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500 دينار سلفة لكل مدرسة 
إلنهاء االستعدادات

كتبت رنا سالم 

فيما تسابق وزارة التربية الزمن إلنهاء استعدادات المدارس قبل 
ت��رب��وي��ة مطلعة ل«ب��وب��ي��ان  أك��ت��وب��ر المقبل، كشفت م��ص��ادر  مطلع 
ن��ي��وز« ع��ن ت��وج��ه ال��ق��ط��اع ال��م��ال��ي ف��ي ال�����وزارة ل��ص��رف 500 دي��ن��ار 
القليلة المقبلة بحيث تخصم من  سلفة لكل م��درس��ة خ��ال األي���ام 
ميزانيتها السنوية لتجهيز المدرسة وتوفير احتياجاتها لحين 

صرف ميزانية المدرسة بالكامل .
إلى ذلك ، أكدت المصادر أن وزارة التربية قد حددت رابط إلكتروني 
لحصر نسب االنجاز في المدارس والمعوقات التي تواجه رؤساء 
فرق االستعدادات أثناء القيام بعملية تجهيز المدارس وذلك لرفع 
تقارير دورية عنها لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب ولسرعة 

العمل على معالجة السلبيات .

السنان: قبول 53 طالبًا وطالبة في 
البعثات الخارجية لحملة الثانوية 

اإلنكليزية والبكالوريا الدولية

كتب إبراهيم سالم

صرحت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادالت والعاقات 
ال��ع��ال��ي فاطمة السنان  ل����وزارة التعليم  ال��رس��م��ي  ال��ن��اط��ق  الثقافية 
ببيان رسمي أمس عن اعتماد وزير النفط وزير التعليم العالي د. 
محمد الفارس لنتائج البعثات الخارجية لحملة شهادة الثانوية 
اإلنكليزية وحمله شهادة البكالوريا الدولية )IB/DB( الصادرة 
من جنيف للعام الدراسي 2021/2022.وقالت السنان: إنه تم قبول 
53 ط��ال��ب وط��ال��ب��ه ف���ي ال��ب��ع��ث��ة، داع���ي���ة ج��م��ي��ع ال��م��ق��ب��ول��ي��ن االل���ت���زام 
بالمواعيد التي ستحدد لهم من قبل ال��وزارة، وااللتزام بالحضور 
في الوقت المحدد، لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم لالتحاق بمقار 
ال��دراس��ي��ة  ف��ي حياتهم  االب��ت��ع��اث، متمنية لهم التوفيق وال��ن��ج��اح 

القادمة.

قبل بداية دور االنعقاد وبعد تفاهمات كانت تتم بهدوء بعيداً عن اإلعالم وبعض األطراف

الغانم: مبادرات نيابية وحكومية وشعبية 
لخلق انفراجات سياسية.. وأنا متفائل 

قلة قليلة تعمل ألجندات معروفة تحاول العرقلة.. وستسمعون صراخهم يزداد

رصد إصابة مواطن عائد من تركيا بـ »دلتا«

أولى الرحالت المصرية المباشرة.. 
وصلت من سوهاج

الكويت تدين استهداف المدنيين في المملكة الشقيقة

»الخليجي« يدعو إلى تحرك دولي فوري وحاسم لردع 
االعتداءات الحوثية على السعودية

ب��ع��د ت��وق��ف ال���رح���ات ال��م��ب��اش��رة ب��ي��ن ال��ك��وي��ت وم��ص��ر ال���ذي 
فرضته جائحة كورونا، عادت اليوم األحد، طائع المقيمين 
المصريين إلى الباد، حيث حطت أول��ى الرحات المباشرة 
ال��ق��ادم��ة م��ن س��وه��اج ف��ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت ال��دول��ي »T1« وعلى 

متنها نحو 114 راكبا عبر خطوط »فاي ايجبت«.
وقد أكد عدد من القادمين أن اإلجراءات كانت جدا سلسلة ولم 
تواجههم أي عوائق، مشيدين بقرار الرحات المباشرة بين 
الكويت ومصر الذي ساهم بشكل كبير »بعودتنا الى بلدنا 

الثاني بكل سهولة ويسر«.
وأش������اروا ال���ى أن اإلج�������راءات ف���ي م��ط��ار ال��ك��وي��ت س��ل��س��ة ول��م 
تستغرق إال بضعة دقائق، مثنيين على الجهات العاملة في 
المطار التي تعمل على قدم وساق للتسهيل على المسافرين.

وأض����اف����وا أن ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ح��اص��ل ع��ل��ى ج��رع��ة واح�����دة من 
ج����ون����س����ون، م���ش���ددي���ن ع���ل���ى أن����ه����م وف�������ور وص���ول���ه���م س���وف 

يخضعون لحجر منزلي لمدة أسبوع.

م���ن ج��ه��ة اخ�����رى أع���ل���ن رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة االس���ت���ش���اري���ة ال��ع��ل��ي��ا 
لمواجهة »كورونا« د. خالد الجارالله عن رصد حالة مسافر 

قادم من دولة ذات عدوى نشطة بدلتا.
وق��ال إن��ه تم التحقق من اصابته عقب ال��وص��ول ال��ى الكويت 

واجراء فحص ال� pcr وتطبيق العزل الوقائي.
وقال الجارالله: إن الحالة المرصودة ليست من دولة عربية، 
ب��ل يؤكد  أم���را مستغربا  ل��واف��د، مبينا أن رص��ده��ا ليس  وال 
أه��م��ي��ة إب��ق��اء ف��ح��ص ال��ق��دوم ح��رص��ا ع��ل��ى اس��ت��م��رار انحسار 

الحالة الوبائية.
 وتساءل: م���اذا ل��و ت��م إل��غ��اء ف��ح��ص ال��ق��ادم��ي��ن؟، الف��ت��ا ال���ى ان 
ت��س��رب ح��ال��ة إي��ج��اب��ي��ة ب��دل��ت��ا ك��ف��ي��ل ب��ن��ش��ر وت��ف��ش��ي ال��م��رض، 
خاصة مع مرحلة االنفتاح وعودة المدارس، مؤكدا ان التيقظ 

الوقائي حتمي للتعافي الوبائي.
وذكرت مصادر أن الحالة المرصودة تعود لمواطن كان قادما 

من تركيا.

عواصم- الوكاالت: اعترضت الدفاعات السعودية فجر أمس صواريخ باليستية أطلقتها 
الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة، مؤكدة إصابة طفلين وتضرر 14 منزال، فيما دانت 
ب��ردع ومحاسبة مرتكبيها، ودع��ا مجلس  ال��ع��ب��ارات، وطالبت  الكويت االع��ت��داءات بأشد 
ف��وري وحاسم لوقف ه��ذه التهديدات ألم��ن المملكة. إل��ى تحرك دول��ي  التعاون الخليجي 
ال��ع��ب��ارات استمرار  وأع��رب��ت وزارة الخارجية أم��س ع��ن إدان���ة واستنكار الكويت وب��أش��د 
محاوالت ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين والمناطق المدنية وتهديد أمن المملكة 

العربية السعودية. 
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي قال إن 
الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودم��رت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسّيرة 
مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان 

ون���ج���ران. وأوض����ح أن »ال��دف��اع��ات ال��س��ع��ودي��ة اع��ت��رض��ت ودم����رت م��س��اء ال��س��ب��ت ص��اروخ��ا 
باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام 

األعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة«. 
وأضاف أن عملية االعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن 

ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزال سكنيا بأضرار خفيفة. 
بدوره، دان األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف الهجومات 
الحوثية وشدد على »تضامن دول المجلس مع المملكة السعودية ضد كل ما يستهدف 
أمنها واستقرارها وسامة أراضيها«، مؤكدا »ض��رورة اتخاذ المجتمع الدولي إج��راءات 
ف��وري وحاسم لوقف ه��ذه األع��م��ال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية  وموقف 

والمدنية وأمن السعودية«.

أع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م�����رزوق ال��غ��ان��م أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
ال����م����ب����ادرات ال��ن��ي��اب��ي��ة وال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ش��ع��ب��ي��ة ت��س��ت��ه��دف خلق 
 عن 

ً
انفراجات سياسية إزاء العديد من الملفات الشائكة، معربا

تفاؤله بشأنها قائا: » سعيد بأن أذكر اليوم بكل ثقة بأن هناك 
 بالعديد من هذه المبادرات التي تعكس حسن نوايا 

ً
تقدما كبيرا

القائمين عليها من أكثر من طرف«.
وأض��اف الغانم في تصريح له امس إنه أثناء اإلج��ازة البرلمانية 
كانت هناك العديد م��ن ال��م��ب��ادرات م��ن ع��دة أط���راف س��واء نيابية 
أو شعبية أو حكومية ومنها سمو رئيس مجلس ال��وزراء وقوى 
ت��س��ه��م بتحقيق  ت��ف��اه��م��ات  س��ي��اس��ي��ة ون��خ��ب مجتمعية إلي���ج���اد 
انفراجات سياسية للعديد من الملفات الشائكة التي كانت مثار 

خاف بالسنوات الماضية .
إي��ج��اد ه��ذه التفاهمات ك��ان يتم  ال��غ��ان��م أن العمل على  وأوض���ح 
ب��ه��دوء وب��ع��ي��دا ع��ن اإلع����ام وع���ن ب��ع��ض األط����راف ال��ت��ي دائ��م��ا ما 

تحاول أن تعرقل أي مبادرات إيجابية.
 
ً
وذك��ر الغانم ان العديد م��ن ال��ن��واب ال��ذي��ن ج��زء منهم ك��ان جديدا
ال��ى مجلس األم���ة بالفصل التشريعي الحالي  ي��دخ��ل  وألول م��رة 
تكشفت لديهم خال المدة الماضية والعطلة الصيفية العديد من 
األمور أسهمت في دعم هذه المبادرات اإليجابية وأن تحوز على 

أغلبية برلمانية.
وأش����ار ال��غ��ان��م ال���ى ان ه��ن��اك ق��ل��ة قليلة ج���دا ت��ح��اول ع��رق��ل��ة ه��ذه 
ال���م���ب���ادرات وه����ذه ال��ف��ئ��ة م��ك��ش��وف��ة ألب��ن��اء ال��ش��ع��ب ق��اط��ب��ة وتعمل 
ي��زداد  ألج��ن��دات معروفة أيضا للجميع، وستسمعون صراخهم 
القادم كلما تم تحقيق  القادمة وقبل بداية دور االنعقاد  بالفترة 

تقدم في هذه الملفات .
القلة القليلة أصبحوا مكشوفين للجميع سواء  وق��ال الغانم ان 
، حتى م��ن نختلف معهم 

ً
ممن نختلف أو نتفق معهم س��ي��اس��ي��ا

 ال يمكن ان نختلف معهم على مصلحة الباد والعباد 
ً
سياسيا

ومصلحة الوطن والمواطنين .
وأض����اف ال أس��ت��ط��ي��ع ال���دخ���ول أو ال��خ��وض ب��ال��ت��ف��اص��ي��ل ف��ي ه��ذه 
المرحلة لكن أؤكد بأن كل مبادرة تستهدف خلق تفاهم واستقرار 
س��ي��اس��ي ه��ي م��ب��ادرة م��رح��ب ب��ه��ا وأن���ا ع��ل��ى الصعيد الشخصي 
متفائل ب��أن ه��ن��اك ان��ف��راج��ات قريبة إن ش��اء ال��ل��ه قبل ب��داي��ة دور 

االنعقاد القادم .
وأوضح الغانم أن االنفراجات ستكون نتيجة عمل جماعي وليس 
 وأننا مستعدون دائما وأيدينا مفتوحة وممدودة لكل 

ً
عما فرديا

م��ن ه��و مخلص وص���ادق وم��ح��ب ل��ه��ذا البلد وي��ري��د أن نصل إلى 
مرحلة استقرار تؤسس لبناء الوطن وتحقيق طموح المواطن .

