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الثالثاء ملحق خاص ألبرز 
أحداث العام في الشأن المحلي

سياسيًا - اقتصاديًا - أمنيًا - فنيًا - رياضيًا

برعاية

إشــراقة أمل حملها العام ٢٠٢١ للكويت مع 
االجناز الطبي مبحاصرة وباء كورونا وبداية 
مرحلة ما بعد اجلائحة والعودة للحياة الطبيعية 
لوال ظهور املتحور أوميكرون الذي سبب إرباكًا 

عامليًا.
إجنازات اخرى حملها هذا العام مع صدور 
قرار تاريخي بدخول املرأة السلك العسكري، 
وقــرار آخر بتنصيب احملكمــة الكلية لـ ١٣ 
قاضية لرئاســة دوائر ألول مرة في تاريخ 

القضاء الكويتي.
كما حمل هذا العام اجنازا ديبلوماسيا رسخ 
مكانة الكويت في املشهد السياسي الدولي مع 
جنــاح الكويت بقيادة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد في لّم الشمل اخلليجي 
في «قمة العال» ونيلهــا تقديرا عامليا متزايدا 

تثمينا جلهودها.
سياسيا، اســتمرت حالة الشد واجلذب 
بني مجلس االمة واحلكومة، مع استجوابات 
متتالية، ليحمل عام ٢٠٢١ فرحة شعبية مع 

صــدور «العفــو الكرمي» من «أميــر العفو» 
الشــيخ نواف األحمد، ليعود بعدها النواب 
السابقون والشباب املشمولون بالعفو الكرمي 

الى حضن الوطن.
اقتصاديا، أثار خبر خفض تصنيف الكويت 
االئتماني نقاشات واســعة، كما بدأ هذا العام 
تشــغيل اول خط انابيب للغــاز من اخلفجي 

للكويت.
فرحــة اخــرى حملها هذا العــام ولكن في 
الشــأن الرياضــي مع تتويــج الرامي عبداهللا 
الرشــيدي بامليدالية البرونزية في منافسات 

مسابقة الرماية في اوملبياد طوكيو.
هذه االحداث البارزة وغيرها جتدونها اليوم 
بالتفصيل ضمن ملحق االحداث احمللية ٢٠٢١ في 
إضاءة شاملة على مختلف امليادين السياسية 
واالقتصادية والرياضية والفنية واالجتماعية 
والصحيــة وغيرها، على امــل ان يأتي العام 
القادم بكل اخلير لوطننا العزيز بقيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا.
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تقدير عاملي لنجاح الكويت في َلّم الشمل اخلليجي
ثرى الوطن احتضن رفات ١٣ شهيدًا من أبناء الكويت
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صاحب السمو مكرما الشيخ د. احمد الناصر بوسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة االولى  بحضور سمو الشيخ صباح اخلالد بعد جناح الكويت بلَمّ الشمل اخلليجي

مقاعد احلكومة خالية في إحدى جلسات مجلس األمة بعد تقدمي استقالتها

احلوت النافق اثناء رفعه ونقله إلمتام دفنه

نادي الكويت بطل كأس ولي العهد للمرة التاسعة في تاريخه

تشييع شهداء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت

منّصة Zain esports تُطلق سلسلة من بطوالت الرياضات اإللكترونية اإلقليمية الكبرى على مدار العام

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق يسلم حياة الفهد جائزة افضل ممثلة ضمن جوائز «شعلة األنباء» بعد غياب احلفل بسبب «كورونا»

٭ التسجيل في برنامج 
 Zain Great Idea
السادس يشهد إقباًال 

كبيرًا من قبل اُملبادرين

٭ شركة «متام» التابعة 
لـ «زين السعودية» 
حتصل على رخصة 
من البنك املركزي 

السعودي لتكون أول 
منصة رقمية للتمويل 
ر  االستهالكي اُملصغَّ

في املنطقة

 Zain esports ٭
ُتطلق منافسات 

«ببجي موبايل» 
(PUBG Mobile)

٢٠٢٠ مبا يتناسب مع نتائج أعمالها 
وصافي الربح احملقق. 

أما نفطيا فقد أعلن وزير النفط 
وزير الكهرباء واملاء د.محمد الفارس 
عن اكتشاف حقلني نفطيني جديدين 
لشــركة نفط الكويت في الطبقات 
اجلوراســية مبناطق مختلفة من 
البالد، إضافة الى اكتشــاف امتداد 
اجلزء الشــمالي من حقــل برقان 

الكبير.
فــي ملــف آخــر، شــهد ميناء 
الشــويخ هذا الشــهر رفع احلوت 
النافق بعد سحبه من محيط جسر 
جابــر وســط تكاتف بــني البيئة 
واملوانئ والبلدية والزراعة وخفر 
السواحل والغواصني للتعامل معه.

الفنون والرياضة
فنيــا، فرضت ظــروف جائحة 
«كورونا» عدم إقامة حفل «األنباء» 
مبناســبة ذكرى تأسيسها، والذي 
يشــهد عادة توزيع جوائز شعلة 
«األنباء» للدراما، وملشاركة الفائزين 
فرحتهــم نظمــت «األنبــاء» حفل 
استقبال سلم خالله رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق الشعلة 

للفائزين.
رياضيا، فاز نادي الكويت بكأس 
سمو ولي العهد للمرة التاسعة بعد 
فوزه على القادسية ٢/١ في ١٢ يناير.

الوفيات
غّيب املوت هذا الشهر الشاعر 
واألديــب مطلــق نهــار املطيري 
والفنان صادق الدبيس واملؤرخ 
خالد األنصاري واإلذاعي الكبير 
حســني مال علي واملخرج مشعل 

اخللف.
األســرة  وّدعــت  رياضيــا، 
الرياضيــة صالح اجلســار وعلي 
عبدالغفور وجنم املنتخب السابق 

محمد اخلطيب.

١٣ يناير قاعة رقم ٦ مبركز الكويت 
للتطعيم بأرض املعارض الدولية 
كقاعة مساندة للقطاعة ٥ الستقبال 
أكبر عدد ممكن من شرائح املجتمع 
والفئات التي حددتها وزارة الصحة 

لتلقي اللقاح في جميع املراحل.
منوعات محلية

اقتصاديا، سمح البنك املركزي 
هذا الشــهر للبنوك الكويتية التي 
أظهــرت قــوة ومتانة مســتويات 
الكفاية الرأســمالية لديها بتوزيع 
أربــاح نقدية على مســاهميها عن 

الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الذي 
تفقد في ٢١ يناير القوة اجلوية في 
قاعدتي نواف األحمد اجلوية وعلي 

السالم اجلوية.
أمنيا أيضا وفي سابقة تاريخية، 
مت إجــراء أول قرعة لقبول ضباط 
اختصاص بأكادميية سعد العبداهللا 

للعلوم األمنية.
ملف كورونا

األبرز في هذا الشــهر في ملف 
كورونا كان افتتاح ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

خلفا للمستشار يوسف املطاوعة 
الــذي انتهــت خدمتــه القضائية 

لبلوغه السن القانونية.
الشهداء.. األسرى

وبعد مــا يقارب الثالثة عقود، 
شيعت الكويت في ١٢ يناير رفات 
١٣ شهيدا من شهدائها األبرار الذين 
ضحوا بالغالي والنفيس من أجل 

رفعة الوطن وحفظ أمنه.
وتقــدم املشــيعني فــي مقبرة 
الصليبخــات واملقبــرة اجلعفرية 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

رئيســا ملجلس الوزراء، وتكليفه 
بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة. 
وشــهد هذا الشــهر عودة احلديث 
عن التفســير الدســتوري لصحة 
انعقاد جلسات مجلس االمة دون 
حضورها، حيث أعلن رئيس مجلس 
االمة مرزوق الغامن في ١٩ يناير رفع 
اجللسة العادية نظرا لصدور األمر 
األميري بقبول استقالة احلكومة 

واعتذارها عن عدم احلضور. 
قضائيا، صدر مرســوم أميري 
بتعيني املستشار محمد جاسم بن 
ناجي رئيسا للمحكمة الدستورية 

وقيادتهــا  الكويــت  تبــوأت 
السياســية في هذا الشهر صدارة 
االحــداث تأسيســا علــى جنــاح 
وســاطتها في طي صفحة اخلالف 
اخلليجــي الــذي اســتمر نحــو ٣ 
الســنة. فقــد  ســنوات ونصــف 
انهالت االتصاالت وبرقيات التهاني 
والتقديــر علــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد، 
خارجيا وداخليا، وأشــاد االحتاد 
االوروبي واألمم املتحدة والبرملان 
العربــي و«التعــاون االســالمي» 
ووزير اخلارجية القطري ووزير 
اخلارجية األميركي بكامل التقدير 
جلهــود الكويــت في حــل النزاع 
اخلليجي، والــذي مت االعالن عنه 
خالل قمة «العال» في اململكة العربية 

السعودية.
وفي الوقت نفسه في ١٩ يناير 
منح صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد «وســام الكويت ذو 
الوشاح من الدرجة األولى» لوزير 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد، تقديرا جلهــوده ومتيزه 
وتضحياته في ســبيل حل األزمة 

اخلليجية.
كمــا شــهدت بداية العــام أول 
مواجهة برملانية فعلية عقب افتتاح 
دور االنعقــاد احلالي، وبتســارع 
الفت ذهبت االمور في سياق «كل 
االحتماالت» السياسية فور انتهاء 
جلســة مجلس األمة فــي ٥ يناير 
والتي أفضــت نتائجها الى تقدمي 
النواب د.بدر الداهوم وثامر السويط 
وخالد العتيبي اســتجوابا لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وفي ١٣ يناير رفع سموه استقالة 
احلكومة الى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وفي ٢٤ يناير 
أصدر صاحب الســمو أمرا أميريا 
بتعيني سمو الشيخ صباح اخلالد 

برعـاية

في ينـــاير
زيـن



«كورونا» يهزم مشاري البالم
قطر واإلمارات تخلدان ذكرى أمير اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد بإطالق اسمه على طريقني في قطر ودبي
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الظهور األخير ملشاري البالم في مسلسل بيت الذل

فرحة العبي نادي الكويت لكرة اليد بعد فوزهم ببطولة الدوري املمتاز لكرة اليد

جتربة الكاشير الذكي في سوق جمعية مدينة صباح االحمد التعاونية

السفيرة األميركية الينا رومانوسكي تزرع نبتة املانغروف في محمية اجلهراء

لوحة حتمل اسم شارع األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح «رحمه اهللا» في دبي

تفريق املتظاهرين من أصحاب املشاريع الصغيرةُمشاهدات عمل زين الوطني فاقت املليون خالل األيام األولى منذ إطالقه

٭ تسجيل أرباح صافية 
بقيمة ٦٠٥ ماليني دوالر

٭ املركز األول على 
مستوى قطاع االتصاالت 

اُملتنقلة بالكويت 
للمرة التاسعة في فئة 

«أفضل ُمشّغل اتصاالت» 
عن العام ٢٠٢٠

٭ إطالق العمل 
الوطني «غّنوا َحلالها: 

