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«الوطني» يدعم «متّكن» لتدريب وتأهيل 
اجلامعيني الكويتيني حديثي التخرج

يقدم بنــك الكويت الوطني 
دعمه لبرنامج «متكن» لتدريب 
حملة الشــهادات اجلامعية من 
الكويتيــني حديثــي التخــرج 
وتأهيلهم لدخول ســوق العمل 
في إطار شراكته االستراتيجية مع 
شركة كرييتف كونفيدنس للعام 
الرابــع على التوالي. ويشــارك 
البنك الوطني في هذا البرنامج 
كراع اســتراتيجي، حيث يقدم 
البرنامــج للمتدربــني الدورات 
التي تعمل على تطوير مهاراتهم 
ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.

وبإمكان الراغبني في التسجيل 
زيارة موقع كرييتف كونفيدنس 
 ،www.creativeconfidence.co
وذلك لغاية ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢، 
ومن متطلبات إجراءات التسجيل 
أن يكون املتقدمون من الكويتيني 
والكويتيات اجلامعيني حديثي 
التخرج، حيث يقومون بتعبئة 
منوذج تقدمي طلب عبر اإلنترنت، 
بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، 
وإذا كان املتقدم يناسب الشروط 
املطلوبة، يتم االتصال به إلجراء 
مقابلــة. وبالتالــي تتــم عملية 
اختيــاره كأحــد املشــاركني أو 

املشاركات.
ويســتمر البرنامــج ملدة ١٠
أسابيع، ابتداء من ٨ يناير ٢٠٢٣

حتى ٢٣ مارس ٢٠٢٣ ويستضيف 
البنــك الوطنــي املتدربــني في 
مواقع تدريــب البنك. ويتطلب 
هذا البرنامــج التزاما كامال من 
املتدربــني فهــو مبثابــة جتربة 

وظيفية بدوام كامل.

التدريبات لدينا في البنك.
وأضافت: إن اســتمرارنا في 
البرنامــج يعكــس إمياننــا مبا 
يقدمه البرنامج لكفاءاتنا الوطنية 
من اجلامعيني حديثي التخرج 
الذيــن هــم بأمــس احلاجة إلى 
هذا النوع من التجربة العملية 
املكثفة والغنيــة ليتحولوا إلى 

قوى عاملة.
كما لفتت املطر الى أن القيمة 
املضافة احلقيقية لهذا البرنامج 
ستنعكس نتائجها مباشرة على 
سوق العمل باعتباره يوفر قوى 
عاملة ذات كفــاءة مميزة وذات 

خبرة خلوض غمار األعمال. 
وأضافــت أن البرنامــج مت 
إعــداده الســتيعاب ٣٠ متدربا، 
وتكفل بنك الكويت الوطني بدعمه 
انطالقا من إميانه بأهمية تقدمي 
فرص فريدة واستثنائية لكفاءاتنا 

الوطنية.
كمــا اعتبرت املطــر أن هذا 
البرنامج يلتقي مع توجه البنك 

الهادف إلى دعم الشباب، وفتح 
املجال أمامهم ليكتسبوا اخلبرات 
الالزمــة ليرتقــوا مبعرفتهــم 
ويوســعوا آفــاق مداركهم التي 
تؤهلهم ملواجهة متطلبات سوق 

العمل.
وبدورها، قالت رنا الرشيد، 
املدير االستراتيجي في كرييتف 
كونفيدنس: إننا نفخر مبشاركة 
بنك الكويت الوطني في برنامج 
«متكــن». وندعــو اجلامعيــني 
حديثي التخرج إلى استغالل هذه 
الفرصة االستثنائية التي نقدمها 
بالتعــاون مع أعرق مؤسســة 
مالية في الكويــت، ملا لذلك من 
قيمة تدريبية مضافة سيوفرها 

