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مجلس الوزراء ألزم »المالية« بتوفير اعتمادات تنفيذ »المطالع اإلسكاني« و20 مليون دينار لـ »االنتخابات« 

إيقاف صرف قسائم البنزين للقياديني
مريم بندق 

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك االثنني 
املاضي قــرارا بوقف صرف قســائم البنزين 

للقياديني وإلغاء أي قرار يتعارض معه. 
وكشفت مصادر حكومية رفيعة في ديوان 
اخلدمة املدنية لـ »األنباء« أن مجلس الوزراء 
طلــب تعميم القرار على الــوزارات واجلهات 
احلكومية والذي اتخذ بناء على توصية مرفوعة 

من مجلس اخلدمة املدنية.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في يناير 
املاضي بوقف تخصيص السيارات للقياديني 

واالكتفاء بصرف بدل سيارة. 
علــى صعيــد متصــل، علمــت »األنبــاء« 
أن مجلــس الــوزراء درس مقتــرح تشــكيل 
الــدورة  فــي  لإلســراع  وزاريــة  جلنــة 
املســتندية املطلوبة إلجناز مشــروع جنوب 

 مدينــة املطــاع اإلســكانية، وتضــم اللجنة
5 وزراء مختصــني بإجــراءات تنفيــذ املــدن 
اإلسكانية وهم وزراء اإلسكان، الكهرباء واملاء، 
البلدية، األشغال، واملواصات، ويهدف مقترح 
تشكيل اللجنة إلى »إجناز املدينة التي حتوي 
ما يقارب ٣0 ألف قســيمة مبســاحة ٤00 متر 
مربع في زمن اقل من اخلطة الزمنية املبرمجة 

حاليا«. 
وألزم املجلس وزارة املالية باعتماد امليزانيات 
املطلوبة للمشروع على مستوى الوزارات اخلمس. 
هذا، وتأكيدا ملا نشرته »األنباء« في ١2 يوليو 
املاضي أفادت مصادر مالية رفيعة »األنباء« بأن 
وزارة املالية وفرت االعتمادات املالية املطلوبة 
لوزارة الداخلية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
املتضمــن تكليــف وزارة املاليــة بالتنســيق 
مع وزارة الداخليــة لتوفير 20 مليون دينار 
لتلبية متطلبات األوضاع األمنية، واحتياجات 

االنتخابات البرملانية.

»الصحة« تخاطب »الديوان« الستحداث 
2028 درجة وظيفية لغير الكويتيني

عبدالكريم العبداهلل

خاطبت وزارة الصحة ديوان اخلدمة املدنية 
الستحداث 202٨ درجة وظيفية لغير الكويتيني 
لســد النقص في قطاعــات الصحة املختلفة من 

مستشفيات ومراكز صحية وتخصصية.
وذكرت مصــادر صحية مطلعة في تصريح 
خاص لـ »األنباء« أن الدرجات الوظيفية تشمل 
»أطباء- فنيي أشعة- فنيي مختبرات«، فضا عن 

تخصصات أخرى. وبينت املصادر أن استحداث 
هذا العدد من الدرجات يأتي من اصل ٤060 درجة 
وافق عليها مجلس الوزراء في الســابق لصالح 
وزارة الصحة، وحينها أقر الديوان اســتحداث 
202٣ درجــة منهــا، واملتبقي منهــا العدد الذي 

خاطبت الوزارة به الديوان.
ولفتت املصادر إلى ان اجتماعا سيعقد خال 
األيام املقبلة بني »الصحــة« و»الديوان« لبحث 

املوافقة على الدرجات.

مستشار الرئيس المنتخب: تؤسسه الحكومة األميركية المقبلة ويضم مصر واألردن.. بعد أن عارضه أوباما خالل فترته الرئاسية

مفاجأة ترامب.. ائتالف أميركي - خليجي ضد اإلرهاب
واشــنطن ـ وكاالت: قــال 
وليد فارس مستشار الرئيس 
املنتخــب دونالــد  األميركــي 
ترامــب في شــؤون الشــرق 
األوسط واإلرهاب: إن احلكومة 
األميركية املقبلة بقيادة ترامب 
ستقوم بتأســيس ائتاف مع 
دول اخلليــج ومصر واألردن 
ضد اإلرهــاب. هــذا االئتاف 
عارضه باراك أوباما خال فترته 
االتفاقية  الرئاســية إلجنــاح 
النووية مع طهران، األمر الذي 
ســمح للميليشــيات املوالية 
إليران بأن يكون لها احلضور 
األكبــر فــي العراق، بحســب 
تصريــح فارس فــي لقاء مع 
 BBC شبكة »بي بي سي نيوز

News« البريطانيــة. من جهة 
أخرى، نزل آالف املتظاهرين الى 
الشوارع في عدة مدن اميركية 
لليلــة الثانيــة علــى التوالي 
احتجاجا على انتخاب دونالد 
ترامب، وحتدثت الشرطة عن 
اعتقال العشــرات اثر »اعمال 
شغب« في أوريغون، في وقت 
يعمل الرئيــس املنتخب على 
تشكيل فريقه. وعاود ترامب 
هجماته على تويتر، فانتقد في 
تغريدة وســائل االعام التي 
اتهمهــا بتأجيج التوتر. وقال 
انــه بعد »انتخابات رئاســية 
ناجحــة ومفتوحــة للغايــة« 
يقوم »متظاهرون محترفون 
تشــجعهم وســائل االعــام« 