صحيفة جنائية إلكترونية شرط
لدخول املعلمني املصريني الكويت

أشاد عالء سليم، األمين العام لالتحاد العام للمصريين بالخارج، باستجابة وزارة الداخلية المصرية حول مطالب أفراد الجالية المصرية في 
الكويت بإصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، حيث كانت الرقائق اليدوية فقط متاحة للجهات المعنية.

وأشار »سليم« في تصريح إلى أن هذا الرد من وزارة الداخلية المصرية يعكس مدى اهتمام مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمود توفيق 
بمشاكل المصريين في الخارج وجهودهم لتجاوز كل السبل أمامهم للتقدم في تحقيق النجاحات المصرية، في الخارج مما ساعد على اتخاذ 

هذا القرار بسرعة من خالل تجاوز هذه العقبة.  وثمن األمين العام لالتحاد العام للمصريين بالخارج، جهود المسؤولين اآلخرين من كل من 
السفارة والقنصلية المصرية في دولة الكويت والجهات المختصة في مصر بما في ذلك وزارتي الهجرة والهجرة المصرية، العالقات الخارجية، 

ومراقبتها المستمرة لمطالب المجتمع لتحقيق التواصل المطلوب بين المواطن والمسؤول، والمتابعة المستمرة لمطالبهم. 
وأكد على أن صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، تعد واحدة من المستندات المطلوبة للتعيين في وزارة التربية والتعليم الكويتية، مما شكل عقبة 

أمام المعلمين الذين اجتازوا االمتحانات ونجحوا في مقابالت مع وزارة التربية والتعليم الكويتية وعقبة أمام تعيينهم حتى اآلن، حيث أن عدم 
تطبيق تكنولوجيا )الرقاقة الميكانيكية( هددت مستقبل مئات المصريين الذين اجتازوا امتحانات التعليم الكويتية.

 وكانت وزارة الهجرة، قد تلقت طلبات من عدد من المواطنين بالكويت عن وجود حوالي 350 مدرسا مصريا يطالبون بالحصول على 
صحيفة حالة جنائية مميكنة وذلك لتقديمها إلى وزارة التربية الستكمال المستندات الالزمة لتعيينهم التي تتوقف على هذا المستند، وفقا 

 بأن صحيفة الحالة الجنائية التي تصدر عن بعثاتنا الدبلوماسية 
ً
لمتطلبات الجانب الكويتي على أن تكون صحيفة الحالة الجنائية مميكنة، علما

والقنصلية غير إلكترونية.
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وزارة اإلعالم تؤبن الراحل 
شفيق الغبرا

أبنت وزارة االعام الكويتية ببالغ الحزن واألسى 
األك���ادي���م���ي وال���دب���ل���وم���اس���ي وال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي 
ال��ك��وي��ت��ي ال���دك���ت���ور ش��ف��ي��ق ال��غ��ب��را ع���ن ع��م��ر ن��اه��ز 
68 ع��ام��ا. ونقلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
اإلع���ام ان���وار م���راد ف��ي ب��ي��ان صحفي ال��ي��وم االح��د 
خ��ال��ص ت��ع��ازي وم���واس���اة وزي���ر االع����ام وال��ث��ق��اف��ة 
ووزي���������ر ال�����دول�����ة ل�����ش�����ؤون ال����ش����ب����اب ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال���م���ط���ي���ري الس��������رة ال���ف���ق���ي���د واألس�����������رة االع���ام���ي���ة 
أب��رز رواده��ا  واألكاديمية التي فقدت برحيله أحد 

المخضرمين.
واس�����ت�����ذك�����رت ال���م���ت���ح���دث���ة ال���رس���م���ي���ة ف�����ي ال���ب���ي���ان 
إس����ه����ام����ات وان������ج������ازات ال���ف���ق���ي���د ال������ذي ش���غ���ل ع���دة 
ف��ي مختلف المجاالت م��ن ضمنها مدير  مناصب 
المكتب اإلعامي الكويتي في العاصمة األمريكية 
واشنطن 1998-2002 ورئيس تحرير مجلة العلوم 
االجتماعية ف��ي جامعة الكويت سابقا فضا عن 

انه كاتب منتظم في الصحافة العربية.
واوض���ح���ت ان ال��دك��ت��ور ش��ف��ي��ق ال��غ��ب��را ح��اض��ر في 
ال��ب��ح��وث والجمعيات  ع��ش��رات الجامعات وم��راك��ز 
ال��ع��ال��م��ي��ة ول���ه ك��ت��ب وأب���ح���اث وم���ق���االت ودراس�����ات 

عديدة.

بلدية مبارك الكبير: إزالة 
19 تعديًا على أمالك 

الدولة خالل أغسطس 
املاضي

كشفت إدارة العاقات في بلدية الكويت في تقرير 
لها عن إحصائية صادرة عن قسم إزالة المخالفات 
بفرع بلدية مبارك الكبير، أن الفريق الرقابي كثف 
من جوالته الميدانية على كافة األنشطة التجارية 
بالمجمعات والبقاالت والمطاعم بهدف التأكد من 
ال��ت��زام المحات بلوائح وأنظمة البلدية وتطبيق 
القرارات اإلدارية المتعلقة باالشتراطات الصحية، 
ف��ض��ا ع���ن ال���ت���أك���د م���ن إل����ت����زام ال��ع��ام��ل��ي��ن ب��إت��خ��اذ 
اإلجراءات والتدابير الوقائية واالحترازية بارتداء 
ال��ق��ف��ازات والكمامات وال سيما التباعد الجسدي 

لتجنب إنتشار فيروس كورونا.
وف������ي ه������ذا ال����س����ي����اق، أوض�������ح رئ����ي����س ق���س���م إزال������ة 
ال��م��خ��ال��ف��ات ب��ف��رع ب��ل��دي��ة م��ح��اف��ظ��ة م��ب��ارك الكبير 
م. م��اج��د ال��م��ط��ي��ري، أن ال��ف��ري��ق ال��رق��اب��ي ال��خ��اص 
ب��ل��ج��ن��ة االش����ت����راط����ات ال��ص��ح��ي��ة ق����د ق�����ام ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
25 ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة األن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة 
ب��ال��م��ج��م��ع��ات وال���ب���ق���االت وال��م��ط��اع��م وال��ج��م��ع��ي��ات 
التعاونية خ��ال شهر أغسطس الماضي، أسفرت 
ع��ن توجيه 25 تنبيها وت��ح��ري��ر8 مخالفات لعدم 
ال��ت��ق��ي��د ب��االش��ت��راط��ات ال��ص��ح��ي��ة ف��ض��ا ع��ن تنفيذ 
8 ج��والت ميدانية للفريق الرقابي على العقارات 
وال��ش��رك��ات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من 
إل���ت���زام ال���ع���ق���ارات وال���ش���رك���ات ب���ش���روط وض���واب���ط 
الئ��ح��ة ال��س��ام��ة أس��ف��رت ع��ن إزال����ة  19 تعديا على 
ال��دول��ة وتشونين مخالفين فضا عن إزال��ة  أم��اك 
25 تعديا يعمل على إعاقة أعمال وزارة األشغال 
وفتح 5 ممرات ط��وارئ وإزال��ة تعديين أعاقا عمل 

وزارة الشؤون.

ً تحويل 57 حارساً على شركة جديدة قريبا

»التربية«: رواتب حراس مدارس الفروانية
في حساباتهم اليوم 

الجيش الكويتي: نهدف إلى تحفيز الشباب لاللتحاق 
بشرف الخدمة العسكرية عبر »بوث األفنيوز« 

الساير: الكويت تولي العمل الخيري أهمية كبرى

كتبت رنا سالم

بتوجيهات وج��ه��ود م��ن وك��ي��ل وزارة التربية د.ع��ل��ي اليعقوب 
زفت مصادر تربوية مطلعة ل”بوبيان نيوز “ أن رواتب حراس 
مدارس الفروانية قد وضعت في حساباتهم اليوم األحد مشيرة 
 قد استلموا رواتبهم والتي تقدر ب 20 ألف 

ً
إل��ى أن 57 حارسا

و520 دي��ن��ار ع��ن ال��ف��ت��رة م��ن 1 أب��ري��ل 2020 وح��ت��ى 1 يوليو من 

العام نفسه .
ق��د ص��رف��ت روات���ب 4 أشهر  ال��م��ص��ادر أن وزارة التربية  وق��ال��ت 
ل��ح��راس م���دارس الفروانية ال��ي��وم بعد أن ت��أخ��رت روات��ب��ه��م عام 
ونصف بسبب إغاق ملف شركة الحراسة خاصتهم مشيرة إلى 
أن الوزارة ستقوم بتحويل الحراس على ملف الشركة الجديدة 
 ليستمروا في عملهم بحراسة المدارس مطلع 

ً
للحراسة قريبا

العام الدراسي الجديد. 

وتشكر بوبيان نيوز جهود وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
والمدير العام للقوى العاملة سلطان الشعاني ووكيل القطاع 
ال��م��ال��ي ي��وس��ف ال��ن��ج��ار وال��وك��ي��ل��ة ال��م��س��اع��دة ل��ل��ش��ؤون االداري���ة 
ال��ف��روان��ي��ة التعليمية منصور  ب��و ع��رك��ي و م��دي��ر منطقة  رج���اء 
ال��ظ��ف��ي��ري وم���دي���ر ال���ش���ؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ح��م��ود ال��ع��ن��زي وم��دي��ر 
ال��ش��ؤون االداري����ة ف���راس ال��ك��رت��ش على م��ا ق��د ب��ذل��وه م��ن جهود 

كبيرة خال الفترة الماضية لصرف رواتب الحراس .

ق���ال م��دي��ر ال��ت��وج��ي��ه ال��م��ع��ن��وي وال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة بالجيش 
ال��ع��وض��ي ان افتتاح  ب��ح��ري محمد  ال��رك��ن  ال��ك��وي��ت��ي العقيد 
ال�«بوث« المخصص للجيش في مجمع االفنيوز يهدف الى 
تنوير وتحفيز الشباب الكويتي لالتحاق بشرف الخدمة 

العسكرية االختيارية وااللزامية.
جاء ذلك في تصريح صحفي للعوضي اليوم االحد بمناسبة 
افتتاح »ب��وث« الجيش الكويتي في مجمع االفنيوز )غراند 
بازا المرحلة 4( الذي يستمر حتى ال8 من سبتمبر الحالي 

ويعمل من الساعة ال�10 صباحا حتى ال�10 مساء.
وأوضح العوضي انه سيتم عبر ال�«بوث« التواصل المباشر 
م���ع ال��ج��م��ه��ور ل��ش��رح آل��ي��ة االل��ت��ح��اق وال��ت��س��ج��ي��ل وواج���ب���ات 
ومهام مختلف وحدات الجيش وتوضيح المسار التعليمي 

والتأهيلي و التدريبي والبدالت والعاوات العسكرية.
من جانبه اكد رئيس فرع الشؤون القانونية بهيئة الخدمة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ق��ي��د ح��ق��وق��ي ال��دك��ت��ور ف��ض��ل صفر 
في تصريح مماثل ان الخدمة الوطنية العسكرية هي والء 

وان���ت���م���اء وواج������ب وط���ن���ي ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ح��ل��ي ب�����روح ال��ت��ع��اون 
والتضحية لخدمة هذا الوطن المعطاء مشددا على أن سامة 
الوطن وأمنه في عنق كل مواطن والدفاع عنه واجب مقدس.