للمشاركني.
ولفتت الرشيد الى أن برنامج 
متكــن يعتبر جتربــة تدريبية 
مبتكرة للخريجــني الكويتيني 
الشباب الذين معظمهم يحتاجون 
إلــى دعم فــي مواجهة حتديات 
التوظيف أو في تأسيس أعمالهم 
اخلاصــة وذلك بســبب تطوير 
املهــارات املطلوبــة واخلبــرة. 
وتكتسب هذه الفرصة أهميتها 
باعتبارها جسر عبور إلى قوى 

عاملة حقيقية.
ويشارك بنك الكويت الوطني 
في البرنامج من خالل التدريب 
وتقدمي األعمال وحتدياتها وصوال 
إلى املراحل النهائية لالختبار، 
الســيما أن برنامج متكن ميثل 
جتربة تدريبية مبتكرة للخريجني 
الكويتيني الشباب وفرصة تطوير 
فريدة قبل البدء بعملهم األول.

للعام الرابع على التوالي.. والتسجيل مفتوح حتى ٢٩ اجلاري

رنا الرشيد منال املطر

ويشــار إلى أن البرنامج قد 
فاز بجائزة املشــروع الرائد في 
العمل االجتماعي اخلليجي على 
مستوى القطاع التجاري اخلاص 
مــن قبل جلنة وزراء الشــؤون 
االجتماعيــة فــي دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي، باعتباره 
جتربة تدريبية مبتكرة للخريجني 
الكويتيــني الشــباب تهدف إلى 
نقلهــم ملســتوى احترافــي من 
التنمية الذاتيــة إلى جانب أنه 
يعد فرصة استثنائية للكفاءات 
الوطنية الذين هم بأمس احلاجة 
إلى هذا النوع من التجربة العملية 
املكثفة والغنيــة ليتحولوا إلى 

قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.
وفــي تعليقها، أكدت رئيس 
مجموعــة االتصال املؤسســي 
في بنك الكويــت الوطني منال 
املطر: ملتزمون مــع «كرييتف 
كونفيدنــس» للعام الرابع على 
التوالــي بإطالق هــذا البرنامج 
واستضافة املتدربني في مواقع 

.. وفي تقرير البنك: أسعار الفائدة 
ستبلغ أقصاها عند ٤٫٩٪ خالل ٢٠٢٣

قال تقرير صــادر عن بنك 
الكويت الوطني، إنه في الوقت 
الــذي أظهرت فيه ديناميكيات 
التضخم بعض التحسن على 
نطاق واســع، لم تتخل أجزاء 
مــن االقتصــاد األميركــي عن 
التباطــؤ، ودفع منو أنشــطة 
األعمال مؤشر مديري املشتريات 
لقطاع اخلدمــات لالرتفاع إلى 
٥٦٫٥، ليسجل أعلى املستويات 

منذ عام ٢٠٢١.
لكــن كان هنــاك تناقــض 
فيما بــني قراءة مؤشــر قطاع 
اخلدمــات األكثــر ارتفاعــا مع 
البيانات الصادرة عن مؤشــر 
القطاع الصناعي، التي كشفت 
األســبوع املاضي عــن تقلص 
نشــاط املصانع للمرة األولى 
منذ مايــو ٢٠٢٠. إذ ســجل ١٣

قطاعــا من قطاعــات اخلدمات 
منوا في نوفمبر، بصدارة القطاع 
العقــاري، وأنشــطة التأجير، 
والتعدين، والزراعة، والغابات، 

وصيد األسماك، والصيد.
وفي أكتوبر، منت طلبيات 
املصانع ١٪ على أساس شهري، 
متخطية التوقعات التي أشارت 
إلى تسجيل منو بنسبة ٠٫٧٪، 
كما كانت أعلى بكثير من النمو 
في الشهر السابق بنسبة ٠٫٣٪. 
كما ارتفعت أسعار املنتجني في 
نوفمبــر بوتيرة أعلى مما كان 
متوقعا بدعم من قطاع اخلدمات، 
ما يؤكــد اســتمرار الضغوط 
التضخميــة. وارتفــع مؤشــر 