ِمن زين ِلي زين ألزَين» 
من بطولة الفنان 

القدير سليمان القصار

الناشئة.
إجنــاز آخر حققته الكويت 
أيضــا بفــوز مربــي اخليــول 
الكويتي يوســف النغيمشــي 
ببطولة العالم في إنتاج اخليول 
العربيــة األصيلة في مزرعته 

مبنطقة الوفرة.
امللف القضائي

قضائيــًا، كان األبــرز هــذا 
الشهر حكم احملكمة الدستورية 
فــي ٢٤ فبرايــر بعــدم قبــول 
طعنني، طالبا بإبطال انتخابات 
مجلــس األمة وإعــادة حتديد 
الدوائــر، مؤكــدة أن الطاعنني 
لم يبينوا أي عناصر أو وقائع 
تتعلق بعملية االنتخاب التي 
حصلت في الدائرة االنتخابية 

اخلاصة بكل منهم.
الوفيات

غيــب املــوت هــذا الشــهر 
املوســيقار ســعيد البنا الذي 
نعاه وزير اإلعالم عبدالرحمن 
املطيري مثمنا دوره في توزيع 
األحلان املوسيقية لعدد من أهم 
األعمال الفنية الوطنية الشهيرة 
بتاريخ احلركة الفنية الكويتية، 
كما غيب املوت اإلعالمي خليل 
حسني، كما فقدت الكويت هذا 
الشــهر قامة اقتصادية كبيرة 
برحيــل العم ســعد الناهض 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
السابق، والعم فيصل السلطان 
رائد األعمال اخليرية والنائب 

السابق باسل الراشد.
وخيمــت حالة مــن احلزن 
الشــديد علــى الوســط الفني 
اخلليجي والعربي في ٢٦ فبراير 
برحيل النجم مشــاري البالم 
متأثــرا مبضاعفــات ڤيروس 

كورونا.

ألقوى سيدات األعمال في الشرق 
األوسط ٤ كويتيات هن: إميان 
الروضان، وضحــة اخلطيب، 
شيخة البحر، وهنادي الصالح.

وفي إجناز آخر، أتت الكويت 
فــي املرتبــة احلادية عشــرة 
عامليا بني األســواق الناشــئة 
في مجــال أساســيات مزاولة 
األعمــال، واملرتبة الـــ ٤ على 
مســتوى منطقــة اخلليج في 
مجــال اخلدمات اللوجســتية 
احمللية، وفقا ملؤشر أجيليتي 
اللوجستي السنوي لألسواق 

تكاليف اإلنتاج واالستكشاف في 
مطالبة الدولة بـ ١٥ مليار دينار 
من إجمالي ٢١ مليارا منذ تأسيس 

املؤسسة عام ١٩٨٠.
أقــرت  إطــار آخــر،  وفــي 
الهيكلي  «البلديــة» املخطــط 
النهائي واستعماالت األراضي 
للمنطقة االقتصادية في العبدلي 
مبســاحة ٥٫٠٢ كيلومتــرات 
مربعة لتنويع املوارد وجذب 
استثمارات غير مرتبطة بالنفط.
وفــي نقطة مضيئة، ضمت 
قائمة فوربس الشرق األوسط 

هذا الشهر مبشروع قانون الى 
مجلس األمة يسمح لها بتحويل 
٥ مليــارات دينار ســنويا من 

احتياطي األجيال.
وخلف املشــروع احلكومي 
عاصفة غضب نيابية، إذ أعلن 
أكثر من ١٨ نائبا رفضهم القانون 
املقتــرح، معتبرين أنه يشــكل 
امتــدادا لســوء إدارة الوضــع 
االقتصادي وتبديد املال العام.

نفطيًا، تفاوضت مؤسســة 
البترول مع وزير املالية والهيئة 
العامة لالستثمار حول آلية سداد 

ما اســتدعى معاجلات حكومية 
طارئــة أعلــن عنها في جلســة 
٣ فبرايــر وكان أبرزهــا إغالق 
األنشطة التجارية والصالونات 
وصاالت استقبال املطاعم من الـ 
٨ مساء، وإيقاف العمل باألندية 
الصحية، ومنع غير الكويتيني 
من دخول البالد، وفي جلسة ٢٢ 
فبراير مت اإلعالن عن إغالق املنافذ 

احلدودية البرية والبحرية.
امللف االقتصادي

اقتصاديًا، تقدمت احلكومة 

تقديراً للدور اإلنساني الكبير 
لسمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد، أمر نائب رئيس 
دولــة اإلمــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم في ٢٥ فبراير 
بإطالق اسم سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، على شارع «املنخول»، أحد 
أهم الشوارع احليوية في دبي، 
وكذلك كرمــت الدوحــة األمير 
الراحل بإطالق اسمه على «محور 
صبــاح األحمد» فــي العاصمة 

القطرية (الدوحة).
سياســيًا، صدر هذا الشهر، 
وحتديدا في ١٧ فبراير، مرسوم 
انعقاد جلسات  أميري بتأجيل 
مجلــس األمة ملدة شــهر، حيث 
أكــد نواب حق صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
بتفعيل املادة ١٠٦ من الدستور، 
مؤكديــن احترامهــم لهذا احلق 
ومحملــني مســؤولية األزمــة 
السياسية للسلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
وكانت جلسة اليوم السابق 
١٦ فبرايــر قد شــهدت مقاطعة 
٢٢ نائبا في مســعى الفتتاحها 
وسط اتهامات للحكومة بتعطيل 
اجللسات والعبث في املجلس.

ملف «كورونا»

شهد ملف كورونا هذا الشهر 
ارتفاعا كبيرا في أعداد اإلصابات 
وقرعت احلاالت اجلديدة، البالغة 
نحــو ٦ آالف إصابة في ٦ أيام، 
ناقــوس اخلطــر، ومــع ارتفاع 
العناية املركزة  معدالت دخول 
بنســبة ١٠٠٪، رفعــت األجهزة 
الطبية أقصــى درجات التأهب 
واالســتنفار وتراجعت نســبة 
الشفاء، وازدادت نسبة الوفيات، 

برعـاية

في فــبراير
زيـن



فرض حظر التجول الثالث في البالد منذ ظهور اجلائحة
حكومة جديدة.. واستمرار التأزمي
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سمو الشيخ صباح اخلالد يتوسط أعضاء احلكومة الـ ٣٨ بعد تشكيلها

ظهور اسراب من اجلراد في بعض مناطق الكويت هذا الشهر

 URC العبات نادي الكويت لكرة قدم الصاالت يحتفلن بعد فوزهن في بطولة دوري
لكرة قدم الصاالت النسائية

ســفينة املستكشــف التي تســلمها معهد الكويت لالبحاث العلمية ضمن مشاريع 
املبادرات احلكومية

إحدى األسر تستغل فترة ساعتي املشي التي مت السماح بها خالل فترة احلظر الثالث 

ً بدر اخلرافي خالل جمعية زين العمومية العادية التي ُعقدت إلكترونيا

تشييع األسرى الشهداء بعد وصول رفاتهم من العراق

٭ شركة االتصاالت األولى 
بالشرق األوسط في 

القائمة العاملية ملجاالت 
التصدي لتغّير املناخ

٭ اجلمعية العمومية 
العادية ُتعقد إلكترونيًا 

وتوافق على توزيع أرباح 
نقدية بـ ٣٣ فلسًا

٭ الهيئة العامة للصناعة» 
تتعاون مع «زين درون» 
لتطوير عمليات الرصد 

ومراقبة املناطق الصناعية

٭ الشركة تنشر 
تقريرها السنوي العاشر 

عن االستدامة بعنوان 
«رحلة العشر سنوات»

األمر التغييري األول مببلغ إجمالي 
قــدره ١١٧٫٧ مليون دوالر، وهو ما 
يعادل نسبة ٣١٫٨٪ على قيمة عقد 
مرافق االنتاج اجلوراسي في شرق 
وغرب الروضتني وغرب الصابرية 
وأم نقا، وذلــك لتغطية التكاليف 
املطلوبة الستمرار العمل في منشأة 

االنتاج املبكر.
كما شــهدت مؤسســة الكويت 
للتقدم العلمي هذا الشــهر اختيار 
د.خالــد الفاضل مديرا عاما جديدا 
للمؤسســة. في ملف آخر تزينت 
قائمة شهداء الوطن هذا الشهر بـ ٨ 
أسماء جديدة في ٣ مارس مت التعرف 
علــى هوياتهــم بالتحليل اجليني 
للبصمة الوراثية التي أجريت على 
الرفات التي مت جلبها من العراق.

مناخيا، شهد طقس البالد في ٢٤ 
مارس حالة من عدم االستقرار إثر 
امتداد منخفض جوي سطحي تسبب 
في نشاط الرياح التي سرعتها نحو 
٧٠ كيلومتــرا في الســاعة مثيرة 
للغبار والتي وصلــت أحيانا الى 
حد العاصفــة الترابية، باالضافة 
لظهور أســراب من اجلراد، حيث 
اتخــذت من ســماء الكويت معبرا 
لها بسبب شدة الرياح اجلنوبية.

الوفيات

غّيب املوت هذا الشهر صاحب 
أشهر برنامج إذاعي «أخبار جهينة» 
ســليم ســالم عن عمر ناهز الـ ٩٠ 

عاما في بيروت.
كما غّيب املوت الوكيل املساعد 
لشــؤون اخلدمات املساندة اللواء 
خالــد الديــني ومديــرة الشــؤون 
التعليميــة فــي «مبــارك الكبير» 
شكرية الســعدي، والفنان جاسم 
املــواس، والفنانــة عبيــر خضر، 
وعضو مجلس األمة الســابق بدر 
ضاحي العجيل، ود.جاسم رمضان 

الكندري.