باالعتــراض علــى النتيجــة، 
االمر الذي اعتبره »ظلما، وغير 
منصف إطاقا«. وأفادت الشرطة 
بأن تظاهرة في بورتاند بوالية 
أوريغون تخللها »سلوك خطير 
إلــى  وإجرامــي«، وتطــورت 
»أعمال شغب«، وأظهرت مشاهد 
التلفزيونية  بثتها الشــبكات 
متظاهرين يلقــون مقذوفات 
على قــوات االمــن ويقومون 
بعمليــات تكســير ونهب في 
محات جتارية. وفي بالتيمور 
قــرب واشــنطن، جتمع نحو 
600 شــخص، ورفعوا الفتات 
كتب عليها »لم أنتخب احلقد 
والكراهية رئيســا«، وهتفوا 
»ليس رئيسي«. وعلى الساحل 

الغربــي احملســوب تقليديــا 
الدميوقراطيــني، تظاهر  على 
مئات الطاب أيضا في ســان 
فرانسيسكو ولوس اجنيليس، 
ورفــع بعضهم الفتــات كتب 
عليها »احلب يسحق احلقد«. 
كما جرت جتمعات في نيويورك 
وشــيكاغو ودنفــر وداالس، 
الهتافات »٤ ســنوات  وكانت 
مقاومة«. في غضون ذلك، أكدت 
وزارة اخلارجيــة األميركيــة 
أنه ليــس هناك مــا مينع من 
االنســحاب من االتفــاق الذي 
أبرم مع إيران بشأن برنامجها 
النــووي، إذا مــا أراد الرئيس 

األميركي املنتخب ذلك.

املتظاهرون يتجمعون بالقرب من مركز ستابلز خالل مسيرة احتجاجية على انتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب في مدينة لوس اجنيليس وفي االطار )ميني( طفلة أميركية تنضم للمحتجني 
ويرفعون الفتات منها هاشتاغ مت إطالقه على »تويتر« بعنوان »ليس رئيسي« .. و)اليسار( الشرطة تعتقل أحد املتظاهرين في بورتالند                                           )رويترز( 

إغالق غرفة لبيع اللحوم في الهواء الطلق باجلليب
مصرع هندي وإصابة أميركي في حادث على »املطالع«

هاني الظفيري

»اللحوم املجهولة املصدر تباع مساء وفي 
الهواء الطلق مبنطقة اجلليب«، هذه املعلومة 
وردت الى مدير امن الفروانية العميد صالح 
مطر الذي أمر رجال البحث والتحري بالتأكد 
من صحة املعلومــة. وذكر مصدر امني ان 
التحريات التي أجريت بهذا الشــأن أثبتت 
صحة املعلومة فتم إخطار مدير األمن العام 
باإلنابة اللواء ابراهيم الطراح الذي بدوره 
أبلــغ وكيل الوزارة الفريق ســليمان الفهد 
فأمر بالتنسيق مع البلدية ومت تشكيل فرقة 
ملداهمة الغرفة التي تستخدم لبيع اللحوم 

في املســاء. وأضاف املصدر ان رجال األمن 
قاموا بالتحفــظ على اللحوم التي ضبطت 
واألدوات املســتخدمة ومتت إحالة املتهمني 

الى جهة االختصاص.
إلى ذلك، شهد طريق املطاع حادث تصادم 
ثاثي أسفر عن وفاة وافد آسيوي وإصابة 
أميركي، فيما تهشــمت املركبــات التي كان 

أحد أطرافها مواطنا.
كمــا شــهد أيضا طريق املطــاع املؤدي 
 الــى مــزارع العبدلي حــادث تصــادم بني

6 مركبات أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا 
الى املستشفى.
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ت ٣محليا



العقاري  التسجيل  شهدت حركة 
فـــــي إدارتـــــــــــي الـــتـــســـجـــيـــل الــــعــــقــــاري 
العدل، تسجيل  والتوثيق في وزارة 
6 عقود لعقارات خاصة في محافظة 
الــعــاصــمــة مـــن 30 أكـــتـــوبـــر املــاضــي 
و10  الـــــــجـــــــاري،  نـــوفـــمـــبـــر   3 ــتــــى  حــ
عــقــارات فــي حــولــي، و8 عــقــارات في 

الــفــروانــيــة، و9 عــقــارات فــي محافظة 
مبارك الكبير 19 عقارًا في األحمدي، 
ــارات فــــي الــــجــــهــــراء، لــيــصــل  ــ ــقـ ــ و4 عـ
اإلجمالي إلى 56 عقارًا بقيمة 14.87 

مليون دينار.
وكــشــفــت اإلحـــصـــائـــيـــة املــنــشــورة 
العقاري  التسجيل  إدارة  على موقع 
في وزارة العدل اإللكتروني، تسجيل 
بــقــيــمــة 5.41  ــارًا اســتــثــمــاريــا  ــقـ عـ  14

 عـــن عــقــاريــن 
ً
ــار، فــضــا ــنـ مــلــيــون ديـ

مـــلـــيـــون   16.5 بــــقــــيــــمــــة  تـــــجـــــاريـــــن 
ــد بــقــيــمــة 2.2  ــ ديــــنــــار، ومــــخــــزن واحــ
ديــنــار. وبــذلــك يبلغ إجمالي  مليون 
ــتــــداوالت الــعــقــاريــة بــالــعــقــود منذ  الــ
املاضي حتى 3 نوفمبر،  أكتوبر   30

نحو 38.98 مليون دينار تقريبا.
كــمــا ســجــلــت الـــفـــتـــرة نــفــســهــا من 
نوفمبر   3 املــاضــي حتى  أكتوبر   30

