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٧ مشاريع لبرنامج احلكومة أمام مجلس الوزراء 
مرمي بندق 

تستحوذ آلية معاجلة استجواب 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، على جلسة مجلس الوزراء 
االعتيادية غدا، واملقدم من النواب 
د.حســن جوهر وخالــد العتيبي 
ومهند الساير، واملدرج على جدول 
أعمال اجللسة البرملانية بعد غد، 
والذي يتضمن ٣ محاور من بينها 
بند في احملور األول عن «إنشائية» 

برنامج عمل احلكومية. 
وبينــت مصــادر مطلعــة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، أن 
احلكومة أحالت على مجلس األمة 
١٤ مشروع قانون ضمن التشريعات 
املطلوبة لتنفيذ برنامج عملها، إلى 
جانب ٧ مشاريع قوانني فقط أمام 
مجلس الوزراء، مقابل ١٧ مشروع 
قانــون في مراحل التحضير لدى 
اجلهات احلكوميــة، وصدور ٢٣ 
قانونا.  وقالت إن منحة الـ ٣٠٠٠ 
دينار للمتقاعدين وزيادة املعاشات 
٢٠ دينارا سنويا قدمتهما احلكومة 
مبشروع قانون منفصل لتحقيق 
خطتها في سرعة الصرف وتنفيذ 
تصريحات وزير املالية بأن الصرف 
قبل رمضان. وكشــفت عن ميزة 
للموظفني احلاليني تتضمن زيادة 
سنوات التقاعد ٣ سنوات اختيارية 
للمــرأة والرجل ومرتبطة بزيادة 
املكافأة من ٢١ شــهرا إلى ٢٨ عند 
التقاعد أو اإلحالة للتقاعد وتقدم في 
مشروع قانون منفصل، وأضافت 
أن احلكومة ســتقدم ٥٠٠ مليون 
دينار مــن خالل دفعات ســنويا 
لتغطيــة العجــز االكتــواري في 
صناديق املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية. وقالت املصادر إنه ال 
زيادة على تعرفة البنزين املمتاز 
واخلصوصي والديزل والكيروسني 

لفترة الـ ٣ أشهر املقبلة.  
مــن األهميــة ذكــر ان تعرفة 
ليتــر البنزين املمتاز ٨٥ فلســا، 
واخلصوصي ١٠٥ فلوس، والديزل 
١١٥ فلسا لليتر، والكيروسني ١١٥ 

فلسا.

استجواب رئيس الوزراء يستحوذ على اجتماع اإلثنني .. وال زيادة على تعرفة البنزين والديزل وأسطوانات الغاز

مشروع قانون منفصل لـ ٣٠٠٠ املتقاعدين و٢٠ زيادة املعاشات سنويًا.. ومشروع آخر لرفع سن التقاعد ٣ سنوات مع رواتب ٢٨ شهرًا و٥٠٠ مليون من احلكومة دعمًا لـ «التأمينات»
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The Power of The Dog

منذ عرضه العاملي األول في مهرجان لندن السينمائي اعتبره 
العديد من النقاد انه فيلم اوسكار 2022 واستمرت تلك الترجيحات 
حلني اصدار نتفيليكس the power of the dog الذي وبضربة 

واحدة أقصى Belfast الى اخلطوط اخللفية.
فيلم فني بامتياز يرصد باألبيض واألســود حياة الطفل بادي 
وعائلته القاطنة في أحد احياء بلفاست مكان تعايش الكاثوليك 
والبروتستانت معا والصراع الدامي بينهما عام 1969، والتشتت 

بني االنتماء للوطن او الهجرة خلارجه.
املتميز في »بلفاست« متحوره حول األسرة واألجيال وعالقة 
األجداد باألحفاد واألصالة واحلداثة التي رصدها جميعا املخرج 
واملمثل البريطاني كينيث براناه، مستعيدا فيها ذكريات طفولته 

في مسقط رأسه.
بـ 7 ترشيحات يدخل »بلفاست« املنافسة الليلة ممنيا النفس 

بحدوث مفاجأة قد تهديه الفوز.