السياسية التي شهدها هذا الشهر، إال 
أن احلكومة حافظت على إصرارها 
على وضع مشــروع قانون الدين 
العام على رأس األولويات، واملقدم 
منــذ عــام ٢٠١٧، وذلك مــن خالل 
اقتــراض ٢٠ مليــار دينار نصفها 
من البنوك احمللية والنصف اآلخر 

من البنوك العاملية.
أما نفطيــا، فقد شــهد القطاع 
أكبر أمر تغييري يصدر من اجلهاز 
املركزي للمناقصــات العامة على 
االطالق، حيــث وافق اجلهاز على 
طلب شركة نفط الكويت على إصدار 

حيث بلغت أرقاما غير مســبوقة 
وازديــاد عدد الوفيات ومن يتلقى 

العالج في العناية املركزة.
امللف القضائي

قضت احملكمة الدستورية هذا 
الشهر، وحتديدا في ٣ مارس بعدم 
قبــول الطعن املقام ضد انتخابات 
رئاسة مجلس األمة بذريعة وجود 

تزوير في أوراق االنتخاب.
امللف االقتصادي

على الرغم من سخونة األحداث 

سواء.
ملف «كورونا»

تســارعت وتيــرة اإلصابــات 
هذا الشــهر حلدها االقصى، حيث 
قرر مجلس الــوزراء في اجتماعه 
االســتثنائي فــي ٤ مــارس فرض 
حظر التجــول اجلزئي الثالث في 
البالد منذ ظهور اجلائحة اعتبارا 
من الســاعة اخلامسة مساء حتى 
الساعة اخلامسة فجرا، مع السماح 
بفترة ساعتي مشي خالل احلظر اثر 
الزيادة املتسارعة في عدد اإلصابات، 

د.بدر الداهوم، واتفقوا على التعهد 
وااللتزام مبقاطعة جلســة قســم 
احلكومة كاملة، وعدم متكينها نهائيا 
من القسم، غير أن احلكومة متكنت 
من جتاوز «معضلة النصاب» وأدت 
اليمني الدستورية في جلسة مجلس 
األمة التي عقدت وســط «مقاطعة 
خارج األسوار» للنواب الرافضني 
متكينها من القسم، ليصدر بعدها 
بيان للنواب املقاطعني أكدوا فيه عدم 
تعاونهم مع الرئيسني مرزوق الغامن 
والشــيخ صباح اخلالد، معتبرين 
قرار تأجيل االستجوابات هو والعدم 

شــهدت بدايــات شــهر مارس 
تشكيل احلكومة مع إصدار صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد في 
٢ مارس مرسوما بتشكيلها، حيث 
مت اســتحداث حقيبتــني جديدتني 
هما: وزارة الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهــة، ووزارة الدولة لشــؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
باإلضافة لفصل حقيبة «التربية» 

عن حقيبة «التعليم العالي».
وقبل عودة مجلس األمة لالنعقاد 
وأداء احلكومة للقسم أمام املجلس، 
تسارعت وتيرة التصعيد السياسي 
بني السلطتني، حيث أعلن رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن تسلمه 
استجوابا من النائبني د.بدر الداهوم 
ومحمد املطير لسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وفي ١٤ مارس صدر حكم احملكمة 
الدســتورية وقضــى بإبطال فوز 
املطعون ضده د.بــدر الداهوم في 
انتخابات مجلس األمة وبعدم صحة 
عضويته في مجلس األمة، وإذ أكد 
النواب احترامهم وعدم اعتراضهم 
على حكم احملكمة، إال أنهم شددوا 
على ضرورة تعديل قانون احملكمة 
الدســتورية وإلغاء قانون حرمان 

املسيء.
وشهد يوم ١٦ مارس تطورا الفتا 
مع سحب البالغات املقدمة من وزارة 
الداخلية ضد التجمعات التي عقدها 
أعضاء مجلس االمة بحضور عدد 
مــن املواطنــني، ومت جتميد إحالة 
النواب احلاليني، واالفراج الفوري 
عن احملتجزين من نواب ســابقني 

ومواطنني من دون كفالة مالية.
إال أن التناحر السياسي استمر 
جلهة التمكن من عقد جلسة مجلس 
األمة في ٣٠ مارس ألداء احلكومة 
القسم من عدمه حيث عقد ٢٤ نائبا 
اجتماعا في مكتب النائب املبطلة 
عضويته بحكم احملكمة الدستورية 

برعـاية

في مارس
زيـن



الكويت تنتفض لـ «فرح» وترفض العنف ضد املرأة
انطالق ماراثون دراما رمضان واملسلسالت الكويتية في املقدمة
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االحتقان السياسي بعد التصويت على تأجيل االستجوابات املقدمة الى رئيس الوزراء ويبدو تدخل حرس املجلس

ماراثون دراما رمضان حفل هذا العام مبسلسالت متميزة

العبو نادي الكويت لكرة السلة يحتفلون بعد فوزهم ببطولة كأس االحتاد لكرة السلة

 جانب من نفوق اسماك اجلم بسبب املد االحمر

الفريق الركن م. هاشم الرفاعي و اللواء الركن فالح شجاع امام احدى طائرات الكاراكال التي استقبلها احلرس الوطني من فرنسا 
ضمن مشروع الطيران العمودي

KUWAIT TV االعتصام التضامني في ساحة االرادة مع املغدورة فرح اكبر وحديث مع رجال االمنإميان الروضان ومنيرة الهويدي خالل اإلطالق الرسمي لتطبيق

٭ املجموعة تستعرض 
إستراتيجيتها في 

«تشاُرك األبراج» مبلتقى 
TowerXchange

٭ تطوير تطبيق
 KUWAIT TV بالتعاون مع 

«اإلعالم» لنقل تلفزيون الكويت 
إلى عصر املنّصات الرقمية

٭ حملة «زين الشهور»  
الرمضانية ُتواصل رسالة 

اُملشاركة والعطاء في 
الشهر الفضيل

دعــت الــى حتقيــق العدالة 
الناجزة وســن تشــريعات 

حتمي املرأة.
وعــادت حرائــق إطارات 
منطقة الساملي الى الواجهة 
مجددا هذا الشــهر، إذ شبت 
النيران في كمية من إطارات 
فــي منطقــة حتــوي ماليني 
االطارات، ما استدعى تنفيذ 
خطة حتول دون امتداد ألسنة 
اللهب الى االطارات الكثيفة، 
وذلك من خالل عزل منطقة 
النيران  احلريق ومحاصرة 
ومكافحة احلريق من خالل ٥ 
مراكز عملت لنحو ٧ ساعات. 

الفنون

شهد ماراثون دراما رمضان 
هذا العام عرض ما يزيد على 
٣٠ مسلسال خليجيا، واحتلت 
املسلسالت الكويتية صدارة 
االهتمامات مع متيز عدد من 
األعمال كمسلسل «الناموس» 
و«ســما عاليــة» و«الــروح 

والرية» وغيرها.
الوفيات

غّيب املوت هذا الشهر العم 
ناصر هايف احلويلة مختار 
الرقــة، وعبدالرزاق  منطقة 
العدســاني حافــظ التــراث 
الكويتي واملؤرخ د.عبداملالك 
التميمــي، والعميــد متقاعد 
أحمد سيد الرفاعي، واإلعالمي 

الزميل فرج ناصر.
الكويت  رياضيا، فقــدت 
هذا الشهر مدافع نادي كاظمة 
واملنتخــب الوطنــي جمــال 
يعقــوب، والعــب منتخــب 
الكويت للجمباز فيصل املهنا، 
أما فنيا فقد غّيب املوت الفنان 

سليمان معيوف.

مصفاة الشعيبة من جديد، 
وذلــك بعــد إغــالق وحدات 
املصفاة وتوقفها عن العمل 

لفترة قاربت أربع سنوات.
امللف األمني

هزت الكويت هذا الشــهر 
جرميــة نكراء راح ضحيتها 
املغدورة فرح أكبر التي قتلت 
أمام طفلتها، حيث انتفضت 
الكويــت انتصارا للمغدورة 
في وقفات نسائية ومواقف 
حقوقيــة ونيابية وقانونية 

النقــد الدولــي عــن توقعه 
حــدوث تعــاف تدريجــي 
لالقتصاد الكويتي خالل العام 
احلالــي، مدعومــا بانتعاش 
الطلب احمللي واخلارجي مع 
استمرار عمليات التطعيم. 

فــي إطــار آخر، نشــرت 
اجلريــدة الرســمية قانــون 
القــروض  تأجيــل أقســاط 
للمواطنني وبــدأ تنفيذه في 
١٤ ابريل، أما نفطيا فقد أعادت 
شركة البترول الوطنية هذا 
الشــهر إحيــاء بيــع أصول 

رمضان الكرمي مع الســماح 
للمطاعــم واملقاهــي ومراكز 
الغذاء بالتوصيل حتى ٣ فجرا 
وممارسة رياضة املشي حتى 
التاســعة مساء مع التسوق 
بالباركود من التعاونيات التي 
شهدت شــحا كبيرا ونقصا 
في بيض املائدة بسبب إعدام 
خطوط إنتاج البيض لوجود 

انفلونزا الطيور.
امللف االقتصادي

اقتصاديا، كشف صندوق 

عضو لشــغل مقعــد النائب 
املبطلــة عضويتــه د.بــدر 

الداهوم.
فــي الشــأن العســكري، 
احتفل احلــرس الوطني في 
٢٦ ابريــل بدخــول طائرات 
الكاراكال اخلدمة في احلرس 
الوطني لتكون نواة العمل في 

مشروع الطيران العمودي.
ملف كورونا

في ملف كورونا، شهد هذا 
الشهر متديد احلظر في شهر 

التوتـــــرات  استمـــــرت 
السياسية على صعيد العالقة 
بني الســلطتني هذا الشــهر، 
خاصة حول موضوع تأجيل 
االستجوابات الثالثة املقدمة 
الى رئيس الوزراء التي رأى 
فيها عدد من النواب جتاوزا 

على الدستور.
وتواصلــت حالة اجترار 
املواجهة في جلسة ١٤ أبريل 
التكميليــة، ورغم محاوالت 
رئيس املجلس مرزوق الغامن 
ثني النواب عــن التصعيد، 
إال أن اخلــالف تعمــق أكثر 
فور دخــول املجلس في بند 
اســتجواب وزيــر الصحــة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
الذي طلب تأجيل مناقشــة 
اســتجوابه، وأصــر النواب 
«املعارضون» على ضرورة أن 
يعتلي رئيس احلكومة املنصة 
أوال ويناقــش اســتجوابه 
لينســحبوا مــن اجللســة 
الــوزراء  مطالبــني رئيــس 
باالستقالة أو صعود املنصة، 
لتتطــور األمور في جلســة 
٢٧ أبريل، وليجلس النواب 
املعارضــون على الكراســي 
املخصصــة للحكومــة ملنع 
الوزراء من احلضور بهدف 

عدم انعقاد اجللسة.
نيابيا أيضا، تقدم النائب 
يوســف الفضالة باستقالته 
األمــة  مجلــس  لرئيــس 
مــرزوق الغامن فــي ٧ أبريل 
اعتراضــا على مــا حدث من 
انتهاك للدستور في اجللسة 
االفتتاحيــة ملجلــس األمة، 
كما شــهد يوم ١٥ أبريل بدء 
تقــدمي املرشــحني بأوراقهم 
لالنتخابــات التكميليــة في 
الدائــرة اخلامســة الختيار 

برعـاية

في إبريل
زيـن



استجوابات متتالية تؤزم مشهد العالقة بني السلطتني
السماح بالسفر للكويتي املطّعم يثير نقاشات واسعة
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد يتقدم جموع املصلني الداء صالة القيام في مسجد بالل بن رباح

النائب د. عبيد الوسمي بعد االحتفال بفوزه في انتخابات مجلس االمة التكميلية عن الدائرة اخلامسة

فرحة جماهير نادي العربي بعد الفوز ببطولة الدوري املمتاز بعد غياب ١٩ عاما 

بدء تطبيق قرار رفع نسب دوام املوظفني الى ٦٠٪

وقفة كويتية في ساحة اإلرادة للتضامن مع فلسطني والتنديد بجرائم االحتالل الصهيوني

إميان الروضان ومحافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد خالل اإلعالن عن تعاون «زين» واحملافظة

الفتات اعتراضية رافضة  لالختبارات الورقية بسبب استمرار تداعيات الوباء

٭ تعاون مع «العاصمة» 
لتزيني وتخضير مدخل 

احملافظة الرئيسي

٭ شراكة مع أكادميية 
«رافا نادال» للتنس 

األولى في املنطقة

٭ تعاون مع «اليونيسف» 
للترويج للرياضة 

اإللكترونية اآلمنة 
للمدارس واجلامعات

٭ إطالق ُمبادرة
 BE Well إلذكاء 

الوعي بالصحة الذهنية 
ملوظفي زين على 

مستوى الشرق األوسط 

نيبال وباكستان وبنغالديش 
وسريالنكا، واســتمرار منع 
االعراس والتجمعات العامة، 
ومت الســماح للمطاعــم هــذا 
الشهر باستقبال روادها، وفتح 
السينما واملسارح للمحصنني.
األبــرز كان قــرار  إال أن 
الــوزراء بالســماح  مجلس 
بالســفر للكويتــي املطعــم 
فقــط، األمر الــذي أثار جدال 
واسعا حول دستورية املنع، 
مع رفض نيابي واسع لألمر.