الــجــاري، تسجيل 5 عــقــارات للسكن 
الخاص عن طريق الــوكــاالت، بقيمة 
إجمالي  ليبلغ  ديــنــار،  مــلــيــون   1.93
الـــتـــجـــاوالت عـــقـــودًا ووكـــــــاالت نحو 

40.91 مليون دينار تقريبا. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، شــــهــــد شــهــر 
 254 نحو  تسجيل  املــاضــي،  أكتوبر 
ــدًا لـــلـــعـــقـــارات الــــخــــاصــــة بــقــيــمــة  ــقــ عــ
عــقــارات  و106  ديــنــار،  مليون   79.85

مــلــيــون   58.6 بــقــيــمــة  ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
ديـــنـــار، و6 عـــقـــارات تــجــاريــة بقيمة 
مـــخـــازن  و4  ديــــنــــار،  مـــلـــيـــون   10.03
بقيمة 3.75 مليون دينار، و3 عقارات 
حــرفــيــة بــقــيــمــة 3.04 مــلــيــون ديــنــار، 
لــيــبــلــغ إجـــمـــالـــي الـــعـــقـــود الــعــقــاريــة 
خــــال الــشــهــر املـــاضـــي إلــــى 155.26 
مليون دينار. وتظهر اإلحصائية، أن 
على  استحوذت  األحــمــدي  محافظة 

النصيب األكبر من العقود املسجلة 
للعقار الخاص خال أكتوبر بنحو 
ــارك الــكــبــيــر«  ــبــ 67 عــــقــــدًا، يــلــيــهــا »مــ
ــي بــنــحــو  ــ ــولـ ــ ــدًا، وحـ ــ ــقـ ــ بـــنـــحـــو 59 عـ
مــحــافــظــة  فــــي  ــقـــدًا  عـ عــــقــــدًا، و36   46
الــعــاصــمــة، و26 عــقــدًا فــي الــجــهــراء، 

و20 عقدًا في الفروانية.
النشاط  عـــودة  أن  الــخــبــراء  ورأى 
ــــال شــهــر  ــاري خـ ــقـ ــعـ ــــى الـــقـــطـــاع الـ إلـ

أكتوبر وفــي األيـــام األولـــى مــن شهر 
نوفمبر الجاري، كانت أمرًا متوقعا، 
ــاء اإلجـــــــــازات  ــهــ ــتــ خـــصـــوصـــا مـــــع انــ
وأشهر الصيف، التي يشهد خالها 
القطاع العقاري حركة ركــود في كل 

عام.
ــون إلـــــــــــى أن  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ــر املــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ويــ
فرصا  اليوم،  ينتظرون  املستثمرين 
ــقــــار،  ــيــــرة فـــــي الــــعــ ــبــ ــثــــمــــاريــــة كــ ــتــ اســ

مــتــوقــعــن أن تــشــهــد الــفــتــرة املــمــتــدة 
حتى نهاية العام الحالي، زيادة في 
عــمــلــيــات الـــشـــراء فــي الـــســـوق، وســط 
إلى  املستثمرين  كــبــار  بعض  سعي 
 عن 

ً
زيادة محفظتهم العقارية، فضا

السكان،  عــدد  فــي  املستمرة  الــزيــادة 
ــداوالت،  ــ ــتــ ــ ــــى زيــــــــادة الــ مــــا يـــــــؤدي إلــ
في  التأجير  صعيد  على  خصوصا 

السكن الخاص.
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العقار يستعيد نشاطه مع نهاية أكتوبر: 
تداوالت بـ 41 مليون دينار خالل 5 أيام

|   كتب حسين كمال   |

املنتجون يسعون إلى تعزيز 
مواقعهم التفاوضية في اجتماع فيينا 

اعــــتــــبــــرت مـــــصـــــادر نــفــطــيــة 
مــتــابــعــة، زيــــــادة إنـــتـــاج الــــدول 
املــــنــــتــــجــــة لــــلــــنــــفــــط، ســـــــــواء فــي 
»أوبــــــــك« أو خـــارجـــهـــا، مــؤشــر 
لــقــرب االتــفــاق عــلــى أمـــر مــا في 
نوفمبر  املنظمة خال  اجتماع 

الجاري.
ــادر لــــ »الـــــراي«  وقـــالـــت املـــصـ
إن زيادة إنتاج الدول األعضاء 
ــة  ــ ــــي »أوبــــــــــــك«، ســـيـــشـــكـــل ورقـ فـ
تفاوضية لها في حال االتفاق 
عــلــى تــخــفــيــض اإلنــــتــــاج، ومــن 
ما  الحالي،  لإلنتاج  العودة  ثم 
إلــى تسجيل األسعار  ســيــؤدي 
وربما  اليوم  املــوجــودة  نفسها 
أقــــل، نــظــرًا ألن اإلنـــتـــاج سيظل 

على وتيرته الحالية.
مــــســــاعــــي  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
تــخــفــيــض انـــتـــاج الــنــفــط لنحو 
بــرمــيــل  مــلــيــون   1.2 أو  مــلــيــون 
يوميا، قد تصل في النهاية إلى 
إنتاج أقل من املستوى الحالي 
قد  االتــفــاق  أن  معتبرة  بقليل، 
وأن  خصوصا  مرحليا،  يــكــون 
ــار الــحــالــيــة هـــي املــعــبــر  ــعــ األســ
الــحــقــيــقــي لـــســـعـــر الــــســــوق فــي 
موسم الشتاء. وبينت املصادر 
أن الــدول املنتجة سبق وباعت 
الــذروة  لفترة  املطلوبة  الحصة 
الحقيقية في الشتاء »ديسمبر 
ويناير«، وبالتالي فإن تأثيرات 
أي اتــفــاق ســتــكــون خـــال فترة 
ــقــــل فــيــهــا  الــــصــــيــــف، والـــــتـــــي يــ
االنتظار  االستخدام، وبالتالي 

إلى الشتاء 2018.
الحقيقية  العبرة  أن  وأكــدت 
ــال االتــــفــــاق وانـــخـــفـــاض  ــ فــــي حـ
السوق،  فــي  النفطي  املــعــروض 
هو نمو الطلب ومدى إمكانية 
استيعابه لإلنتاج واملعروض.

 فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــبــر 
الخبير النفطي محمد الشطي، 
أن ارتــفــاع إنتاج »أوبـــك« خال 
ــى  ــي إلــ ــ ــاضــ ــ ــر املــ ــ ــــوبـ ــتـ ــ ــر أكـ ــهــ شــ
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، بــمــثــابــة 
تـــســـلـــســـل طـــبـــيـــعـــي الســـتـــمـــرار 
املستهلك  باحتياجات  اإليــفــاء 
ــر الــطــلــب  ــ ــــوافـ ــــع تـ الــــنــــهــــائــــي، مـ
لنوعية النفط، كما يأتي بهدف 

رفع اإليرادات.
ـــ »الـــــــــراي«  ــ وقــــــــال الـــشـــطـــي لـ
إن الـــتـــفـــاوض مـــن اجــــل خفض 
ــــارج  ــل وخـ ــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، داخــ
»أوبـــــــك« لـــم يــنــتــه بـــعـــد، مبينا 
يتطلب  بــالــخــفــض  االلـــتـــزام  أن 
ــأن تــطــبــيــق  ــ وقــــتــــا، ومــــنــــوهــــا بــ
الـــخـــفـــض مــــع عــــــوده املــنــتــجــن 
ــة بــا  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ألوضـــــاعـــــهـــــم الـ
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــك يـــســـهـــل مـــهـــمـــة االل ــ شــ
بــأي اتــفــاق يتم الــوصــول إليه. 
وأضــاف أن هناك من يــرى بأن 
رفــع مستويات اإلنــتــاج، يدخل 
التفاوض  استراتيجيه  ضمن 
ــات أعــــلــــى، وقـــد  ــويـ ــتـ ــلـــى مـــسـ عـ
ــــع أجـــــــواء  ــرفـ ــ ــــون مـــــؤشـــــرًا لـ ــكـ ــ يـ
الــــتــــوافــــق والــــتــــوصــــل التـــفـــاق 
بشكل أكبر، مشددًا على أن في 
ارتفع  كلما  النهائية،  املحصله 
اإلنــتــاج، فــان ذلــك يعني إطالة 
موعد توازن السوق، واستمرار 
ــغـــوطـــات عــلــى  الـــتـــخـــمـــة، والـــضـ

أسعار النفط الخام.
وقـــــــــــــــــــــــــال عــــــــــضــــــــــو هـــــيـــــئـــــة 
الــتــدريــس فــي كــلــيــة الـــدراســـات 
الــتــكــنــولــوجــيــة، قــســم هــنــدســة 
البترول، الدكتور أحمد الكوح لـ 
»الراي« إن زيادة إنتاج »أوبك« 
الـــــــذي وصــــــل إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
املاضي،  أكتوبر  قياسية خال 
نيجيريا  هـــي  دول   3 مـــن  جـــاء 
ولــيــبــيــا والــــعــــراق، الـــتـــي كــانــت 
تــطــالــب بــاســتــبــعــادهــا مـــن أي 
ــفـــيـــض اإلنــــــتــــــاج،  ــتـــخـ اتــــــفــــــاق لـ
ــر غير  مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذا األمــ
إلـــى فشل  يـــؤدي  طبيعي، وقـــد 

اجــتــمــاع املــنــظــمــة املــنــتــظــر في 
فيينا أواخر الشهر الجاري في 
تحقيق النتيجة املطبولة منه، 
ــتــــاج عــنــد حـــدود  وتــثــبــيــت اإلنــ

معينة.
املطلوب  أن  الــكــوح  وأضــــاف 
فــي الــوقــت الــحــالــي، مــن جميع 
الـــخـــلـــيـــج،  دول  ومــــــــن  الــــــــــــدول 
إلــــى  لـــــلـــــوصـــــول  تـــــتـــــعـــــاون  أن 
مـــــســـــتـــــويـــــات تــــــرضــــــي جـــمـــيـــع 
مـــعـــتـــبـــرًا أن خــــروج  األطـــــــــــراف، 
الواليات  الحكم في  أوبــامــا من 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، ووصــــول 
ــــى الـــرئـــاســـة  دونــــالــــد تــــرامــــب إلـ
قـــد يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة اإلنـــتـــاج 
يسهم  وقــد  األمــيــركــي،  النفطي 
في الوصول إلى سعر 40 دوالرًا 
لـــبـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط خـــــال الــفــتــرة 
هذه  جميع  أن  معتبرًا  املقبلة، 
الجميع  تــفــرض على  الــعــوامــب 
الـــــتـــــعـــــاون، مـــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 

التوازن في السوق النفطي.
في سياق متصل (وكــاالت)، 
ــــدول املــصــدرة  أكــــدت مــنــظــمــة الـ
ــفــــط »أوبــــــــــــــــك« أمــــــــــــس، أن  ــنــ ــلــ لــ
إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط زاد خــال 
إلــى رقــم قياسي جديد  أكتوبر 
الرامية  الرغم من خطتها  على 
لخفض اإلنتاج، بما يشير إلى 
العام  أكبر بالسوق في  فائض 
ــبــــل.  وذكــــــــرت »أوبـــــــــك« فــي  ــقــ املــ
تقريرها الشهري، أنها ضخت 
يــومــيــا  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون   33.64
ــادة 240  ــزيــ الــشــهــر املــــاضــــي، بــ
ألف برميل يوميا عن سبتمبر، 
وفقا لبيانات جمعتها املنظمة 

