الساعة. فتشادويك بوسمان وفايوال 
ديفيــس لم يتمكنــا من احلصول 
علــى أي جائزة عــن دوريهما في 
«ما رينيز بالك بامت» الذي يتمحور 
على التمييز العنصري في شيكاغو 
خالل عشرينيات القرن العشرين، 
وكذلك لم يفز «ذي ترايل أوف ذي 
شيكاغو سفن» آلرون سوركني الذي 
يتناول قمع الشــرطة احتجاجات 
على حرب ڤيتنام شهدتها شيكاغو 
عام ١٩٦٨.أما «مانك»، وهو شريط 
باألبيــض واألســود عــن العصر 
الذهبي لهوليوود، فاكتفى بجائزتي 
أفضــل تصويــر وأفضــل ديكور. 
وحصدت «فيســبوك» أول جائزة 
أوســكار لها عن فيلــم «كوليت»، 
الذي أنتج بالتعاون مع «أوكلوس» 
املتخصصة في إنتاج نظارات الواقع 
االفتراضي وشركة «إي أي» لأللعاب 

اإللكترونية.
وأقيــم االحتفــال اســتثنائيا 
فــي محطــة «يونيون ستيشــن» 
التاريخية للقطارات في وسط مدينة 
لوس أجنيليس، وشارك فيه النجوم 
املتنافسون على اجلوائز الذين مشى 
كثر منهم على سجادة حمراء للمرة 

وماكدورماند متخصصة بأدوار 
النســاء اللواتي أرهقتهــن احلياة 
خصوصا في أفالم مستقلة غالبا ما 
يخرجها زوجها جويل كوين وشقيقه 
إيثان. حيث ال تشذ شخصية فيرن 
في «نوماندالند» عن هذه القاعدة فهي 
تعجز عن جتاوز مأساة وفاة زوجها 
وخسارة مسكنها في مدينة إمباير 
الصغيرة في نيفادا التي محيت عن 
اخلريطــة بعدما أغلــق منجم فيها 

العام ٢٠١١.
وقالت املمثلة «هذه شهادة رائعة 
عن مرحلة خاصــة جدا في عاملنا. 

فاجلميع في حالة ترحال».
وكانت املمثلة نالت أول أوسكار 
في مســيرتها العــام ١٩٩٧ عن دور 
شرطية حامل في «فارغو» وأعادت 
الكــرة في ٢٠١٨ عــن دور أم تبحث 
بيــأس عــن حتقيــق العدالــة بعد 
اغتصــاب ابنتهــا وقتلها في «ثري 
بيلبورد آوتسايد إبينغ ميزوري».

واغتنمت ماكدورماند التي أنتجت 
أيضــا «نومادالند» الفرصة لدعوة 
اجلمهور للعودة إلى دور السينما 
بعدما اضطرت بفعل اجلائحة إلى 
اإلقفــال، وتوقــف بعضهــا نهائيا. 
وقالت «الرجاء أن تشاهدوا فيلمنا 
على أكبر شاشــة ممكنة. وفي يوم 

أشعلت النجمة غلني كلوز احلفل برقصها على أغنية 
وســط احلاضرين، لينضم إليها ويشاركها الرقصة 
دانيال كالويا، وســرعان ما وثق أحد احلاضرين في 
حفل األوسكار رقصة النجمة العاملية أمام الطاولة التي 
كانت جتلس عليها لينتشر املقطع على مواقع التواصل 
االجتماعي بسرعة كبيرة، حيث اعتبره البعض أجمل 

حلظات احلفل.

رقصة غلني كلوزحقيبة القلب البشري
قررت املغنية العاملية سيليست أن تضيف شيئا مميزا إلى 
مظهرها على السجادة احلمراء عبر حملها حقيبة على شكل 
قلب بشــري لفتت األنظار وتداولها رواد مواقع التواصل 

االجتماعي.