واضاف ان الغاية والهدف من أداء الخدمة الوطنية العسكرية 
ه���ي ح��م��اي��ة ال���وط���ن م���ن االط����م����اع ال���خ���ارج���ي���ة وال���ت���ه���دي���دات 
ال��والء للوطن وحشد القوى البشرية  الداخلية وتعزيز روح 
ق���درات شباب الكويت ف��ي مجال الخدمة  للضرورة وتنمية 

الوطنية والمشاركة الفعالة في كل قطاعات الدولة.
ولفت صفر الى ان ال�«بوث« يقام بالتزامن مع دعوة هيئة 
الخدمة الوطنية العسكرية بالجيش الكويتي المكلفين 
ا من مواليد 10 مايو 1999  إلى االلتحاق بالدفعة )49( بدء
حتى مواليد 31 ديسمبر 2000 لتوعية المشمولين بهذه 

الدعوة.
ب���دوره ق��ال رئ��ي��س ف��رع اإلع���ام العسكري م��دي��ري��ة التوجيه 
المعنوي والعاقات العامة العقيد الركن عبدالعزيز الرفاعي 
في تصريح مماثل ان ال���«ب��وث« يقام على هامش حملة )كن 

منهم( التي تهدف الى تحفيز الشاب الكويتي على االلتحاق 
ال��وح��دات المختلفه من  بشرف الخدمه الوطنيه واب��راز دور 
ال��ج��ي��ش ال��ك��وي��ت��ي وواج��ب��ات��ه��ا وم��ه��ام��ه��ا واي��ض��ا التعريف 

بالعاوات والبدالت الخاصه بالعسكريين.
وأض��اف ان الحملة تنفذ بحرص ومتابعة من نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
ورئيس االركان العامه للجيش الكويتي الفريق الركن خالد 
ص��ال��ح ال��ص��ب��اح اي��م��ان��ا م��ن��ه��م ب��أه��م��ي��ة إب�����راز دور ال��ج��ي��ش 
ال���روح الوطنيه واالن��ت��م��اء الوطني وش��رف الخدمه  وتعزيز 

العسكرية لدى الشباب الكويتي. 
وق����ال ان ال����«ب���وث« ي��ش��ه��د م��ش��ارك��ة ال��ق��وة ال��ب��ري��ة وال��ب��ح��ري��ة 
وال���ج���وي���ة وه��ي��ئ��ة ال��خ��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��م��غ��اوي��ر وال��ش��رط��ه 
العسكرية والحرس االميري الى جانب مشاركة ادارة القوى 
البشرية التي تتواجد تزامنا مع تسجيل دورة ضباط الصف 
واالفراد لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية وما 

دون ذلك.

ق����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال األح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي 
ال��دك��ت��ور ه���ال ال��س��اي��ر ال��ي��وم األح����د إن ال��ي��وم ال���دول���ي للعمل 
ال��ن��اس والمنظمات غير  إل��ى توعية وتحفيز  ي��ه��دف  الخيري 
الحكومية في جميع أنحاء العالم لمساعدة اآلخرين من خال 
التطوع واألنشطة الخيرية ودع��م الخدمات العامة بمجاالت 
الرعاية الطبية والتعليم واإلسكان وحماية االطفال.وأضاف 
الساير بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 
ال�����5 م���ن س��ب��ت��م��ب��ر م���ن ك���ل ع���ام إن دول����ة ال��ك��وي��ت ت��ول��ي العمل 
الخيري أهمية كبرى باعتباره قيمة إنسانية قائمة على البذل 
والعطاء ال سيما المبادرات اإلنسانية التي وجهت بها القيادة 
ال��رش��ي��دة إلغ��اث��ة المنكوبين وال��م��ت��ض��رري��ن ج��راء  ال��س��ي��اس��ي��ة 
فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.وقال »ونحن نحتفل 

باليوم الدولي للعمل الخيري نستذكر بكل العرفان والتقدير 
عطاء المحسنين ورم��وز العمل الخيري الراحلين والحاليين 
ال��دؤوب  والمتطوعين والعاملين في الحقل الخيري لسعيهم 
نحو توفير حياة أفضل للمحتاجين وتخفيف ح��دة األزم��ات 
والكوارث عن المحتاجين والضعفاء وااليتام واالرام��ل وكبار 
السن ».وأشار إلى الجهود التي بذلتها ومازالت تبذلها دولة 
الكويت حكومة وشعبا في مجال العمل الخيري والتخفيف 
من معاناة الكثير من الشعوب والمجتمعات المنكوبة جراء 
ال��ك��وارث الطبيعية او االزم����ات االن��س��ان��ي��ة.وذك��ر أن الجمعية 
حققت على المستوى المحلي انتشارا كبيرا ووسعت مظلة 
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��رام��ج��ه��ا وم��س��اع��دات��ه��ا االن��س��ان��ي��ة حيث 
شملت ك��ل األس���ر المحتاجة المسجلين بكشوفات الجمعية 

والعمالة الهامشية فضا عن مساهمتها بفاعلية في توفير 
االحتياجات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن 
الجمعية ساعدت بدعم من المجتمع الكويتي وشركائها في 
الداخل والخارج الكثير من الدول التي تضررت جراء الكوارث 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة أو م���ن ص��ن��ع االن����س����ان ع��ب��ر م��ش��اري��ع��ه��ا االغ��اث��ي��ة 
ف��ي تخفيف م��ع��ان��اة مايين  وال��ص��ح��ي��ة واإلي��وائ��ي��ة مساهمة 
ف��ي اليمن وال��س��ودان  ال��ى جهود الجمعية  المنكوبين مشيرا 
ولبنان والروهينغا في بنغادش والاجئين السوريين في 
لبنان واالردن وتركيا.يذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ال��ق��رار 105/67 وب��م��ب��ادرة م��ن البعثة  اع��ت��م��دت ف��ي ع���ام 2012 
الدائمة لهنغاريا بإعان يوم 5 سبتمبر يوما عالميا لاعمال 

الخيرية.
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وزير الدفاع يؤكد أهمية دور 
هندسة المنشآت العسكرية في 
تنفيذ ومتابعة المشاريع الحيوية

أك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��دف��اع 
ال��ش��ي��خ ح��م��د ج��اب��ر ال��ع��ل��ي أه��م��ي��ة دور هندسة 
المنشآت العسكرية بمختلف أقسامها وعملها 
ال��م��م��ي��ز ل��ت��ن��ف��ي��ذ وم��ت��اب��ع��ة ال��م��ش��اري��ع ال��ح��ي��وي��ة 
وتقديمها كل أشكال الدعم والمساندة لمختلف 

القطاعات العسكرية والمدنية بوزارة الدفاع.
ج��اء ذل��ك على هامش ال��زي��ارة التفقدية التي قام 
ب��ه��ا ال��ش��ي��خ ح��م��د ج��اب��ر ال��ع��ل��ي ال��ي��وم األح���د إل��ى 
ه��ن��دس��ة ال��م��ن��ش��آت ال��ع��س��ك��ري��ة اذ اس��ت��م��ع لشرح 
ال��ذي تؤديه هندسة المنشآت  ال��دور  مفصل عن 
العسكرية من عمليات البناء واإلعمار والصيانة 

لمباني ومعسكرات الوزارة.
وق���ال ب��ي��ان ل��رئ��اس��ة االرك�����ان ال��ع��ام��ة للجيش ان 
ال��ش��ي��خ ح��م��د ج��اب��ر ال��ع��ل��ي اط��ل��ع خ����ال ال��ج��ول��ة 
ال���ذي ت��ق��وم ب��ه هندسة المنشآت في  ال���دور  على 
م��ت��اب��ع��ة وم���راق���ب���ة ع��م��ل��ي��ات االع���م���ار وال��ص��ي��ان��ة 
هندسيا وفنيا منذ بداية تصميم تلك االعمال 
ب��م��راح��ل التخطيط وال��ت��ن��ف��ي��ذ والتسليم  م����رورا 
عبر ج��ه��ود ك��وادره��ا البشرية المتخصصة من 

المهندسين والفنيين واإلداريين.
ونقل الشيخ حمد جابر العلي لمنتسبي هندسة 
المنشآت العسكرية تحيات وتقدير سمو أمير 
ل��ل��ق��وات المسلحة وسمو  ال��ق��ائ��د األع��ل��ى  ال��ب��اد 
ال��وزراء  ولي عهده األمين وسمو رئيس مجلس 
الله على م��ا يبذلونه م��ن جهود كبيرة  حفظهم 
وعمل متواصل في سبيل تنفيذ مختلف المهام 
وال��واج��ب��ات الموكلة إليهم بكل إخ���اص وتفان 
ل���خ���دم���ة وط���ن���ه���م وال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق رف��ع��ت��ه 

وتطوره من مختلف المواقع والمسؤوليات.

وأك����د وف���ق م��ا ج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان ان وزارة ال��دف��اع 
وانطاقا من الرؤية الحكومية لما بعد الجائحة 
وال���ت���ي أع���ل���ن ع��ن��ه��ا س��م��و ال��ش��ي��خ ص���ب���اح خ��ال��د 
الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعمل على 
تطبيق نمط ومنهج المتابعة والمراقبة الدائمة 

لمختلف مشاريعها وبرامج عملها.
وأوضح ان ذلك يتم من خال التزامها بالمعايير 
والمؤشرات المعتمدة في قياس وتقييم مستوى 
األداء ورفعها للتقارير الدورية بما تم إنجازه من 
أعمال وما كلفت به قطاعاتها من مهام وواجبات 
وه�����ذا ال��ن��ه��ج ب���ا ش���ك ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��م��س��ك ب��م��ب��دأ 
ل��ك��ل مقصر  ل��ك��ل مجتهد وال��م��ح��اس��ب��ة  ال��م��ك��اف��أة 
ف��ي واج��ب��ات��ه وم��س��ؤول��ي��ات��ه لترجمة م��ا ورد في 
توجيهات سموه إلى واقع عملي ملموس يسهم 
في تحقيق األهداف وبلوغ الغايات التي نتطلع 

إليها جميعا.
ق��ط��اع��ات��ه��ا  ب��م��خ��ت��ل��ف  ال�����دف�����اع  وق������ال ان وزارة 
العسكرية والمدنية تسخر إمكاناتها وقدراتها 
البشرية والفنية كافة لخدمة مختلف الجهود 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وت���رج���م���ة أه���داف���ه���ا ض���م���ن ال��ج��ه��ود 
ال���رام���ي���ة إل����ى ال���ن���ه���وض واالرت�����ق�����اء ب��ال��م��س��ت��وى 
اإلداري والميداني لمختلف وزارات ومؤسسات 
ال��دول��ة وم���د ج��س��ور ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل الجماعي 

المشترك معها.
يذكر ان الجولة التي قام بها وزير الدفاع ضمت 
ك��ا م��ن رئ��ي��س األرك�����ان ال��ع��ام��ة للجيش ال��ف��ري��ق 
الركن خالد صالح الصباح ووكيل وزارة الدفاع 
ب��ال��ن��دب الشيخ فهد ج��اب��ر العلي ون��ائ��ب رئيس 

األركان الفريق الركن فهد الناصر.

