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«ضمان» تتعاقد مع «ريبيرا سالود» اإلسبانية إلدارة وتشغيل منظومتها الصحية
فــي خطــوة اســتراتيجية 
ضمــن اســتعداداتها لتشــغيل 
منظومتها الصحية، أعلنت شركة 
مستشــفيات الضمــان الصحي 
(ضمان) عن توقيع عقد إلدارة 
وتشــغيل خدماتهــا الطبية مع 
الشركة اإلسبانية ريبيرا سالود 
(Ribera Salud)، اخلبيــرة فــي 
تقدمي الرعاية الصحية منذ أكثر 
من ٣٠ عاما في إسبانيا وعدد من 

الدول األخرى.
وبهذه املناســبة، قال رئيس 
إدارة شــركة ضمــان  مجلــس 
مطلــق الصانع: «نحن ســعداء 
بهــذه اخلطوة املهمة التي تأتي 
ضمن االستعدادات التي نقوم بها 
لتشغيل منظومة ضمان وتنفيذا 
لشــروط مســتند املزايدة، من 
خالل التعاون مع مشغل عاملي 
ذي خبــرة طويلة فــي تطبيق 
وإدارة املنظومة الصحية بأعلى 
معايير جودة التشغيل العاملية، 
والذي ســيعمل جنبا إلى جنب 
مع الطاقــم الطبي واإلداري في 

شركة ضمان».
وأضاف: «ال شك أن النموذج 
الذي ستتبعه ضمان في تقدمي 
خدماتها الصحية يعتبر منوذجا 
فريدا سيطبق للمرة األولى في 
الشرق األوسط، املبني على أنظمة 
الوقايــة والعالج معــا، والذي 
سيخفف بدوره من الضغط على 
منظومة وزارة الصحة من خالل 
تقدمي خدمات الرعاية الصحية 
للمستفيدين من املقيمني العاملني 
فــي القطاع اخلــاص (مادة ١٨) 
وعائالتهــم، ونحــن في ضمان 

نعمل علــى بناء مجتمع صحي 
وعلى حتقيق الريادة في جودة 

الرعاية الصحية».
وشدد على أن شركة ضمان 
تعتبر أكبر مشروع من مشاريع 
خطــة التنمية فــي الكويت من 
حيث رأس املال الذي يصل إلى 
٢٣٠ مليون دينار، وأول مبادرة 
لدعم القطاع الطبي في الكويت، 
والذي يعتبر من أكبر القطاعات 
التي تستنزف ميزانية الدولة، 
حيث ستعمل على رفع مؤشرات 
الرعاية الصحية، وحتقيق نقلة 
نوعية للقطاع الصحي، وتقليل 
األعبــاء املاليــة واإلدارية على 
اجلهــات احلكوميــة، باإلضافة 
إلى دعم التنوع االقتصادي عبر 

الرعاية الصحية.
من جانبه، قال رئيس شركة 
ريبيرا سالود اإلسبانية البيرتو 
دي روســا: «سعداء بالعمل في 
الكويت مع شــركة ضمان التي 

تعتبر أول شركة تطبق منوذج 
احملافظة على الصحة HMO في 
الشــرق األوســط، وقد ملســنا 
من شــركة ضمان حرصها على 
حتقيق استراتيجيتها في تقدمي 

خدماتها الطبية لشريحة واسعة 
من السكان».

وأضــاف «لدينــا اخلبــرة 
املطلوبــة إلدارة منظومــة بهذا 
احلجم بالتعاون مع اإلخوة في 

ضمان الذيــن ميتلكون اخلبرة 
احمللية، والتي ال شك ستنعكس 
علــى مســتوى اخلدمــات التي 
ستقدم في مراكز الرعاية األولية 

واملستشفيات».

يذكر أنه من خالل هذا التعاقد 
ســتقوم شــركة ريبيرا سالود 
بإدارة وتشغيل منظومة شركة 
ضمان ومرافقها الطبية بالتعاون 
مع الفريق احمللي، لتقدمي منوذج 
ضمان الذي يســتند الى تقدمي 
خدمات صحية عالية اجلودة مع 
تقليل تكاليف النفقات الطبية.