ثاني أكثر األفالم نيال للترشــيحات وأحد أكثر األفالم املرشحة 
جماهيرية.

رحلة أسطورية حتكي قصة شــاب ولد ملصير عظيم وعليه أن 
يسافر ألخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه 

وسط صراعات متتالية حول الظفر بأغلى مورد على الكوكب.
فيلم خيال علمي مقتبس من الرواية األكثر مبيعا لفرانك هيربرت 
في ستينيات القرن املاضي وشكل إجنازه حلما للمخرج الكندي 
دينيس فيلنوف الذي لم ينل ترشيحا ألفضل إخراج ما قد يضعف 

من حظوظ الفيلم بالفوز بجائزة أفضل فيلم.
عرض الفيلم للمرة األولى في مهرجان فينيسيا ونال ثناء نقديا 
عاليا مكنه من الفوز بحوالي 100 فوز عبر العالم باإلضافة الى أكثر 
من 300 ترشيح. أتى الفيلم خاليا من املبالغات السردية، منغمسا 
في عالم الصحراء وغموضها، وحافال باإلمكانات التقنية واألزياء 

الغرائبية واملشاهد اخلالبة.

ينتمــي الفيلم لنوعية أفالم »املراهقــة« يرصد عاملهم وحتدياتهم 
بأسلوب املخرج األميركي بول توماس اندرسون وبصمته التي عادة 
ما تثير نقاشات واســعة خاصة في أسلوب سردية الفيلم. يحفل 
العمل بالرمزيات املتعددة وبالشغف ملرحلة السبعينيات من خالل 
الديكور املتقن واأللوان املفعمة باحليوية وأغاني وأزياء تلك املرحلة 
حتت شمس كاليفورنيا. يروي الفيلم قصة شابني جتمعهما صداقة 
تتأرجح الى حدود احلب في وادي »سان فرناندو« خالل سبعينيات 
القرن املاضي. ال منطقة رمادية مع هذا الفيلم، فإما ان ينال إعجابك 
وإما ال، لكن تبقى الكلمة الفصل لألكادميية في هذه الليلة لنرى ان 

كان الفيلم سيفوز بأي جائزة من الترشيحات الثالثة التي نالها.

يعتبــر The Power of The Dog املنافس األبرز لفيلم Coda للفوز 
بجائزة افضل فيلم مدعوما بفوزه بجائزتني اساسيتني وهما جائزة 
نقابة املخرجني وجائزة نقابة النقاد. بـ »12 ترشيح اوسكاري« وبـ 
244 جائزة من مهرجانات سينمائية مختلفة ثبت الفيلم نفسه كأحد 
ابرز افالم العام وأهمها وأكثرها ســحرا.. وشاعرية. ينتمي الفيلم 
لنوعية »الويسترن« الشهيرة ولكن بلباس مختلف ورؤية مغايرة 
ملا اعتدناه من تلك االفالم، فهنا تتكســر الصــور النمطية ويعاد 
تطهيرها عبر الشاشة، فال متجيد وال بطولة، بل انكسارات نفسية. 
تدور أحداث القضية في مونتانا عام 1925 حول ملحمة من التنافس 
والصراع االخوي في النظرة للحياة. وسيصبح حال فوزه أول فيلم 

لـ »نتفلكس« يفوز بجائزة أفضل فيلم.

ال يوجد في الســينما أصعب من التصدي إلعادة تقدمي فيلم 
 west side ناجح نقديا وجماهيريا. فكيف واحلال مع اعادة فيلم

story1961 واملتوج بعشرة جوائز أوسكار.
املخرج ستيفن سبيلرغ قرر خوض التجربة مع واحد من اعظم 
االفالم املوسيقية الراقصة في تاريخ الفن السابع فحافظ على 
جوهر الفيلم االصلي على مســتوى النص واملوسيقى واضعا 
بصمته املتميزة علــى املناخ العام للفيلم الذي جعل فيه حرب 
العصابات اكثر تشويقا وواقعية واحداث االجساد عند رقصها 
اكثر حماسية واخللفية التاريخية جلذور العنصرية اكثر صدقا.

