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االثنني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

الكوارث الطبيعية كلَّفت األميركيني ٢٦٠ مليار دوالر في ٢٠٢٢
تكبدت الواليات املتحدة خســائر 
بأكثــر مــن ٢٦٠ مليــار دوالر خــالل 
العام احلالي ٢٠٢٢ بســبب األعاصير 
والعواصف والفيضانــات واحلرائق 
وغيرها من الكوارث الطبيعية، وذلك 
بحســب أحدث التقارير البحثية التي 

رصدت هذه اخلسائر.
وتسبب اإلعصار «إيان» وحده الذي 
ضــرب فلوريدا في ســبتمبر املاضي 
بأضرار تراوحت قيمتها بني ٥٠ مليار 

دوالر و٦٥ مليار دوالر.
وبحســب معهد (Swiss Re)، وهو 
الذراع البحثية لشــركة إعادة التأمني 
العمالقة، فإن اإلعصار «إيان» على الرغم 
من التكاليف واخلســائر التي تسبب 
بها فإنه ليس الكارثة الطبيعية األكثر 
تكلفة خالل العام احلالي فحسب بل إنه 
يشــكل ثاني أكبر خسارة مؤمنة على 
اإلطــالق بعد إعصــار «كاترينا» الذي 
ضرب الواليات املتحدة في العام ٢٠٠٥، 
نقال عن تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» 

واطلعت عليه «العربية نت».

ويقدر التقرير السنوي الصادر عن 
املعهد والذي ينظر في اخلسائر الناجمة 
عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 
واألعاصير وحرائق الغابات، أن إجمالي 
اخلسائر االقتصادية سيصل إلى ٢٦٠
مليار دوالر في عــام ٢٠٢٢. وهذا أقل 
بنسبة ١١٪ عن العام املاضي، لكنه اليزال 
أعلى بكثير من متوســط ١٠ ســنوات 

البالغ ٢٠٧ مليارات دوالر فقط.
ويقول التقرير إن اخلسائر املؤمن 
عليها من املتوقع أن تصل إلى ١١٥ مليار 
دوالر هذا العام، وهو أقل بنســبة ٦٪ 
عما كانت عليــه العام املاضي ولكنها 
أعلى من متوسط ١٠ سنوات البالغ ٨١

مليار دوالر.
وكانت اخلســائر املؤمن عليها في 
اجتاه صعودي طويل األجل لفترة من 
الوقت، وفقا للمعهد، وبسبب األحداث 

الكبيرة الناجمة عن تغير املناخ.
وقال رئيس شــركة إعادة التأمني 
ملخاطر الكوارث، مارتن بيرتوج: «أدت 
األحداث املناخية القاسية إلى خسائر 

مؤمنة عاليــة في عام ٢٠٢٢، مما عزز 
خطر االرتفاع في كل قارة».

ويــؤدي تغيــر املناخ إلــى ارتفاع 
درجة حرارة احمليطــات والعواصف 
شديدة االرتفاع. كما شهد هذا العام عددا 
قليال نسبيا من األعاصير الكبرى في 
الواليات املتحدة، لكن التقرير يسلط 
الضوء على خطر حدوث إعصار واحد 
كبير يضرب ســاحال مكتظا بالسكان 

كما فعل «إيان».
وقال رئيس قسم مخاطر الكوارث 
في األميركتني بشركة (Swiss Re) إردم 
كاراجا، إن األعاصير تسببت تقليديا في 
أضرار الرياح والعواصف، لكن تغير 
املناخ يعني أنها جتلب اآلن املزيد من 
األمطار والفيضانات، كما أنه يوســع 

من أثر العواصف.
وأشار إلى أن إيان أدى إلى فيضانات 
أبعد من الســاحل الغربــي لفلوريدا، 
حيث وصلت العاصفة إلى اليابســة، 
في الوسط والساحل الشرقي للوالية 

وفي والية كارولينا.