وتقدم شركة ريبيرا سالود 
خدماتها الطبية ألكثر من مليون 
شخص في إسبانيا من خالل ٧٦
مركز رعايــة صحية أولية و١٢

مستشفى، كما تقدم خدماتها من 
خالل عدد من الشركات التابعة 
في إســبانيا وخارجها كاململكة 
العربيــة الســعودية، كمــا تتم 
دراستها كنموذج ناجح في أعرق 
اجلامعــات العامليــة كجامعتي 

هارفارد وبيركلي.
حضــر حفــل التوقيــع عدد 
من أعضاء مجلس إدارة شركة 
ضمــان، والرئيــس التنفيــذي 

ثامر عرب، وعدد من مســؤولي 
الشــركة، ومــن شــركة ريبيرا 
ســالود ســانتياغو ديلجــادو 
الرئيس التنفيذي لإلستراتيجية 
والتطوير، وكارلوس موراتا بونز 

مدير تطوير األعمال.
بالذكــر، أن شــركة  جديــر 
مستشــفيات الضمــان الصحي 
(ضمــان) أجنزت مستشــفيني 
في محافظتي األحمدي واجلهراء 
بسعة ٦٦٠ سريرا، باإلضافة إلى 
أربعــة مراكز صحيــة للرعاية 
األوليــة موزعــة علــى مختلف 
احملافظات والتــي تعمل حاليا 
كمراكــز خاصــة تســتقبل كل 
طالبي الرعاية الصحية متهيدا 
الفتتاح منظومة ضمان واستقبال 
الشــريحة التي ستســتفيد من 

خدماتها.
يذكر أن ضمان حصلت مؤخرا 
علــى شــهادة اعتماد مؤسســة 
 ،(JCI) اللجنة الدولية املشتركة
ملراكز الرعاية الصحية األولية، 
وهــي أول مراكــز حتصل على 
شــهادة اعتماد JCI في الكويت. 
كما حصلت أيضــا على اعتماد 
املستوى الســادس من جمعية 
معلومات وأنظمة اإلدارة الصحية 
(HIMSS) املعنية بتطبيق الصحة 
الرقمية في قطاع الرعاية الصحية 
العامليــة عبر معايير قياســية 
دوليــة فــي مجــال تكنولوجيا 
املعلومــات لتلبيــة احتياجات 
املنشــآت الصحية وجار العمل 
على اســتيفاء معايير املستوى 
٧ وهو أعلى مســتوى بالتزامن 

مع افتتاح املستشفيات.

التعاون مع مشغل عاملي ذي خبرة طويلة إلدارة املنظومة الصحية بأعلى معايير جودة التشغيل
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«رمي العقارية» تنظم مزاد علنيًا لبيع مجموعة عقارات
جتارية واستثمارية بقيمة ٦٥ مليون دينار

«الوطني»: «الفيدرالي» سيرفع الفائدة ٧٥ نقطة في اجتماع األربعاء املقبل
قــال تقريــر صادر عن بنــك الكويت 
الوطنــي، إن أســعار املســتهلكني فــي 
الواليات املتحدة عاودت ارتفاعها مجددا 
الشــهر املاضي، إذ ارتفعت بنسبة ٠٫١٪ 
مقارنة مبستويات يوليو بعد استقرارها 
دون تغير عن الشــهر الســابق ومقارنة 
بالتوقعــات املخيبة لآلمــال بانخفاضها 

بنسبة ٠٫١٪. 
ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع 
األســعار بنســبة ٨٫٣٪ بتباطؤ هامشي 
يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار 
البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار 
اثنني من املنتجات التي ســاهمت بشكل 
كبير في رفع مســتويات التضخم خالل 
العام املاضي وهي البنزين والســيارات 
املستعملة. فعلى سبيل املثال، انخفض 
متوسط تكلفة جالون البنزين في الواليات 
املتحدة إلى ٣٫٨٣ دوالرات بنهاية أغسطس 
بعد أن جتــاوز ٥ دوالرات للمرة األولى 

