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احتاد اجلمعيات: تسلمنا 
12 مليون كمام من وزارة التجارة 

وزعت على التعاونيات

املتراجعني أبرز  والبنوك  األحمر..  باللون  تكتسي  الكويت  بورصة 
تراجعت بورصة الكويت في ختام 
تعامالت أم��س األح��د، آخ��ر جلسات 
شهر مايو، حيث هبط مؤشرها العام 
0.46 باملائة، وتراجع السوق األول 
0.57 باملائة، وانخفض الرئيسي 
0.17 باملائة، وسجل »رئيسي 50« 

تراجعاً بنسبة 0.26 باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة أمس 
48.4 باملائة إلى 19.8 مليون دينار 
مقابل 38.39 مليون دينار باجللسة 
السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 
12.8 باملائة إلى 171.54 مليون سهم 
مقابل 196.81 مليون سهم بجلسة 

اخلميس.
وسجلت 3 قطاعات هبوطاً اليوم 
بصدارة النفط والغاز بنسبة 2.53 
ب��امل��ائ��ة، يليه البنوك بنحو 0.88 
باملائة، ث��م الصناعة ب��واق��ع 0.53 
باملائة. وفي املقابل، ارتفعت مؤشرات 
7 قطاعات يتصدرها املواد األساسية 

بنسبة 1.46 باملائة.
وجاء سهم »نابيسكو« على رأس 
القائمة احل��م��راء بانخفاض نسبته 

5.37 ب��امل��ائ��ة، فيما ت��ص��در سهم 
»ال��دي��رة« القائمة اخل��ض��راء بنمو 
نسبته 24.38 باملائة. وحقق سهم 

»بيتك« أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 3.59 مليون دينار ُمتراجعاً 
1.28 ب��امل��ائ��ة، بينما ت��ص��در سهم 

»بتروجلف« نشاط الكميات بتداول 
50.54 مليون سهم ُمرتفعاً 3.29 

باملائة.

مؤكدًا على األهمية البالغة في ظل تفشي فيروس »كورونا«

الياقوت : »التعليم عن بعد« 
ضرورة اقتصادية واجتماعية وقت األزمات

 في تأكيد منه، على أن ملف التعليم 
من بني ملفات األمن القومي الهامة، التي 
يجب االهتمام بها وإيجاد حلول تفاعلية 
لتعزيز وتطوير مفهوم اقتصاديات 
التعليم واحل��ف��اظ على االستثمارات 
ال��ع��ام��ل��ة ض��م��ن ق��ط��اع��ات��ه وم��راح��ل��ه 
املختلفة م��ع تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد » كوفيد 19-«، أك��د رئيس 
مجموعة الياقوت والفوزان القانونية 
احمل��ام��ي خليفة ح��ام��د ال��ي��اق��وت على 
ض��رورة تبني وزارة التعليم العالي 
مللف »التعليم عن بعد«، وتفعيله بأسرع 
وقت ممكن من أجل انهاء تعليق الدراسة 
باجلامعة، واستئناف ال��دوام والتكيف 
م��ع ه��ذه األزم���ة حفاظاً على مصلحة 
الطلبة وحفظاً حلقوقهم، وعدم تعطيل 
مسيرتهم الدراسية و احلياتية،السيما، 
وأن��ه حتى اآلن ال يوجد رؤي��ة واضحة 
لتوقيت عودة احلياة لطبيعتها كما كانت 
قبل األزمة الرتباط ذلك بظهور لقاح لهذا 

الوباء . 

جهود حكومية 
  وتزامناً مع تداعيات  أزمة كورونا 
املستجد » ك��وف��ي��د – 19« واجل��ه��ود 
احلكومية ملجابهه تفشي ال��وب��اء،  أكد 
الياقوت، في بيان صحافي،  أن غالبية 
ال��دس��ات��ي��ر ف��ي دول ال��ع��ال��م تضمنت 
نصوصاً تلزم الدول وأجهزتها بتيسير 
وتوفير سبل التعلم، م��ش��دداً على أن 
مستقبل أي دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

باملستوى التعليمي للمواطن وبثقافته 
ووعيه باإلضافة إلى أن التعليم ميثل 
عموداً فقرياً لتنفيذ السياسات التنموية 
االقتصادية واالجتماعية في كافة دول 

العالم.  