تربويا، أخذ موضوع اجراء 
الورقية للطلبة  االختبارات 
جدال واسعا وسط مطالبات 
بعض أولياء األمور بإلغائها، 
وقضاء احملكمة االدارية بعدم 
قبول شق مستعجل يطالب 
بوقف االختبــارات الورقية 
لطلبة الثانوية وذلك النتفاء 

مصلحة املدعي.
ملف الرياضة

رياضيــا، كان األبرز هذا 
الشهر تتويج النادي العربي 
فــي ١٧ مايو بطــال للدوري 
املمتــاز، وذلك بعد غياب ١٩ 

عاما في الفوز باللقب.
االوســاط  وخســرت 
الرياضية هذا الشهر الالعب 
الســابق في نادي التضامن 
لكــرة اليد واحلكــم الدولي 

السابق حامد الدبيسان.
الوفيات

غّيب املــوت هذا الشــهر 
القيادي النفطي السابق ناصر 
املضف، وسعد العازمي أحد 
الكويتية،  املقاومــة  أبطــال 
وســليمان الصالح صاحب 
املشــوار احلافل فــي خدمة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.

حينهــا موجة مــن الغضب 
والســخط في ظل األوضاع 
املأساوية احلالية في قطاع 

غزة.
ملف كورونا

إجراءات عديــدة اتخذتها 
الكويت هذا الشــهر في إطار 
ملف مجابهة كورونا خاصة 
مع انتشار ساللة دلتا عامليا 
مــع إعــالن مجلس الــوزراء 
فــي ١٠ مايو ايقــاف رحالت 
الطيران التجارية املباشرة مع 

هذا الشهر، ولم تكن الكويت 
بعيدة عن حمالت التضامن مع 
تنظيم العديد من فئات الشعب 
الكويتي ومن مختلف األعمار 
وقفة تضامنية شهدتها ساحة 
اإلرادة فــي ١١ مايــو وبوقفة 

أخرى في ١٩ مايو.
وضمن اإلطار نفسه، أعرب 
سفير جمهورية التشيك لدى 
الكويت مارتــن دوفراك عن 
أسفه الشديد على ما بدر منه 
بوضع العلم اإلسرائيلي على 
حســابه الشــخصي ما أثار 

العتيبي  الفداغــي وم.ســعد 
وكيلني مساعدين في «الطيران 
القحطاني  املدنــي» ومحمــد 
رئيســا ملجلــس إدارة وكالة 
االنباء الكويتية، وعبدالعزيز 
دخيل الدخيل مبنصب رئيس 
ديــوان ســمو رئيس مجلس 

الوزراء بدرجة وزير.
الكويت وفلسطني

شــغلت االعتـــــــــداءات 
اإلسرائيلية على الفلسطينيني 
في حي الشــيخ جراح العالم 

الشيـــخ ثامر العلي جاء في 
٧ محــــاور.

التعيينات

اعتمد مجلس الوزراء هذا 
الشهر تعيينات عديدة، حيث 
مت تعيني الشيخ عبداهللا علي 
العبداهللا رئيسا لإلدارة العامة 
للطيران املدني، والشيخ مشعل 
اجلراح الصباح رئيسا جلهاز 
األمن الوطني، والشيخ عبداهللا 
العلي رئيســا لالدارة العامة 
للطيــران املدنــي، وم.صالح 

شــهد شــهر مايــو إجراء 
التكميليــة  االنتخابــات 
الدائرة  ملجـــــلس األمة عن 
اخلامســــة، والتي حاز فيها 
النائب د.عبيد الوسمي ثقة 
الناخبني برقم قياســي كان 
األعلى في تاريخ االنتخابات 
التي أجريت على خلفيــــــة 
الدســتورية  حكــم احملكمة 
الــذي أبطل عضويــة د.بدر 

الداهـــوم.
سياسيا، توسعت دائرة 
الســلطتني  املواجهــة بــني 
التشريعيـــــــة والتنفذيــة 
جلهة التصعيــد غير القابل 
للتهدئة من خالل تفعيل أداة 
االستجواب مجــــددا، وذلك 
مع إعالن رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغانــم في ٢ مايــــو 
عن تسلمه استجــوابني من 
النائب شــعيب املويــــزري 
الــى وزيــر  موجهـــــــــني 
الدولة  اخلارجيـــــة ووزير 
لشــؤون مجـــــلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمـــــد الناصــر 
املاليــة خليفــــــة  ووزيــر 

حمــــادة.
وازداد املشــهد السياسي 
الشــهر مــع  تعقيــدا هــذا 
مقاطعــة احلكومة جللســة 
التــي قــدم  االســتجوابات 
طلب عقدها ١١ نائبا ملناقشة 
االستجوابات املقدمة لوزراء 
«الصحة واملالية واخلارجية» 
كمــا قاطعهــا النــواب غير 
لـ«املعارضــني»  املنتمــــــني 
وحضرهــا ٢٣ نائبــا فقــط، 
ليكتمــل مشــهد التأزمي بعد 
تقدمي النواب ثامر السويـــط 
ود.عبدالكرمي الكندري وخالد 
العتيبــي اســتجوابا في ٢٦ 
مايــــو الى وزير الداخليــــة 

برعـاية

في مايو
زيـن



الكويت تهتز الستشهاد شرطي الواجب عبدالعزيز الرشيدي
إقرار «املوازنة» في سابقة تاريخية بتصويت احلكومة «واقفة»
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خالف النواب على إقرار امليزانية

نادي الكويت لكرة السلة يحتفل بفوزه ببطولة  االندية اخلليجية لكرة السلة 

املشاركون في اعتصام العاملني في القطاع النفطي اخلاص للمطالبة بحقوقهم العادلة

مسرحية «هلوسة» من اوائل املسرحيات التي انطلقت بعد قرار السماح بعودة احلضور 
اجلماهيري للمسرحيات بعد كورونا

تشييع جثمان الشهيد عبد العزيز الرشيدي إثر طعنات غادرة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد اثناء زيارته السعودية وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مرحباً «زين» حرصت على تعزيز املناعة املجتمعية بالتطعيم ملواجهة اجلائحة

٭ تنظيم حملة تطعيم 
لقاح «كورونا» ملوّظفي زين 

٭ ُمبادرة لدعم الطواقم 
الطبّية ومؤازرة املطّعمني 

في «جسر جابر»

٭ تنظيم حفل خاص 
لالحتفاء مبتفّوقي 

ومتفّوقات الكويت األوائل

٭ اجلمعية العمومية غير 
العادية توافق على توصية 

مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح فصلية

وفــي جلســة ٢٨ يونيــو أقر 
مجلــس الوزراء تســيير رحالت 

طيران مباشرة الى ١٢ دولة.
منوعات محلية

وشــهد هذا الشــهر نقاشــات 
عديدة بشأن االختبارات الورقية 
مع إصرار طلبة الثاني عشر على 
ان تكــون اختباراتهم «أونالين» 
أســوة بطالب املــدارس األجنبية 
الــى ان انطلقت صبــاح ٩ يونيو 
اختبــارات نهاية العام الدراســي 
لطلبة الثانوية العامة بقســميها 

العلمي واألدبي.
امللف الرياضي

حقق نادي الكويت لكرة السلة 
إجنازا هذا الشــهر بفــوزه بلقب 
النسخة الـ ٤٠ من بطولة األندية 
اخلليجية لكرة السلة بعد تغلبه 

على النصر السعودي.
كما شــهد هذا الشهر مشاركة 
مميــزة تعتبر األولــى من نوعها 
تاريخيــا بعــد انضمــام النــادي 
الكويتي للغــوص واإلنقاذ ملظلة 
االحتــاد الدولي للغــوص والذي 
أصبــح املمثــل الرســمي الوحيد 

للكويت في احملافل الدولية.
الوفيات

غّيب املوت هذا الشهر الشيخ 
ود.يوســف  األحمــد  منصــور 
عبداملعطــي أحــد رمــوز الكويت 

التعليمية.
كما غّيب املوت هذا الشهر رائد 
الكاريكاتيــر فــي الكويت الزميل 
عبدالســالم مقبــول، والزميــل 
محمود فاروق واإلعالمية ناعسة 
اجلندي، وخسر الوسط الرياضي 
عبداللطيــف القالف الــذي تولى 
منصب مدير املنتخبات الوطنية 

في احتاد كرة اليد.

قرارات عدة اتخذها مجلس الوزراء 
هدفها حتصني البالد والعباد من 
تفشي محتور دلتا سريع االنتشار 
خصوصــا فــي األماكــن املغلقة، 
وأبقى املجلس على الساعة الثامنة 
مساء إلغالق املطاعم واملجمعات 
واملقاهي، ولم يعتمد احلظر اجلزئي 
وأبقى على حظر ســفر املواطنني 
غيــر املطعمــني إال بجرعتني، مع 
الســماح لغير احملصنني بدخول 
املوازية،  التعاونيات واألســواق 
مــع إلزامية الكمام فــي مجمعات 

املطعمني.

املسبوق الستثمارات احتياطيات 
الدولة.

اقتصاديا أيضا، نفذ املئات من 
العاملني في القطاع النفطي اخلاص 
اعتصاما حاشدا صباح ٢٣ يونيو 
مبقر احتاد عمال البترول وصناعة 
باألحمــدي  البتروكيماويــات 
للمطالبة بحقوقهم العادلة، وذلك 
بدعم وحضور كبير من االحتادات 

والنقابات العمالية.
ملف كورونا

في ملف كورونا، شهد هذا الشهر 

مقاعد الوزراء، بالتصويت وقوفا 
في مدخل قاعــة املجلس، إضافة 
إلى عدد من الوزراء داخل القاعة.