توليفة سينمائية غنية بكل ما يرتقي بالسينما ولعله يكون احد 
االفالم القليلة في تاريخ الســينما التي تلقى نسختها اجلديدة 

ثناء نقديا واسعا وتقديرا عاليا.
بـ 7 ترشيحات أوســكار يدخل »قصة احلي الغربي« منافسة 

الليلة وسط منافسة قوية مع باقي االفالم.

من الصعب أن يتكرر سيناريو فيلم »Parasite« الكوري اجلنوبي 
 Drive my« الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في اوسكار 2020، رغم ان
car« أصبح حديث النقاد حول العالم مع عرضه األول في مهرجان 
كان. 3 ســاعات من املتعة السينمائية اخلالصة حول قصة ممثل 
ومخرج مسرحي لم يستطع التأقلم مع وفاء زوجته فيحاول اخلروج 
من الدوامة عبر قبوله بفكرة اخراج فيلم في مهرجان مسرحي في 
هيروشيما ليلتقي هناك بشابة غامضة يتم تعيينها لقيادة سيارته 
ليبدأ بعدها البوح والذكريات واحلب واأللم ووجع الفقد وعذاباته.
ينافس الفيلم الليلة على 4 جوائز من ضمنها افضل فيلم وافضل 
اخراج امال بتحقيق مفاجأة على غرار ما فعلته رابطة نقاد السينما 
االميركيني املوزونة في يناير املاضي عندما فاجأت الوسط السينمائي 
العاملي وتوجته افضل فيلم في 2021 متجاوزة الكثير من االفالم 

االميركية الكبيرة.

متعة السينما تتجلى بأوضح صورها في هذا الفيلم، التسلية في 
املقام األول بجانب التميز الفني والســردي وتوظيف التقنيات 
فــي خدمة النص ليظهر الفيلم في النهاية كتحفة ســينمائية ال 
تقل جمالية عن نسخة املخرج ادمون غولدنغ املنجزة عام 1947.

يتوغل الفيلم في مآالت احلياة ومصاعبها لعاملي السيرك ليخلص 
الى نتيجة ان احلياة ما هي اال ذلك السيرك العظيم. يروي الفيلم 
قصة ســتانتون كاراليل الذي يدخل عالم السيرك ومنه ينطلق 
لعالم قراءة الغيب محترفا النصب على علية القوم ومستغال نقاط 
ضعفهم. أبدع املخرج املكســيكي غييرمو ديل تورو في تشريح 
النفس البشرية ووحشيتها. ال مكان للعواطف وال وجود للرحمة، 
فالغلبة لالقوى والسيطرة للشر، حتى في السيرك كان املفترض 
ان يكون للتســلية. رغم كل اجلودة املنجزة في احد اجمل افالم 
العام اال ان حظوظ الفيلم الذي نال 4 ترشيحات في نيل اجلائزة 

احللم تبقىقليلة.
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إعداد: محمد ناصر  -  وكاالت

تتجه أنظار عشاق الفن السابع حول العالم الليلة صوب 
هوليوود ملتابعة احلدث السينمائي األبرز ومعرفة األفالم 
والتشجيعات املكرمة والتي سيخلد فوزها في الذاكرة 