التعليم عن بعد
وأوض��ح أن تطبيق التعليم عن بعد 
في جامعة الكويت يجد صداه القانوني 
في امل��ادة رقم )٣( من القانون رقم ٧٦ 
لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم اجلامعات 
احلكومية وال��ت��ي أل��زم��ت اجلامعات 
باتباع ومواكبة التطور املعرفي في 
العالم وتقدمي البرامج الدراسية الرفيعة 
وتعزيز وسائل التعليم والتعلم ومواكبة 
العلوم واملعرفة واالس��ت��خ��دام األمثل 
للتكنولوجيا، مؤكداً أنه ال يوجد خالف 
على أن استخدام تقنيات التعليم عن 
بعد يعتبر أحد أهم سبل تعزيز وسائل 
التعليم والتعلم باإلضافة لكونه مثاالً 
تطبيقياً لالستخدام األمثل للتكنولوجيا 

وتوظيفها خلدمة العملية التعليمية.

 ثورة تكنولوجية  
 وت���س���اءل  ال��ي��اق��وت  ان���ه  إذا ك��ان 
التعليم ع��ن ب��ع��د ك��أح��د أه���م وس��ائ��ل 
التعليم احلديثة واق��ع يفرض نفسه 
ف��ي ظ��ل ال��ث��ورة التكنولوجية التي 
يعيشها ال��ع��ال��م اآلن وجن��د جامعات 
عاملية تطبقه منذ سنوات، فإنه يكون 

من األول��ى استخدامه وتفعيله في ظل 
هذه الظروف االستثنائية التي فرضها 
فيروس ك��ورون��ا على مستوى العالم 
،مؤكدا في الوقت ذات��ه أن التعليم عن 
بعد سيعمل على جتنب أزمة اكادميية 
وتربوية ويعزز عدم تعطيل الدراسة 

احلياتية للطلبة .

نصوص دستورية 
وأشار إلى أن التعليم عن بعد في هذه 
األزم��ة ، يعد أم��راً مشروعاً من الناحية 
القانونية  ويجد ص��داه كونه تفعيالً 
للنصوص الدستورية التي أوجبت على 
الدولة حماية حق التعليم للمواطنني 
والنصوص القانونية ، وبجانب عدم 
وج���ود م��وان��ع قانونية ف��ي استخدام 
التعليم ع��ن ب��ع��د ف���إن تفعيله ميثل 
استثماراً  لوقت أعضاء الهيئة التدريسية 
وك��ذل��ك لوقت الطلبة والطالبات مما 
يعطي مساحة أكبر أم��ام عضو هيئة 
التدريس للبحث العلمي ومبا يسهم في 

االرتقاء بالعملية التعليمية.

  فصول دراسية 
  وأوض���ح  أن��ه حتى وإن ك��ان هناك 
بعض ال��ق��رارات واللوائح املعمول بها 
في وزارة التعليم العالي التي ال تعترف 
بالدراسة عن بعد وبالتالي متتنع عن 
معادلة ال��ش��ه��ادة املمنوحة وف��ق هذا 
النظام فإن ذلك ال يقف حائالً أمام تطبيق 

التعليم ع��ن بعد ألن��ه سيكون لفترة 
محددة ولظروف استثنائية ،مؤكداَ أنه  
ال يجوز القول بعدم معادلة أو االعتراف 
بشهادة دراس��ي��ة ُمنحت للطالب عن 
دراس��ت��ه ألرب��ع س��ن��وات تضمنت على 
األق��ل ثمانية فصول دراسية ملجرد أن 
فصالً دراسياً واحداً كان بنظام التعليم 

عن بعد. 