فــي امللف االقتصــادي أيضا، 
استعرض مجلس الوزراء في ٢٨ 
يونيــو جميع موجــودات الدولة 
والتزاماتهــا احلاليــة، والوضــع 
املالي لالحتياطي العام واحتياطي 
األجيال القادمة، والذي شهد منوا 
قياسيا في حجم أصول صندوق 
األجيــال القادمــة. وعّبر املجلس 
عن ارتياحه ا لى مالءة االقتصاد 
الكويتي ونتائج األداء العام غير 

واالختــالف وافق مجلــس األمة 
فــي ٢٢ يونيــو علــى مشــروع 
قانــون بربط ميزانيــة الوزارات 
واإلدارات احلكوميــة في الســنة 
املاليــة ٢٠٢٢/٢٠٢١ وســط توتر 
ســاد أجواء اجللسة التي شهدت 
سابقة تاريخية لم تشهدها احلياة 
السياســية فــي الكويــت، حيث 
صوتت احلكومة من خارج قاعة 
مجلــس األمة على إقرار امليزانية 
العامة للدولة، فواجهت احلكومة 
بذلك تكتيك كتلة املعارضة الرامي 
الى إفشال اجللسة عبر اجللوس في 

اهتــزت الكويــت هذا الشــهر 
بحادث أليم مع استيقاظها صباح 
٢٨ يونيــو على أحــداث اجلرمية 
البشعة التي أسفرت عن استشهاد 
شهيد الواجب شرطي عبدالعزيز 
محمد الرشيدي ومقتل مواطنة على 
يد وافد سوري هو ابن املواطنة.

وقد حظيت اجلرمية البشعة 
باهتمام شعبي كبير، حيث ارتكبت 
اجلرمية األولى وهي مقتل املواطنة 
على يد ابنها نحو السادسة صباحا، 
ثم مت استشــهاد شــهيد الواجب 
في عرض الشــارع العام، وأخيرا 
منطقــة الوفرة، حيث اختبأ فيها 
القاتل لبعض الوقت قبل ان يتم 
إطالق النــار عليه نظرا ملقاومته 
رجــال القوات اخلاصــة وإطالق 

النار عليهم.
سياســيا، لــم يكن حــال هذا 
الشــهر أفضل من ســابقه، حيث 
استمرت األزمة في اجترار أسبابها 
جلهة تنامي وتيرة التصعيد بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
خصوصــا مــع «الثبــات» علــى 
املواقــف من اجلانبــني واإلصرار 
على «مواجهة» أدت الى «تعطيل» 
الوضــع العام وإحــداث حالة من 
«الشلل السياســي» جتسدت في 
اجللســة اخلاصة التي دعا إليها 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
يوم ٣ يونيو والتي كان مقررا فيها 
مناقشة ٨ اقتراحات بقوانني تتعلق 
ببسط سلطة القضاء على مسائل 
اجلنسية، إال انها «لم تعقد» بسبب 
عدم حضور احلكومة. وسط إصرار 
كتلــة الـ ٣١ ان الرســالة النيابية 
كانت والتزال قائمة وهي «إعالن» 
رئيس احلكومة جاهزيته لصعود 

منصة االستجواب.
امللف االقتصادي

وبعد الشد واجلذب واخلالف 

برعـاية

في يونيو
زيـن



فرحة كويتية بـ «ميدالية» الرشيدي
رحيل انتصار الشراح بعد مسيرة فنية حافلة
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وزير اخلارجية االميركي انتوني بلينكن مع رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن في قاعة عبد اهللا السالم

الرامي عبد اهللا الرشيدي يحمل امليدالية البرونزية في منافسات لعبة الرماية ضمن اوملبياد طوكيو

النادي العربي والفوز بلقب  كأس االحتاد لكرة القدم الشاطئية

الدبابة ام١ اي٢ كي التي انضمت الى اجليش الكويتي

علم الكويت مرفرفا في حفل افتتاح دورة االلعاب االوملبية الـ ٣٢ في طوكيو

Dell منحت زين اجلائزة تقديراً لتميّز شــراكتها االســتراتيجية في دفع التحّول الرقمي بقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات باملنطقة

تشييع رفات ١٠ من شهداء الغزو العراقي اآلثم في مراسم عسكرية

٭ جائزة التمّيز على 
 Dell مستوى اخلليج من

Technologies

٭ جائزة أفضل شركة في 
«احلوكمة املؤسسية» في 

الكويت عن العام ٢٠٢١

٭ الشركة ترفع أرباحها 
١٧٪ في الربع الثاني 

لتصل إلى ١٣٨ مليون 
دوالر

٭ حتالف يجمع «زين» 
وشركات االتصاالت 

لدعم تقنية شبكة النفاذ 
الراديوي املفتوحة في 

الشرق األوسط

في ٢٦ يوليو عودة البالد الى 
احلياة الطبيعية واعتمد فتح 
جميع األنشطة مبا فيها إقامة 
املؤمتــرات وحفــالت الزفاف 

واملناسبات االجتماعية.
قضائيــًا، أصدرت محكمة 
اجلنايات في ٦ يوليو حكمها 
فــي واحدة مــن جرائم القتل 
األليمــة التي هــزت املجتمع 
الكويتي طوال العقود املاضية، 
حيث قضت باإلعدام شنقا على 
املواطن «ف.ص» املتهم بخطف 

وقتل املواطنة «فرح أكبر».
الثقافة والفنون

خســرت األوســاط الفنية 
نهايــة هــذا الشــهر الفنانــة 
القديرة انتصار الشراح بعد 
صراع مع املــرض لتترك في 
العربية أعماال بارزة  الذاكرة 
مثل «باي باي لندن» «عتيج 
الصوف» «سينمائيات» «قاصد 

خير» وغيرها.
كما فقدت األوساط الثقافية 
في ٦ يوليو أحد رواد الشعر 
فــي الكويــت الشــاعر علــي 
الســبتي عن عمر ناهز الـ ٨٦ 

عاما.
كمــا توفيــت هذا الشــهر 
رائدة العمل التطوعي منيرة 
املطوع، والشيخ فيصل محمد 
عبدالعزيــز املالك والشــيخة 
الصبــاح  جــراح  بشــرى 
ود.فوزية العبدالغفور وأحد 
مؤسسي احلركة الثقافية أحمد 

األصبحي.
ب املوت احلكم  رياضيًا، غيَّ
الدولي والعب العربي السابق 
جواد عاشــور وحارس نادي 
الســاملية ســطام احلســيني 
ورئيس االحتاد الكويتي لكرة 

الطائرة خالد الصانع.

شــروط االلتحــاق بالبعثات 
واجلامعات اخلاصة عن سبب 
عــدم قبولهم فــي اجلامعات 
التــي تقدمــوا لهــا ويرغبون 
في الدراسة بها، وقبولهم في 
جامعات أخرى لم يرغبوا فيها 
أو يتقدمــوا لهــا، علمــا بأنها 

جامعات حديثة.
ملف كورونا

من ناحية أخرى، شهد ملف 
«كورونا» هذا الشهر تطورات 
بارزة مع قرار مجلس الوزراء 

رسمية ملصر استغرقت ٣ أيام 
كما زار الكويت وزير اخلارجية 

االميركي انتوني بلينكن.
ومجــدداً، أطلــت مشــكلة 
القبول في البعثات هذا الشهر 
لتلقــي بظاللهــا علــى الواقع 
االجتماعي والسياسي نتيجة 
ملا تســببه من مشاكل تتعلق 
مبســتقبل األجيــال والدولة 
بشكل عام مع شكوى الكثير 
مــن الطلبة وأوليــاء األمور، 
ممن تقدموا بالبعثات الداخلية 
ومبعدالت عالية، مستوفني كل 

فقد مت مع بداية الشهر فض دور 
االنعقاد العادي األول للفصل 
التشريعي الـ ١٦ ليعلن بعدها 
النائب مهند الساير في ٨ يوليو 
عن جمع تواقيع النواب بشأن 
طلب عقد دور انعقاد غير عادي 
ملناقشة عدد من املوضوعات.

نيابيًا أيضا، استقبل رئيس 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشقيقة عبدالفتاح السيسي 
بقصر االحتادية في القاهرة في 
١٤ يوليو رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن الذي قام بزيارة 

شهده هذا الشــهر، استقبلت 
منشأة استيراد الغاز املسال في 
منطقة الزور في ١٢ يوليو أول 
شحنة غاز مسال ليبدأ العمل 
باملنشــأة األكبر فــي املنطقة 
والشرق األوسط والتي تضم 
٨ صهاريج تخزين واملسؤولة 
عن اســتيراد وتبخيــر الغاز 
الطبيعي حتى ٣ آالف طن من 

الغاز املسال يوميا.
امللفان السياسي واالجتماعي

عودة الى امللف السياسي، 

الرياضــي  أتــى احلــدث 
ليكون األبرز في شهر يونيو 
وليحمل معه فرحا كبيرا في 
قلوب الكويتيني الذين شاهدوا 
علم بالدهــم مرفرفًا في حفل 
افتتاح دورة األلعاب األوملبية 
الـــ ٣٢ في العاصمة اليابانية 
(طوكيــو)، ثم أتــت الفرحة 
الرامي  الكبيرة مــع تتويــج 
عبداهللا الرشــيدي بامليدالية 
البرونزيــة فــي منافســات 
مســابقة الرمايــة (ســكيت) 
فــي ٢٤ يوليو، وحل الطرقي 
ثالثا (٤٦ طبقا) بعد األميركي 
فينســنت هانكوك الذي نال 
امليداليــة الذهبية (٥٩ طبقا) 
والدمناركي يســبر هانســن 
صاحب امليدالية الفضية (٥٥ 
طبقا)، ليكرر الرشيدي اإلجناز 
الذي حققه في دورة األلعاب 
األوليمبية ريــو دي جانيرو 
٢٠١٦، ويهدي الكويت ميداليتها 

في أوملبياد طوكيو.
امللف االقتصادي

الشــأن االقتصــادي  فــي 
شهد شهر يوليو إعالن وكالة 
«ستاندرد آند بورز» تخفيض 
تصنيف الكويت االئتماني الى 
«A+» مــع نظرة مســتقبلية 
سلبية، وذلك بسبب االفتقار 
الــى اســتراتيجية حتويــل 

شاملة.
وقد أثار خفض التصنيف 
حالة من اجلدل مع التأكيد على 
ضرورة وضع اســتراتيجية 
للكويــت  شــاملة  متويــل 
وتنظيم وتنســيق السياسة 
املالية للدولة من خالل وضع 
استراتيجية متويل مدروسة 

بشكل علمي وعملي.
وفي حدث اســتثنائي آخر 

برعـاية

في يوليو
زيـن



تشغيل أول خط أنابيب للغاز من «اخلفجي» إلى الكويت
محمد العبداهللا وزيرًا لشؤون الديوان األميري
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ازدحام مروري خانق بعد عودة الدوامات بنسبة ١٠٠٪

الالعب أحمد املطيري يتســلم امليدالية الفضية بعد إحرازه املركز الثاني في مسابقة 
١٠٠ متر عدو على الكراسي املتحركة

عودة فتح مطار الكويت امام احملصنني بعد اشهر من االغالق

مجسم الفنان عبد احلسني عبد الرضا الذي مت تدشينه في موسم الرياض 

إطفاء حريق ٣ يخوت في املسيلة

ً ًبدر اخلرافي: إطالق Zain Ventures سيفتح لنا املزيد من الفرص في بيئة ريادة األعمال الناشئة عامليا الشيخ عبد اهللا األحمد خالل احتفال الهيئة العامة للبيئة بإخالء منطقة ارحية من اإلطارات بعد ١٧ عاما