من مصادر ثانوية. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى فائض  وأشــ
في سوق النفط قــدره 950 ألف 
خال  باملتوسط  يوميا  برميل 
برميل  ألـــف   800 مــقــابــل   ،2017
يــــومــــيــــا فـــــي الــــشــــهــــر املــــاضــــي، 
بينما توقعت ارتفاع املعروض 
 230 بنحو  املنظمة  ــارج  خـ مــن 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي 2017، 
ألـــف برميل  ــادة 240  مــقــابــل زيــ
في التوقعات السابقة. ورفعت 
للطلب على  املنظمة توقعاتها 
بــمــقــدار 100  فــي 2017،  خامها 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى 32.69 
ــل، بــيــنــمــا أبــقــت  ــيـ ــرمـ مـــلـــيـــون بـ
العاملي  الطلب  لنمو  توقعاتها 

دون   2017 فـــــي  الــــنــــفــــط  عــــلــــى 
تغيير عند 1.15 مليون برميل 

يوميا.
أنها  »أوبـــك«  إيـــران  وأبلغت 
رفعت إنتاجها إلى 3.92 مليون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا فـــــي أكــــتــــوبــــر، 
املنظمة  مــصــادر  قــــدرت  بينما 
الــثــانــويــة إنــتــاج طــهــران بنحو 

3.69 مليون برميل يوميا.
كــمــا أفــــادت مــصــادر مطلعة 
السعودية  أن  النفط،  في قطاع 
من  إنتاجهما  أبقتا  والــكــويــت 
الخام مستقرًا في أكتوبر دون 
تغير يذكر عن الشهر السابق، 
ــرى  ــة جــ ــيــ ــمــ ــا ألرقـــــــــــام رســ ــ ــقـ ــ وفـ
تــقــديــمــهــا لــلــمــنــظــمــة. وتـــراجـــع 
السعودي  الــخــام  النفط  إنــتــاج 
إلـــى 10.62 مليون  أكــتــوبــر  فــي 
برميل يوميا، من 10.65 مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر، 
الــــنــــفــــط  إنـــــــتـــــــاج  زاد  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
برميل  مــايــن   3 إلــى  الكويتي 
برميل  مليون   2.97 مــن  يوميا 

في سبتمبر.
ــل، كــشــف  ــتـــصـ ــيــــاق مـ فــــي ســ
إيـــــران  ــــدران مـــطـــلـــعـــان أن  ــــصـ مـ
ــددت ســـعـــر الـــبـــيـــع الــرســمــي  ــ حــ
إلى  الخفيف  خامها  لشحنات 
آسيا، تحميل ديسمبر عند 65 
ســنــتــا لــلــبــرمــيــل فـــوق متوسط 
ــي  ــ ــار خــــامــــي عــــمــــان ودبـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــادة 90 ســنــتــا عــــن الــشــهــر  ــزيــ بــ
السابق. وجــاءت زيــادة أسعار 
إلــى آسيا، على  الخام  مبيعات 
اتخذتها  مماثلة  خــطــوة  ــرار  غـ
الــســعــوديــة األســـبـــوع املــاضــي، 
كما رفعت طهران أيضا أسعار 
صادراتها من الخام إلى شمال 
غــــرب أوروبـــــــا، لــكــنــهــا خفضت 
أسعار شحناتها إلى املشترين 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط. 
تــنــخــفــض  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ املـ ومــــــــن 
صـــــادرات الــخــام اإليــرانــيــة 7.5 
ــــال نـــوفـــمـــبـــر، إلـــى  ــئـــة خـ فــــي املـ
أدنــى مستوياتها في 4 أشهر، 
مــع تــدنــي الطلب املــوســمــي في 

أوروبا.

أسعار النفط 
وفي هذه األثناء، ارتفع سعر 
برميل النفط الكويتي 91 سنتا 
ــداوالت الــخــمــيــس ليبلغ  ــ فـــي تــ
 40.20 مـــقـــابـــل  دوالر،   41.11
تـــــداوالت  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دوالر 
املعلن  للسعر  وفــقــا  األربـــعـــاء، 
مــن مــؤســســة الـــبـــتـــرول.  وعلى 
الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، انــخــفــضــت 
الخام، مع عودة  النفط  أسعار 
استمرار  على  للتركيز  السوق 
أن  املستبعد  املــعــروض،  تخمة 
أعضاء  يخفض  مــالــم  تنحسر 
املنتجن  مــن  »أوبـــك« وغيرهم 

إمداداتهم بشكل كبير. 
وخــــــال الــــــتــــــداوالت، ســجــل 
ــاملـــي مــزيــج  ــعـ ــيـــاس الـ ــقـ خـــــام الـ
ــــت« فــــي الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة  ــرنـ ــ »بـ
لــــلــــبــــرمــــيــــل،  دوالر   45.24
عـــن  ســــنــــتــــا   60 ــــاض  ــفـ ــ ــخـ ــ ــانـ ــ بـ
تراجع  كما  السابقة،  التسوية 
خام »غــرب تكساس« الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة 66 

سنتا إلى 44 دوالرا للبرميل. 