الفائدة أربع مرات متتالية مبقدار 
٧٥ نقطة أســاس، يبــدو بنك 
االحتياطي الفيدرالي مستعدا 
للتحــول إلــى رفعهــا مبقدار 
٥٠ نقطة أســاس في اجتماعه 
األسبوع املقبل. وكشف استطالع 
أجرته وكالة بلومبيرغ عن توقع 
االقتصاديني الوصول إلى ذروة 
أسعار الفائدة عند مستوى ٤٫٩٪ 
طوال العــام املقبل، ما يعكس 
تراوحها حول نطاق ٤٫٧٥ حتى 
٥٪ مستبعدا توقعات خفضها 
بالنصف الثاني من العام. ووفقا 
للمســح، من املتوقــع خفض 
أســعار الفائدة إلى ٤٪ بحلول 
يونيو ٢٠٢٤ وإلى ٣٫٥٪ بنهاية 
عام ٢٠٢٤. وأثار سوق سندات 
اخلزانة مخــاوف متزايدة من 
الركود بعدما أشارت البيانات 
إلى ضعف وتيرة النمو. إذ بلغ 
عائد ســندات اخلزانة ألجل ١٠
ســنوات ٣٫٥٨٪ وعائد سندات 
اخلزانــة ألجل عامــني ٤٫٣٤٪. 
واجته الــدوالر األميركي نحو 

التراجع قليال بعد أن استوعبت 
األسواق في نهاية املطاف تباطؤ 
دورة رفع االحتياطي الفيدرالي 
ألسعار الفائدة. ومت تداول مؤشر 
الدوالر األميركي في نطاق ١٠٤

الى ١٠٥ طوال األسبوع، لينهي 
تداوالت األســبوع مغلقا عند 
١٠٤٫٩٣٢. وارتفعت املعنويات 
في اجلهــة املقابلة من احمليط 
األطلنطي. ففي بداية الشــهر، 
حتســن مؤشــر ثقة املستثمر 
الصادر عن مجموعة سنتكس 
على نحو مفاجئ إلى -٢١ نقطة 
مقابل -٣٠٫٩ نقطة، فيما يعد 
أعلى مســتويات املؤشــر منذ 
يونيــو ٢٠٢٢. وازدادت اآلمال 
بفضل اعتدال طقس الشــتاء، 
وتوافر كميــة كافية من الغاز 
وإمكانية بلوغ التضخم الذروة. 
ودوليا، يبدو أن هناك نبرة أكثر 
اعتداال من االحتياطي الفيدرالي 
واقتــراب االحتجاجــات فــي 
الصني من وضع نهاية للقيود 
املرتبطــة باحتواء كوفيد-١٩. 
وفي أملانيا، أكبــر اقتصاد في 
أوروبا، سجلت طلبيات املصانع 
مفاجأة بارتفاعها بوتيرة قوية، 
إذ تخطت التوقعات بتسجيل 
منوا بنســبة ٠٫١٪ على أساس 
شهري بصعودها بنسبة ٠٫٨٪ 
في أكتوبر. ويعزى جانب كبير 
من النمو إلى تزايد الطلبيات، 
التــي بدونهــا كان ســيتراجع 

بنسبة ١٫٢٪ هذا الشهر.