خسائر اإلعصار «إيان» وحده تراوحت بني ٥٠ و٦٥ مليار دوالر

«هيئة االتصاالت» تعلن مصادرتها 
١٦٦ جهازًا مخالفًا خالل ٢٠٢٢

باهي أحمد

كشفت الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
املعلومات «CITRA» في بيان لها عن قيامها 
خالل عام ٢٠٢٢ مبصادرة أجهزة بلغ عددها 
١٦٦ جهازا غير مطابقة ملواصفات االستخدام 
التــي وضعتهــا الهيئة أو ملنــع بيعها في 

الســوق الكويتي أو ألسباب أخرى، الفتة 
إلــى أن الهيئة قامت مبصــادرة ٣١ جهازا 
مقويا لسيرفس «Repeater» وعدد ٣٣ جهازا 
السلكيا يدويا «Walkie-Talkie» وعدد ١٠٢

جهاز تتبع «GPS Tracker» مطالبة اجلميع 
بالتزام املعايير الفنية التي فرضتها الهيئة 
وااللتزام بلوائحها وقوانينها املوضوعة.

٣٫٧ ماليني دينار صافي مشتريات الكويتيني باألسهم اإلماراتية

«النقد»: «اخلليج» استفاد من احلرب الروسية ـ األوكرانية اقتصاديًا
قال نائب مدير قطاع الشرق 
األوسط في صندوق النقد الدولي 
الزين زيدان إن منطقة اخلليج 
اســتفادت من تداعيات احلرب 
الروسيةـ  األوكرانية، نظرا ألن 
التأثير األكبر انعكس على ارتفاع 

أسعار النفط.
وأضاف زيــدان، في مقابلة 
مع قناة «العربية»، أن نســبة 
اســتيراد املنطقــة مــن املــواد 
الغذائيــة الواردة من روســيا 

وأوكرانيــا «ضئيلة» متثل ٢٪ 
فقط، مشيرا إلى أن دول اخلليج 
ليس لديها روابط جتارية ومالية 

مع منطقة الصراع.
وقال زيدان إن اندالع احلرب 
جاء بعد فترة من جناح منطقة 
اخلليج من جتاوز جائحة كورونا 
بنجاح، فضال عن وجود العديد 
من اإلصالحــات الهيكلية التي 
ســمحت بدفع النمو لالقتصاد 
غير النفطي، بالتزامن مع زيادة 

إنتاج النفط مع تخفيف اتفاق 
«أوپيك+». وأوضح أن صندوق 
النقد أجرى حتليال حول تأثير 
سياسات التشديد النقدي على 
اقتصادات اخلليج والذي أظهر 
عدم وجود تأثير لهذه السياسات 
حال ارتفاع الفائدة بل قد يكون 

التأثير إيجابيا.
وتابع «على العكس عندما 
تنخفض أســعار النفط يكون 
لسياسات التشديد النقدي تأثير 

سلبي». وقال زيدان إن ارتفاع 
أســعار النفط يزيد الســيولة 
فــي االقتصــادات اخلليجيــة 
ويدعــم األنظمــة املصرفيــة 
وحتســن االئتمان واالستهالك 
داخل األســواق، ممــا يزيد ثقة 

املستثمرين في املنطقة.
وأكد نائب مدير قطاع الشرق 
األوســط، فــي صنــدوق النقد 
الدولي على ضــرورة مواصلة 
اإلصالحات الهيكلية في املالية 

العامة، مشيرا إلى أن السعودية 
طــورت كثيــرا اإليــرادات غير 
النفطية بزيادة الضريبة على 
القيمة املضافة ١٥٪. وأشار إلى 
ضرورة قيام املنطقة بتحسني 
وضع املالية العامة على املديني 
املتوسط والطويل، وهذا يتطلب 
حتســني املداخيل غير النفطية 
لكي يكــون ارتبــاط االقتصاد 
بالنفط منخفضــا وعدم التأثر 

بتقلبات أسعار النفط كثيرا.

عالء مجيد

بلغت صافي قيمة تداوالت 
املستثمرين الكويتيني في سوق 
أبوظبي لألوراق املالية بالشراء 
خالل شهر نوفمبر املاضي نحو 
٤٤٫٥١ مليون درهم (ما يعادل 
٣٫٧١ ماليــني دينار)، وذلك من 
خالل عمليات شراء بلغت ١١٢٫٧٣
مليون درهم (مــا يعادل ٩٫٤١

ماليني دينــار)، وعمليات بيع 
بلغت قيمتها ٦٨٫٢٢ مليون درهم 
(ما يعادل ٥٫٧ ماليني دينار).