الشطي: ارتفاع اإلنتاج 
يطيل موعد 
توازن السوق 

ويزيد الضغوطات 
على األسعار

الكوح:
اجتماع فيينا 

قد يفشل في الوصول 
إلى النتيجة املطلوبة

أحمد الكوح محمد الشطي

|  كتب إيهاب حشيش |

تحسبًا لالتفاق على خفض أو تثبيت إنتاج النفط
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¬jhP º∏¶J ó©H ¬≤ëH QOÉ°üdG AGOC’G ôeCG â£≤°SCG "á«∏μdG"

2009 ΩÉ©dG »a ≈aƒàe ÖWÉîJ "∫ó©dG"
!2013 áæ°S √ó°V â©aQ iƒYóH ¬æ∏©Jh

"»fhôàμdE’G " OÉªàYG øY »FÉÑ£Ñ£dG ºYGõe âØf "á«∏NGódG"

IQÉ°ùî∏d ¿hó¡ªj á©WÉ≤ªdG øe ¿hóFÉ©dG
èFÉàædG ôjhõJh RôØdG ΩÉ¶f ô««¨J AÉYOÉH

��      :»ª∏°SC’G ô°UÉædGóÑY - Öàc

 É¡H  ≈æªj  ób  IQÉ°ùîd  ÉbÉÑà°SGh  ,äÉHÉîàf’G  QÉÑZ  »∏éæj  ¿CG  πÑb É¡H  ≈æªj  ób  IQÉ°ùîd  ÉbÉÑà°SGh  ,äÉHÉîàf’G  QÉÑZ  »∏éæj  ¿CG  πÑb
 ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG º¡JG ,á°ùaÉæª∏d øjóFÉ©dG ø«©WÉ≤ªdG øe ô«Ñc AõL ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG º¡JG ,á°ùaÉæª∏d øjóFÉ©dG ø«©WÉ≤ªdG øe ô«Ñc AõL
 RôØdG  ΩÉ¶f  ¢Vôa RôØdG  ΩÉ¶f  ¢Vôa"  `H  áeƒμëdG  »FÉÑ£Ñ£dG  ó«dh  »dÉëdG  í°TôªdG `H  áeƒμëdG  »FÉÑ£Ñ£dG  ó«dh  »dÉëdG  í°TôªdG
 IQGRh QOÉ°üe ¬àØf …òdG ôe’G , IQGRh QOÉ°üe ¬àØf …òdG ôe’G ,"äÉHÉîàf’G èFÉàf ôjhõàd »fhôàμd’GäÉHÉîàf’G èFÉàf ôjhõàd »fhôàμd’G

."RôØdGh âjƒ°üàdG ΩÉ¶f »a ô««¨J ’RôØdGh âjƒ°üàdG ΩÉ¶f »a ô««¨J ’" ¿G Égó«cCÉàH á«∏NGódG ¿G Égó«cCÉàH á«∏NGódG

 øe  ô«ãc  IQÉ°ùN  äÉ©bƒàd  »FÉÑ£Ñ£dG  í°TôªdG  ó¡e  ,¬¡àL  øªa øe  ô«ãc  IQÉ°ùN  äÉ©bƒàd  »FÉÑ£Ñ£dG  í°TôªdG  ó¡e  ,¬¡àL  øªa
 ¿G ¿G " "ôàjƒJôàjƒJ" ≈∏Y ¬HÉ°ùM ôÑY ∫ƒ≤dÉH á∏Ñ≤ªdG äÉHÉîàf’G ø«©WÉ≤ªdG ≈∏Y ¬HÉ°ùM ôÑY ∫ƒ≤dÉH á∏Ñ≤ªdG äÉHÉîàf’G ø«©WÉ≤ªdG
 »fhôàμd’G RôØdG ΩÉ¶f ¢Vôa ∫ÓN øe èFÉàædG ôjhõàd ’ÉªàMG ∑Éæg »fhôàμd’G RôØdG ΩÉ¶f ¢Vôa ∫ÓN øe èFÉàædG ôjhõàd ’ÉªàMG ∑Éæg
 äÉaÓN  ¿G  øY  äÉ«£©ªdG  çóëàJ  âbh  »a  , äÉaÓN  ¿G  øY  äÉ«£©ªdG  çóëàJ  âbh  »a  ,"ôjhõàdG  π«¡°ùàdôjhõàdG  π«¡°ùàd
 á°ùeÉîdGh á«fÉãdG ø«JôFGódG »a É°Uƒ°üN äÉHÉîàf’G ≈dG øjóFÉ©dG á°ùeÉîdGh á«fÉãdG ø«JôFGódG »a É°Uƒ°üN äÉHÉîàf’G ≈dG øjóFÉ©dG

.ô°†N’G »°SôμdG øe º¡eôëJh º¡æe ô«Ñc Oó©H í«£J ób.ô°†N’G »°SôμdG øe º¡eôëJh º¡æe ô«Ñc Oó©H í«£J ób
 ΩÉ¶f ΩÉ¶f" ¿CG ¿CG " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG" `d ,á«∏NGódG IQGRh QOÉ°üe äócCG ,πHÉ≤ªdG »a `d ,á«∏NGódG IQGRh QOÉ°üe äócCG ,πHÉ≤ªdG »a