أســعار املنتجني بنسبة ٠٫٣٪ 
على أساس شهري (٧٫٤٪ على 
أساس سنوي)، بينما ارتفعت 
قراءة مؤشر أســعار املنتجني 
األساسي (الذي يستثنى أسعار 
املواد الغذائية والطاقة) بنسبة 
٠٫٤٪ على أساس شهري (٦٫٢٪ 

على أساس سنوي).
وأظهر سوق العمل بعض 
العالمات الدالــة على التباطؤ 
وأرسل إشــارات حتذيرية من 
الركــود، إذ ارتفعــت طلبــات 
احلصول على إعانات البطالة 
بنحــو ٤ آالف طلب لتصل إلى 
٢٣٠ ألف األسبوع املاضي، مبا 
يتماشى مع التوقعات ويشير 
إلى صعوبة حصــول من فقد 
وظيفته على فرصة عمل جديدة.
حتســن  جانــب  وإلــى 
ديناميكيــات التضخــم فــي 
الواليــات املتحــدة، يبــدو أن 
مسؤولي االحتياطي الفيدرالي 
يقبلون فكرة إبطاء وتيرة رفع 
أسعار الفائدة. فبعد رفع سعر 

«إس تو» تطلق منصة حجز إلكترونية 
لـ «ساوث فيليج» مبدينة صباح األحمد السكنية

أعلنــت شــركة اس تــو، 
املطــور الرائــد للمســاحات 
التجارية واحلرفية والبنية 
التحتيــة في ســاوث فيليج 
مبدينة صباح األحمد السكنية، 
عن فتح باب التأجير واحلجز 
موقعهــا  عبــر  للمشــروع 

اإللكتروني: 
www.southvillage.com.)

.(/kw/ar/sales-inquiry
الشــركة في  وأوضحــت 
بيــان صحافــي أن مشــروع 
«ســاوث فيليــج» ســيكون 
وجهة الباحثني عن املساحات 
التجاريــة واحلرفيــة األكثر 
تطورا في الكويت واملنطقة، 
وهــي عبــارة عــن مجمــع 
لوجستي متكامل يوفر منشآت 
ومرافق متعددة االستخدامات، 
ويقــع مبدينة صباح األحمد 
السكنية التي تضم أكثر من 
٢٥٠ ألــف مواطن بالقرب من 
احلدود مع اململكــة العربية 

السعودية.
كما ميكن للشركات املهتمة 
مبشــروع «ســاوث فيليج» 
العثور على مساحة ومقارنتها 
وحجزهــا مــن خــالل بوابة 
املبيعــات االلكترونية حيث 
يتم عرض مرافــق التخزين 
اللوجســتية،  واخلدمــات 
العمــل  احلرفيــات وورش 
مبساحات تتناسب مع مختلف 
البيع  االحتياجات، وحــدات 
بالتجزئة ووحدات جتارية، 

وسكن للعمال.
وتتضمن خيارات التأجير 

واالزدهار». وميكن للراغبني 
باحلجز تقــدمي طلباتهم من 
خالل بوابة اس تو واحلصول 
املعلومــات  جميــع  علــى 
والتفاصيل من فريق املبيعات 

املتخصص.
وتعــد صبــاح األحمــد 
السكنية «مدينة ذكية» متصلة 
رقميا، يتم تصميمها وبناؤها 
للمساعدة في حتقيق أهداف 
رؤيــة الكويت لعــام ٢٠٣٥، 
ويهــدف تطويــر املدينة إلى 
املساعدة في حتسني مستويات 
املعيشة، وتخفيف االزدحام 
فــي العاصمــة واحملافظــات 
املكتظــة، وتنويع االقتصاد، 
الفرص اإلســكانية  وتعزيز 
املدروسة التكلفة في الكويت، 
اخلــاص،  القطــاع  ودعــم 
التحتية،  البنيــة  وحتســني 
وعرض إمكانات بيئة معيشية 

مستدامة.