وخالل الـ ١١ أشهر املاضية 
منذ بدايــة العــام وحتى اآلن 
جــاءت مشــتريات الكويتيني 
لألسهم بسوق أبوظبي لألوراق 

تعامالت شرائية بلغت ٣٣٫٦٥
مليون درهم (مــا يعادل ٢٫٨١

مليون دينار).
وجاءت هــذه املشــتريات 
بالتوافق مع أداء سوق أبوظبي، 

مليون دينــار) وعمليات بيع 
بقيمة ٦٩٦٫٨٥ مليون درهم (ما 
يعادل ٥٨٫٨٥ مليــون دينار)، 
لتبلغ صافي تعامالتهم البيعية 
خالل الشهر بقيمة ١٩٩ مليون 
درهــم (ما يعادل ١٦٫٦١ مليون 
دينــار). وخــالل الـ ١١ شــهرا 
املاضية ومنذ بداية العام جند 
أن اخلليجيني حققوا صافي بيع 
بلغ ١٦٧٫٢٨ مليــون درهم (ما 
يعادل نحــو ١٤ مليون دينار) 
من خالل عمليات شراء بلغت 
قيمتها ٦٫٢٧ مليارات درهم (ما 
يعادل نحو ٥٢٣ مليون دينار)، 
وعمليات بيع بلغت قيمتها ٦٫٤٤
مليارات درهم (ما يعادل نحو 

٥٣٧ مليون دينار).

ارتفــع بنســبة ١٫٤٥٪  الــذي 
خالل شــهر نوفمبر ليســجل 
مســتوى ١٠٥٤٥ نقطــة مقابل 
١٠٣٩٤ نقطــة بنهايــة أكتوبر 
املاضــي، وخــالل نوفمبر فقد 
بلغت القيمة الســوقية ألسهم 
أبوظبــي ٢٫٥٨ تريليون درهم 
مع نهاية تعامالت الشهر مقابل 
نحــو ٢٫٣٥ تريليون درهم في 
نهاية تعامالت أكتوبر املاضي، 

مبكاسب ٢٢٨ مليار درهم.
وعلــى صعيد دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، جنــد ان 
اخلليجيني جاءت مشترياتهم 
في بورصة أبوظبي خالل شهر 
نوفمبر املاضي بنحو ٤٩٧٫٨٥
مليون درهم (ما يعادل ٤١٫٥٥

خالل نوفمبر.. ونفذوا عمليات شراء في سوق أبوظبي بقيمة ٩٫٤ ماليني دينار.. مقابل مبيعات بـ ٥٫٧ ماليني 

املالية بنحو ٦٩٨٫٣١ مليون درهم 
(ما يعادل ٥٨٫٣ مليون دينار)، 
وعمليات بيــع بلغت ٦٦٤٫٦٧
مليون درهم (ما يعادل ٥٥٫٤٧

مليون دينار)، لتحقق صافي 

عبدالوهاب الرشيد شّكل فريقًا متخصصًا للشكاوى واملبادرات
علي إبراهيم

رفع وزيــر املاليــة ووزير 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
واالستثـــــــمار عبدالوهــاب 
الرشــيد، شــعار االســتجابة 
السريعة واحلل الناجز والفعال 
ألي شــكوى أو مبــادرة تقــدم 
املاليــة واجلهــات فــي وزارة 
الـ ١٢ التابعة له، عبر تشكيله 
لفريــق متخصص مــن ١٢ من 
كــوادر الــوزارة يتولــون تلك 
املهمــة حرصــا علــى مصالح 
وذلــك  املواطنــني،  وراحــة 
ارتكازا على توجيهات القيادة 
العليا واحلرص على تنفيذها 
بالتواصل املباشر مع املواطنني 
وذوي الصلة، واليوم يعمل هذا 
الفريق بعيدا عن األضواء منجزا 
أكثر من ١٠٠٠ طلب ما بني شكوى 

