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الغالء يهدد بجّر مزيد من البريطانيني نحو هوة الفقر
أبــدى نحــو ٤٠٪ مــن 
البالغني في اململكة املتحدة، 
صعوبــة في حتمــل فواتير 
الطاقــة، وفقا ملســح أجراه 
مكتب اإلحصاء الوطني في 

البالد.
وقال نحو ٩١٪ إن تكاليف 
معيشــتهم ارتفعت، وأشار 
الزيــادات  إلــى  معظمهــم 
في أســعار الوقــود والغاز 
والكهرباء واملــواد الغذائية 
كأسباب، وفقا للمسح الذي 

صدر يوم اجلمعة املاضي.
وقــال أربعة مــن كل ١٠ 
إنهم باتوا يشترون منتجات 
غذائية أقل، ارتفاعا من نحو 
ثالثــة من كل ١٠ في املســح 
الســابق ملكتــب اإلحصــاء 
الوطنــي، وفــق مــا ذكرته 

مــن زيــادة هائلة فــي عدد 
األشخاص املتخلفني عن سداد 

فواتيرهم.
وتعتمد األسر أيضا بشكل 
متزايــد على بنــوك الطعام 
للحصــول على مســاعدات 
الطوارئ، مما يشير إلى أن 

أزمة تكلفة املعيشة تتسارع 
ومن املرجح أن جتر املزيد من 

الناس إلى هوة الفقر.
 ،Trussell Trust وقــال 
الذي يدعم شــبكة من ١٤٠٠ 
بنك طعام في بريطانيا، إن 
شــحنات طرود املســاعدات 
قفــزت ١٤٪ إلــى ٢٫١ مليون 
منذ بداية العام حتى مارس، 
مقارنة مبســتويات ما قبل 

جائحة كوفيد-١٩.
ومنــذ أن أجــرى مكتب 
اإلحصاء الوطني ألول مرة 
استطالعا مماثال في نوفمبر، 
زادت تدريجيا نسبة البالغني 
الذيــن يعتقــدون أنهــم لن 
يتمكنوا من ادخار أي أموال 
في األشهر الـ ١٢ املقبلة، حيث 

ارتفعت من ٣٤٪ إلى ٤٢٪.

وسط أقوى موجة تضخم تضرب اململكة املتحدة في ثالثة عقود

«بلومبيرغ».
ويعاني املستهلكون في 
اململكة املتحــدة من ارتفاع 
وزيــادة  الطاقــة  فواتيــر 
الضرائب وأقوى تضخم في 
ثالثــة عقود، وقد حذر كبار 
موردي الطاقة في بريطانيا 

«الكويت للتأمني» حتقق أرباحًا صافية 
بلغت ٥٫٣ ماليني دينار في الربع األول

أعلنــت شــركة الكويــت 
للتأمني عن نتائج الربع األول 
للعــام احلالي حيــث بلغت 
صافــي أرباح الفترة احلالية 
٥٫٣ ماليني دينار، مقابل ٥٫٢ 
ماليني دينار، لنفس الفترة من 
العام املاضي، وبلغت ربحية 
السهم لهذه الفترة ٢٨٫٩ فلسا 
مقابل ٢٨٫٦ فلسا للعام املاضي.
وبلــغ إجمالي األقســاط 
التــي مت االكتتــاب بها وقبل 
تسويتها باألقساط املقبوضة 
مقدما للسيارات واحلياة ١٦٫٣ 
مليــون دينــار، مقابــل ١٤٫٢ 
مليون دينار لنفس الفترة من 
العام املاضي، وبزيادة قدرها 
٢٫١ مليون دينار وبنسبة ١٥٪. 
وبلغت اإليرادات التشغيلية 
للفتــرة احلاليــة ٣٫٦ ماليني 
دينار مقابل ٣٫٤ ماليني دينار 
لنفس الفترة من العام املاضي، 
وارتفعت حقوق املســاهمني 
إلى ١٢٧ مليــون دينار مقابل 

التي نحققها هو نتاج جهود 
ضخمة مت بذلها في السنوات 
الســابقة لبناء األسس التي 
جتعلنا نتمتع بنمو مستدام 
في األرباح واألقساط. ونحن 
نتوقع اســتمرار هــذا النمو 
وخاصــة مع حتســن البيئة 
التشــغيلية فــي الكويت في 
ظل اســتمرار ارتفاع أسعار 
النفط وحتسن املالية العامة 
ومن ثم زيادة اإلنفاق احلكومي 
الذي يفعل النشاط في جميع 

قطاعات األعمال.
وأضــاف أنه إلــى جانب 
األربــاح واألقســاط مازالت 
الشركة حتافظ على التصنيف 
 AM االئتمانــي مــن وكالتــي
و  -A عنــد   Moodyو  Best

A٣ علــى التوالي مــع نظرة 
مستقبلية مستقرة وفخورون 
باســتمرارية احلصول على 
التصنيفــات باعتبارنا  هذه 
في مقدمة الشــركات احمللية 

واإلقليمية في قطاع خدمات 
التأمني.