تخوفات قانونية
  ولفت إلي أنه إذا كان هناك بعض 
التخوفات القانونية التي أثيرت بشأن 
استخدام التعليم عن بعد ، وعلى رأسها 
إمكانية وق��وع مستخدمي التعليم عن 
بعد سواء الطلبة أو الهيئة التدريسية 
حتت طائلة بعض القوانني مثل قانون 
املرئي واملسموع وقانون اجلزاء وقانون 
تقنية املعلومات ف��إن ذل��ك ال ميكن أن 
يكون سبباً في منع استخدام التعليم 
عن بعد وعدم تفعيله في تلك الظروف 

التي توجب تطبيقه واستخدامه.  
وشدد الياقوت، في ختام تصريحه، 
ع��ل��ى تفعيل وت��ط��ب��ي��ق التعليم عن 
بعد حلماية مصالح وحقوق الطلبة 
واحلفاظ على ث��روة الكويت البشرية 
التي يعول عليها في بناء مستقبل أفضل 

للدولة . 
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طلبت هيئة أس���واق امل���ال طلبت م��ن شركات 
االستثمار مخاطبة عمالئها، بشأن التواصل حول 

مستجدات األموال اخلاصة بهم، واملدارة لديها.
وك��ان��ت ش��رك��ات استثمارية ق��د بعثت رسائل 
إلكترونية عبر البريد االلكتروني وارقام الهواتف 
املسجلة لديها، ملصلحة حملة وحدات الصناديق، 
جاء فيها: استثناًء، وبسبب األوضاع احلالية التي 
متر بها البالد ملجابهة جائحة فيروس كورونا 
املستجد، في حال رغبتكم في اجراء اي من عمليتي 
االكتتاب أو االسترداد يرجى زيارة موقع الشركة 
اإللكتروني، حتت خانة الصناديق االستثمارية، 

وحتميل النماذج اخلاصة بالعملية املطلوبة.
وأضافت: يرجى تزويدنا مع منوذج الطلب، بعد 
توقيعه من حامل الوحدات أو من ينوب عنه قانونا، 
بصورة ضوئية من شهادة ملكية الوحدات في حال 
طلب االسترداد، وإشعار التحويل من البنك في حال 
طلب االكتتاب، والبطاقة املدنية سارية الصالحية، 
وترسل جميع املستندات الى البريد االلكتروني، 

ع��الوة على حتديد الشركة رق��م هاتف للتواصل 
واالستفسار.

وبينت أن جميع إجراءات االكتتاب أو االسترداد 
تخضع الحكام النظام األس��اس��ي للصندوق، مع 
ضرورة أن يقوم حامل الوحدات بتحديث بياناته 

والوثائق الثبوتية.
وخاطبت شركات االستثمار عمالءها من احملافظ 
بشأن التواصل مع الشركة، في حال رغبتهم في 
إجراء أي عمليات بشأن األموال املستثمرة في هذه 
احملافظ. ولفتت هيئة اس��واق املال إلى أن اجلهود 
املبذولة تدعم تسيير عمل مرفق البورصة وشركات 
القطاع اخل��اص، التي تدير أم��واال لديها، مبا يكفل 
ضمان حقوق جميع املستثمرين، وسير عمليات 

االستثمار بشكل طبيعي فيها.
كما أج��ب��رت هيئة أس���واق امل���ال أ الصناديق 
االس��ت��ث��م��اري��ة ع��ل��ى إف��ص��اح��ات دوري����ة توضح 
أوض��اع��ه��ا، مم��ا جعل حملة ال��وح��دات على علم 

بأوضاع استثماراتهم.

بهدف دعم تسيير عمل مرفق البورصة وشركات القطاع اخلاص

»أسواق املال« تتيح إطالع العمالء 
على مستجدات أموالهم إلكترونيًا

2019 30 مليون دينار أرباحًا صافية في عام  »كيبكو« حتقق 
أع��ل��ن��ت ش��رك��ة م��ش��اري��ع ال��ك��وي��ت 
القابضة »كيبكو« أمس األح��د حتقيقها 
30 مليون دينار كويتي  أرباحا صافية 
في عام 2019 بارتفاع نسبته 6 في املئة 

مقارنة مع عام 2018. 
وقالت »كيبكو« في بيان صحفي إن 
ربحية السهم بلغت 10.1 فلس في عام 
2019 مقارنة بربحية 14.8 فلس للسهم 

كما في نهاية عام 2018.
وجاء هذا املستوى من الربحية بشكل 
رئيسي بسبب زيادة رأسمال الشركة من 
جهة وعلى خلفية االرتفاع مرة واحدة 
في الفوائد واملدفوعات األخرى اخلاصة 