 Zain ٭ إطالق كيان
Ventures اجلديد 

 «swvl» واالستثمار في
«Pipe»و

٭ اُملشاركة بتخريج 
٥١ طالبًا في برنامج 
«ُكن» لريادة األعمال

فــي املقابــل، ألول مرة منذ 
 ١٣ منــذ  أي   ،٢٠٠٨ نوفمبــر 
عاما، كســرت القيمة السوقية 
للبورصة في نهاية ٢٥ أغسطس 
مســتوى الـــ ٤٠ مليــار دينار 
صعودا، لتسجل ٤٠٫٠٨ مليار 
دينــار، محققــة منوا بنســبة 

.٪٢٢٫٥
في ملف آخر، وبعد ٥ سنوات 
من العمل احلكومي، أنهت الهيئة 
العامة للبيئة في ٢٩ أغسطس 
نقــل اكثر مــن ٢٠ مليون إطار 
في منطقة أرحية الواقعة داخل 
أراضي مشــروع جنوب سعد 
العبــداهللا اإلســكاني، وكانت 
تعتبر أحد أبرز عوائق تنفيذها، 
وذلك بعد ١٧ عاما من جتميعها 

في املنطقة.
امللف الرياضي

احلدث الرياضي األبرز هذا 
الشــهر كان فوز العب منتخب 
الكويت لذوي اإلعاقة أحمد نقا 
املطيري بفضية سباق ١٠٠ متر 
عدوا على الكراســي املتحركة 
ضمن دورة األلعاب الباراملبية 
الصيفية (طوكيو ٢٠٢٠)، وكانت 

األولى للكويت.
الوفيات

ب املوت هذا الشهر وكيل  غيَّ
وزارة اإلعــالم األســبق مبارك 
العدوانــي متأثــرا مبضاعفات 
ڤيــروس كورونــا، كمــا فقدت 
الكويــت هــذا الشــهر املربيــة 
الفاضلــة لطيفــة البــراك بعد 

مسيرة حافلة بالعطاء.
وودعت الكويت هذا الشهر 
الشيخة بدرية األحمد صاحبة 
األيــادي البيضــاء، كمــا نعى 
الديوان األميري الشــيخ علي 

فهد السالم املبارك الصباح.

بعمليات اخلفجي املشتركة الى 
الكويت عن طريــق الربط مع 
خطوط الغاز التابعة لشــركة 
نفط الكويت التي تقوم بتغذية 

محطة الزور للطاقة.
اقتصاديــا، كشــفت وزراء 
املاليــة عــن تســجيل الكويت 
عجــزا ماليــا فعليــا مبيزانية 
العام املالي املاضي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
بلغ نحــو ١٠٫٨ مليارات دينار، 
وهو األعلى بتاريــخ الكويت، 
ومرتفعا بنسبة ١٧٥٪ عن العام 

املالي السابق.

حسمت الكويت خريطة إجناز 
١٢ مشروعا اقتصاديا تنمويا، 
الــوزراء املعنيــني  مشــجعة 
واجلهات التي ينســقون معها 
على سرعة التنفيذ مع مراعاة 
األخذ بتعليمات اجلهات الرقابية.

امللف االقتصادي

نفطيــا، كان احلــدث األبرز 
هذا الشهر بدء التشغيل الفعلي 
ألول خط أنابيب بري وبحري 
بطول ١٠٠ كيلومتر لنقل الغاز 
اخلفيــف من مرفــق التصدير 

إلــى املقاهي بعد توقــف أكثر 
من عام، كما مت في ١١ أغسطس 
اعتماد خطة بدء العام الدراسي 
اجلديد مع إجراء «بي سي آر» 
أســبوعيا لغير املطعمني، كما 
اعتمد مجلس الوزراء في جلسة 
١٨ أغســطس قــرارا بالســماح 
املباشــرة  التجارية  بالرحالت 
الى بعض الــدول ومنها مصر 
والهند ودول آســيوية أخرى، 
باإلضافــة الى حتديد تعويض 

شهداء كورونا.
وفي جلســة ٢٦ أغســطس 

ومتكنه مــن إعادة إعمار بالده 
التقــدم واالزدهــار  وحتقيــق 
لشعبه على لسان ممثل صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد - سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد الذي ترأس 
في ٢٨ أغسطس وفد الكويت في 
مؤمتر بغداد للتعاون والشراكة 

في العراق.
ملف كورونا

على صعيد ملف «كورونا»، 
شهد هذا الشهر عودة «الشيشة» 

شهد شهر أغسطس تعيينات 
عديــدة، أبرزها تعيني الشــيخ 
محمــد العبداهللا املبارك وزيرا 
لشؤون الديوان األميري في ١٢ 

أغسطس.
وكان يوم ٧ أغسطس قد شهد 
صدور ٣ مراسيم بارزة بتعيني 
باســل الهارون رئيسا لوحدة 

التحريات املالية.
اما املرسوم الثاني فنص على 
تعيني متاضر السلطان وكيلة 
مساعدة في «أمانة الوزراء»، كما 
مت تعيــني أعضاء جدد ملجلس 
إدارة الهيئة العامة لالستثمار 
ملدة ٤ ســنوات، واتخذ مجلس 
الــوزراء عــدة قرارات شــملت 
تعيني غامن الغنيمان مبنصب 
العضو املنتــدب للهيئة، فيما 
تضمــن القرار الثاني تشــكيل 
اللجنة التنفيذية، والقرار الثالث 

تشكيل جلنة التدقيق.
كما صدر في ٢٨ أغســطس 
مرسومان، األول قضى مبد فترة 
عمل اجلهــاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمــني بصورة غير 
قانونية ملدة ســنتني، والثاني 
بتعيني صالح الفضالة رئيسا 

تنفيذيا للجهاز.
السياسة اخلارجية

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد هذا الشهر 
رئيس وزراء العراق مصطفى 
الكاظمــي فــي ٢٢ أغســطس 
الــذي أكــد ان الكويــت كبيرة 
بعطائها ومرافقهــا وجتربتها 

الدميوقراطية واإلعالمية.
في املقابــل، جددت الكويت 
العــراق  التزامهــا مبســاندة 
والوقــوف الــى جانبــه حتى 
يتجاوز الصعاب التي تعترض 
طريق استتباب أمنه واستقراره، 

برعـاية

في  أغسطس
زيـن



قرار تاريخي بدخول املرأة اجليش.. وقاضيات لرئاسة دوائر
الكويت تبدأ مرحلة ما بعد اجلائحة والعودة إلى احلياة الطبيعية

الثالثاء ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ 10

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 &

 O
C

T
O

B
E

R
بر

تو
أك

ر و
مب

بت
س

ي 
هر

ش
ل 

خال
ة 

لي
مح

 ال
ث

دا
ألح

م ا
ه

أ
2

0
2

1

جانب من افتتاح جناح الكويت في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠

اطفال الكويت عادوا الى انشطتهم الترفيهية ومراكز العابهم بعد توقف نشاطها لنحو 
ضحيتان بحادث االنهيار الرملي مبحيط مشروع مطار الكويت اجلديد عام ونصف العام بسبب كورونا   

د. سامر حدادين مُكرماً وليد اخلشتي تقديراً جلهود «زين» في دعم مفوضية شؤون الالجئني وخدمة القضايا اإلنسانية 

بدر اخلرافي ومحافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد خالل تدشني مشروع تزيني وتخضير مدخل العاصمة

اول صالة جمعة من دون تباعد وعودة رص الصفوف للمساجد

٭ ُمفّوضية شؤون 
الالجئني ُتكّرم 

الشركة على شراكتها 
اإلستراتيجية

٭ إطالق حملة #فّعل_
دورك الرقمية للتعريف 

بأهمية الوعي البيئي

٭ دعم أبطال العالم 
للدراجات املائية للعام 

العاشر

٭ اُملشاركة في تدشني منظومة العّدادات الذكية في مركز جابر الثقافي 
٭ استعراض قصة جناح إطالق شبكة الـ ٥G في ُمنتدى «MBBF – هواوي» في دبي

٥G ٭ توقيع ُمذّكرة تفاهم مع «هواوي» لتطوير الُبنية التحتية لشبكة الـ
٭ إطالق الكيان التكنولوجي اجلديد ZainTech في أسواق الشرق األوسط 

٭ اُملشاركة في تدشني مشروع «تزيني وتخضير» مدخل «العاصمة»

تقارب املصلني في املساجد من 
خــالل احلــرص علــى تطبيق 
االشتراطات الصحية والسماح 
بإقامة املؤمترات وحفالت الزفاف 
واملناسبات االجتماعية، على ان 
يقتصر احلضور على احملصنني 
متلقــي اللقاح فقــط وااللتزام 

بلبس الكمام.
وقــد ســبق تلك القــرارات 
عودة الطلبة الى مدارسهم في 
٣ أكتوبــر الــذي كان اول يوم 
دوام للطلبة بعد نحو السنتني 

من التوقف.
وبعد حالة جدل طويلة ألغت 
إدارة الفتوى والتشــريع في ٧ 
أكتوبر قرارا بحظر جتديد إقامات 
الوافدين ممن بلغوا ٦٠ عاما من 

حملة الثانوية العامة وأقل.
اقتصاديا، سجل النفط اخلام 
الكويتي أكبر مســتوى له على 
اإلطالق، إذ ســجل البرميل في 
تداوالت ٦ أكتوبر ســعر ٨٠٫٧٦ 

دوالرا للبرميل.
قضائيــا، قضــت محكمــة 
التمييز ببراءة الشــيخ فيصل 
ســلمان الصبــاح وناصــر بدر 
الطيــار فــي قضية تســريبات 

«أمن الدولة».
الوفيات

غّيب املوت هذا الشهر وزير 
اإلعالم فيصل احلجي وأمني سر 
جمعية بيادر السالم النسائية 
نهى النقيب، واملؤرخ الكويتي 
الكبير سيف مرزوق الشمالن، 
ومدير جلنة احلكام باحتاد كرة 
القدم عباس دشتي، والعب نادي 
القادسية يوسف اليتامى. فنيا، 
فقــدت الكويت املخــرج الكبير 
وعراب السينما الكويتية خالد 
الشــعبي  الصديــق واملطــرب 

إسماعيل كرم.