سمو األمير استقبل ولي العهد ورئيس مجلس األمة ورئيس الوزراء وزيري الدفاع والعدل

سمو ولي العهد استقبل الغانم والخالد ووزراء الدفاع والداخلية والعدل 

استقبل صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
ال��س��ي��ف صباح  ال��ل��ه ورع����اه بقصر  األح��م��د حفظه 
ال���ي���وم س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ش��ع��ل األح��م��د 

حفظه الله.
كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح 

اليوم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو 

الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
ال��ي��وم  ك��م��ا استقبل س��م��وه بقصر ال��س��ي��ف ص��ب��اح 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ 

حمد جابر العلي.
 واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير العدل ووزير الدولة 

لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
الله بقصر السيف صباح  األحمد حفظه 

اليوم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
الله  كما استقبل سمو ول��ي العهد حفظه 
بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ 

صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 
صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الدفاع الشيخ حمد جابر العلي و 

وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
ك���م���ا اس��ت��ق��ب��ل س���م���و ول�����ي ال���ع���ه���د ب��ق��ص��ر 
السيف صباح اليوم نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون 

تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
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املطر: طلبنا من اإلدارة الجامعية 
تمديد سنة دراسية للمبتعثني

ك��ش��ف رئ��ي��س التعليمية البرلمانية 
ال����دك����ت����ور ح���م���د ال���م���ط���ر، أن ال��ل��ج��ن��ة 
طلبت من اإلدارة الجامعية التمديد 
س����ن����ة دراس������ي������ة ل���م���ب���ت���ع���ث���ي ج���ام���ع���ة 
الكويت بسبب جائحة كورونا وتأثر 
ت��ح��ص��ي��ل��ه��م ال���ع���ل���م���ي، م���وض���ح���ا أن 

اإلدارة وعدت بدراسة األمر.
وأض���اف المطر، أن اللجنة اجتمعت 
ال���ع���ال���ي واإلدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ع وزي�����ر 

الجامعية بخصوص العودة اآلمنة للجامعة، مشيرا إلى وجود 
ماحظات مستحقة ف��ي ش��أن التعاون بين »الصحة« واإلدارة 

الجامعية.
ل��م تكن على دراي���ة ب��أن االش��ت��راط��ات  وأض���اف المطر أن اإلدارة 
ب��دال من مترين وعلى ض��وء ذلك   الصحية جعلت التباعد مترا 
ف��ي المئة  ف��ي المئة م��ح��اض��رات ع��ن بعد و20  ك��ان��ت الخطة 80 
بالحضور الكامل متوقعا أن يكون هناك اجتماع نهاية الشهر 
ويتم معالجة المشاكل المالية حتى تكون العودة إلى المقاعد 

الجامعية بالشكل الكامل.

الشاهني يسأل وزير املالية عن 
التأمني على العمالة في القطاعني 

الحكومي والخاص
ت�����ق�����دم ال�����ن�����ائ�����ب أس������ام������ة ال���ش���اه���ي���ن 
ب���س���ؤال ب��رل��م��ان��ي إل���ى وزي����ر ال��م��ال��ي��ة 
ل��ل��ش��ؤون االقتصادية  ال��دول��ة  ووزي���ر 
واالستثمار  لاستفسار عن التأمين 
على العمالة في القطاعين الحكومي 

والخاص، جاء فيه:
م����ج����م����وع ت����أم����ي����ن ص�����اح�����ب ال���ع���م���ل 
ع��ل��ى ال��ع��ام��ل )ال��م��وظ��ف( ف��ي ال��ق��ط��اع 
، بينما 

ً
الحكومي تبلغ 11 % تقريبا

م��ج��م��وع ت��أم��ي��ن ص���اح���ب ال��ع��م��ل – وال��ح��ك��وم��ة – ع��ل��ى ال��ع��ام��ل 
.
ً
)الموظف( في القطاع الخاص يبلغ 21.5% تقريبا

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - م���ا ه���و س��ب��ب اخ���ت���اف ال��ت��أم��ي��ن ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع 

الحكومي والخاص؟
2 - ل��م��اذا ال ي��ت��م م���س���اواة اإلش���ت���راك ال��م��دف��وع ع��ن ال��م��وظ��ف��ي��ن ) 
 
ً
العمال( الكويتيين في القطاعين العام والخاص؟ وذلك تخفيفا
 ل��ه��م ع��ل��ى توظيف 

ً
ع��ن أص��ح��اب األع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، وتشجيعا

الكويتيين في القطاع الخاص، خاصة وأن الخدمات التأمينية 
المقدمة لهم متماثلة في القطاعين الحكومي والخاص.

»القوى العاملة«: توفير 12 ألف 
وظيفة للكويتيني في القطاع 
الخاص خالل العامني املقبلني

ضمن خطته الهادفة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، 
ال����وزراء مجموعة م��ن المشاريع لمنحهم مزايا  ي��درس مجلس 
مالية وكوادر توازي نظراءهم في القطاع الحكومي، إلى جانب 
تطبيق س��ي��اس��ة اإلح�����ال، ووق����ف ت��ص��اري��ح ع��م��ل ال��واف��دي��ن في 

المهن ذات المرتبات العالية، ليحل محلهم الكويتيون.
وصرح نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون 
العمالة الوطنية سلطان الشعاني بأن الهيئة تعكف على إنجاز 
تلك المشاريع التي تلقى موافقات مبدئية من الجهات المعنية، 
أل��ف  ال��ع��ام��ي��ن المقبلين 12   أن أح��ده��ا س��ي��وف��ر خ���ال 

ً
م��وض��ح��ا

وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص.
 
ً
ال��دول��ة مشروعا ف��ي  وأك���د أن الهيئة ستقدم للجهات المعنية 

إلح����ال ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال��ق��ط��اع��ات ال��خ��اص��ة ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ع��ل��ى أن 
 والسيما في المهن المهمة ذات المرتبات 

ً
يكون إحااًل حقيقيا

 لرفع 
ً
 س��ي��ط��رح ق��ري��ب��ا

ً
 ج��دي��دا

ً
 إل���ى أن م��ش��روع��ا

ً
ال��م��رت��ف��ع��ة، الف��ت��ا

ال���رس���م ال��م��ال��ي ل��ل��م��ه��ن ال���م���وج���ودة ف���ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، وآخ���ر 
إليقاف تصاريح العمل في المهن التي من الممكن أن يشغلها 

الكويتيون.

ال���وزراء أقيم اليوم  تحت رعاية وحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس 
األح����د ح��ف��ل ت��خ��رج ال��دف��ع��ة ال��س��اب��ع��ة م���ن م��ت��درب��ي م��ع��ه��د س��ع��ود ال��ن��اص��ر ال��ص��ب��اح 
الدبلوماسي الكويتي ف��ي مقر المعهد.حضر حفل التخرج وزي��ر الخارجية ووزي��ر 
ال���وزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر و رئيس دي��وان سمو  ال��دول��ة لشؤون مجلس 
رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو 
ال��وزراء ووزارة الخارجية.وهنأ وزي��ر الخارجية في كلمة له الكوكبة  رئيس مجلس 
ال��دب��ل��وم��اس��ي بمناسبة تفوقها واج��ت��ي��ازه��ا بنجاح  ال��م��م��ي��زة م��ن خ��ري��ج��ي المعهد 
البرنامج التدريبي واالكاديمي التأهيلي لشغل الوظيفة الدبلوماسية متمنيا لهم 

جميعا النجاح والتوفيق.
ودعا الخريجين إلى استذكار احتفال الكويت بذكرى 30 عاما من تحرير دولة الكويت 
ب��ذل خالها منتسبو  م��ن االح��ت��ال العراقي الغاشم و60 عاما م��ن استقال الكويت 
وزارة الخارجية الغالي والنفيس صونا للكويت والذود عنها باعتبار الدبلوماسية 

الكويتية خط الدفاع األول عن الكويت.
ال��ي��وم على الخريجين بعد اجتياز دورة المعهد  وق��ال »ل��ذا فالمسؤولية مضاعفة 
ان��ه »ل��ب��دء م��ه��ام العمل عليكم في  ال��خ��ارج��ي��ة« مضيفا  ال��دب��ل��وم��اس��ي ودخ���ول وزارة 

حمل ال��راي��ة بكل أم��ان��ة وم��واص��ل��ة ال��ع��ط��اء خ��دم��ة للكويت وش��ع��ب��ه��ا«.وت��ق��دم بأسمى 
ال���وزراء على رعايته وحضوره حفل  إل��ى سمو رئيس مجلس  آي��ات الشكر والتقدير 
ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��س��اب��ع��ة م��ن منتسبي ال��م��ع��ه��د ال��دب��ل��وم��اس��ي م��ق��درا ل��س��م��وه عاليا 
اهتمامه وحرصه على مشاركة الخريجين فرحتهم.واستذكر ما كان يحيطه سموه 
والزال للمعهد الدبلوماسي من وافر عناية واهتمام أسهما وبشكل كبير في تسهيل 
وتيسير وإنجاح أعمال المعهد الدبلوماسي ومهامه.وذكر ان الدفعة السابعة عددها 
39 خريجا )28 شابا و11 شابة( ليصبح مجموع خريجي المعهد منذ إنشائه 290 
دبلوماسيا ودبلوماسية ما يعادل 47 بالمئة من اجمالي ع��دد الدبلوماسيين في 

الوزارة.
وأشار إلى مضي 15 عاما منذ صدور المرسوم األميري رقم 350 لعام 2006 القاضي 
بإنشاء المعهد الدبلوماسي اذ أقام المعهد خالها العديد من الدورات وورش العمل 
لتدريب وتأهيل وصقل مهارات منتسبي وزارة الخارجية بغية زيادة األداء الفردي 

وتطوير القدرات وتعزيزها في خدمة العمل الدبلوماسي.
ت��دري��ب وت��أه��ي��ل المرشحين المقبولين  ف��ي  وق���ال ان المعهد اضطلع بمسؤولياته 
للتعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي حرصا على تكريس قيم العمل 

ف��ي عملهم الدبلوماسي المرتقب.وتقدم  وإض��ف��اء ثقافة القيادة واإلج���ادة واالت��ق��ان 
ال��ن��اص��ر الصباح  إل��ى م��دي��ر ع��ام معهد س��ع��ود  ال��ن��اص��ر بجزيل الشكر  الشيخ اح��م��د 
ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��ك��وي��ت��ي وأع��ض��اء المعهد وال��م��ح��اض��ري��ن وج��م��ي��ع م��ن اس��ه��م ب��إع��داد 
وتحضير وإنجاح دورات ومحاضرات الدفعة السابعة لخريجي المعهد الدبلوماسي.
ق��ال مدير معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي السفير  م��ن جانبه 
عبدالعزيز الشارخ في كلمة له ان المعهد يحتفل اليوم بهذه الكوكبة الواعدة من بنات 
الكويت وأبنائها الخريجين من متدربي المعهد الذين يتشرفون اليوم ويفتخرون 

باالنضمام إلى ما وصفه ب«الركب المؤزر للدبلوماسية الكويتية«.
ال��ش��ارخ ان 16 ملحقا دبلوماسيا يحملون ش��ه��ادة الماجستير م��ن أصل  وأض���اف 
39 ملحقا دبلوماسيا من الخريجين مبينا ان منتسبي ه��ذه الدفعة أتموا بنجاح 
ال��ذي تواصل لعام كامل واشتمل على جميع العلوم والمهارات  البرنامج التدريبي 
الازمة ألداء دبلوماسي متميز وفعال.وأشاد بما أظهرته هذه الدفعة من تأقلم ماهر 
مع التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على العملية التعليمية في كل مكان ما 
اضطرنا إلى تنفيذ جزء من برنامج هذه الدفعة )عن بعد( اذ أطلقنا على هذه الدفعة 

لقب »الدفعة التي انتصرت على كورونا«.

رئيس الوزراء يرعى حفل تخرج الدفعة السابعة من متدربي معهد سعود الصباح الدبلوماسي 

أحمد الناصر: المسؤولية مضاعفة على الخريجين بعد اجتياز الدورة 
ودخول وزارة الخارجية

تقدم النائب د.علي القطان باقتراح بشأن استمرار خفض الرسوم الدراسية 
بنسبة 25% وإلى حين السماح للطلبة بالعودة الكاملة للمدارس.