في يونيو.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات على 
بدء تالشــي الدوافع الرئيســية الرتفاع 
التضخــم مثل أســعار البنزين وقضايا 
سلسلة التوريد، إال انه يبدو أن املؤشرات 
األساسية تزداد سوءا. حيث ارتفع مؤشر 
أسعار املستهلك األساسي، الذي يستبعد 
أسعار السلع املتقلبة مثل املواد الغذائية 
والطاقة، بنسبة ٠٫٦٪ مقارنة مبستويات 
يوليو وبنسبة ٦٫٣٪ على أساس سنوي، 
مســجال أول معدل منو سنوي في ستة 

أشــهر. ويؤكــد ارتفاع معــدل التضخم 
األساســي مدى ترسخ التضخم اآلن في 
االقتصاد. وقفزت تكلفة مشتريات البقالة 
مرة أخرى الشــهر املاضــي لترتفع اآلن 
بنســبة ١٣٫٥٪ على مــدار العام املاضي، 
لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 

.١٩٧٩
وقــد يكون لهــذا التقريــر، وخاصة 
االرتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم 
األساســي، مؤشــرا جديدا على ضرورة 
مواصلــة االحتياطــي الفيدرالــي تبني 
سياسات متشددة لكبح جماح التضخم 
عن طريق رفع أسعار الفائدة. ومن املتوقع 
أن يرفع البنك املركزي سعر الفائدة مبقدار 
٧٥ نقطة أساس أخرى في اجتماعه املقرر 

عقده يوم األربعاء املقبل.

تراجع أسعار اجلملة 
انخفضــت األســعار التــي يتلقاهــا 
املنتجون مقابل السلع واخلدمات الشهر 
املاضــي مــا وفــر هدنــة مــن الضغوط 
التضخميــة التــي تهدد بدفــع االقتصاد 
إلى الركود. إذ انخفض مؤشــر أســعار 
املنتجني ٠٫١٪ على أســاس شهري، وفقا 
لتقريــر مكتب إحصــاءات العمل. وعلى 
أساس سنوي، ارتفع املؤشر بنسبة ٨٫٧٪، 
مسجال تباطؤا شــديدا مقارنة بارتفاعه 
بنســبة ٩٫٨٪ في يوليو بعدما حقق أقل 
مكسب سنوي منذ أغسطس ٢٠٢١. وفي 

ذات الوقت، ارتفع الرقم األساسي الذي ال 
يشمل املواد الغذائية والطاقة واخلدمات 
التجارية بنسبة ٠٫٢٪ على أساس شهري 
وبنسبة ٥٫٦٪ على أساس سنوي. ويعزى 
هــذا التراجع في األســعار إلى حد كبير 

نتيجة انخفاض أسعار الطاقة.
ارتفاع مبيعات التجزئة

كشــفت بيانــات إنفــاق املســتهلكني 
اســتمرار الطلب على الرغــم من ارتفاع 
معــدالت التضخــم، إذ ارتفعت مبيعات 
التجزئة بنسبة ٠٫٣٪ على أساس شهري 
في أغسطس. وفاق الزيادة معدل ارتفاع 
التضخم وشــكل انعكاســا قويا مقارنة 
بتراجعه في شــهر يوليو بنسبة ٠٫٤٪. 
وباســتثناء البنزيــن، ارتفعت مبيعات 
التجزئة بنسبة ٠٫٨٪. هذا ولم يتم تعديل 

البيانات لتتوافق مع معدالت التضخم. 
وبصفة عامة، متكن املستهلكون من زيادة 
إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما 
أدى إلى زيادة اإلنفاق على الفئات األخرى. 
وبالنسبة ملجلس االحتياطي الفيدرالي، 
كشــفت البيانــات أن طلب املســتهلكني 
كان مســتقرا في الوقت الذي يواجه فيه 
ارتفاعا تاريخيا بالنسبة ألسعار الفائدة 
ووصول معدالت التضخم إلى مستويات 
قياسية. ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من 
توجه صانعي السياسات النقدية ملواصلة 
تطبيق سياساتهم املتشددة ورفعهم احلاد 