وباعتبارهــا جــزءا مــن 
املدينــة، ســتكون ســاوث 
فيليج أول منطقة لوجستية 
املنتجات  متكاملة لتصنيــع 
االستهالكية، وسيتم تطويرها 
العامليــة  للمعاييــر  وفقــا 
وســتعزز بأحــدث التقنيات 
الذكية واملستدامة، مبا في ذلك 
نظام تكييف الهواء «املبرد» 
النظيــف والفعــال للغايــة 
District» واملعــروف باســم

.«Cooling
وأضاف العتيقي: «مدينة 
صباح األحمد الســكنية هي 
املدينة التــي يتم بناؤها من 
أجل اجليل القادم في الكويت، 
وســوف تلبي ساوث فيليج 
االحتياجات املطلوبة وستكون 
للخدمــات  جديــدا  مركــزا 
اللوجستية وجتارة التجزئة 
واحلرفيات والتصنيع اخلفيف 

في جنوب البالد».

عبر موقعها اإللكتروني.. واملشروع يقدم مساحات جتارية وحرفية متطورة

مشروع «ساوث فيليج» مبدينة صباح األحمد السكنية

في «ســاوث فيليج» مساحة 
مخصصة للحرفيات اخلفيفة 
واحلــرف اليدويــة بأســعار 
مدروســة تناســب الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. وبشكل 
عام، ستوفر ساوث فيليج ما 
يقرب من ٥٠٠٫٠٠٠ متر مربع 
من سعات التخزين املختلفة 
للشركات الصناعية والتجارية 
التــي تتطلع إلى التواجد في 
مدينة صباح األحمد السكنية.

وتعليقا له حول فتح باب 
احلجز، قال مدير عام اس تو 
العقارية عبد اللطيف العتيقي: 
«لقد حانت الفرصة للشركات 
املختلفة إلثبات وجودها في 
التجاريــة واحلرفية  املواقع 
الرئيسية التي ستخدم مدينة 
الكويت في املستقبل. سوف 
تتميز ساوث فيليج بالبنية 
التحتية األكثر تطورا والتي 
وســتمكن عمالءها من النمو 

«نفط اخلليج» نّظمت لقاء «حقوق ذوي اإلعاقة»
في إطار تنفيذ رؤية الشركة 
الكويتية لنفط اخلليج الرامية 
إلى االهتمــام مبختلف فئات 
املجتمــع املختلفة، والســيما 
فئــة ذوي اإلعاقــة واحلرص 
على تسليط الضوء عليهم في 
املناسبات املختلفة، ومتاشيا 
مــع تلــك الرؤيــة واالحتفال 
اســتضافت  بهــم،  العاملــي 
الشركة اخلنســاء احلسيني 
مدير إدارة اخلدمات في الهيئة 
العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
صباح أمس، في معرض أحمد 
اجلابر للنفط والغاز في لقاء 
توعوي حتت عنوان «حقوق 

ذوي اإلعاقة».
وخــالل اللقاء الذي نظمه 
فريق عمل العالقــات العامة 
واإلعالم بالشركة وحرص فيه 
على اســتضافة اجلهة األكثر 
أهمية عنــد احلديث عن تلك 
الفئــة وهــي الهيئــة العامة 

الدوليــة التــي صدقت عليها 
الكويــت عــام ٢٠١٣ ومعنــى 
اإلعاقة وأنها جزء من التنوع 
الكويت  اإلنســاني، وتعاون 
مع البرنامــج اإلمنائي لألمم 
املتحــدة لتمكــني ودمج ذوي 
اإلعاقة في املجتمع والتي أحد 
أبرز نتائجها ما يسمى «كود 
الكويت لســهولة الوصول» 

لتهيئة املباني واملرافق احمللية 
وإتاحة احملتوى الرقمي خلدمة 

تلك الفئة.
وفــي نهاية اللقــاء، متت 
اإلجابــة عــن استفســارات 
احلضور حول موضوع اللقاء 
والنقاش في عدد من احملاور 
اخلاصة بحقوق ذوي اإلعاقة 
في التوظيف واستخدام مرافق 
وخدمات الدولة بالتساوي مع 
غيرهم ومبا يضمن تســيير 
أعمالهــم وحصولهــم علــى 
االمتيازات املنصوص عليها 

لصاحلهم.
كما مت تكرمي ضيفه الشركة 
من قبل الفريق املنظم بتقدمي 
درع تكــرمي وشــهادة تقدير 
لها من قبل مطيران الشمري 
رئيس فريق العالقات العامة 
واإلعــالم بالشــركة وأفــراح 
العدواني رئيس آمري العالقات 

اإلعالمية وعريف اللقاء.