ب���أوراق رأسمالية مستدامة اخلاصة 
بأحد البنوك التابعة للمجموعة من جهة 

ثانية. 
وأوضحت أن مجلس اإلدارة أوصى 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في املئة 
أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد 
الفتة إل��ى أن التوصية تخضع ملوافقة 
اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة 
واجلهات الرقابية. وأفادت بأن اإليرادات 
اإلجمالية من العمليات املستمرة وصلت 
إلى 766 مليون دينار مقارنة مع 774 

مليون دينار في عام 2018. 
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس 

اإلدارة التنفيذي ف��ي الشركة فيصل 
العيار قوله إن العام املاضي شهد منوا 
نسبيا بسبب ارتفاع مستويات اإلنفاق 

احمللي واستقرار أسعار النفط. 
وأض��اف العيار أن عمليات »كيبكو« 
ف���ي ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي س��ج��ل��ت من��وا 
ايجابيا على صعيد اإلي��رادات واألرباح 
كما ارتفعت أرب��اح وإجمالي األقساط 
املكتتبة »ألنشطتنا في قطاع التأمني وفي 
وقت نبقى حذرين بشأن توقعاتنا لعام 
2020 فإننا نراقب عن كثب التطورات 
التي تسبب بها انتشار وب��اء فيروس 

كورونا«.  فيصل العيار

احملامي خليفة الياقوت

غ��������ال��������ب��������ي��������ة ال����������دس����������ات����������ي����������ر ت�������ض�������م�������ن�������ت ن�����������ص�����������وص�����������ًا ت�������ل�������زم 
ال������������������دول وأج�������ه�������زت�������ه�������ا ب�����ت�����ي�����س�����ي�����ر وت�������وف�������ي�������ر س������ب������ل ال����ت����ع����ل����م 

»ال��������ت��������ع��������ل��������ي��������م ع�������������ن ب�����������ع�����������د« ي�����������ف�����������رض ن��������ف��������س��������ه ف�������������ي ظ�����ل 
اآلن  ال�������ع�������ال�������م  ي����ع����ي����ش����ه����ا  ال�������ت�������ي  ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ة  ال����������ث����������ورة 

أعلنت شركة أرزان ث���روات، وال��ت��ي تخضع 
إلش��راف سلطة دبي للخدمات املالية بأنها قدمت 
استشارة للتخارج من صفقة لتمويل امليزانني 
لفرصة استثمارية ف��ي مدينة نيو أورلينز في 
الواليات املتحدة األمريكية، حققت من خالله عوائد 

مجزية لعمالئها.
وتعتبر ه��ذه الصفقة من ضمن استراتيجية 
أرزان ث��روات املتركزة على متويل االستثمارات 
ال��ع��ق��اري��ة ب��ال��ق��روض، وامل��رت��ب��ط ب���أداء مؤشر 
 Real Estate Index Linked ال��ع��ق��ارات
Securities )”REILS”(  والذي يعد أحد أنواع 
متويل امليزانني ال��ذي متت هيكلته بحسب أحكام 

الشريعة اإلسالمية. 
هذا وقد مت االستثمار في صفقة نيو أولينز في 
ابريل 2018، بغرض متويل محفظة عقارية تتكون 
من ثالث مجمعات سكنية مؤلفة من إجمالي 740 
وحدة سكنية تقع في مدينة نيو اورلينز في والية 

لويزيانا في الواليات املتحدة األمريكية.
واجل��دي��ر بالذكر بأنه متت هيكلة صفقة نيو 
أورلينز REILS بحيث توفر إيراد ثابت بنسبة 8 
باملئة من مبلغ قرض امليزانني، مدفوعة بشكل ربع 
سنوي، باالضافة الى س��داد نسبة من أصل مبلغ 
القرض تزيد بشكل تصاعدي خالل فترة االستثمار.