وتظلم ومبادرة ومقترح.
ويعمل الفريق الذي شكله 
الرشــيد بقــرار وزاري يحمل 
رقــم ٦٤ لســنة ٢٠٢٢ الــذي 
قضــى بتشــكيل فريــق عمل 
استقبال الشكاوى واملقترحات 
واملبــادرات اخلاصة باجلهات 
التابعة لوزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار. ووفقا لقرار تشكيل 
الفريــق فقد قضــى في مادته 
األولى بـ «يشــكل فريق عمل 
استقبال الشكاوى واملقترحات 
واملبــادرات اخلاصة باجلهات 

التواصــل مــع صاحــب   -٣
الطلب ملعاجلة طلبه واستكمال 
البيانات املطلوبة قبل عرضها 

على اجلهات املختصة.
٤- البحــث والتواصــل مــع 
اجلهات ذات الصلة مبوضوع 

الطلب.
٥- البحث برد اجلهة املختصة 
واعتماد رأيها من قبل الفريق 

ومكتب وزير املالية.
٦- جتهيز وإعداد الرد املناسب 

لصاحب العالقة.
الســرية  ٧- احلفــاظ علــى 

وتنســيقها مع مختلف اجلهات 
وصــوال إلــى إجنازهــا مبعدل 
إجناز للطلبات عند ٨٠٪ خالل 
اسبوع من تقدمي الطلب، واملتبقي 
هي طلبــات للحاالت املعقدة أو 
املرتبطة بإجراءات قانونية وتتم 
متابعتهــا أيضا حتــى اإلجناز. 
وأشار الصالل إلى حرص وزير 
املالية على تســهيل تعامل كل 
املواطنــني وأصحــاب العالقــة 

باجلهات التابعة له.
وبــني الصــالل أن فريــق 
الشكاوى واملبادرات يستقبل 

التــي  يذكــر ان اجلهــات 
تتبــع وزيــر املاليــة ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 

تأتي كما يلي:
١ - وزارة املالية.

٢ - بنك الكويت املركزي.
٣ - إدارة نزع امللكية للمنفعة 

العامة.
٤ - املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
٥ - الهيئة العامة لالستثمار.

٦ - هيئة مشروعات الشراكة 

التامة الكاملة للطلبات املقدمة 
وبيانات أصحابها.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس 
فريق عمل اســتقبال الشكاوى 
واملقترحــات واملبــادرات، بدر 
ناصر الصالل، عــن أن الفريق 
اســتقبل على مدار األشهر الـ ٣
املاضيــة وحتديــدا منذ صدور 
قــرار انشــائه في ١٢ ســبتمبر 
املاضــي نحو ١٠٠٠ طلب ما بني 
شــكوى أو تظلــم أو مبادرة أو 
مقترح أو طلب، إذ مت وضع آلية 
العمل الســتقبال تلك الطلبات 

جميــع الطلبات من املواطنني 
وأصحاب العالقة عبر جميع 
قنوات االتصال املعتمدة وهي 
اإلمييل، وتطبيق سهل، ورقم 
مخصــص علــى الواتســاب، 
باإلضافة إلى الســجل العام، 
وكذلك متاح االستقبال اليدوي. 
وأفاد بــأن الفريق وبدعم من 
الوزيــر يبحــث عــن احللول 
الدائــم لســرعة  والتطويــر 
اجنــاز املعامالت، وأن الوزير 
دائم االطالع واملتابعة ألعمال 

الفريق.

بني القطاعني العام واخلاص.
٧ - هيئة تشجيع االستثمار 

املباشر.
٨ - األمانــة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
٩ - بنك االئتمان الكويتي.

١٠ - اجلهــاز الفنــي لبرنامج 
التخصيص.

١١ - جهاز املراقبني املاليني.
١٢ - وحدة التحريات املالية.

الوطنــي  الصنــدوق   -  ١٣
الصغيــرة  للمشــروعات 

واملتوسطة.