«إيفا للفنادق» شريك إستراتيجي 
مبشروع «أورال دورتشستر كوليكشن» دبي

أعلنت شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعــات عــن شــراكتها 
االســتراتيجية في مشــروع 
«أورال دورتشستر كوليكشن، 
دبي»، املشروع األكثر فخامة في 
العالم، والذي تطوره «مجموعة 
أمنيــات العقارية» على هالل 
نخلة جميــرا، بتصميم فريد 
مــن «فوســتر آنــد بارتنرز» 
وإدارة «مجموعة دورتشستر 
كوليكشن» الشهيرة للضيافة، 
حيــث ستشــيد «أمنيــات» 
مشــروعها األفخم في العالم 
علــى األرض التــي متتلكهــا 
إيفا للفنادق وتبلغ مساحتها 
٢٩٠٠٠ متــر مربــع وتقع في 
هالل النخلة جميــرا بإطاللة 
أخاذة على شواطئ دبي وأفقها 

الساحر.
وأكدت إيفا للفنادق على أن 
شراكتها االستراتيجية النوعية 
في مشــروع «أورال» تأتي في 
إطار حرصها وعملها املستمر 
على ضمان منوها املستقبلي 
وخلــق قيمــة طويلــة األجل 

ملساهميها.
وأعلنــت «أمنيات» أواخر 
نوفمبر املاضي عن مشــروع 
«أورال دورتشستر كوليكشن، 
دبي»، تتويجا ملسيرة عقدين 
من الزمن في تطوير مشاريع 
أيقونية تتفرد بأسلوب معيشة 
فاخر غير مســبوق، واضعة 
عصارة خبراتهــا التطويرية 
واالســتثمارية فــي «أورال» 
العقاري  ليصبــح املشــروع 
األكثر فخامة في العالم ويتيح 
لساكنيه أسلوب حياة غامرا 
بالثــراء والرقي على شــاطئ 
البحــر في قمة هــالل جزيرة 

النخلة.
«أورال  مشــروع  ويعــد 

الفيروزية للخليج العربي.
ويضم املشروع ٨٦ مسكنا 
حصريا مــن غرفتي نوم إلى 
أربع غرف نوم، وثالثة قصور 
فارهة وواحدا من أكبر القصور 
وأفخمهــا فــي نخلــة جميرا، 
ويتميز مبســتوى ال يضاهى 
من األناقة والرقي، إلى جانب 
تصاميم معمارية راقية تظهر 
روعتها في الشــرفات كبيرة 
احلجــم واألســقف مزدوجة 
أمتــار)  االرتفــاع (حتــى ٦ 
والتجهيـــزات األوروبيــــــة 

االستثنائية في تفاصيلها.
وفــي هذا الســياق، أعرب 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ايفا للفنادق واملنتجعات خالد 
اسبيته عن سعادته باملشروع، 
حيث قال: «أورال، دورتشستر 
كوليكشــن هو شــراكة ذكية 
وناجحة بــكل املعايير، نظرا 
لتفرد املشروع بأسلوب حياة ال 
نظير له على مستوى العالم».
املشــروع  أن  وأوضــح 
يضــم وســائل راحــة عاملية 
املستوى، أبرزها ناد شاطئي 
على مســاحة ٣٠٠ متر مربع، 
حصــري بســكانه، ومســبح 
خارجــي فســيح مــع قابلية 