السادس، داعيا بالتوفيق للصالح 
والرشاد خلدمة الكويت وأهلها 
األوفيــاء، وكان قد ســبق ذلك 
إعالن النائب د.هشــام الصالح 
في ١٢ أكتوبر استجوابه لوزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 

في ٣ محاور.
ملف كورونا

األبرز فــي ملف كورونا هذا 
الشهر كان بدء الكويت في مرحلة 
ما بعد اجلائحة مع صدور قرارات 
العودة الى احلياة الطبيعية في 
جلسة ٢٠ أكتوبر وأبرزها عودة 

بأولى خطوات املصاحلة الوطنية 
الشاملة بإقرار «العفو» عن أبناء 
الكويت احملكومني بسبب رأي، أو 
موقف سياسي، حتكمه ظروف 
حدوثه ووقتها. وجاء االلتماس 
النيابي ضمن بيان تاله النائب 
د.عبيد الوسمي سبقه اجتماع 
مع القيادة السياسية كان حاسما 
جلهة املوافقة على إصدار العفو 
اخلاص عن احملكومني واملهجرين.
الســمو  وافتتــح صاحــب 
األمير الشيخ نواف األحمد في 
٢٦ أكتوبر دور االنعقاد العادي 
الثانــي من الفصل التشــريعي 

اجليش مع فتح باب التسجيل 
للمواطنــات لاللتحاق بشــرف 
العســكرية كضبــاط  اخلدمــة 
اختصاص وضباط صف وأفراد 
في اجليش وسط حالة جدل حول  
طبيعة املرأة هل تناســب أم ال 
تناسب امليدان العسكري، وتطور 
األمر مع عقد ندوات سياســية 
معترضة علــى إقحام املرأة في 

وظائف خطرة وشاقة.
سياسيا، كان احلدث األبرز 
فــي ١٢ أكتوبر إعــالن ٤٠ نائبا 
التماســهم من صاحب الســمو 
األمير التكرم باملوافقة على البدء 

العيار ومختار منطقة اليرموك 
عبدالعزيــز املشــاري، ووزير 
النفــط األســبق عبداملطلــب 
الكاظمي وامللحن محمد الرويشد 
واالقتصــادي حمــد مســاعد 
الصالــح، واحملامي ثامر مطلق 
اجلدعي، ومدير لعبة كرة السلة 

في نادي كاظم عدنان حماد.
شهر أكتوبر

بينما شــهد شــهر سبتمبر 
تنصيب قاضيات رئاسة دوائر 
ألول مرة بتاريخ الكويت، شهد 
شــهر أكتوبر قرار دخول املرأة 

شهدت نهاية شهر سبتمبر 
حدثــا بــارزا متثــل بتنصيــب 
احملكمــة الكليــة لـــ ١٣ قاضية 
بينهن ٧ رئيسات لدوائر جنح، 
ألول مــرة فــي تاريــخ القضاء 
الكويتي، وذلك بعد ترشيحهن 
من قبل النيابة العامة لالنضمام 
الى اجلسم القضائي واجتيازهن 
الدورة الالزمة في معهد الدراسات 

القضائية.
سياســيا، اســتمرت حالــة 
املراوحة مع إعالن رئيس مجلس 
األمة باإلنابة أحمد الشــحومي 
في ١ سبتمبر تسلمه استجوابا 
موجها من النائب فايز اجلمهور 
إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمرانــي شــايع  والتطويــر 

الشايع.
ملف كورونا

شهد هذا الشهر تطورا إيجابيا 
في ملف كورونا مع عدم تسجيل 
أي حاالت وفاة يوم ٢٩ سبتمبر، 
وذلــك للمرة األولى منذ شــهر 
فبراير، وليستمر انخفاض حاالت 
اإلصابــات اليوميــة ما انعكس 
انفتاحــا عامليــا علــى الكويت 
متثل في إعالن االحتاد األوروبي 
الكويت بأنهــا من الدول اآلمنة 

من الناحية الوبائية.
الوفيات

فقــدت الكويــت فــي شــهر 
سبتمبر أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكويت د.شفيق الغبرا 
بعد صراع مع املرض واحتضن 
ثرى الكويت هذا الشهر توفيق 
األمير مصور فيلم «بس يا بحر».
كما غيب املوت هذا الشــهر 
العــدل األســبق  وكيــل وزارة 
بــدر الزمانــان والســفير عادل 

برعـاية

في سبتمبر
زيـن

في أكتوبر
زيـن



أمير العفو.. نواف الكبير
قمة قادة مجلس التعاون الـ ٤٢ في الرياض

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتسلم كتاب استقالة احلكومة من سمو الشيخ صباح اخلالد

 فرحة بعودة املشمولني بالعفو األميري الى البالدعودة انتخابات اجلامعة لالنعقاد بعد توقفها بسبب وباء كورونا

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يقلّد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان قالدة مبارك الكبير ووسام الكويت 

وليد اخلشتي مُتسلّماً جائزة «زين» في دبي

إميان الروضان ومالك حّمود يتوسطان إدارة زين التنفيذية خالل حفل اختتام برنامج ZGIممثل صاحب السمو سمو ولي العهد الشيخ مشعل االحمد مع قادة وممثلي دول مجلس التعاون بعد انتهاء اعمال اجتماع الدورة الـ ٤٢

 Zain Esports ٭
تدخل في شراكة 

مع «اللجنة األوملبية 
الكويتية» إلطالق 

منافسات البطولة 
املفتوحة للجنة األلعاب 

اإللكترونية

٭ اختتام النسخة 
السادسة من برنامج 

ZGI لتسريع الشركات 
التكنولوجية الناشئة 

VOX في سينما

٭  «زين» شاركت 
طموحات الشباب 

برعايتها ملؤمتر احتاد 
طلبة الكويت بالواليات 

املتحدة

قمــة قادة مجلــس التعاون التي 
انعقدت في الرياض ١٤ ديسمبر.           

ملف كورونا

بعــد انفراجة كبيــرة وعودة 
احلياة في الكويت الى طبيعتها 
اتــى املتحور اوميكرون ليفرض 
بعضــا من احلذر والتشــديد في 

االجراءات الوقائية.
واســتدعى انتشار الڤيروس 
عامليا ارتباكا عند املسافرين الذين 
غير بعضهم خططهم في السفر مع 
اصدار وزارة اخلارجية بيانا دعت 
فيه لعدم الســفر اال للضرورات 
نظرا لغموض طبيعة الڤيروس.

اقتصاديا شهد يوم ٢٨ نوفمبر 
صدور اكبر حكم غرامة في تاريخ 
القضــاء الكويتــي، حيث قضت 
محكمة االستئناف بتغرمي املتهم 
السوري الثاني ومواطن في قضية 
ســرقة الرمال ١٫١١٠ مليار دينار 
متضامنني، مع احلبس ٧ سنوات.

امللف الفني

فنيا كان األبرز عودة مهرجان 
الكويت املســرحي لالنعقاد بعد 
التوقفــات بســبب اجلائحة مع 
احتضان مسرح الدسمة في بداية 
ديســمبر فعاليات الــدورة الـ ٢١ 

للمهرجان.
الوفيات

فقــدت األســرة اإلعالمية في 
الكويت الزميل ذعار الرشــيدي 
بعد مسيرة اعالمية بارزة واألمني 
العام املساعد لقطاع الثقافة سابقا 
باملجلس الوطني للثقافة محمد 

العسعوسي.
وفقــدت احلركة الزراعية في 
الكويت رائدا من روادها برحيل 
ســعود الصالــح واالقتصــادي 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في دار ميامة ضيف الكويت الكبير 
حيــث قلده قالدة مبــارك الكبير 
ووســام الكويت تقديرا لسموه 
وما حققه من إجنــازات وجهود 

متميزة للمملكة وشعبها.
وترأس ممثل صاحب السمو 
األمير ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد وفــد الكويت في 

اما االبرز في شهر ديسمبر فقد 
احتفت الكويــت بضيفها الكبير 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد نائب رئيس 
الوزراء وزيــر الدفاع في اململكة 
العربية السعودية، حيث كان سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
على رأس مستقبلي سموه على 
أرض املطار. وقد استقبل صاحب 

التنفيــذي التابــع ملنظمــة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو).
كما شهد شهر نوفمبر ترسية 
أكبــر مشــروع لتطويــر الغــاز 
حيث قررت شركة نفط الكويت 
ترسية عقد إنشاء مرفقي اإلنتاج 
اجلوراســي رقمــي ٤ و٥ شــمال 
الكويت بقيمة ٨٢٤٫١ مليون دوالر.

اختصاصات األمير الدســتورية 
من بينها تعيني رئيس الوزراء، 
اعتمد ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد أمرا أميريا نص على 
«تعيني سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيســا ملجلس الوزراء وتكليفه 
بترشيح اعضاء الوزارة اجلديدة».

في ملف آخر، وفازت الكويت 
فــي ١٧ نوفمبر مبقعــد املجلس 

فرحة كبيرة عاشتها الكويت 
مع اعتماد صاحب الســمو «أمير 
العفــو» الشــيخ نــواف األحمد 
مراســيم العفو عــن بعض أبناء 
الكويت ممن صدرت عليهم أحكام 
قضائية، وصدرت تلك املراسيم 
في ٨ نوفمبر برقمي ٢٠٢ و٢٠٣، 
بعد رفع التقرير األول لسموه من 
اللجنة املكلفة من كل من رئيس 
مجلس األمة وسمو رئيس مجلس 
الــوزراء ورئيس املجلس األعلى 
للقضاء لوضع ضوابط وشروط 

العفو.
وجاء العفو نــزوال لرغبة ما 
يقارب ٤٠ نائبا من خالل مناشدتهم 
سموه التفضل بالعفو واستجابة 
منهم لرغبة صاحب السمو في حل 
جميع املشــاكل العالقة وحتقيق 
االستقرار السياسي والتعاون بني 
كل األطراف لفتح صفحة جديدة.
وشهدت الســاحة السياسية 
ارتياحا كبيرا لإلعالن الرسمي عن 
صدور العفو الكرمي وبدء مرحلة 
جديدة عنوانها التعاون والبناء ما 
انعكس على بيانات وتصريحات 
اإلشــادة والشــكر من عدد كبير 
من النواب احلاليني والســابقني 
والقوى السياســية وشخصيات 

وأطياف املجتمع.
وفي ١٥ نوفمبر عاد الى البالد 
الســابقون د.جمعــان  النــواب 
احلربش وسالم النمالن ومبارك 
الوعالن مع بعض الناشطني تنفيذا 

ملرسوم العفو الكرمي.
وفي ٢٣ نوفمبــر وبناء على 
األمر األميري الذي أصدره صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نــواف 
األحمد بقبول استقالة احلكومة 
واألمــر األميــري باالســتعانة 
بســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ملمارسة ١١ اختصاصا من 

في نوفمبر
زيـن

في ديسمبر
زيـن
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برعـاية

٭ جائزة أفضل عالمة جتارية في قطاع 
االتصاالت عن العام ٢٠٢١ من مجلة 

Telecom Review
٭ رعاية أّول معرض للسيارات 

الكهربائية في الكويت
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مبنى «زين» تزين باللون األزرق دعماً حلملة األمم املتحدة حلماية البيئة من تغير املناخ 

«زين» في ٢٠٢١: مبادرات مجتمعية ودعم االبتكار ومتكني 
طموحات الشباب في عالم ما بعد «كورونا»

الشركة بذلت جهودًا عديدة في متكني العودة احلذرة للحياة الطبيعية

«زين» حرصت على تعزيز املناعة املجتمعية وتشجيع املطعمني

الشركة دعمت أبطال الكويت في أكبر احملافل الرياضية العاملية

الشركة داعم رئيسي للصفوف األمامية خالل اجلائحة بدر اخلرافي ومحافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد يدشنان مشروع تزيني وتخضير مدخل العاصمة 