السينمائية العاملية.
هو االحتفال األكبر الليلة بعدد األفالم املتنافسة مع 
ترشــيح 10 أفالم على جائزة أفضل فيلم، وذلك للمرة 
األولى منذ عام 2013، ولكن رغم ذلك تنحصر املنافسة 
اجلدية بني فيلمي »Coda« متسلحا بفوزه كأفضل فيلم من 
نقابة املنتجني األميركيني وجائزة أخرى من نقابة ممثلي 
 The Power of« الشاشة في الواليات املتحدة، وفيلم
The dog« الذي استطاع الفوز بجائزتني تعتبران مؤشرا 
بارزا الحتمالية الفوز باألوسكار وهما جائزة نقابة املخرجني 
األميركية ونقابة جوائز النقاد األميركية اللتان توجتا الفيلم 

كأفضل أفالم العام.
 ،»West side Story«و »Belfast« ليأتي بعدهما فيلما
أما بالنسبة لفيلم »Dunes« صاحب ثاني اكبر ترشيحات 
في احلفل بـ 10 ترشيحات، فمن املتوقع اكتفاؤه بجوائز 

ذات طابع تقني. 

اذن، هي ليلة منافسة املنصات، فمنذ بدء هذه الظاهرة 
لم تنجح أي منصة بالفوز بأفضل فيلم، حيث من املتوقع 
ان تشهد الليلة فوزا تاريخيا إلحدى املنصتني املتنافستني 
 The Power« ونتفليكس بـ Coda مع منصة ابل بفيلم

»of the dog
متثيليا، من األرجح الليلة ان يقطف ويل سميث أوسكاره 
األول كأفضل ممثل رئيسي، وجاين كامبيو في اوسكارها 
اإلخراجي الثاني لتكون اول امرأة في تاريخ األوسكار تفوز 

باجلائزة مرتني.
تغييرات عديدة يشهدها حفل الليلة، حيث ستتولى 
املمثالت الثالث ريجينا هال وإميي شومر وواندا سايكس 
تقدمي احلفل في سابقة تاريخية، حيث ستكون هذه أول 
مرة يكون فيها حلفلة األوسكار مقدم على األقل منذ 2018، 
كما ستكون املرة األولى التي يقدم فيها احلدث 3 أشخاص 

منذ 1987.
إضافة أخرى، سيشهدها حفل الليلة هو تسليم عدد 
من اجلوائز سلفا سعيا جلعل النقل التلفزيوني للحفل أكثر 
حيوية وجذبا بعد تراجع مطرد في عدد مشاهدي النقل 
املباشــر لالحتفال في االعوام األخيرة اذ لم يستقطب 
االحتفال األخير الــذي عّكرته القيود الصحية املرتبطة 

باجلائحة أكثر من 10 ماليني مشاهد، أي بانخفاض %56 
عما كان عليه في العام السابق الذي كان عدد مشاهديه 

اصال األدنى في تاريخ األوسكار.
ويشمل هذا القرار 8 جوائز في الفئات املخصصة لألفالم 
القصيرة او املتصلة باجلوانب التقنية، ما يتيح توفير وقت 
أطول للنقل احلي للعروض املوسيقية والفكاهية ولفقرات 
التكرمي التي تتخلل االحتفال وستعرض الفقرات املسجلة 
لتوزيع اجلوائز في الفئات املشمولة بهذا القرار (كالصوت 
والديكور واألفالم القصيرة الوثائقية وسواها) »خالل الساعة 
التي تسبق بدء البث التلفزيوني احلي«، بطريقة »تبدو مدرجة 

ضمنه«.
جائزة جديدة أيضا ستنضم للحفل الليلة للمرة األولى 
مع استحداث جائزة للجمهور تقديرا ألكثر فيلم شعبية 
خالل املوسم، سيتم اختيار الفائز بها من خالل تصويت 
عبر تويتر، فيما يبدو كأنها جائزة ترضية ألفالم مت استبعادها 
من ترشيحات أفضل فيلم مثل »سبايدر مان« او مغامرات 
جيمس بوند، رغم ان هذه األفالم أنقذت وحدها شباك 
التذاكر بعد سنة من القيود الصحية املرتبطة بجائحة كوفيد 
19. في وقت فضلت األكادميية ترشيح أفالم سجلت حضورا 

ضعيفا او شبه معدوم على شباك التذاكر.