يضم ١٢ من كوادر وزارة املالية.. ويستقبل الطلبات وينسق ويرّد بعد التحري

بدر الصاللعبدالوهاب الرشيد

التابعة لوزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار من مجموعة من 

الكوادر الوطنية».
وحدد الرشيــــــد في املادة 
الثانية من القرار ٨ اختصاصات 

للفريق تأتي كما يلي: 
١- استقبال طلبات املواطنني 
عــن طريــق جميــع قنــوات 

االتصال املتاحة.
املقــدم  الطلــب  ٢- دراســة 
ومعاينة املستندات والوثائق 

املرفقة.

٨٠ ٪ من الطلبات تنجز خالل أسبوع من التقدمي واملتبقي للحاالت املعقدة أو املرتبطة بإجراءات قانونيةرئيس الفريق بدر الصالل لـ «األنباء»: استقبلنا وأجنزنا نحو ١٠٠٠ طلب ما بني شكوى وتظلم ومبادرة ومقترح

«آبل» تسّرع نقل إنتاج هواتف آيفون خارج الصني
تعمل شــركة آبل على تسريع خطتها 
لنقــل إنتاج آيفون من الصــني في أعقاب 
احتجاجــات العمال العنيفــة على لوائح 
كوفيد في أكبر مصنــع آيفون في العالم، 
وفقا ملا ذكرته «وول ســتريت جورنال»، 

واطلعت عليه «العربية.نت».
واحتل املصنع، الذي أطلق عليه اســم 
مدينة آيفون، عناوين الصحف في األسابيع 

األخيرة بعد أن ثار العمال بسبب املخاوف 
املتعلقة بكوفيــد على ضباط األمن الذين 
يرتدون بدالت واقية. ونقلت الصحيفة عن 
مصادر أن شــركة آبل تتطلع إلى حتويل 
إنتاجها نحو دول أخرى في آسيا مثل الهند 
وڤيتنــام وتقليل االعتمــاد على مصنعي 
اإللكترونيات التايوانية مثل فوكســكون 

التي متتلك املنشأة في تشنغتشو.

«املالية« تؤكد االلتزام والتعهد بصرف بدل اإلجازات 
للجهات وحثها على سرعة إصدار قرار الصرف

أكد وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد األحد االلتزام التام والتعهد 
بصرف بدل اإلجازات ملؤسســات وجهات الدولة وحثها 

على سرعة إصدار قرار الصرف.
وقال الوزير الرشــيد في بيان صحافي إن إيداع ٤٠٪ 
من املبالغ كان ألســباب تنظيميــة، مطمئنا اجلميع بأن 
امليزانية املخصصة لبيع اإلجازات مرصودة بالكامل لدى 
وزارة املالية وجار العمل على استكمال اإلجراءات بأسرع 
وقت ممكن بالتنسيق مع اجلهات املعنية خالل أسبوع.

وكانــت وزارة املاليــة أعلنت اخلميــس املاضي عن 
جاهزيتها لصرف بدل اإلجازات للجهات التي استكملت 
املتطلبات اإلجرائية، مشيرة الى أنها ملتزمة بتعهداتها 

أمام جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية ومجلس 
األمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيد اإلجازات أثناء 
اخلدمــة دون تأخير فور إقــرار امليزانية الذي مت في ١٦
نوفمبــر املاضي متضمنة مبلغ ٣٠٠ مليون دينار (نحو 
٩٧٥ مليون دوالر) لتغطية تكلفة صرف بدل اإلجازات.
وأوضحــت أنهــا لم تضــع أي شــروط تعجيزية أو 
عراقيل في صرف البدل النقدي وأن املسؤولية اآلن تقع 
على اجلهات احلكومية املختلفة في االنتهاء من كشوف 
املستحقني وإصدار قرار الصرف، مبينة أنه مبجرد اعتماد 
اســتمارة الصرف من وحدة الرقابة املالية سيتم إيداع 
املبلغ في حساب اجلهة على الفور وذلك وفقا لإلجراءات 

املالية املتبعة.

«GPS Tracker» و ٣٣ السلكي يدوي  و ١٠٢ جهاز «Repeater» ٣١