 áaô©ªd óªà©ªdG ƒg …hó«dG RôØdG áaô©ªd óªà©ªdG ƒg …hó«dG RôØdG

��      :OƒªëdG ôHÉL - Öàc

 »a äÉfÓY’G º°ùb »a äÉfÓY’G º°ùb " "ôjhõJh AÉ£NGôjhõJh AÉ£NG" π°ù∏°ùe øe IójóL á≤∏M »a π°ù∏°ùe øe IójóL á≤∏M »a
 »eÉëªdG  ≥HÉ°ùdG  ∫ó©dG  ôjRh  QÉ©°T  ≥ah »eÉëªdG  ≥HÉ°ùdG  ∫ó©dG  ôjRh  QÉ©°T  ≥ah  " "IõLÉædG  ádGó©dGIõLÉædG  ádGó©dG"  IQGRh IQGRh
 ΩÉ©dG  »a  ≈aƒàe  É«fƒfÉbh  É«ª°SQ  IQGRƒdG  âæ∏YCG  ,™fÉ°üdG  Üƒ≤©j ΩÉ©dG  »a  ≈aƒàe  É«fƒfÉbh  É«ª°SQ  IQGRƒdG  âæ∏YCG  ,™fÉ°üdG  Üƒ≤©j
 ¿G πÑb , ¿G πÑb ,20132013 ΩÉ©dG »a ¬≤ëH á«dÉe äÉÑdÉ£e iƒYO ™aôH  ΩÉ©dG »a ¬≤ëH á«dÉe äÉÑdÉ£e iƒYO ™aôH 20092009
 ¬à£≤°SG ¿G á«∏μdG áªμëªdG âãÑd Ée ¬à£≤°SG ¿G á«∏μdG áªμëªdG âãÑd Ée " "AGOG ôeCGAGOG ôeCG" ºμM ¬≤ëH Qó°üj ºμM ¬≤ëH Qó°üj

.É¡eÉeCG ¬jhP º∏¶J ôKG.É¡eÉeCG ¬jhP º∏¶J ôKG
 , ,"ìGhQCÓd ∫ó©dG áÑWÉîeìGhQCÓd ∫ó©dG áÑWÉîe" ¬àª°SG ÉªH á«fƒfÉb QOÉ°üe äQóæJ Éª«ah ¬àª°SG ÉªH á«fƒfÉb QOÉ°üe äQóæJ Éª«ah

 óMG  »eÉëe óMG  »eÉëe"  ¿G  áæ«Ñe  ,á©bGƒdG  π«°UÉØJ ¿G  áæ«Ñe  ,á©bGƒdG  π«°UÉØJ  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  `d  âë°VhG `d  âë°VhG
 ∞dG  ∞dG 2626 áª«≤H ≈aƒàªdG ó°V AGOG ôeG QGó°üà°SG Ö∏£H Ωó≤J ∑ƒæÑdG áª«≤H ≈aƒàªdG ó°V AGOG ôeG QGó°üà°SG Ö∏£H Ωó≤J ∑ƒæÑdG
 óæY OGó°ùdG ≥ëà°ùJh ¬ª°SÉH á©bƒe ádÉ«Ñªc ÖLƒªH áàHÉK QÉæjO óæY OGó°ùdG ≥ëà°ùJh ¬ª°SÉH á©bƒe ádÉ«Ñªc ÖLƒªH áàHÉK QÉæjO
 ¿hóH  á«fƒjóªdG  OGó°S  øY  √ó°V  ≈YóªdG  ¢ùYÉ≤J  GócDƒe  ,Ö∏£dG ¿hóH  á«fƒjóªdG  OGó°S  øY  √ó°V  ≈YóªdG  ¢ùYÉ≤J  GócDƒe  ,Ö∏£dG
 É¡H AÉaƒdG IQhô°†H É«ª°SQ ¬Ø«∏μJ ºZQ »fƒfÉb Æƒ°ùe hG ≥M ¬Lh É¡H AÉaƒdG IQhô°†H É«ª°SQ ¬Ø«∏μJ ºZQ »fƒfÉb Æƒ°ùe hG ≥M ¬Lh
 øe ôjGôÑa  øe ôjGôÑa 7 ïjQÉJ  »a √ó°V ÉfƒfÉb ø∏YG  πé°ùe ÜÉ£N ÖLƒªH ïjQÉJ  »a √ó°V ÉfƒfÉb ø∏YG  πé°ùe ÜÉ£N ÖLƒªH

."20132013 ΩÉ©dG ΩÉ©dG
 ¢üî°ûdG ¿ÓYG GƒdhÉM ¿ÓY’G º°ùb »ØXƒe ¿G iƒYódG ¥GQhG ô¡¶Jh ¢üî°ûdG ¿ÓYG GƒdhÉM ¿ÓY’G º°ùb »ØXƒe ¿G iƒYódG ¥GQhG ô¡¶Jh
 ¿G ’G ≈dh’G IôªdG »a ¬HÉH ¥ôWh ¬dõæe ≈dG ÜÉgòdG ôÑY »æ©ªdG ¿G ’G ≈dh’G IôªdG »a ¬HÉH ¥ôWh ¬dõæe ≈dG ÜÉgòdG ôÑY »æ©ªdG

 ¿G  πÑb  ,ÜÉ`̀Ñ`̀dG  íàØj  º`̀d  Gó``MG ¿G  πÑb  ,ÜÉ`̀Ñ`̀dG  íàØj  º`̀d  Gó``MG18  ¢U áªààdG
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ÆGƒ°üdG IÉah øY ∫hDƒ°ùªdG Ö«Ñ£dG Ühôg
CÉ£îdG øe "áë°üdG" áMÉ°S áFôÑàd √ôØ°S RGƒL ¬ª∏°S "ø«£HÉÑdG" »a …OÉ«b

»∏°†ØdG ìGôédÉH áª¡àdG ¥É°üdEG ∫hÉMh ≥«≤ëàdG á©HÉàe ¬FÉbó°UCG óMCG π sc nh (Æ .Ω)

≥ë∏d ÉbÉ≤MEG ¬àª∏c AÉ°†≤dG ∫ƒ≤«d óªY ¿hO πàb á«°†b â©aQ :"      " `d »∏°†ØdG
��      :…hGôëÑdG Ihôe - âÑàc