كما أن العائد الداخلي على االستثمار الذي كان 
متوقع آنذاك يترواح بني 9.4 باملئة الى 11.8 باملئة. 
وق��د قامت شركة أرزان ث��روات ب��دور املستشار 
االستراتيجي لهيكلة الصفقة واالستحواذ على 
العقار و للتخارج منه، حيث أثمرت هذه الصفقة 
الناجحة عن عائد داخلي على االستثمار بنسبة 
11.9 باملئة متضمناً التوزيعات النقدية بنسبة 8% 

املدفوعة للمستثمرين.
من جانبة، علق مهند أب��و احلسن – الرئيس 
التنفيذي لشركة أرزان ث��روات: » إننا فخورين 
لتقدمي االستشارة للتخارج من صفقة نيو أورلينز 
وحتقيق أعلى عائد داخ��ل��ي متوقع عند دخ��ول 
االستثمار  قبل عامني. كما أننا مسرورين بشكل 
خ��اص لقدرتنا على حتقيق نتائج ج��ي��دة ج��داً 

لعمالئنا املخلصني في ظل هذه األزمة العاملية التي 
سببتها جائحة كوفيد 19-

ويتوافق معدل العائد ال��داخ��ل��ي، ال��ذي يبلغ 
%11.9 من استثمار التمويل العقاري اآلمن، مع 
أه��داف أرزان ث��روات املتمثلة في تزويد العمالء 
بالفرص االستثمارية التي تتوافق مع معايير إدارة 

املخاطر في أسواق العقارات الناضجة. 
إن التدفقات النقدية املنتظمة واملستقرة في 
صفقات ال��� REILS أثبتت أنها عنصر استقرار 
مهم في محافظ عمالئنا ، خاصة خ��الل األوق��ات 
االقتصادية املضطربة مثل تلك التي جند أنفسنا 

فيها اليوم.
هذا وستستمر أرزان ث��روات في التركيز على 
تقدمي املشورة لصفقات ال���� REILS اجلديدة ، 
باإلضافة إلى فرص االستثمار العقاري األخرى 
التي تخلق تدفًقا آمًنا ومنتظًما للدخل، مع تخفيض 
املخاطر ق��در اإلم��ك��ان. ف��ي ح��ني أن االضطرابات 
االقتصادية ممكن أن تخلق حالة من عدم اليقني 
، فإن أرزان ث��روات ستكون دائًما شريًكا مستقًرا 
وموثوًقا لعمالئها خالل األوقات اجليدة والسيئة. 
وأنا ممنت لعمالئنا املخلصني لثقتهم املستمرة في 

أرزان ثروات«.

في الواليات املتحدة األمريكية

»أرزان ثروات« مستشارًا لتخارج 
ناجح من صفقة »متويل امليزانني«

مهند أبو احلسن

18 محطة وقود تعمل على مدار الساعة البترول الوطنية: 
قالت شركة البترول الوطنية إن هناك 18 محطة 
من محطات الوقود التابعة لها ستعمل على مدار 
الساعة خالل املرحلة األولى من مراحل العودة الى 

احلياة الطبيعية في الكويت.
وق��ال��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان: إن جميع محطاتها 

ستعمل من الساعة 6 صباحا الى 6 مساء متاشيا مع 
قرار احلكومة تعديل ساعات حظر التجول في البالد 

اعتبارا من يوم غد األحد.
واحملطات ال� 18 التي ستعمل على م��دار الساعة 
ت��ت��وزع على مختلف مناطق ال��دول��ة وف��ق اجل��دول 

املرفق، وهي: العديلية، الدوحة )العاصمة(، بيان، 
الرقة، خيطان، ستاد جابر، العارضية، صبحان، 
الصبية، ميناء عبدالله، أم العيش، مدينة صباح 
األحمد، النويصيب، الدوحة )اجلهراء(، املطالع، كبد، 

الساملي، مزارع العبدلي.

أعلن نائب رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
خالد الهضيبان اليوم األح��د أن االحت��اد تسلم 
12 مليون كمامة من وزارة التجارة والصناعة 
لتوزيعها على اجلمعيات كافة بسعر 90 فلسا 

للحبة.
وق��ال الهضيبان لوكالة األن��ب��اء الكويتية 
)كونا( إن سعر بيع العلبة الواحدة للجمهور 

التي حتتوي 50 كمامة يبلغ 4.5 دينار الفتا إلى 
أن كل جمعية لها 3600 علبة كمامات.

ي��ذك��ر أن احت����اد اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة 
االستهالكية أسس عام 1971 مشكال بداية العمل 
اجلماعي في قطاع التعاون االستهالكي في البالد 
وقيادته والدفاع عن مصالح اجلمعيات األعضاء 

ومتثيلها في احملافل العربية والدولية.