ليلة التغييرات الكبرى 
األوسكار

Drive my car

الترشيحات 

CODA

رغم انه احد اقل افالم الليلة ترشيحا بـ 3 ترشيحات فقط، إال انه 
صاحب احلظ الكبير للفوز بجائزة افضل فيلم متســلحا بفوزه 
بجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة نقابة املنتجني، وليصبح حال 
فوزه أول فيلم منذ العام 1932 يفوز باجلائزة رغم عدم ترشيحه 
إما جلائزة اإلخراج أو املونتاج. يعتبر CODA احد اكثر افالم املوسم 
التي لقيت اشادات نقدية واسعة ومن اكثر االفالم املرشحة حصدا 
للجوائز بـ 38 فوزا وأكثر من 144 ترشــيحا. يستمد الفيلم قوته 
من طرحه ملوضوع مجتمع الصم بحساسية مرهفة حول فتاة تولد 
ألبوين فقدا حاســة السمع وصراعاتها للتأقلم بني حياتها كشابة 
طبيعية تسعى لتحقيق حلمها في الغناء وبني املهام العائلية امللقاة 
على عاتقها ملساعدة اســرتها. كما يعتبر الفيلم اول فيلم أصلي 
من انتاج منصة »ابل« يتلقى ترشيحا للفوز بجائزة افضل فيلم، 

وليصبح حال فوزه أول فيلم منصة يفوز في تاريخ األوسكار.

03

الترشيحات 

عادة ما تهــوى االكادميية األميركية للفنون والعلوم الســينمائية 
»األوســكار« األفالم ذات الصبغة االنســانية التي ترصد مسيرة 
 King« صناعة النجوم من الصفر الى القمة، وهو ما يتوافر في فيلم
Richard« الذي يعرض قصة حياة األب ريتشــارد وليامز وكفاحه 
ومسيرته في صناعة مجد ابنتيه فينوس وسيرينا ويليامز لتصبحا 
اشهر جنمتني في عالم التنس. من بوابة البحث عن املجد فتح الفيلم 
ابوابا عديدة كترسيخه مفهوم العائلة ودورها األساسي في تشكيل 
شــخصية الرياضي مرورا بالعنصرية ودورها في شــحذ الهمم، 
وصوال الحتكارات كبريات الشركات لنجوم الرياضة واساليبهم في 

الصراعات للظفر بالنجم الناشئ.
ال جديد في فيلم »امللك ريتشارد« حتى االخراج اتى اعتياديا ومتوقعا 

دون ملسات متفردة تعطي لهذا الفيلم هوية خاصة.

06

King Richard

خليط من الكوميديا الساخرة واخليال العلمي والنقد الصارخ لالنظمة 
احلديثة والرأسمالية وملنظومة التسويق واللهاث وراء اجلماهيرية 
على حساب القيم واحلقيقة. يقدم املخرج االميركي آدم مكاي جديده 
عبر نتفيليكس معريا عبث مواقع التواصل وهيمنتها على الفضاء 
العام اميركيا ودوليا وطغيان التفاهة حتى على اكثر املواضيع جدية 
وهو »انقاذ البشرية« فحتى عندما يهدد سقوط أحد النيازك بفناء 
االرض يتم استغالل األمر حلملة االنتخابات االميركية فكل شيء 
مسخر حلسابات الربح واخلسارة ولعمليات متويل السلطة. يعتبر 
الفيلم احد اكثر االفالم املرشــحة اثارة لالنقسام، فهناك كتابات 
نقدية عاملية وضعته مبصاف االفالم الكبيرة وعالية السوية الفنية 
مقابل كتابات رأت فيه عمال هزيال لم ينتج عنه املســتوى املأمول 

من مخرج بقامة آدم مكاي.