وقال القطان في مقدمة اقتراحه: “قام مجلس الوزراء الموقر بتكليف لجنة 
إل��ى التعليم المدمج أو التعليم عن  عليا برئاسة وزي��ر التربية باالنتقال 
بعد ف��ي ح��ال ظهور � ال ق��در الله � أي ح��االت ط��ارئ��ة، إل��ى جانب إع���داد دليل 
ل��إرش��ادات الصحية لتعميمه على المعلمين واإلداري��ي��ن والطلبة وأولياء 
ال��ظ��روف الصحية المختلفة وعقد البرامج التدريبية  األم���ور، للتعامل مع 
والتوعوية في هذا الشأن، بالرغم من أن المجلس يتجه إلى تنفيذ الخطة 
الزمنية المقدمة من وزير التربية حول العودة إلى المدارس ودوام الطلبة 

والهيئتين التعليمية واإلدارية في سبتمبر للعام الدراسي )2022/2021(”.
وأضاف” وتشمل خطة عودة المدارس الحكومية والخاصة ورياض األطفال 
ال��ث��اث، م��ع االل��ت��زام الكامل بخطة االشتراطات  وطلبة المراحل التعليمية 
الصحية، بالتنسيق بين »التربية« و»الصحة«، ومن الماحظ أن هذا التوجه 

مازال محل خاف بشأن إلزام المدراس بالعودة الكاملة للمقاعد الدراسية 
 لتوقعات حصول تحورات جديدة قد تطرأ على ساالت 

ً
بشكل رسمي، نظرا

ف��ي��روس ك��ورون��ا المستجد، لذلك فإنه م��ن المتوقع م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��دراس��ي 
الجديد إذا تقرر أن تكون الدراسة هي الدمج أو أوناين من األجدر واألولى 
ال���وزاري السابق  ال��ق��رار  ق��رار وزاري على غ��رار  ب��إص��دار  قيام وزارة التربية 
رقم )2020/76( المتضمن خفض الرسوم المدرسية على المدارس الخاصة 

بواقع )25 %( لحين العودة الكاملة الرسمية للمدارس”.
ون���ص االق���ت���راح ع��ل��ى م��اي��ل��ي: »ت��ل��ت��زم وزارة ال��ت��رب��ي��ة ب���إص���دار ق����رار وزاري 
ال��م��دارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية خ��ال الدراسة  إل��زام  يتضمن 
بنظام الدمج أو بالتعليم عن بعد عبر منصات التعليم اإللكترونية للعام 
ال��دراس��ي )2022/2021( باستمرار خفض الرسوم الدراسية بنسبة )%25( 
وإلى حين السماح للطلبة بالعودة الكاملة للمدارس، مع فرض عقوبة على 
 للقرار الوزاري رقم )2018/10(.«

ً
المدارس الخاصة المخالفة لهذا القرار طبقا

القطان يقترح استمرار تخفيض الرسوم الدراسية في 
المدارس الخاصة بنسبة %25
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»فيتش« تتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى %66 خالل العام الحالي

الكويت ترصد 2.8 مليار 
دوالر لـ 3 مشاريع نفطية

ق��ال��ت م��ص��ادر نفطية أن ش��رك��ة نفط الكويت لديها 3 
مشاريع ضخمة رص��دت لها نحو 865 مليون دينار 
)ما يعادل 2.8 مليار دوالر( لتنفيذها خال المرحلة 
ال��م��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث ت��م��ض��ى ال��ش��رك��ة ق��دم��ا ف���ي ط���رح ه��ذه 

العقود قريبا.
وذك��رت المصادر أن أول المشاريع يتمثل في طرح 5 
ت��دف��ق أنابيب النفط، وتم  مناقصات إلن��ش��اء خ��ط��وط 
رص��د ما قيمته 250 مليون دينار لهذه المناقصات، 
م��ش��ي��رة إل����ى أن ع��م��ل��ي��ة ال���ط���رح س��ت��ك��ون ق��ري��ب��ة ل��دى 
ال��ع��ام��ة، وت��أت��ي تلبية  ال��م��رك��زي للمناقصات  ال��ج��ه��از 

الستراتيجية الشركة لزيادة اإلنتاج.
وقالت إن لدى »نفط الكويت« مناقصة أخرى لتوريد 
ب���رج ح��ف��ر عميق بقيمة 450 م��ل��ي��ون دي��ن��ار، حيث   15
ت��وري��د منصات حفر عميقة لمدة  إل��ى  تهدف الشركة 
5 سنوات وذلك لتلبية احتياجات مجموعة الحفر في 
الشركة على التوسع في حفر المزيد من اآلب��ار خال 
المرحلة المقبلة، وتبلغ قيمة كل برج حفر 30 مليون 

دينار.
إل��ى األهمية االستراتيجية لحفر  ال��م��ص��ادر  وأش���ارت 
اآلب������ار ال��ع��م��ي��ق��ة ب���ه���دف إن���ت���اج ال���غ���از وال���ن���ف���ط ع��ال��ي 
إل��ى الهدف  ال��ج��ودة م��ن الطبقات الجوراسية وص��وال 
االستراتيجي وهو إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز 

الحر يوميا.
أما ثالث العقود الضخمة التي تنوي »نفط الكويت« 
طرحها قريبا فهو 3 عقود لتنظيف التربة الملوثة من 
الغزو العراقي الغاشم وهو تكملة للمشروع السابق 
ال���ذي تمت ترسيته م��ؤخ��را على 5 تحالفات، مشيرة 
إلى أن الشركة رصدت 165 مليون دينار ما يعادل 550 

مليون دوالر.

البورصة تغلق تعامالتها على 
انخفاض املؤشر العام

ال��ي��وم االح���د على  ب��ورص��ة الكويت تعاماتها  أغلقت 
ن��ق��ط��ة ليبلغ  ال���ع���ام 9ر21  ال���س���وق  ان���خ���ف���اض م���ؤش���ر 
م��س��ت��وى 18ر6791 نقطة بنسبة ه��ب��وط بلغت 32ر0 

في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر265 مليون سهم تمت 
ع��ب��ر 8773 ص��ف��ق��ة ن��ق��دي��ة ب��ق��ي��م��ة 5ر38 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

كويتي )نحو 5ر115 مليون دوالر أمريكي(.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر24 نقطة ليبلغ 
مستوى 05ر5508 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 في 
المئة من خال كمية أسهم بلغت 4ر208 مليون سهم 
تمت عبر 5859 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار 

)نحو 5ر61 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر السوق األول 19ر21 نقطة ليبلغ 
مستوى 62ر7437 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 في 
المئة من خال كمية أسهم بلغت 03ر57 مليون سهم 
تمت عبر 2914 صفقة بقيمة 9ر17 مليون دينار )نحو 

7ر53 مليون دوالر(.
وف��ي غ��ض��ون ذل��ك انخفض م��ؤش��ر )رئيسي 50( نحو 
06ر20 نقطة ليبلغ م��س��ت��وى 57ر5808 نقطة بنسبة 
ه��ب��وط ب��ل��غ��ت 34ر0 ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن خ���ال ك��م��ي��ة أسهم 
بلغت 9ر172 مليون سهم تمت عبر 4331 صفقة نقدية 
بقيمة 2ر14 مليون دينار )نحو 6ر42 مليون دوالر(.

وك��ان��ت ش��رك��ات )ع���م���ار( و)ال��ن��خ��ي��ل( و)اول�����ى ت��ك��اف��ل( 
و)صلبوخ( األكثر ارتفاعا أما شركات )مزيا( و)اهلية 
ت( و)بنك وربة( و)زين( فكانت األكثر تداوال من حيث 
القيمة ف��ي حين ك��ان��ت ش��رك��ات )ال��س��وري��ة( و)ال��دي��رة( 

و)وثاق( و)قابضة م ك( األكثر انخفاضا.

اتهام بنك أمريكي بضم 
موظفني وعمالء من بنك 

منافس

تواجه الذراع الدولية لبنك جيفريز فاينانشال جروب 
ال��م��ت��ح��دة بسبب م��زاع��م  ف��ي المملكة  دع���وى قضائية 
ب���أن���ه���ا دب������رت خ���ط���وة ل���م���ح���اول���ة ض����م س���ت���ة م��وظ��ف��ي��ن 
م��ن بنك استثماري منافس، نقلوا معهم العديد من 
ال��م��رب��ح��ي��ن، حسبما ذك����رت وك��ال��ة بلومبرج  ال��ع��م��اء 

لألنباء
وات��ه��م��ت ال���وح���دة األوروب���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ش��رك��ة ستيفل 
فاينانشال البنك األمريكي بإقناع األش��خ��اص، الذين 
عملوا في مجاالت البنوك والمبيعات، بالمغادرة في 

أكتوبر .2019
وقالت إن الموظفين السابقين أخ��ذوا أيضا ثاثة من 
عمائها، مما تسبب لها في خسارة وأض���رار كبيرة، 

وفقا لوثائق تم إعدادها لجلسة محكمة في لندن.
وتلقت محاكم المملكة المتحدة عدة دعاوى قضائية 
ال��م��س��ت��وى تتعلق ب��ض��م موظفين م��ن ش��رك��ات  رف��ي��ع��ة 
أخرى. وأخفقت شركة كانتور فيتزجيرالد إل بي العام 
ال��م��اض��ي ف��ي م��ح��اول��ة إلل��غ��اء دع���وى ق��ض��ائ��ي��ة رفعها 
جيفريز فاينانشال ج��روب على أس��اس االختصاص 

القضائي

ال��م��ال الخليجية خ��ال شهر سبتمبر وأكتوبر  تستأنف الجهات المشرفة على أس���واق رأس 
الحملة التوعوية الخليجية المشتركة »ملم«، تحت شعار »استثمار واعد بخليج واحد«، والتي 
سعت منذ انطاقها في نوفمبر 2020، إلى تعزيز الجانب المعرفي بآليات االستثمار في أسواق 
األوراق المالية، والوقوف على أبرز المفاهيم واألساسيات المرتبطة بقطاع سوق رأس المال، 

بما يحفز ثقافة االدخار واالستثمار عند المواطن الخليجي.
ويركز برنامج التوعية االستثمارية الخليجي خال المرحلة الحالية، والتي تقودها الهيئة 
العامة لسوق المال في سلطنة عمان على محورين رئيسين، وهما تأكيد دور سوق رأس المال 
في االقتصاد الوطني، وكيفية قراءة القوائم المالية، على مدى شهرين متتاليين من سبتمبر 

حتى نهاية أكتوبر.
وتسعى برامج التوعية خال هذين الشهرين إلى تعريف المجتمع بأهمية سوق المال، كمصدر 
من مصادر التمويل الازم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة داعمة لاقتصاد، وتأكيد 

الخصائص التمويلية التي تقدمها أسواق رأس المال سواء للجهات المصدرة للورقة المالية 
أو المستثمر.وتركز الرسائل التوعوية على دور السوق في تشجيع الشباب وطاب المدراس 
على االدخار، وكيفية توظيف مدخراتهم في أوعية استثمارية مرخصة آمنة في األوراق المالية، 
ليكون لهم نصيب للمشاركة في الفرص االستثمارية القائمة في مختلف القطاعات االقتصادية.
 من اساسيات االستثمار، على 

ً
 أساسيا

ً
القراءة الواعية عنصرا ق��راءة القوائم المالية  وتعتبر 

اعتبار أنها الطريقة المنهجية السليمة لبناء القرار االستثماري تجاه أي شركة من الشركات 
المدرجة في السوق، ولذلك ستركز البرامج التوعوية خال شهر أكتوبر على كيفية التعامل 
مع البيانات المالية للتعرف على أداء الشركات.وتستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع مع 
التركيز على طلبة المدراس والكليات والمرأة، في مختلف أماكن عملها ومختلف مستوياتها 
العلمية، عن طريق بث رسائل توعوية في صفحات التواصل االجتماعي للهيئة العامة لسوق 

المال، على شكل تصاميم انفوغرافيك أو فيديو.