شهد العام ٢٠٢١ نقطة حتول 
محورية في جائحة كورونا، إذ 
اتخــذت الكويت خطوات حذرة 
ومفعمــة باألمــل نحــو العودة 
التدريجية إلى احلياة الطبيعية، 
وذلك بعد أشهر طويلة من تطبيق 
االشتراطات الصحية الصارمة 
واإلغالقات واجلهــود الضخمة 
التي بذلتها الصفوف األمامية في 
مكافحة آثار وتداعيات انتشــار 
الوباء، وقد كانت زين، بصفتها 
إحــدى كبــرى شــركات القطاع 
اخلــاص الكويتــي، فــي مقدمة 
املؤسسات الوطنية التي ساهمت 
في متكني هذه العودة احلذرة من 
خالل دعمها للعديد من املبادرات 
املجتمعية وتعزيز االبتكار في 
ريادة األعمال ومتكني طموحات 
الشباب في عالم ما بعد «كورونا».
وارتكــزت جميــع املبادرات 
التــي أطلقتهــا ودعمتهــا زيــن 
خالل العام على استراتيجيتها 
املتكاملة لالستدامة واملسؤولية 
االجتماعيــة، والتي امتدت عبر 
العديد من القطاعات األكثر حيوية 
في املجتمع، منها قطاعات الصحة 
والبيئــة والتعليــم والشــباب 
وريــادة األعمــال والرياضــة 
وغيرهــا، وفي التقريــر التالي، 
تســتعرض زين أبــرز البرامج 
واملشاريع املجتمعية التي أطلقتها 

ودعمتها خالل العام ٢٠٢١:
تعزيز الوعي البيئي

خالل العام ٢٠٢١، شاركت زين 
في فعاليات التدشــني الرســمي 
ملشروع تزيني وتخضير مدخل 
العاصمــة الرئيســي (اجلزيرة 
الواقعــة بني منطقتــي ضاحية 
عبداهللا السالم والشامية)، وذلك 
بحضور محافظ العاصمة الشيخ 
طالل خالد األحمد الصباح، ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في مجموعة زين بدر 

ناصر اخلرافي.
وكانت زين، بصفتها املشغل 
الوطني، قد مت اختيارها لتطوير 
املدخل الرئيسي حملافظة العاصمة 
والقيــام بأعمــال الصيانة، في 
خطوة عكســت دور مؤسسات 
القطاع اخلاص في حتقيق التنمية 
املستدامة بالتعاون مع مؤسسات 

القطاع العام. 
إضافة إلى ذلك، أطلقت زين 
حملــة توعويــة عبــر قنواتها 
الرسمية على شبكات التواصل 

االجتماعي حتت عنوان #فعل_
دورك، وذلــك لتعزيــز دورهــا 
االجتماعي في نشر الوعي البيئي، 
والتأكيد على أهمية احلفاظ على 
املوارد الطبيعيــة، حيث قامت 
بتوظيف قنواتها الرسمية على 
وسائل التواصل االجتماعي لنشر 
العديد من املعلومات واحلقائق 
البيئية املهمة التي قد يغفل عنها 
الكثير من النــاس، والتي تبني 
األثــر املدمر لتغيــر املناخ على 

صحة اإلنسان والبيئة.
كما دعمت زين حملة منظمة 
األمم املتحــدة للتعريف بأهمية 
البيئي واحلفــاظ على  الوعــي 
املــوارد الطبيعية حتت شــعار 
«الشباب من أجل العمل املناخي»، 
التي أطلقتها منظمة األمم املتحدة 
مبناسبة احتفالها بيومها العاملي 
والــذي يوافــق ٢٤ أكتوبــر من 
كل عــام، وذلك ضمن شــراكتها 
االســتراتيجية مــع هيئة األمم 

املتحدة.
وشاركت زين في االحتفالية 
من خالل إضاءة مبانيها الرئيسية 
في الشويخ باللون األزرق، وذلك 
أسوة بباقي مؤسسات الدولة من 
القطاعني العام واخلاص ودعما 

جلهود منظمة األمم املتحدة.
دعم التعليم اآلمن والتشجيع على 

التطعيم

تزامنــا مــع انطــالق العــام 
الدراســي اجلديد حضوريا في 
املدارس، عقدت زين شراكة مع 
احلملة الوطنية لبيئة تعليمية 
آمنة حتت شعار «تعليم آمن»، 
والتي أتت بالتعاون املشترك مع 
وزارة الداخلية ووزارة الصحة 
ووزارة التربية ووزارة اإلعالم، 
وذلك لنشر التوعية باالشتراطات 
الصحية والسالمة املرورية خالل 
انطالق العام الدراسي اجلديد. 

كما تواجــدت زين في مركز 
جســر جابر للتطعيم بالتعاون 
مع وزارة الصحة على مدار ثالثة 
أيام، وذلك للمساهمة في تبريد 
األجــواء على الطواقــم الطبية 
وأبطال الصفوف األمامية العاملني 
في املركز وتشجيعا للمواطنني 
واملقيمــني املطعمــني على دعم 
جهود الدولة في تعزيز املناعة 
املجتمعية ومواجهة آثار اجلائحة.
ونظمت زين حملتي تطعيم 
داخليتــني ملوظفيهــا مبقرهــا 
الرئيسي في الشويخ بالتعاون 

منها للتحفيز اإليجابي ملن أقبل 
على التطعيم.

دعم الرياضة والرياضات اإللكترونية

خــالل العــام ٢٠٢١، أعلنــت 
زين عن شراكتها الرئيسية مع 
أكادميية «رافا نادال» اإلسبانية 
في مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
اجلابر الدولي للتنس بالتعاون 
مع شــركة التمديــن الرياضية، 
والتي تعتبــر أكادميية التنس 
األولــى مــن نوعها فــي منطقة 
الشــرق األوســط، وهــي أولى 
وجهات األكادميية التابعة للبطل 
العاملــي رافاييــل نــادال خارج 

إسبانيا.
واســتمرت زين بدعم أبطال 
الكويــت للدراجــات  منتخــب 
املائيــة للعــام العاشــر، حيث 

اإللكترونيــة Zain Esports قــد 
دخلــت في شــراكة مــع اللجنة 
وذلــك  الكويتيــة،  األوملبيــة 
استعدادا إلدارة فعاليات البطولة 
املفتوحة للجنة الكويتية لأللعاب 
اإللكترونيــة، التــي أقيمت في 
مقر اللجنة األوملبية الكويتية، 
حيث استهدفت اكتشاف وإطالق 
العنان إلمكانات املواهب احمللية، 
الوطنيــة  الفــرق  وتشــكيل 
للرياضــات اإللكترونيــة، الذي 
ستشارك في األلعاب األوملبية، 
وغيرها من املســابقات الدولية 

األخرى.
دعم االبتكار وتطوير مهارات الشباب

اســتمرت زين بدعم العديد 
مــن البرامج التي عــززت من 
االبتــكار وطورت مــن مهارات 
الشــباب خاصــة فــي مجاالت 
ريــادة األعمــال، مــن ضمنها 
برنامج «كن» لريــادة األعمال 
االجتماعيــة للســنة الرابعــة 
علــى التوالي، حيث شــاركت 
بتخريــج ٥١ طالبا وطالبة من 
املشــاركني في البرنامج خالل 
احلفــل االفتراضي الــذي أقيم 
احتفاء بانتهاء البرنامج، وذلك 
ضمن رعايتها الذهبية للبرنامج 
وشراكتها االستراتيجية املمتدة 

مع «لوياك».
وشهد برنامج «كن» مشاركة 
طلبة وطالبات املدارس الذين 
تتراوح أعمارهــم  بني ١٢ و١٦ 
عامــا، وذلك بشــكل افتراضي 
للعــام الثانــي علــى التوالــي 
الظــروف الصحيــة،  بســبب 
بحيث شكلوا عددا من املشاريع 
الناشــئة املختلفــة متحــورت 
كل منها حول مشــروع ربحي 
مستدام اجتماعيا. كما توجت 
زيــن فريقني فائزيــن عن فئة 
اجلامعــات وعن فئــة املدارس 
بجائــزة «أفضــل خدمة/منتج 
مبتكر» التي ترعاها ســنويا، 
وذلك ضمن النسخة اخلامسة 
عشــرة من مســابقة «برنامج 
التــي  الشــركة» للعــام ٢٠٢١ 
نظمتها جمعية إجناز الكويت 
مبشــاركة واســعة مــن طلبة 
وطالبات اجلامعات واملدارس 
في الكويت، والتي أتاحت فرصة 
ذهبية لطلبة املرحلتني اجلامعية 
والثانوية في الكويت لتدريبهم 
علــى كيفيــة تأســيس وإدارة 
شركاتهم الصغيرة اخلاصة بهم.

مع وزارة الصحة، حيث استقبلت 
الشــركة موظفيهــا وعائالتهــم 
بهــدف حتصينهم ضد ڤيروس 
كورونا ودعما للجهود الكبيرة 
التــي تنظمها الدولة في تطعيم 

املجتمع.
كما قامت زين أيضا بإطالق 
حملــة توعويــة علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي بعنوان 
«طعمت.. خلها للذكرى»، والتي 
شجعت من خاللها أفراد املجتمع 
على اإلقبال على التطعيم لتحقيق 
األهداف املرجوة والوصول إلى 
املناعــة املجتمعية، كمــا قامت 
بتقــدمي ملصقــات تشــجيعية 
للمطعمــني فــي مركــز الكويت 
للتطعيم في مشرف ومركز جسر 
جابر وعبر تطبيقات «ســناب» 
و«إنستغرام» و«واتساب» كبادرة 

حققوا ١٠ ميداليات (٨ ذهبيات، 
وفضيتان) ضمن مشاركتهم في 
اجلولة الثانية من بطولة العالم 
للدراجات املائية للعام ٢٠٢١ التي 
أقيمت في شهر أكتوبر بالواليات 
املتحدة األميركية، وقد استقبلتهم 
زيــن في مطــار الكويت الدولي 
فور وصولهم إلى أرض الوطن. 
كما اســتمرت زين برعايتها 
للبطل الكويتــي املصنف األول 
عامليا في رياضة الدراجات املائية 
يوسف العبدالرزاق، والذي رعت 
مشواره الرياضي االحترافي على 

مدى الـ ١٣ عاما املاضية. 
 SFL ورعت زين أيضا دوري
أكبــر دوري كرة قدم للهواة في 

البالد.
كما أعلنت مجموعة زين أن 
التجاريــة للرياضات  عالمتهــا 

٭ «زين» اختيرت لتزيني 

وتخضير مدخل العاصمة 

الرئيسي حتقيقًا للتنمية 

املستدامة بالتعاون

 مع القطاع العام

٭ الشركة حرصت على 

تطعيم موظفيها وعائالتهم 

ومؤازرة الطواقم الطبية 

وتشجيع املطعمني

٭ جهود بيئية للتأكيد 

على أهمية احلفاظ على 

املوارد الطبيعية وتخفيض 

االنبعاثات الكربونية

٭ دعم أبطال الكويت 

باحملافل الرياضية 

العاملية وشراكة مع اللجنة 

األوملبية لتنظيم الرياضات 

اإللكترونية
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