لتكاليف االقتراض.
حركة األسواق 

تواصل تدفقات املالذ اآلمن في إحكام 
قبضتها على األسواق املالية، ما ساهم 

فــي تعزيــز أســعار العملــة األميركية 
ومتكنها من احلفــاظ على قوتها مقابل 
العمالت الرئيســية األخــرى. إذ ارتفع 
الدوالر بنسبة ١٫٠٩٪ األسبوع املاضي، 
ما أدى إلى تداول اليورو عند مســتوى 
التعادل مع الدوالر، في حني وصل اجلنيه 
االسترليني إلى مستوى ١٫١٤ للمرة األولى 
منذ عام ١٩٨٥ على خلفية صدور بيانات 
مخيبة لآلمال من اململكة املتحدة. أما في 
وول ستريت، واصلت األسهم األميركية 
تراجعها في ظل استمرار قوة الدوالر، ما 
يشــير إلى املخاوف من التأثير السلبي 
للسياســات النقديــة املتشــددة التــي 
يتبعها االحتياطــي الفيدرالي، التي قد 
تقوض النمو االقتصادي. وباالنتقال إلى 
السندات، واصلت عوائد سندات اخلزانة 
ألجل عامني، والتي تتســم بحساسيتها 
الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى 
أعلى مستوياتها املسجلة منذ عام ٢٠٠٧، 
ما أدى إلى تعميق انعكاس املنحنى الذي 
يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود 

االقتصادي.
انخفاض أسعار الوقود

تباطأت وتيرة ارتفاع األسعار باململكة 
املتحدة في أغسطس على خلفية انخفاض 
أسعار الوقود، حيث ارتفع مؤشر أسعار 
املســتهلكني بنســبة ٩٫٩٪ على أساس 
سنوي، فيما يعد أقل قليال عن التوقعات 
التي تشير الى تسجيل ارتفاعا بنسبة 

١٠٫٢٪، وأقل من ١٠٫١٪ املسجلة في يوليو. 
وعلى أســاس شــهري، ارتفعت أسعار 
املستهلكني بنسبة ٠٫٥٪، أقل بقليل من 
التوقعات. في حني ارتفع املؤشر األساسي 
الذي ال يشمل البنود املتقلبة بنسبة ٠٫٨٪ 
على أســاس شهري و٦٫٣٪ على أساس 
سنوي، موافقا التوقعات. ويتوقع بنك 
إجنلترا تسارع وتيرة ارتفاع التضخم 
لتصل إلى ١٣٪ بالربع الرابع من عام ٢٠٢٢

وأن يظل عند مستويات مرتفعة للغاية 
طوال معظم فترات العام املقبل قبل أن 
ينخفض إلى مستوى ٢٪ املستهدف في 

عام ٢٠٢٤.
وكانــت اململكة املتحــدة قد واجهت 
أزمــة تاريخية في تكلفة املعيشــة هذا 
العام حيث ارتفعت أسعار املواد الغذائية 
والطاقــة ولم تنجح زيادات األجور في 
مواكبــة التضخم مــا أدى إلــى تراجع 
األجور احلقيقية املسجلة إلى أحد أدنى 
مستوياتها. خالل األسبوع املاضي فقط، 
أعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس عن حزمة 
مالية طارئة تضع سقفا لفواتير الطاقة 
املنزلية السنوية عند مستوى ٢٥٠٠ جنيه 
إســترليني للعامــني املقبلني مع ضمان 
حصول الشركات على مساعدات أيضا 
على مدى األشهر الستة املقبلة، والعمل 
على تقدمي املزيد مــن الدعم للقطاعات 
الضعيفة. ويتوقــع احملللون أن تكلف 
هذه اإلجراءات دافعي الضرائب ما يقدر 

بنحو ١٣٠ مليار جنيه إسترليني.