وتابع شريف أن الشركة 
أخذت خطــوات عملية نحو 
التوســع اجلغرافــي خــارج 
الكويت، وكذلك مستمرة وبقوة 
في خططهــا ملواكبــة تطور 
التأمــني تكنولوجيا  خدمات 
وقامــت الشــركة بقفــزات 
نوعيــة بهــذا اخلصــوص، 
كذلك فإن الشــركة مستمرة 
في مسؤولياتها االجتماعية 

وفي مجاالت متعددة.
ومازلنا نتطلع إلى الكثير 
مما يجــب عمله فــي الفترة 
املقبلــة لتمكني الشــركة من 
مواجهة التحديات املستقبلية 
التي قد تنتج عن التطورات 
اإلقليميــة والعاملية. وأنتهز 
هــذه الفرصة لشــكر كل من 
ساهم في حتقيق أهدافنا من 
مجلــس اإلدارة واملســاهمني 

واملوظفني.

ً بربحية سهم ٢٨٫٩ فلسا

سامي شريف

٩٦ مليون دينار لنفس الفترة 
العام املاضي، وبلغ الدخل من 
االستثمار للفترة احلالية ٣٫٨ 
ماليني دينار مقابل ٣٫٦ ماليني 
دينار لنفس الفترة من العام 
املاضي وبعد طرح خســائر 
تقييــم االســتثمار للفتــرة 

املاضية.
وصرح الرئيس التنفيذي 
سامي شريف بأن النجاحات 

االقتصاد السعودي يحقق
أعلى معدالت منو منذ ٢٠١١

هل تبقى العقارات املالذ اآلمن لالستثمار؟

العربية: منــا االقتصاد 
السعودي مبعدل ٩٫٦٪ خالل 
الربع األول من العام احلالي، 
محققا أعلى معدالت منو منذ 
٢٠١١، وفق ما نشــرته يوم 
أمس الهيئة العامة لإلحصاء 
في اململكة. ووفقا للتقديرات 
الســريعة التي قامــت بها 
الهيئة العامة لإلحصاء، فقد 
حقق الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقــي للمملكة العربية 
الســعودية في الربع األول 
٢٠٢٢، أعلى معدل منو خالل 
الســنوات العشر املاضية، 
مقارنــة بالربــع األول من 

العام ٢٠٢١.
ويعود هذا النمو اإليجابي 
إلــى االرتفــاع الكبير الذي 
النفطية  حققته األنشــطة 
بنســبة ٢٠٫٤٪، باإلضافــة 
الــذي حققته  إلى االرتفاع 
األنشطة غير النفطية بنسبة 

.٪٣٫٧
أنشــطة  كمــا حققــت 

العربية: للعقارات تاريخ 
طويــل كوســيلة حتوط من 
التضخم، بناء على قاعدة أن 
الدخل الناجت عنها مييل إلى 

مواكبة أسعار املستهلك.
ووجدت إحدى الدراسات 
التي أجرتها شــركة خدمات 
العقارات التجارية CBRE، أن 
اإليجارات في اململكة املتحدة 
منت مبا يتماشى مع التضخم 
بني ١٩٨١ و٢٠٢٠، مع ذلك كانت 
النتائــج مختلطــة للغايــة 

اعتمادا على نوع العقار.
لكــن ال يبــدو أن جميــع 
املســتثمرين اليــوم يرون أن 
املمتلكات العقارية «دفاعية»، 
فقــد انخفضــت مخصصــات 
صناديــق األســهم األميركية 
للعقاراتـ  وهي دليل للمعنويات 
بني مديري األموال احملترفني ـ 
إلى ٢٫٤٪، من ٣٫١٪ قبل الوباء، 
وفق مــا نقلته صحيفة «وول 
ستريت جورنال» عن بيانات 
 Emerging Portfolio Fund مــن
انخفضــت  كمــا   ،Research
املخصصــات العامليــة، فيمــا 
تزايدت التدفقات الداخلة إلى 

الصناديق العقارية املدرجة.
وأوضح تقرير الصحيفة 
أن العقــارات حتقــق أفضل 
العوائد عندما ترتفع األسعار 
بوتيــرة معتدلــة اســتجابة 
للنمو االقتصــادي الصحي، 

٢٫٢٪ في الربع األول ٢٠٢٢ 
مقارنة بالربع الرابع ٢٠٢١.