«زين» أفضل شركة 
اتصاالت واألفضل 

بالتحول الرقمي في 
الكويت خالل ٢٠٢١.. 
من مجلة «إنترناشونال 

فاينانس» في دبي

د.يوسف العلي 
لـ «األنباء»: ملتقى 

الكويت القانوني يهدف 
إلى نشر الثقافة القانونية 

ودورها في قطاعات 
املجتمع املختلفة

14-15فنون
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«نفط الكويت» تطلب ٦٣ برج حفر بـ ٤٫٦ مليارات دوالر
أحمد مغربي 

كشــف مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء»، عن أن 
شركة نفط الكويت استكملت مؤخرا طرح ٤ مناقصات 
لتوريد ٦٣ برج حفر بقيمة ١٫٤ مليار دينار (ما يعادل 
٤٫٦ مليــارات دوالر)، وهــو العقد األضخــم واألكبر 

لتوريد منصات احلفر. وقال املصدر ان «نفط الكويت» 
طرحت عقود التوريد على ٢٤ شركة عاملية وشركتني 
محليتني، حيث أجرت الشــركة وألول مرة تغييرات 
على العقود لتكون على هيئة مناقصة تتم ترسيتها 
على املقاول األدنى سعرا، مشيرا الى ان الشركة ألغت 
نظام املمارسة وجوالت التفاوض لألسعار مع املقاولني. 

وذكر أن الشركة قررت كذلك فتح عملية توريد أبراج 
احلفر من الشركات املؤهلة من ٦-٨ أبراج حفر، وهو 
األمر الذي يزيد من املنافسة في تقدمي أسعار مخفضة. 
وتوقع أن يتم توقيع العقود بحلول شــهر أغسطس 
٢٠٢٢، علــى أن تكون عملية التوريــد خالل عام إلى 

عامني تقريبا.

تأهيل ٢٤ شركة عاملية وشركتني محليتني.. وتوقيع العقود مبدئياً أغسطس املقبل

رشيد الفعم

طالب النائب سعد اخلنفور بضرورة 
االهتمــام بالعمالــة الوطنيــة العاملة في 
القطــاع اخلاص من باب التشــجيع لهذه 
الفئة للمساهمة الفعالة في برامج التنمية. 
وقــال اخلنفور في تصريح لـــ «األنباء»، 
انــه قدم ســابقا اقتراحا بقانــون بإضافة 
ثالث مواد جديدة إلى قانون دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 
احلكومية، والذي يقضــي بزيادة املكافأة 
الشــهرية التي يتقاضاها حاليا العاملون 
فــي اجلهات غير احلكوميــة. وأوضح ان 

مواد القانون تنص على انه تتم زيادة املكافأة الشهرية التي يتقاضاها حاليا 
العاملون في اجلهات غير احلكومية واملستحقون للعالوة بنسبة ١٠٠٪، على 
أن تضاف زيادة إضافية أخرى بنسبة ٢٠٪ لتصبح ١٢٠٪ للحاصلني على أي 
من درجتي الدكتوراه واملاجستير، وفي جميع األحوال ال يتم تخفيض املكافأة 
الشهرية أو املساس بها إال بقانون.  وأضاف اخلنفور: تصرف املكافأة بجانب 
قيمــة العــالوة االجتماعية وعالوة األوالد وعالوة غالء املعيشــة، والزيادات 
واملكافــآت املاليــة واخلاصــة، كما يجوز اجلمــع بني هذه املكافــأة وأي مزايا 
مالية أخرى تصرفها الدولة لهذه الفئات بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهالتهم 
الدراسية. وشدد على ضرورة إقرار اقتراحه لتمكني الشباب من االنخراط في 

العمل باخلاص مبا يتسق وتوجهات السلطتني.

١٢٠٪ للحاصلني على أي من درجتي الدكتوراه واملاجستير

سعد اخلنفور

أول امرأة تتولى رئاسة االحتاد البرملاني العربي

رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية زينل

٢٣٫٤ مليون دينار إنتاج الكويت 
الزراعي.. نصفه طماطم وخيار!