 çOÉM »a ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûJ áë°üdG IQGRh ¿ÓYG øe ô¡°T ó©H çOÉM »a ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûJ áë°üdG IQGRh ¿ÓYG øe ô¡°T ó©H
 CÉ£N ôKEG ø«£HÉÑdG ≈Ø°ûà°ùe »a ÆGƒ°üdG ìÓa ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG IÉah CÉ£N ôKEG ø«£HÉÑdG ≈Ø°ûà°ùe »a ÆGƒ°üdG ìÓa ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG IÉah
 Ö«ÑW  Ühô`̀g  ôKG  ájhóe  áë«°†a  ¢ùeG  á«°†≤dG  äó¡°T  ,»ÑW Ö«ÑW  Ühô`̀g  ôKG  ájhóe  áë«°†a  ¢ùeG  á«°†≤dG  äó¡°T  ,»ÑW
 áØ°TÉc  ,OÓÑdG  êQÉN  ≈dG  CÉ£îdG  øY  á«dhDƒ°ùªdÉH  º¡àªdG  ôjóîàdG áØ°TÉc  ,OÓÑdG  êQÉN  ≈dG  CÉ£îdG  øY  á«dhDƒ°ùªdÉH  º¡àªdG  ôjóîàdG
 âæμe »àdG áë°üdG IQGRh äGAGôLEG »a áMOÉØdG äGô¨ãdG ºéM ∂dòH âæμe »àdG áë°üdG IQGRh äGAGôLEG »a áMOÉØdG äGô¨ãdG ºéM ∂dòH

 ≥Ñ°S PG ≈dh’G ádÉëdG â°ù«d É¡fG Éª∏Y ,QGôØdG øe Å£îªdG Ö«Ñ£dG ≥Ñ°S PG ≈dh’G ádÉëdG â°ù«d É¡fG Éª∏Y ,QGôØdG øe Å£îªdG Ö«Ñ£dG
 πÑb Üôg ¿G AGô¡édG ≈Ø°ûà°ùe »a πª©j ¿Éc ôNG …ô°üe Ö«Ñ£d πÑb Üôg ¿G AGô¡édG ≈Ø°ûà°ùe »a πª©j ¿Éc ôNG …ô°üe Ö«Ñ£d

.á∏KÉªe áKOÉëH »eRÉ©dG Oƒ©°S øWGƒªdG IÉah ôKG ô¡°TG.á∏KÉªe áKOÉëH »eRÉ©dG Oƒ©°S øWGƒªdG IÉah ôKG ô¡°TG
 ¿G ¿G  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  `d  á©∏£e á«ë°U QOÉ°üe âØ°ûc ,¥É«°ùdG  Gòg »a `d  á©∏£e á«ë°U QOÉ°üe âØ°ûc ,¥É«°ùdG  Gòg »a
 √ó∏H ≈dG  QOÉZh √ôØ°S RGƒL º∏°ùJ (Æ .´ .Ω) …ô°üªdG  Ö«Ñ£dG √ó∏H ≈dG  QOÉZh √ôØ°S RGƒL º∏°ùJ (Æ .´ .Ω) …ô°üªdG  Ö«Ñ£dG"
 »jOÉ«b óMG øe á«LhôîdG êPƒªf OÉªàYGh êGôîà°SG øe øμªJ Éeó©H »jOÉ«b óMG øe á«LhôîdG êPƒªf OÉªàYGh êGôîà°SG øe øμªJ Éeó©H
 ¬©e ≥«≤ëàdG ó©H πªY ¬©e ≥«≤ëàdG ó©H πªY" º¡àªdG ¿G áë°Vƒe , º¡àªdG ¿G áë°Vƒe ,"ø«£HÉÑdG ≈Ø°ûà°ùeø«£HÉÑdG ≈Ø°ûà°ùe

 ¬FÉbó°UG  ó``̀MC’  k É`̀°`̀UÉ`̀N  kÓ`̀«`̀cƒ`̀J ¬FÉbó°UG  ó``̀MC’  k É`̀°`̀UÉ`̀N  kÓ`̀«`̀cƒ`̀J

 π°TÉØdG áë°üdG ôjRh :¿ƒë°Tôe 
 á∏eÉc á«dhDƒ°ùªdG πªëàj
kGô«°ùY ÉHÉ°ùM Ö°SÉë«°Sh

 

18  ¢U áªààdG

18  ¢U áªààdG

"¿GƒNE’G" äGôeGDƒe  π°ûØjh ÜÉgQEÓd ió°üàj …ô°üªdG Ö©°ûdG

 óYÉ°ùJ Ó«d ÜQÉ¡dG "¿hóÑdG" áLhR 
¬«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG »a øeC’G ∫ÉLQ

 53 ó°üëJ á©°SGh á«æeCG á∏ªM
äÉØdÉîªdG äGô°ûYh äÉÑcôeh "»bÉH"

 ô°ûæj "¢ûYGO" 
 ø«îîØe k’ÉØWCG

 AÉ°ùf ´Rƒjh π°UƒªdÉH
¬«∏JÉ≤e ≈∏Y

16

06

08

 ≥«≤ëàdG áæéd :QOÉ°üe 
 ±ó¡H Iô«Ñc •ƒ¨°†d ¢Vô©àJ
á«dhDƒ°ùªdG øe "áë°üdG" áFôÑJ

17




	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alanba 1
	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alanba 3
	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alqabas
	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alrai
	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alsyassh 1
	KIPS 2016 Ads, Sat 12.11.2016 Alsyassh 3