خواكني فينيكس يعلن فوز انتوني هوبكنز بجائزة أفضل ممثل رئيسي

اإلطاللة األسوأاإلطاللة األفضل
اريكا ريفينوجا االسوامارغو  روبي

«األنباء» ٦/٦

صحــت ترجيحــات 
«األنباء» للجوائز الـ ٦ 
األساسية في أوسكار 
هذا العام، وهي بالترتيب: 
أفضل فيلم «نومادالند»، 
مخرجــة  وأفضــل 
«كلويه جاو»، وأفضل 
ممثلــة «فرانســيس 
ماكدورماند»، وأفضل 
ممثل «أنتوني هوبكنز»، 
وأفضل ممثل مساعد 
«دانيال كالويا»، وأفضل 
ممثلة مساعدة «يون- يو 

جونغ».
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«الكهرباء»: أسبوعان لتقدمي 
طلبات تأجيل القروض إلكترونيًا

دارين العلي

أمهلــت وزارة الكهرباء واملــاء موظفيها الراغبني في 
تأجيل قروضهم املســتحقة وفق قانون التأمينات حتى 
يوم اخلميس ٦ مايــو املقبل كآخر موعد لتقدمي طلبات 
التأجيل الكترونيــا. وقالت مصادر مطلعة في تصريح 
لـ«األنباء» انه ميكن للموظف الراغب في تأجيل ســداد 
املبالغ املســتحقة عليه للتأمينات ملدة ٦ اشــهر اضافية 
الدخول عبر موقع الوزارة لتقدمي الطلب الكترونيا بعد 
ان اضيفت هذه اخلدمة مؤخرا وملدة محدودة. وأوضح انه 
على املوظف ان يقدم الطلب بحد أقصى خالل اسبوعني 

وفق ما مت اعتماده في النظام.

ال حظر.. إال مبوافقة مجلس األمة
سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

  عبدالعزيز املطيري

دالئل عدة تشير حلالة صدام متوقعة 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في جلسة مجلس األمة العادية املقرر 
انعقادها اليوم «فــي حال انعقادها». 
مصــادر نيابية قالت لـــ «األنباء» إن 
النواب املعارضني لقرارات اجللســات 
الســابقة وعدم صعود ســمو رئيس 
الوزراء منصة االستجواب سيشعلون 
اجللســة منــذ بدايتهــا عبر أســاليب 
اعتــراض برملانية قد تكــون مفاجئة 
للحكومــة أو لم يعتد عليها الشــارع 
السياسي. من جانب آخر، أعلن النائب 
أسامة الشــاهني عن تقدميه والنواب 
د.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك احلجرف 

وخالد العتيبي ود.حمد املطر اقتراحا 
بقانون لتعديل الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة مبا يلزم احلكومة بعرض القرارات 
املتعلقة باحلظر الكلي أو اجلزئي على 

مجلس األمة.
وقال النائب أسامة الشاهني إن تقييد 
احلريات العامة واحلريات الفردية يجب 
أن يخضــع ألقصى درجــات املراجعة 
والتدقيق. وجاء نص التعديل املقترح: 
تنعقد جلســة خاصة فــي أقرب يوم 
ثالثاء، بعد اليوم الثالث، من أي قرار 
حظــر جتول أو تنقل أو اجتماع، كلي 
أو جزئي، يصدر عن الدولة، ألســباب 
صحيــة وبائية، أو أمنيــة داخلية أو 
خارجية، أو كوارث طبيعية، أو غيرها 
من أســباب، وذلك كي يعرض رئيس 
مجلــس الــوزراء أو الوزير املختص، 

أسباب احلظر ودواعيه، ويقر املجلس 
بنهاية اجللســة التوصيــات الالزمة 

بشأنه.
 من جانب آخر، قدم النائب مبارك 
العــرو اقتراحــا ملنــح عــالوة األوالد 
العاملــة باجلهــات غيــر  للمواطنــة 
احلكومية حال ثبوت عدم إنفاق األب 
علــى أبنائه، كما مينــح العاملون في 
اجلهات غير احلكومية احلق في صرف 
العالوة االجتماعية مدة العالج باخلارج 
أو مرافقة مريض. واقترح النائب العرو 
أيضــا حق العمالــة الوطنية بالقطاع 
اخلاص في االبتعاث ســواء للدراسة 
أو التدريــب حتقيقــا ألهــداف ورؤى 
الدولة الهادفة إلى حتفيز املواطنني على 

االلتحاق بالعمل في القطاع اخلاص.
التفاصيل ص٨ -٩

جلسة اليوم ستشهد أساليب اعتراض جديدة.. ومبارك العرو يقترح حق االبتعاث للدراسة للعمالة الوطنية في «اخلاص»