أش����ارت ب��ي��ان��ات ش��ه��ر أغ��س��ط��س إل���ى تحسن 
ق�����وي آخ�����ر ف����ي األح���������وال االق����ت����ص����ادي����ة ع��ل��ى 
م���س���ت���وى ال���ق���ط���اع ال����خ����اص اإلم������ارات������ي غ��ي��ر 
المنتج للنفط، حيث ارتفع النشاط التجاري 
ب��أس��رع م��ع��دل منذ شهر يوليو 2019 وسط 

زيادة حادة أخرى في األعمال الجديدة.
وحسب مؤشر مؤسسة آي.إت��ش.إس ماركت، 
الصادر اليوم األح��د، قامت الشركات بزيادة 
م��س��ت��وي��ات ال��ت��وظ��ي��ف ل��دي��ه��ا إل���ى أق��ص��ى حد 

منذ شهر يناير 2018.
وأضافت المؤسسة أن استمرار ع��دم اليقين 
ب��ش��أن ال���وب���اء ي��ع��ن��ي أن ال��ث��ق��ة ت��ج��اه اإلن��ت��اج 

المستقبلي ال تزال ضعيفة.
ي الوقت ذاته، كان هناك تحول طفيف في أداء 
ال��م��وردي��ن خ��ال شهر أغ��س��ط��س، على الرغم 
م��ن أن ت��ك��رار اإلش����ارات إل��ى وج���ود تأخيرات 

في الشحن.
وع������ل������ى ال�������رغ�������م م�������ن ب������ق������اء ت����ض����خ����م ت���ك���ل���ف���ة 
م��س��ت��ل��زم��ات اإلن���ت���اج ق���وًي���ا ح��س��ب ال��م��ع��اي��ي��ر 
األخ���ي���رة، خ��ف��ض��ت ال��ش��رك��ات أس��ع��ار اإلن��ت��اج 

ألول مرة منذ شهر مايو.

س���ج���ل ق��������راءة م����ؤش����ر م����دي����ري ال��م��ش��ت��ري��ات 
الخاص باإلمارات انخفاضا إلى 53.8 نقطة 
ا بذلك عن 54.0 

ً
في شهر أغسطس، منخفض

 قراءة 
ً
نقطة سجلها في شهر يوليو ومسجا

أع���ل���ى ب��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��س��ت��وى ال��م��ح��اي��د 50.0 
نقطة.

ا إلى ثاني أسرع تحسن 
ً

وأشارت القراءة أيض
في أحوال القطاع ألكثر من عامين.

واستمر النشاط التجاري في النمو بوتيرة 
ح����ادة ف��ي ش��ه��ر أغ��س��ط��س، ح��ي��ث ت��س��ارع في 
ال����واق����ع إل����ى أس�����رع م���ع���دل ت���وس���ع م��ن��ذ شهر 

يوليو 2019.
ورب���ط���ت ال���ش���رك���ات ال���ت���ي ش���ه���دت زي������ادة في 
م���س���ت���وي���ات اإلن����ت����اج ه�����ذه ال�����زي�����ادة ب��ت��ح��س��ن 
الطلب مع تعافي االقتصاد من قيود »كوفيد- 

.»19
وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر السادس 
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع معدل 
ال��ن��م��و ب��ش��ك��ل ط��ف��ي��ف ع���ن أع��ل��ى م��س��ت��وى في 

شهر يوليو الماضي.
استمرت المبيعات المحلية في االرتفاع، في 

ال���ص���ادرات للشهر  ح��ي��ن انخفضت مبيعات 
الرابع على التوالي.

وأش��������ارت ال���ش���رك���ات إل�����ى ان���خ���ف���اض ال��ط��ل��ب 
ارت��ف��اع ح��االت »كوفيد- 19«  األجنبي بسبب 
في بعض المناطق وصعوبات نقل البضائع 

بسبب مشكات الشحن.
أدى ارتفاع الطلب وضغوط ساسل التوريد 
إل�����ى زي�������ادة ت����راك����م األع����م����ال ال���م���ت���راك���م���ة ف��ي 
منتصف الربع الثالث. ومع تزايد متطلبات 
اإلنتاج، زادت الشركات غير المنتجة للنفط 
ب��أس��رع م��ع��دل لها منذ  مستويات التوظيف 

بداية عام 2018.
في الوقت ذاته، ورغم وجود إشارات إضافية 
إل�����ى ت���أخ���ي���رات ال���ش���ح���ن، أش�������ارت ال��ب��ي��ان��ات 
األخ��ي��رة إل��ى أن ظ��روف ال��ع��رض ق��د ب��دأت في 
ان��خ��ف��ض ط����ول م��واع��ي��د التسليم  ال��ت��ح��س��ن. 
ال��ش��ه��ر األول من  ب��ش��ك��ل ع����ام ألول م����رة م��ن��ذ 

ا.
ً
العام، إال أن معدل التحسن كان طفيف

وارت���ف���ع���ت م���ش���ت���ري���ات م��س��ت��ل��زم��ات اإلن���ت���اج 
للشهر الثاني على التوالي لتساعد في زيادة 

المبيعات وزيادة مستويات المخزون.

ال��دراس��ة بارتفاع أسعار  وأف��اد أعضاء لجنة 
ال���وق���ود وال���م���واد ال��خ��ام ف��ي ش��ه��ر أغ��س��ط��س، 
األم�����ر ال��م��رت��ب��ط ب���اس���ت���م���رار زي������ادة ت��ك��ال��ي��ف 

مستلزمات اإلنتاج.
وتراجعت وت��ي��رة التضخم منذ شهر يوليو 
ل��ك��ن��ه��ا ك���ان���ت واح�������دة م����ن أس������رع ال���م���ع���دالت 
ف���ي آخ����ر ث����اث س����ن����وات، ف���ي ح��ي��ن ق����ام ع��دد 
م���ن ال��ش��رك��ات ب��ت��م��ري��ر ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��م��ت��زاي��دة 

للعماء.
ك��م��ا ان��خ��ف��ض م��ت��وس��ط أس��ع��ار اإلن���ت���اج ألول 
مرة منذ شهر مايو وسط جهود من الشركات 

األخرى لتقديم خصومات.
وت����راج����ع����ت ث���ق���ة ال����ش����رك����ات ت����ج����اه اإلن����ت����اج 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي م���رة أخ����رى ف���ي ش��ه��ر أغسطس 
ل��ت��ص��ل إل����ى أدن�����ى م��س��ت��وى ل��ه��ا ف���ي خمسة 

أشهر.
وم����ع ذل����ك، ظ��ل��ت ال��ت��وق��ع��ات إي��ج��اب��ي��ة، حيث 
ت���ط���ل���ع���ت ال�����ش�����رك�����ات إل��������ى ال�����ح�����ص�����ول ع��ل��ى 
إك����س����ب����و 2020  م�����ع�����رض  م������ن  اس�����ت�����ث�����م�����ارات 
واالستفادة من االنتعاش العام في الظروف 

االقتصادية.

قال وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية السعودية 
أح���م���د ب����ن س��ل��ي��م��ان ال����راج����ح����ي، إن ب����رام����ج ال���ت���وط���ي���ن ف��ي 
ف��رص��ة وظيفية خ���ال ع��ام   أل���ف  ال��س��ع��ودي��ة تستهدف 213 

2021 لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.
ال��م��وارد البشرية، ج��اء ذل��ك خ��ال لقاء  وحسب بيان وزارة 
الراجحي برجال األعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة 
الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع 

الخاص.
وأض�����اف ال���راج���ح���ي ف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي أل��ق��اه��ا خ����ال ال��ل��ق��اء: 
»لدينا شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية في جميع 
ال��ع��م��ل وه���ذا م��ا يمنحها صفة  ب��س��وق  ق��رارات��ن��ا المرتبطة 

الجودة والشمولية«.
وت��اب��ع ال��وزي��ر: »ن���درك أهمية تسريع األع��م��ال ورف���ع ج��ودة 
الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، 
 عبر المنصات اإللكترونية تنفيذ أكثر من 

ً
حيث يتم حاليا

 كحد 
ً
21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقا

أقصى من خال مكاتب العمل«.
وأكد الوزير أنه يتم العمل في ضوء رؤية المملكة 2030 على 
استشراف مستقبل سوق العمل واالستعداد للمتغيرات في 

أنماط العمل الجديدة، حيث نعمل على إطاق شركة عمل 
المستقبل ومن خالها أطلقت منصة العمل الحر وأصدرنا 

أكثر من 800 ألف وثيقة عمل حر.
وأش�����ار ال���وزي���ر إل����ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى إي���ج���اد ف����رص ال��ع��م��ل عن 
بعد، ليستفيد م��ن منصة العمل ع��ن بعد أكثر م��ن 52 ألف 

مواطن ومواطنة. وأف��اد الوزير: »قلصنا من خال برنامج 
إل��ى 32 نشاطا وربطنا  )نطاقات( ع��دد األنشطة المصنفة 
نسب التوطين بمعادلة تعتمد على عدد العاملين لتسهيل 
تعامل القطاع الخاص مع البرنامج وزيادة مشاركة الكوادر 

البشرية الوطنية بسوق العمل«.

استئناف الحملة التوعوية لهيئات األسواق الخليجية

النشاط التجاري للشركات اإلماراتية يرتفع بأسرع معدل في عامين

السعودية: برامج التوطين تستهدف 213 ألف وظيفة خالل 2021

رفعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني توقعاتها ألسعار الغاز الطبيعي للعامين 
ال��ح��ال��ي وال��م��ق��ب��ل، ن��ظ��را ل��ارت��ف��اع��ات ال��ق��وي��ة ال��ت��ي حققها ال��غ��از م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام، 

وانتعاش الطلب وسط التحديات التي تواجه اإلمدادات.
ال��زي��ادة المحلوظة لصالح  وقالت في تقرير اطلعت عليه »العربية.نت« إن أغلب 
األسعار األوروب��ي��ة، فاألسعار الفورية حققت قفزات مدفوعة بالظروف المناخية 
القاسية هذا العام، وانخفاض المخزونات، والطلب القوي من آسيا وتعافي الطلب 

من أوروبا وعدم كفاية اإلمدادات اإلضافية.
وارتبطت األسعار الفورية األوروبية ارتباطا وثيقا بتلك الموجودة في شرق آسيا 
حيث انخفضت إمدادت الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ عام 2020، وتتنافس 

المنطقتان على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة.
وتتراجع معدالت التخزين في المخازن األوروبية بشكل كبير عن مستويات نهاية 
أغسطس 2019 و2020، على الرغم من أحجام صادرات غازبورم الروسية القياسية 
في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 والتي تمثل زي��ادة بنسبة 19% عن جميع 

الصادرات إلى دول خارج االتحاد السوفيتي السابق.
وت��ت��وق��ع فيتش أن تمتد بعض ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات إل��ى ع��ام 2022، وب��ال��ت��ال��ي ت��م رفع 
أق��ل بكثير عن مستويات ع��ام 2021،  التوقعات ألسعار الغاز للعام المقبل، لكنها 
إذ تتوقع فيتش عودة األحوال الجوية إلى طبيعتها مع زيادة غازبورم صادراتها 

بشكل طفيف.