علي إبراهيم 

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «األنباء»، عن أن انتاج الكويت 
السنوي من اخلضراوات والفواكه تبلغ قيمته االجمالية ٢٣٫٤ مليون 
دينار، بحجم انتاج ٢١١٫٤ ألف طن. وتسيطر ٥ منتجات هي (طماطم، 
خيار، باذجنان، بطاطس، خس) من أصل ٧٤ منتجا زراعيا محليا، على 
نحو ٧٥٪ من حجم اإلنتاج الزراعي الكويتي، إذ بلغ حجم إنتاج تلك 
األصناف أكثر من ١٥٦ طنا خالل العام املاضي. وتســتحوذ الطماطم 
واخليار على نحو نصف انتاج الكويت الزراعي، وتبلغ حصة الفرد 
من الطماطم ١٣ كيلوغراما شهريا، ويحل اخليار ثانيا بـ٩ كيلوغرامات، 

وجاءت البطاطس ثالثا بـ٥ كيلوغرامات سنويا.

التفاصيل ص ٢٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

طارق سلطان

د.يوسف العلي

«أجيليتي» تقفز 
بأرباحها ٢٢٥٠٪ إلى 

٩٧٧٫٤ مليون دينار 
في ٢٠٢١.. وتوصية 

بتوزيع ٢٠٪ نقدًا 
و٢٠٪ أسهم منحة 
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رئيسة مجلس النواب 
في مملكة البحرين 

فوزية زينل لـ «األنباء»: 
رئيس مجلس األمة 

يبذل جهدًا كبيرًا 
في سبيل 

تعزيز  العمل 
البرملاني الثنائي 

بني اململكة والكويت
13

تسّلم تظلمات «أمامية» «األشغال» و«الطرق» األحد
عاطف رمضان

قــال مدير مركــز نظــم املعلومات 
واملتحدث الرسمي باسم وزارة األشغال 
العامة م.أحمد الصالح لـ «األنباء»، ان 
الوزارة ستبدأ في تسلم تظلمات موظفي 

الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل 
البري بشأن مكافأة الصفوف األمامية، 
وذلك ملدة ٥ أيام عمل، اعتبارا من صباح 
اليوم األحــد املوافق ٢٧ اجلاري حتى 
نهاية دوام اخلميس املوافق ٣١ اجلاري. 
وأضاف الصالح أنه عقب االنتهاء من 

تسلم التظلمات سيتم بحثها ودراستها 
من خالل اللجنة املشكلة للبت في هذا 
األمر، وســيتم رفع أسماء من ستقبل 
تظلماتهم في ضوء الوثائق واملستندات 
املؤيدة لتظلمهم إلى اجلهات املسؤولة 

متهيدا لصرف مستحقاتهم.

ال جديد في فيلم »امللك ريتشارد« حتى االخراج اتى اعتياديا ومتوقعا ال جديد في فيلم »امللك ريتشارد« حتى االخراج اتى اعتياديا ومتوقعا ال جديد في فيلم »امللك ريتشارد« حتى االخراج اتى اعتياديا ومتوقعا 

 التغييرات الكبرى 
األوسكار

بايدن يشّن أعنف هجوم على بوتني: ال ميكن أن يبقى في احلكم
عواصــم - وكاالت: دعــا الرئيــس األميركي جو 
بايدن لالســتعداد حلرب طويلة األمد، فيما شــن من 
پولنــدا في ختام جولته ألوروبــا، أقوى هجوم على 
الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني منذ بدء الغزو الروسي 
الوكرانيا، واصفا إياه باملستبد والديكتاتور والوقح. 
وقال: دعونا اليوم نرسخ قوى احلرية لصد طموحات 
وآمال بوتني املستبد والديكتاتور، متوقعا أن «بوتني 
ال ميكن أن يبقى في احلكم» ومؤكدا أنه لن يسمح له 