ويرجع هذا االرتفاع أيضا 
إلــى النمو اإليجابــي الذي 
النفطية  شهدته األنشــطة 

في أبريل مــن العام املاضي 
ومنطقة اليورو في أكتوبر، 
كافحت بعض أسهم العقارات 
تاريخيا لتتفوق على السوق 

األوسع.
ويبدو من الصعب التحوط 
من التضخم اليوم، ألنه مدفوع 
بارتفاع تكلفــة املواد اخلام 
والعمالة والطاقة، والتي بدأت 

في اإلضرار بالنمو.
ويقــدر بنــك االحتياطي 
االقتصــاد  أن  الفيدرالــي 
األميركــي ســينمو بنســبة 
٢٫٨٪ في العام ٢٠٢٢، انخفاضا 

بنسبة ٢٫٩٪، باإلضافة إلى 
ارتفاع األنشطة غير النفطية 
بنســبة ٢٫٥٪، فيما شهدت 
أنشطة اخلدمات احلكومية 

انخفاضا بنسبة ٠٫٩٪.

من نســبة ٤٪ التــي توقعها 
البنك املركزي في ديســمبر، 
وإذا قلــل االقتصاد املتباطئ 
من الطلب على املساحات من 
قبل املســتأجرين، فسيكون 
من الصعــب على املالك رفع 

اإليجارات.
وميكن أن توفر العقارات 
مالذا في أوقات التضخم، ولكن 
فقط إذا كانت اجتاهات العرض 
والطلب مواتية، لذا يجب على 
املستثمرين العقاريني اختيار 
املناطق التي يشــترون فيها 

العقارات بدقة.

مبعدل ٩٫٦٪ خالل الربع األول

في ظل ما يشهده العالم من تضخم مفرط

اخلدمات احلكومية ارتفاعا 
بنسبة ٢٫٤٪.

النــاجت احمللي  وحقــق 
اإلجمالــي احلقيقي، املعدل 
موســميا، ارتفاعا نســبته 

وبالنسبة لصناديق االستثمار 
العقارية املدرجة، فإن النسبة 
املثالية للتضخم هي ٢٪ إلى 
 UBS Charles ٣٫٥٪، وفقــا لـ
Boissier، وفــي ظــل هــذه 
الظروف، يجــد املالك أن من 
األســهل رفع اإليجارات، في 
حــني أن االقتصــاد املزدهــر 
يخلق الطلب على العقارات 
التجاريــة ويخفض معدالت 

الشغور.
لكن مبجرد ارتفاع التضخم 
فوق ٤٪، وهو املستوى الذي 
الواليــات املتحدة  جتاوزته 

 nova 9 SE «هواوي»
اجلديد هدية العيد املثالية

في ضوء عاملنا الرقمي سريع التغير، ميكن أن تكون 
الهواتف الذكية من أجمل خيارات الهدايا، وحلسن احلظ، 
فقد أطلقت هواوي هاتفها اجلديد nova 9 SE في الوقت 
املناســب، فهــو ملــيء باملزايــا والتقنيات التــي يحبها 

املستخدمون الشباب.
فمن خالل الكاميرا الرئيسية فائقة الدقة، بدقة تبلغ 
108 ميغابكسل و(فتحة بقياس f/1.9) ستحظى بتجربة 
اســتثنائية وســتطلق العنان إلبداعك احلقيقي. سواء 
كنت تلتقط مشهدا ما أو صور بورتريه أو صور األعمال 
املعمارية وغيرها، في حلظة التقاطك للصورة، سيلتقط 
هاتف nova 9 SE ما تراه أمام عينيك بتفاصيل واضحة 
للغاية. وميكن للصورة بدقة 108 ميغابكســل أن حتقق 
معدل تقريب بواقع ثالث أضعاف بدون خسارة أي تفاصيل، 
وبالتالي ستتمكن من تكبير الصور واقتصاصها جلعل 
اإلطار يبدو مناســبا قبل نشرها على وسائل التواصل 

االجتماعي.
ميكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE التقاط الصور في 
البيئات املظلمة وزيادة مستوى السطوع بجانب تقليل 

الضوضاء وحتسني النطاق الديناميكي للصورة.
 HUAWEI وبفضل تقنية الشــحن الفائق من هواوي
 HUAWEI بقدرة 66 واط، ميكن شحن هاتف SuperCharge
nova 9 SE بنســبة %60 خالل 15 دقيقة فقط أو شحنه 

بالكامل فقط خالل 36 دقيقة.
ويتميز هاتف nova 9 SE بشاشة العرض الكاملة من 
هــواوي مع حواف فائقــة النحافة بقياس 1.05مم فقط. 
ومن شــأن ذلك أن يعزز التجربة التفاعلية للمستخدم 
ويكمل بشكل مثالي هيكل الهاتف الذكي فائق النحافة.