ووفقا لألوضاع الحالية، رفعت فيتش توقعاتها ألسعار غاز مرفق هنري أو هنري 
هب » Henry Hub« إل��ى 3.4 دوالر لكل مليون ق��دم مكعبة، مقارنة ب� 2.9 دوالر في 
توقعاتها السابقة بنسبة ارتفاع 17%، كما تتوقع وص��ول السعر إلى 2.75 دوالر 
العام المقبل، من 2.45 دوالر في توقعاتها السابقة بنسبة ارتفاع 12.2%، وذلك وفقا 

للمعطيات الحالية.
وتتوقع أن ترتفع أسعار الغاز األوروبية TTF/NBP، إلى 10 دوالرات لكل مليون قدم 
مكعبة العام الجاري، مقارنة ب� 6 دوالرات في التوقعات السابقة بنسبة ارتفاع %66. 
وتتوقع أن تصل األسعار إلى 6 دوالرات العام المقبل من 5 دوالرات في توقعاتها 

السابقة بنسبة ارتفاع %20.
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خضيرة يقترب من االنضمام للجهاز 
الفني لـ«المانشافت«

طالب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب األلماني لكرة القدم العب الوسط 
سامي خضيرة باالنضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده هانزي فليك، 
وذل��ك بعدما أصبح زميله السابق بينيديكت هويديس م��س��ؤواًل عن 

التنسيق بين االتحاد األلماني لكرة القدم والمنتخب.
وك����ان خ��ض��ي��رة ض��م��ن ع��ن��اص��ر ال��ف��ري��ق ال����ذي ف���از ب��ك��أس ال��ع��ال��م 2014 
بالبرازيل عقب التغلب على منتخب األرجنتين 1-0 بفضل هدف ماريو 

غوتزه باألشواط اإلضافية.
وق�����ال ب���ي���ره���وف: »أح������اول ال���ت���واص���ل م���ع خ��ض��ي��رة وب��ي��ي��ر م��ي��رت��س��اك��ر 

لانضمام إلى الجهاز الفني تحت قيادة هانزي فليك«.
ف��ي المنتخب  ال��ف��ك��رة ه��ي جلب العبين سابقين  وزاد:« لطالما ك��ان��ت 
الوطني أو العبي ال��دوري األلماني. نحاول القيام بذلك في العديد من 
المجاالت. لقد فعلنا ذلك أكثر في مجال التدريب ألن هناك المزيد من 

ا في مجال اإلدارة«.
ً

االهتمام. ولكن هذا ينطبق أيض

ماندزوكيتش يعلن اعتزاله اللعب 
نهائيًا

ال��دول��ي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مسجل الهدف  أعلن المهاجم 
الحاسم في مرمى إنكلترا في نصف نهاي مونديال 2018 في روسيا، 
اع��ت��زال��ه ال��ل��ع��ب ن��ه��ائ��ي��ا ب��ع��د ث���اث س��ن��وات م��ن خ���وض آخ���ر م��ب��اري��ات��ه 

الدولية مع منتخب باده.
ون��ش��ر نجم ك��رة ال��ق��دم ال��ك��روات��ي��ة ال���ذي ت��أل��ق ف��ي مسيرته ال��ك��روي��ة مع 
ب��اي��رن ميونيخ االل��م��ان��ي وي��وف��ن��ت��وس اإلي��ط��ال��ي بشكل خ���اص، ق���راره 
الجمعة عبر حسابه على إنستغرام مرفقا بصورة ألول حذاء كرة قدم 

له ومتوجها بالكام، في رسالة مؤثرة، إلى »عزيزي ماريو الصغير«.
وق���ال م��ان��دزوك��ي��ت��ش )35 ع��ام��ا( »س��ت��ح��رز األه����داف ف��ي أك��ب��ر المحافل 
وستفوز باأللقاب مرتدًيا قمصان أكبر األن��دي��ة. تحت القميص الذي 
ال��ك��روات��ي،  ال��م��ن��ت��خ��ب  ل��ح��ظ��ات  ��ا م��ن أه���م 

ً
ستفتخر ب���ه، ستكتب ب��ع��ض

الرياضة الكرواتية«.
وأضاف في رسالته الموقعة من قبل »ماريو العظيم«: »إذا لعبت يوًما 
ما ضد إنكلترا في نصف نهائي كأس العالم، فيتعين عليك أن تبقى 
مركزا على الدقيقة 109« في إشارة إلى هدف الفوز الذي سجله »سوبر 
ماريو« في مرمى إنكلترا )2-1 بعد التمديد( في نصف نهائي مونديال 
2018 وق��اد به منتخب ب��اده إلى المباراة النهائية األول��ى في تاريخه 
قبل أن يخسر أمام فرنسا ويكتفي بالميدالية الفضية، في أفضل أداء 

لكرواتيا في بطولة كبرى.
وأشادت صحيفة »يوتارني ليست« الكرواتية السبت برحيل »أيقونة«، 
في حين وصف موقع »إندكس اإلخباري« ثاني أكثر هدافي المنتخب 
 ف��ي 89 م���ب���اراة( ب��أن��ه »ال��رج��ل ال��م��ب��اري��ات 

ً
ال��ك��روات��ي فعالية )33 ه��دف��ا

الكبرى«.
م���ن ج��ان��ب��ه، ش��ك��ر م����درب ك��روات��ي��ا زالت���ك���و دال��ي��ت��ش ف���ي ب��ي��ان »م��ق��ات��ا 
ك��ان يمكن للمنتخب االعتماد عليه دائما، والعبا للمباريات الكبيرة 

وأصعب التحديات«.
ا 

ً
��ا(، وسجل 211 هدف

ً
ب��رود )ش��رق ول��د ماندزوكيتش في سافونسكي 

في مسيرته االحترافية، وك��ان با ناد منذ رحيله عن ميان اإليطالي 
في مايو.

ت���ع���اق���د م���ع���ه م����ي����ان ل���ت���ع���وي���ض غ����ي����اب ال����ع����م����اق ال����س����وي����دي زالت������ان 
ق��درات��ه مع  إبراهيموفيتش المصاب،لكنه حظي بفرص قليلة إلثبات 

الروسونيري بسبب مشاكل عضلية.
ب��دأ مسيرته الكروية ع��ام 2004 ف��ي مارسونيا )سافونسكي  بعد أن 
ب��رود(، وقع ماندزوكيتش أول عقد كبير له مع دينامو زغ��رب في عام 

.2007
وانتقل ماندزوكيتش إلى فولفسبورغ )2010-2012( ومنه إلى بايرن 

ميونيخ )2012-2014( وأتلتيكو مدريد اإلسباني )2015-2014(.
ال����دوري اإليطالي  ف��ي  أل��ق��اب  ب��أرب��ع��ة  ف��از م��ع يوفنتوس )2019-2015( 
ب��دوري أبطال أوروب��ا  وثاثة في مسابقة الكأس، لكنه فشل في الفوز 
أم��ام ري��ال م��دري��د اإلسباني،  للمرة الثانية عندما خسر نهائي 2017 
علما بأن لقبه األول واألخير في المسابقة القارية العريقة كان مع بايرن 
ميونيخ عام 2013 على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند.كما لعب 

ماندزوكيتش مع الدحيل القطري.

أك���د م��دي��ر المنتخب األول ل��ك��رة ال��ق��دم ف��ه��د ع���وض أن 
العبي األزرق استفادوا من مباراة البوسنة التي انتها 
ب��ف��وز األخ��ي��ر 0-1، م��ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي ب��غ��ض النظر 
 أن ال��ب��وس��ن��ة م��ن��ت��خ��ب ق��وي 

ً
ع���ن ال��ن��ت��ي��ج��ة خ���ص���وص���ا

وي��ض��م الع��ب��ي��ن م��م��ي��زي��ن، م��ش��ي��را إل���ى أن األزرق يضم 
بين صفوفه مايقارب 20 العبا من المنتخب األولمبي 
ت��ن��ظ��ره��م م���ب���اري���ات م��ه��م��ة ف���ي ت��ص��ف��ي��ات ك����أس آس��ي��ا 

المؤهلة إلى النهائيات في الصين 2023.
وشكر عوض رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
على دعمه لألزرق ومساندته لاعبين والشكر موصول 
لاعبين على انضباطهم والتزامهم ط��وال التدريبات 
وال��م��ب��اراة وك��ذل��ك األج��ه��زة الفنية واإلداري�����ة والطبية 
بعد مجهودهم الكبير بتجهيز الاعبين خال الفترة 

القصيرة خصوصا أن جميع األندية بفترة إعداد.
وخ��س��ر األزرق ال��م��ب��اراة  ال��دول��ي��ة ال��ودي��ة ال��ت��ي جمعت 
ب��ول��ي بمدينة  أم���س ع��ل��ى س��ت��اد بيلينو  المنتخبين  
زينيشتا، بهدف نظيف سجله اسماعيل بريفياك  في 

الدقيقة 66.

ودخ���ل اإلس��ب��ان��ي ك��ارل��وس غ��ون��زال��ي��س م���درب األزرق 
ال���ل���ق���اء ب��ت��ش��ك��ي��ل��ة ض��م��ت ال����ح����ارس خ���ال���د ال���رش���ي���دي، 
م��ع 5 م��داف��ع��ي��ن ه��م ح��م��د ال��ق��اف وف��ه��د ح��م��ود وحمد 
ال��ح��رب��ي وخ��ال��د ص��ب��اح وراش���د ال���دوس���ري، م��ع ثنائي 
ال��وس��ط المتأخر حسين أشكناني ون��اص��ر الف���ي  مع 
بندر السامة على الجهة اليمنى وعيد الرشيدي على 
 في المقدمة. وفي 

ً
الجهة اليسرى، وبدر المطوع وحيدا

ال��ش��وط الثاني، أج��رى ال��م��درب 5 تبديات ف��أخ��رج كل 
م���ن: حسين أش��ك��ن��ان��ي ون��اص��ر الف���ي  وب��ن��در السامة 
وعيد الرشيدي وبدر المطوع، وأشرك عبدالله الجزاف 
وف�����واز ع��اي��ض وي���وس���ف ال��رش��ي��دي وم���ب���ارك الفنيني 

وشبيب الخالدي.
ف�����ي ال����م����ق����اب����ل، خ������اض ال���م���ن���ت���خ���ب ال���ب���وس���ن���ي ال���ل���ق���اء 
بالتشكيلة االح��ت��ي��اط��ي��ة ح��ي��ث أراح م��درب��ه البلغاري 
ال��ذي��ن خاضوا  ايفايلو بيتيف الاعبين األساسيين 
م���ب���اراة ف��رن��س��ا األرب���ع���اء ال��م��اض��ي وت��ن��ت��ظ��ره��م م��ب��اراة 
أخ����رى أم����ام ك��ازاخ��س��ت��ان ال��ث��اث��اء ض��م��ن ال��ت��ص��ف��ي��ات 

األوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

ط��ل��ب ال��ن��ج��م ال��م��ص��ري محمد ص���اح م��ن ن��ادي��ه ليفربول 
اإلن��ك��ل��ي��زي ال��ح��ص��ول على رات���ب أس��ب��وع��ي ق���دره 500 ألف 

جنيه إسترليني لتجديد تعاقده مع النادي األحمر.
وتبقى أقل من عامين على نهاية عقد صاح مع ليفربول 
أل������ف ج��ن��ي��ه  ي���ت���ق���اض���ى 200  أن������ه  ي����ت����ردد  اإلن����ك����ل����ي����زي، إذ 
 في 

ً
، وه��و م��ن أع��ل��ى الاعبين رات��ب��ا

ً
إسترليني أس��ب��وع��ي��ا

النادي الشمالي.
ف��إن ص��اح طلب  وبحسب صحيفة »م��ي��رور« اإلنكليزية 
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى رات������ب أس���ب���وع���ي ق������دره 500 أل�����ف ج��ن��ي��ه 
، دون تأكيد ما إذا كان النجم الهداف 

ً
إسترليني أسبوعيا

سيحصل على ما يريد من عدمه.
ل��ي��ف��رب��ول س��ي��ح��اول ح��م��اي��ة العبه  ف���إن   للصحيفة 

ً
ووف���ق���ا

المصري من إغ���راءات األن��دي��ة الكبرى في أوروب���ا، ومنها 
ريال مدريد اإلسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 من روما اإليطالي صيف 
ً
وانتقل صاح إلى ليفربول قادما

2017 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وأحرز معه بطولة 
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز موسم 2019-2020، باإلضافة 

إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2018.