العقاريــة  أعلنــت شــركة رمي 
عــن تنظيم مزاد عقــاري لبيع عدد 
مــن العقارات واألراضــي التجارية 
واالســتثمارية لصالح أحد عمالئها 
املميزيــن، حيــث يعتبر هــذا املزاد 
األول من نوعه بعد عودة األوضاع 
لطبيعتها بعد التوقف الطويل الذي 

تسبب فيه جائحة كورونا.
وفي هذا اخلصوص، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة رمي العقارية خالد 
الصغير، إن شركة رمي العقارية التي 
كانت ومــا زالت من بني الشــركات 
املتميــزة في مجــال إدارة العقارات 
وتنظيم املزادات العقارية منذ اكثر من 
٢٩ عاما مضت، عادت لتمارس دورها 
السابق في تنظيم املزادات العقارية 
الضخمة، بعد توقف قســري سببه 
جائحة ڤيروس كورونا، حيث تستعد 
حاليا لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن 
طرح مجموعة من العقارات املتنوعة 
التي متتاز مبواقعها وعوائدها الالفتة، 
حيث تصل القيمة اإلجمالية للعقارات 
املطروحة في املــزاد إلى ٦٥ مليون 

دينار كسعر ابتدائي.
وأضاف الصغير، أن الوقت احلالي 
مناسب جدا للمستثمرين الباحثني 
عــن فرص اســتثمارية مميــزة في 

السوق، خاصة بعد عودة االنتعاش 
من جديد بعد فترة من توقف األنشطة 
االقتصادية خالل العامني األخيرين 
وندرة الفرص االستثمارية، مشيرا 
إلى أن املزاد الذي ستنظمه الشركة 
سيكون املزاد األول لها خالل السنة 
احلالية، على أن يتبعه مزادات أخرى 
لبيع عقارات جديدة ســيتم االعالن 

عنها تباعا.
وأشــار إلى أن شــركة رمي التي 
تدير عددا كبيرا من العقارات لصالح 

دخله االفتراضي الشهري نحو ١٠٧٫٧
آالف دينار، حيث سيتم طرحه بسعر 
ابتدائي وقدره ١٨٫٩٥٠ مليون دينار.

وتابع الصغير: إن املزاد سيتضمن 
كذلك طرح أرض جتارية في منطقة 
الساملية مساحتها ٢٠٤٩ مترا مربعا 
(شارع رئيسي وسكة) والتي سيتم 
طرحها بســعر ابتدائي وقــدره ٧٫١

ماليــني دينار، إلى جانــب ٣ أراض 
اســتثمارية (أراضي شعب اخلالد) 
في منطقة الســاملية، تبلغ مساحة 
القطعتني االولى والثانية ٣٠٠١ متر 
لكل منها وتقع على شــارع رئيسي 
(بطن وظهر)، حيث سيتم طرح كل 
قطعــة منها بســعر ابتدائي وقدره 
٧٫٦٥ ماليني دينار، فيما تبلغ مساحة 
القطعة الثالثة ٤٠٢٨ مترا مربعا وتقع 
على شارع رئيسي و٣ شوارع، وسيتم 
طرحها بسعر ابتدائي وقدره ١٠٫٧٥

ماليني دينار.
ودعا الصغير الراغبني في املشاركة 
في املزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة 
اإلدارة الرئيسية لشركة رمي العقارية 
في منطقة الشــرق، وذلك للتوقيع 
على عقد دخول املزاد، علما بأن آخر 
يوم لتسجيل الدخول باملزاد هو ٣١

أكتوبر املقبل.

عدد من العمالء في السوق احمللي، 
لديها اخلبرة الكبيرة في مجال إدارة 
األمالك وتنظيــم املزادات العقارية، 
حيث نظمت خالل السنوات الطويلة 
املاضيــة مــزادات متنوعــة لصالح 
عمالئها، وحققت خاللها نتائج مبهرة 
القت استحســان أصحــاب احملافظ 

واألمالك العقارية كافة.
وعلى صعيد املزاد اجلديد الذي 
تستعد الشركة لتنظيمه، أفاد الصغير 
بأن «رمي العقارية» حددت األول من 
نوفمبــر املقبل موعدا لتنظيم املزاد 
العقاري الذي سيتضمن طرح عدد من 
العقارات املتنوعة، مؤكدا أن من بني 
العقارات املطروحة في املزاد مجمع 
(بيبلوس) االســتثماري الواقع في 
منطقة الساملية، والذي تبلغ مساحته 
اإلجماليــة نحو ٣١٦٣ متــرا مربعا، 
فيما يبلغ دخله االفتراضي الشهري 
نحــو ٧٥ ألف دينار، والذي ســيتم 
طرحه بســعر ابتدائــي وقدره ١٢٫٩