التحكــم في درجــة حرارته، 
وسينما خاصة، ومركز لياقة 
بدنية مجهز على أحدث طراز، 
ومركــز أعمال يضــم غرفتي 
اجتماعــات وقاعــة مؤمترات 
وصالة متعددة االستخدامات 
للمناسبات، ومكتبة وصاالت 

سيجار، وغيرها الكثير.
وأضاف اسبيته: «استثمارنا 
في أورال مدروس بعناية ونثق 
متاما بقيمته املضافة طويلة 
األجل ملساهمينا، وحملفظتنا 
االســتثمارية التــي شــاركت 
ايفــا للفنــادق فــي تطويرها 
على جزيرة النخلة، ونتطلع 
إلى أن يحقق املشروع النجاح 

املتوقع منه».
من جانبه، قال املؤســس 
والرئيــس التنفيذي لشــركة 
أمنيات مهدي أمجد: «فلسفتنا 
التطويرية تقوم على أساس 
أيقونيــة  تشــييد مشــاريع 
فريدة، بأســلوب معيشــة ال 
يضاهى وحتقيق قيمة مضافة 
للمستثمرين فيه»، مؤكدا على 
«اإلقبال الواسع الذي حظي به 
املشــروع من جانب شريحة 
واسعة من أثرياء العالم عشية 
إطالقه أواخر الشهر املاضي».

تطوره «أمنيات العقارية» على هالل نخلة جميرا.. بتصميم فريد وفخم

خالد اسبيته

دورتشستـــر كوليكشــــن، 
دبي»، حتفـة معمارية سكنية 
جديدة فائقة الفخامة، إذ يرتقي 
«أورال» مبعايير ومواصفات 
املساكن الفاخرة إلى مستويات 
لــم تألفها حتى أفخم عقارات 
العالــم، فهــو األول من نوعه 
الذي يضم بيتا وقصورا تعانق 

السحاب.
ويشغل «أورال دورتشستر 
كوليكشن، دبي» موقعا متميزا 
علــى قطعة أرض مســاحتها 
٢٩٠٠٠ متر مربع على شاطئ 
البحر، ويزخر بإطالالت مذهلة 
بزاويــة ٢٧٠ درجــة متتد من 
أفق دبي الســاحر إلــى املياه 

مطيران الشمري وأفراح العدواني يُكرِّمان اخلنساء احلسيني

لشــؤون متحــدي اإلعاقة ملا 
تقــوم بــه مــن دور كبير في 
العناية بهم وحماية حقوقهم 
ودمجهم ضمن فئات املجتمع، 
حتدثــت احلســيني عن عدد 
من احملــاور وضحت خاللها 
حقوق ذوي اإلعاقة مثل قانون 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ واالتفاقية 

متغيرات 
أسعار النفط 

ذكر تقرير الوطني 
أن «أوپيــك» وحلفاؤها 
اســتجابوا للتقلبــات 
املتزايــدة وتزايد حالة 
عدم اليقني بشأن العرض 
والطلب في األشهر املقبلة 
من خــالل اإلبقاء على 
مســتويات إنتاجها من 
النفط دون تغيير. وكانت 
النفط  مجموعة منتجي 
قد نفذت مؤخرا قرارها 
بخفض حصص اإلنتاج 
مليونــي برميل يوميا 
املتفق عليه في اجتماعها 
األخير في أكتوبر املاضي، 
إال أن أوپيــك وحلفاءها 
تبنــت نبــرة تدخلية 
وصرحت في بيان بأنها 
مستعدة «لالجتماع في 
أي وقت واتخاذ إجراءات 
فورية ملعاجلة تطورات 
السوق» وتتسم أسواق 
النفط بحساسية شديدة 
لكيفية تقدم الصني في 
تخفيف سياسات صفر 
كوفيد. وستسهم مخاوف 
ركود االقتصادات الكبرى 
في إبقاء آفاق منو العام 
املقبل غير واضحة، إال أن 
انتعاش االقتصاد الصيني 
سيعزز من أوضاع سوق 

النفط.