تابع منتخب فرنسا عروضه المتواضعة بعدما تعادل 
 في التصفيات األوروبية المؤهلة 

ً
الثانية تواليا للجولة 

إل��ى م��ون��دي��ال 2022 ف��ي ق��ط��ر، أم���ام مضيفه أوك��ران��ي��ا 1-1 
ف��ي ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة م��ن م��ن��اف��س��ات المجموعة ال��راب��ع��ة 
السبت.وحافظت فرنسا على صدارة المجموعة برصيد 9 
نقاط من فوزين و3 تعادالت، بفارق 4 نقاط عن وصيفتها 
الفائزة على ضيفتها كازاخستان 1-صفر، سجله  فنلندا 
م��ه��اج��م ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن األل��م��ان��ي ج��وي��ل ب��وي��ان��ب��ال��و في 

الدقيقة 60.
ف��وزه��ا األّول  أق���ل،  ال��ت��ي لعبت م��ب��ارات��ي��ن  وح��ق��ق��ت فنلندا 
في التصفيات بعد تعادلين، فيما تحتل أوكرانيا المركز 
ال��ث��ال��ث م��ع 5 ن��ق��اط ول��ك��ن م��ن 5 م��ب��اري��ات.وت��ل��ع��ب فنلندا 

بضيافة فرنسا في ليون الثاثاء المقبل.
وكان منتخب »الديوك« سقط في فخ التعادل على أرضه 
أم����ام ال��ب��وس��ن��ة وال���ه���رس���ك ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ذات���ه���ا ف���ي ال��ج��ول��ة 
ال���س���اب���ق���ة، ف���ي أّول م����ب����اراة ي��خ��وض��ه��ا ب��ع��د خ���روج���ه من 
النسخة االخيرة من كأس أوروبا من ثمن النهائي بركات 
الترجيح أمام سويسرا 4-5 بعد انتهاء الوقتين االصلي 

واإلضافي بالتعادل 3-3.
ول��م ت��ذق فرنسا طعم الفوز في أي م��ب��اراة من مبارياتها 
ال��خ��م��س االخ���ي���رة ف��ي مختلف ال��م��س��اب��ق��ات، وذل����ك للمرة 
االولى منذ 2013 عندما فشلت في تحقيق أي انتصار في 

 بين مارس وسبتمبر.
ً
سلسلة من 5 مباريات أيضا

ف��ي كييف  ف��ك عقدتهم  ف��ي  ال��ع��ال��م 2018  أب��ط��ال  كما فشل 
حيث لم يفوزوا في أي مباراة من مبارياتهم الخمس مع 3 
تعادالت وخسارة أمام صاحب االرض، إضافة إلى خسارة 

امام السويد في دور المجموعات لكأس أوروبا 2012.
 من 

ً
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ح��اف��ظ��ت أوك��ران��ي��ا ع��ل��ى سجلها خ��ال��ي��ا

ال���خ���س���ارة ف���ي ه����ذه ال��ت��ص��ف��ي��ات، ل��ك��ن��ه��ا س��ق��ط��ت ف���ي فخ 
التعادل في مبارياتها الخمس التي خاضتها حتى اآلن.

دفع مدرب فرنسا ديدييه ديشان باعب موناكو أوريليان 
 للمرة االولى في مسيرته، وذلك بعد 3 

ً
تشواميني أساسيا

 أمام البوسنة والهرسك. كما 
ً
ايام من مشاركته احتياطيا

ال��م��داف��ع ك��ورت زوم��ا والمهاجم أنتوني مارسيال  أش��رك 
على حساب رافايل فاران وكريم بنزيمة.

ول��ع��ب م��ه��اج��م ري����ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي اح��ت��ي��اط��ي��ا للمرة 
ن��ف��س��ه��ا  أم������ام أوك����ران����ي����ا  ن���وف���م���ب���ر 201  االول��������ى م���ن���ذ 15 
والخسارة صفر-2، قبل أن يدخل في الدقيقة 64 بداًل من 
نظيره في مانشستر يونايتد اإلنكليزي.وخاض انطوان 
غريزمان العائد إلى صفوف فريقه السابق بطل إسبانيا 
 من برشلونة، مباراته الدولية الرقم 

ً
أتلتيكو مدريد معارا

 
ً
أك��ث��ر الاعبين خوضا ت��اس��ع الع��ب ف��ي ترتيب  97 وب���ات 

 مع لوران بان 
ً
للمباريات مع منتخب »الديوك« متساويا

ل��ي��زارازو. فيما غ��اب توما ليمار بسبب آالم  وبيكسينتي 
في معدته وكيليان مبابي ونغولو كانتي لاصابة.

 م��ع ألكسندر 
ً
 ج��دي��دا

ً
وافتتح المنتخب األوك��ران��ي ف��ص��ا

بيتراكوف )64 عاما(، المدرب المغمور لكن الطموح الذي 
 األسطورة 

ً
يريد تجديد شباب تشكيلة كان يقودها سابقا

أندري شيفتشنكو الذي شاهد المباراة من المدرجات.
اس��ت��ح��وذت ف��رن��س��ا ع��ل��ى ال��ك��رة بنسبة 65 ف��ي ال��م��ئ��ة بعد 
م����رور 21 دق��ي��ق��ة م���ن ص���اف���رة ال���ب���داي���ة، إاّل أن��ه��ا ل���م ت��س��دد 
س��وى مرتين على مرمى مضيفتها، ول��م تشّكل خطورة 
تذكر سوى في الدقيقة 27 بتسديدة »على الطاير« بالقدم 
ال��ق��ائ��م.وك��ادت أوك��ران��ي��ا  ل��غ��ري��زم��ان م��رت بجانب  اليمنى 
تفتتح التسجيل بفضل أندري يارمولنكو، إال أن الحارس 
 
ً
هوغو لوريس كان بالمرصاد )35(، ليتألق األخير مجددا
أم���ام رأس��ي��ة م��ن الع���ب وس���ط وس���ت ه���ام االن��ك��ل��ي��زي)38(.

 م��ع ال��ح��ارس 
ً
وبينما خ��س��ر م��ارس��ي��ال م��واج��ه��ت��ه م��ن��ف��ردا

أن����دري ب��ي��ات��وف )44(، ع���ادت ال��ك��رة إل���ى الع��ب��ي أوك��ران��ي��ا 
إل����ى روم������ان ي��اري��م��ت��ش��وك ال�����ذي ت��خ��ل��ص م���ن ب��ري��س��ن��ي��ل 
كيمبيمبي ومرر عرضية تصدى لها زوما، تابعها ميكوال 
 ت��س��دي��دة ال ت��ص��د ف���ي ال���زاوي���ة 

ً
ش��اب��اري��ن��ك��و م���ن 20 م���ت���را

ال��ي��م��ن��ى.وه��و ال��ه��دف ال���� 100 ال����ذي ي��ه��ز ش��ب��اك منتخبي 
»الديوك« في مختلف المسابقات مذ تسلم المدرب ديشان 

مهامه.
، أدرك����ت ف��رن��س��ا ال��ت��ع��ادل ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي بعد 

ً
س��ري��ع��ا

ال��ي��م��ن��ى لكينغسلي ك��وم��ان تابعها  ال��ج��ه��ة  ع��رض��ي��ة م��ن 
أدري��ان رابيو برأسه وصلت إلى مارسيال سددها بقدمه 

اليمنى لم يتمكن بياتوف من صدها )50(.
وه����و ال���ه���دف ال��ث��ان��ي ل��م��ه��اج��م »ال��ش��ي��اط��ي��ن ال��ح��م��ر« مع 
منتخب ب���اده ف��ي 29 م��ب��اراة دول��ي��ة، وال������700 ف��ي ت��اري��خ 
منتخب ب��اده في مسابقة رسمية.وكاد بديل كومان في 
الدقيقة 64 موسى ديباي يهدي النقاط الثاث لفرنسا، 
ب��ع��دم��ا ت��خ��ل��ص م���ن م��داف��ع��ي��ن وس�����دد ك����رة م���ن 8 أم��ت��ار 

اصطدمت بالقائم األيسر )77(.

عوض: األزرق استفاد من تجربة البوسنة

صالح يطلب نصف مليون جنيه أسبوعيًا للبقاء مع ليفربول

 لفرنسا في تصفيات أوروبا
ٍ

تعثر ثان

أعاد المنتخب الهولندي الروح إلى جماهيره بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه مونتينيغرو امس السبت، وزاد 
 مع مواصلة تركيا احتال الصدارة بانتصارها 3- 0 في جبل ط��ارق، فيما 

ً
حسابات المجموعة السابعة تعقيدا

الحقتهما النروج بتخطيها التفيا بهدفين نظيفين.وفي المباراة األولى تناوب كل من نجم برشلونة اإلسباني 
ممفيس ديباي )38 من ركلة جزاء و62( والعب باريس سان جرمان جورجينيو فينالدوم )70(، وجناح أيندهوفن 
الشاب كودي غاكبو )76(، على تسجيل رباعية الطواحين.وبالتالي، نجح المدرب لويس فان غال العائد مرة ثالثة 
مع المنتخب البرتقال، في تعويض تعادله المخيب مع النروج )1-1( في الجولة السابقة، وإع��ادة الثقة بفريق 
خرج من الباب الضيق في بطولة كأس أوروبا األخيرة أمام تشيكيا في ثمن النهائي، بعد نكستين متتاليتين، إذ 
عجز عن التأهل إلى مونديال 2018 وقبله كأس أوروب��ا 2016.وكانت هذه المواجهة الرسمية األولى بين هولندا 
ومونتينيغرو الساعية إلى مشاركة أولى في بطولة كبرى.وبهذه النتيجة، بقيت هولندا في المركز الثاني مع عشر 
نقاط، فيما تحتل مونتينيغرو المركز الرابع مع سبع نقاط.أما صدارة المجموعة، فبقيت من نصيب تركيا التي 
تمكنت من حسم مواجهتها مع جبل طارق بثاثية نظيفة سجلها خليل دروي��ش أوغلو )54( والعب وسط إنتر 

اإليطالي هاكان تشالهان أوغلو )65( ووسط بشيكتاش كنان كارامان )83(.
ورفعت تركيا رصيدها إلى 11 نقطة من خمس مباريات، فيما يقبع منتخب جبل ط��ارق في قعر المجموعة مع 

صفر نقاط.
، بفوزها على التفيا بهدفين 

ً
 نقطتها العاشرة من خمس مباريات أيضا

ً
وفي مباراة أخرى، حصدت النروج أيضا

نظيفين، سجلهما إرلينغ هاالند )20 من ركلة جزاء(، ومحّمد اليونسي )66(.
وبالتالي بات المنتخب النروجي في المركز الثالث في المجموعة بفارق األهداف عن هولندا، فيما بقيت التفيا 

خامسة مع أربع نقاط.
وفي المجموعة السادسة، واصلت الدنمارك مسارها المعّبد با عقبات حتى اآلن، مع وصولها إلى النقطة 15 من 

خمس مباريات، بتخطيها جزر الفارو بصعوبة بهدف وحيد.
وسّجل يوناس ويند هدف المباراة الوحيد )84(، بعد أقل من دقيقة على طرد مدافع الفارو رينيه يونسن لنيله 

البطاقة الصفراء الثانية.
ب��ف��وزه��ا على  ب��ف��ارق األه����داف،  ن��ق��اط  أم���ام البرتغال م��ع عشر  وف��ي المجموعة األول����ى، ت��ص��درت صربيا الترتيب 

لوكسمبورغ 4-1، فيما تعادلت إيرلندا وأذربيجان بهدف لكل منهما.

هولندا تعّدل مسارها على حساب مونتينيغرو.. والصدارة تركّية