مليون دينار.
أما ثانــي العقارات التي ســيتم 
طرحهــا خالل املزاد، فهو عبارة عن 
عقار جتاري (برج الســور)، والذي 
يقع في منطقة القبلة على أرض تبلغ 
مســاحتها ٨٣١ مترا مربعــا، ويبلغ 

يعقد في األول من نوفمبر املقبل ويعّد األول بعد عودة األوضاع إلى طبيعتها عقب جائحة كورونا

في ظل االرتفاع الهائل مبعدل التضخم األساسي في الواليات املتحدة

خالد الصغير

ر باقة من اخلدمات «بيتك تكافل» توفِّ
التأمينية لألفراد إلكترونيًا

مجلــس  عضــو  أكــد 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شــركة بيتــك للتأمني 
التكافلــي «بيتــك تكافل» 
قتيبة النصــف، أن تقدمي 
منتجات التأمــني املتعلقة 
باألفــراد من خــالل املوقع 
اإللكتروني وتطبيق الشركة 
على الهواتف الذكية، يعزز 
توجه الشركة نحو رقمنة 
خدماتها وتوفيرها للعمالء 
الســبل وأســرع  بأســهل 
الوســائل، ويوفــر الوقت 
واجلهد ويالئم تطلعاتهم. 

وأضاف النصف انه بإمكان العمالء األفراد 
حاليا إجراء معامالت التأمني اخلاصة بهم 
وتشــمل: «تأمني السيارات الشامل، تأمني 
البحري واليخوت، تأمني العمالة املنزلية، 
تأمني الســفر، تأمني املنزلــي» «أونالين» 
ومبنتهى اليســر واألمان، بآلية بســيطة 
ومختصرة وســريعة، حيث يقوم العميل 
بإدخال بياناته وإرفاق املستندات املطلوبة 
ليحصل على الوثيقة بنفس الوقت، مشيرا 
الى أنه في حال وجود أي استفسار يكون 
مركز االتصال للشركة جاهزا للرد ومساعدة 
العميل على إمتام املعاملة على أكمل وجه. 
وأوضح: ميكن للعمالء شراء اخلدمات 
«أونالين» من دون مراجعة مكاتب الشركة، 
ليتم إصدار وثائق التأمني بسهولة، ومبجرد 

تعبئة البيانات ودفع قيمة 
الوثيقة، ميكن طباعتها، أو 

حتميلها على الهاتف. 
وأشــار الــى أن تقــدمي 
هذه اخلدمــات إلكترونيا، 
يأتــي فــي أعقــاب إطالق 
الشــركة ملجموعــة اخرى 
من اخلدمــات اإللكترونية 
املتميــزة ضمــن توجهها 
االستراتيجي نحو الرقمنة 
وتعزيز التقنية ومن أبرزها 
خدمة «املطالبات التأمينية 
أوناليــن» حيث تســتقبل 
الشركة طلبات العمالء عبر تطبيق «بيتك 
تكافــل»، ومن ثــم تقوم بتأكيــد البيانات 
والبدء بإجراءات املطالبات بشــكل سريع 
مرن، ما يسهم في تسريع حصول العمالء 
على مطالباتهم التعويضية بطريقة بسيطة 

وسهلة.
وقال إن شركة «بيتك تكافل» ستواصل 
ســعيها الدائم خلدمة عمالئها من مختلف 
الشــرائح والوصــول إليهــم فــي أماكــن 
تواجدهم، واســتخدام الوســائل التقنية 
احلديثة لتحقيق ذلك، مبا يوفر على العمالء 
ويسهل احلصول على اخلدمة، ويعزز دور 
ومكانة الشــركة في الســوق بشكل عام، 
وفي سوق التأمني التكافلي بشكل خاص، 
عبر االستمرار بسياسة التطوير واالرتقاء 

مبستوى اخلدمة، واالهتمام بالعميل.

تعزز توجهها نحو رقمنة خدماتها وتوفيرها للعمالء بأسهل السبل

قتيبة النصف