ومع نظام EMUI 12، ميكن للمســتخدمني االستمتاع 
بتجربة سلسة حتى بعد استخدام اجلهاز لفترة طويلة 
مــن الوقت. وبفضــل ميــزة One Hop Connection التي 
تســتخدم اتصــال املجال القريــب (NFC)، ميكن لهاتف 

nova 9 SE االقتران بأجهزة هواوي األخرى مباشرة.

٦ عالمات تنذرك باختراق 
هاتفك من قبل القراصنة.. 

هذا ما يجب القيام به!
يبحث القراصنة اإللكترونيون باستمرار عن طرق جديدة 
للتسلل إلى أجهزتنا الذكية، وسرقة كنز كبير من البيانات 
نحتفظ به. ونظرا ألن الكثير منا بات اآلن أكثر اعتمادا على 
هاتفه الذكي، فال عجب أننا منثل هدفا كبيرا لهؤالء املتسللني.

أصبحنا نعي ثغرات واتســاب والتطبيقــات املخادعة، 
لكن الكثير منا يتجاهل حقيقة حدوث اختراق في اخللفية.. 

حلسن احلظ، هناك عالمات منبهة.
على الرغم من أنها ليست محددة دائما، إال أنك إذا شعرت 
بخلــل ما في هاتفــك، فقد تكون هذه هــي األدلة التي يجب 

:The Sun البحث عنها، وفق ما أوردته صحيفة
١ - بطء أداء الهاتف الذكي: إذا استغرق حتميل التطبيقات 
وقتــا أطول مــن املتوقع، فقــد يعني هذا أنــه مت اختراقك. 
وينطبق األمر نفسه على تعطل التطبيق بشكل عشوائي.

٢ - اســتنزاف البطارية بسرعة: بطاريات الهواتف الذكية 
تستنزف بشكل أسرع مع مرور الوقت. ولكن إذا حدث ذلك 
فجأة، فقد يشير إلى وجود برامج ضارة، ذلك ألنها تتخفى سرا 
في اخللفية، ومتتص املزيد من القوة لتحقيق هدفها الضار.

٣ - البيانات قيد االســتخدام: إذا الحظت أنه يتم استهالك 
بيانات اإلنترنت اخلاصة بك بسرعة كبيرة جدا، فقد يكون هذا 
أيضا عالمة على االختراق. وعلى غرار استنزاف البطارية، 

ميكن أن ترسل البرامج الضارة أشياء في اخللفية.
٤ - زيادة الفاتورة: إذا وجدت تغييرا غير مبرر في الفاتورة، 
فهذه عالمة حتذيرية. إذ قد يعني أن البرامج الضارة تستهلك 

املزيد من البيانات على حسابك.
٥ - النوافــذ املنبثقة Pop-ups: النوافــذ املنبثقة املعروفة 
بـــ Pop-ups، اعتياديــة إلى حد ما فــي متصفحات الويب، 
لكــن عندما تبدأ في الظهور بشــكل متكرر للغاية في نقاط 
مختلفــة، فقد يعنــي أن جهازك مصاب بنوع مــن البرامج 

اإلعالنية املخادعة.
٦ - ارتفاع درجة احلرارة: الهاتف الذكي الذي ترتفع حرارته 
بشــكل مفرط، قد يعني أنه بات قدميا أو تعرض للشمس. 
ولكن ميكن أن يكون ذلك أيضا مؤشرا على بدء عمل بعض 

البرامج الضارة.
ماذا تفعل إذا كنت تشك في تعرض هاتفك لالختراق؟

إذا كنت تعتقد أن هاتفك الذكي قد يكون مصابا بڤيروس 
أو برنامــج ضار أو أي شــيء آخر غيــر واضح، فإن أول ما 
عليك فعله هو تنزيل تطبيق موثوق به ملكافحة الڤيروسات 

وإجراء فحص.
إذا اســتمرت املشــكلة، فقد يكون املالذ األخير هو إعادة 
ضبط هاتفك، ولكن قم بعمل نســخة احتياطية من امللفات 

املهمة مثل الصور التي تعرف أنها آمنة أوال.