باالنتصار في هذه احلرب.
هذا وهيمنت «حرب أوكرانيا» التي دخلت شهرها 
الثاني على فعاليات اليوم األول من «منتدى الدوحة» 
في نسخته العشرين أمس، وافتتح أمير قطر صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، أعمال املنتدى 
الذي يعقد حتت شــعار (التحــول إلى عصر جديد)، 
مبشــاركة ممثل ســمو رئيس مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد.  ودعا سمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني القوى الكبرى إلى وقفة 
جادة لتحديد مســتقبل النظام الدولــي.  من جانبه، 
اتهم الرئيس األوكراني فولودميير زيلينســكي روسيا 
بتأجيج سباق تسلح خطير بتلويحها باستخدام السالح 
النووي، وطالب خالل مداخلة عبر الڤيديو بزيادة انتاج 

الغاز ملنع روسيا من «ابتزاز العالم». 

«حرب أوكرانيا» تتصدر «منتدى الدوحة».. وأمير قطر يدعو إلى وقفة جادة لتحديد مستقبل النظام الدولي

الرئيس األميركي جو بايدن حامالً طفلة خالل لقائه الجئني أوكرانيني في پولندا أمس           (ا.ف.پ)

عواصــم ـ وكاالت: تعاقبــت ردود األفعــال  
العربيــة والدوليــة املنددة باعتداء امليلشــيات 
احلوثية على خزاني وقود تابعني حملطة توزيع 
البترول في شــركة أرامكو في السعودية، حيث 
أكد أنور قرقاش املستشار الديبلوماسي لرئيس 
اإلمــارات وقــوف بالده مــع اململكة في الســراء 
والضراء.  كمــا ندد وزيــر اخلارجية األميركي 
أنتونــي بلينكــن امــس بالهجمــات احلوثيــة.

إلى ذلك، وبعد انتهاء املهلة التي حددها حتالف 
دعم الشــرعية في اليمن، للمتمردين احلوثيني

لـ «إخراج األسلحة من ميناءي الصليف واحلديدة»، 
أعلن بدء ضربات جوية مكثفة ملعاقل احلوثيني 
فــي احلديدة، محــذرا من أن إبقاء األســلحة في 
مطار العاصمة اليمنية وغيره من املناطق املدنية 
يجردها من وضعها كمناطق آمنة ال تســتهدفها 

الضربات اجلوية للتحالف.

ألسنة اللهب تتصاعد من منشأة أرامكو في جدة نتيجة االعتداء احلوثي                  (العربية)

 التفاصيل ص ٢٤ التفاصيل ص ٢٤
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التفاصيل ص ٢٠

٥٦٢٫٦ مليونًا أنفقتها الكويت على التنمية في ٩ أشهر
علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية، عن أن احلكومة 
لــم تنفــق ســوى ٣٢٫٨٪ مــن اعتمادات 
مشــروعات خطة التنميــة بنهاية الربع 
الثالــث (الفتــرة من أبريل حتــى نهاية 

ديســمبر) من العام املالــي احلالي ٢٠٢١ 
/٢٠٢٢، وذلك بواقع ٥٦٢٫٦ مليون دينار فقط 
من أصل ١٫٧ مليار دينار.  وتظهر البيانات 
الصــادرة عــن األمانة العامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، أن خطة العام 
احلالــي تتضمن ١٣١ مشــروعا، وبنهاية 

ديســمبر املاضي كانت احلالة التنفيذية 
لـــ ٥١ مشــروعا باملرحلــة التحضيرية، 
و٥ مشــروعات في مرحلة التسليم، و٧ 
مشــروعات لــم تبــدأ، فيمــا مت إجناز ٣ 
مشاريع ومازال ٦٥ مشروعا في املرحلة 

التنفيذية.

استنكار واسع لالعتداء احلوثي 
على السعودية..  و«التحالف» 

يدك معاقل املتمردين

اخلنفور لـ «األنباء»: ١٠٠٪ زيادة املكافأة الشهرية في «اخلاص»


