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الكويت في  النسائية  التقنية  صناع  أعضاء  لتدريب  عمل  ورشة  يرعى  »املتحد«  
في إطار حرصه على تعزيز التوعية الرقمية ، أعلن البنك 
األهلي املتحد عن رعايته لورشة العمل لتدريب أعضاء 
صناع التقنية النسائية من مجموعة مطوري جوجل فرع 
الكويت والتي أقيمت مؤخراً online، حيث قامت ورشة 
العمل على تدريب وتثقيف  املشاركات ح��ول أساسيات 
تطوير البرمجيات والبرمجة مع التركيز بوجه خاص على  

عدد من األدوات مثل الذكاء االصطناعي وحتليل البيانات.
وفي هذا الصدد، تقدمت سحر دشتي : مدير عام حماية 
العمالء ورئيس فريق املسؤولية املجتمعية بالبنك األهلي 
املتحد بالتهنئة جلميع املشاركات الآلتي استكملن التدريب 
ف��ى ه��ذه ال��ورش��ة ال��ت��ي ميكن أن متثل نقلة حقيقية فى 
مستقبلهن الوظيفي ، مؤكدة لهن أن توسيع دائرة معارفهن 

وتنويعها يعد إجن��ازا بحد ذات��ه .كما أن النساء يتميزين 
باإلصرار واملثابرة ويستطعن إثبات جدراتهن من خالل 
العمل الدووؤب ، ونحن فى البنك األهلي املتحد مثاال واضحا 
على ذلك ، حيث تتضمن ثروتنا البشرية العديد من السيدات 
املتميزات والناجحات والالتي يعملن لسنوات طويلة في 

مختلف اإلدارات وفي اإلدارة التنفيذية العليا للبنك  .

استهلت ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت تعامالتها 
األسبوعية أمس األحد على انخفاض مؤشر 
السوق العام 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 
42ر5584 نقطة بنسبة هبوط بلغت 44ر0 

في املئة.
ومت ت���داول كمية أسهم بلغت 7ر338 
مليون سهم متت عبر 12082 صفقة نقدية 
بقيمة بلغت 3ر45 مليون دي��ن��ار كويتي 

)نحو 08ر163 مليون دوالر أمريكي(.
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق الرئيسي 1ر4 
نقطة ليبلغ مستوى 49ر4395 نقطة بنسبة 

صعود بلغت 10ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم 5ر259 بلغت مليون سهم متت عبر 
7151 صفقة نقدية بقيمة 4ر13 مليون 

دينار )نحو 24ر48 مليون دوالر(.
وانخفض مؤشر ال��س��وق األول 2ر38 
نقطة ليبلغ مستوى 42ر6183 نقطة بنسبة 
هبوط بلغت 61ر0 في املئة من خالل كمية 
أسهم بلغت 14ر79 مليون سهم متت عبر 
4931 صفقة بقيمة 8ر31 مليون دينار 

)نحو 4ر114 مليون دوالر(.
كما انخفض مؤشر )رئيسي 50( نحو 

8ر0 نقطة ليبلغ مستوى 83ر4446 نقطة 
بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في املئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 3ر222 مليون سهم متت 
عبر 5532 صفقة نقدية بقيمة 5ر11 مليون 

دينار )نحو 4ر41 مليون دوالر(.
وكانت شركات )الرابطة( و)متدين ع( 
و)األول���ى( و)ج��ي��اد( األكثر ارتفاعا فيما 
كانت ش��رك��ات )املستثمرون( و)أع��ي��ان( 
و)ع العقارية( و)األول��ى( األكثر تداوال في 
ح��ن كانت ش��رك��ات )ث��ري��ا( و)اخلليجي( 

و)استهالكية( و)مراكز( األكثر انخفاضا.

أوض���ح املستشار امل��ال��ي واخلبير 
االقتصادي خالد عبدالعزيز العجيل 
أن تخفيض التصنيف السيادي لدولة 
الكويت من قبل وكالة » موديز » اخذ     
جانباً من التهويل والترويع والتخويف 
من قبل البعض جتاه مستقبل الكويت 
االقتصادي ، مطمئناَ املجتمع بأن الوضع 
املالي للكويت يتمتع بالقوة بدليل ان 
التقرير لم يشير الى ان مستقبل الكويت 

مظلما أو سيئا .
وأضاف العجيل في تصريح صحفي 
أن ه��ن��اك ث���الث وك����االت للتصنيف 
السيادي ل��دول العالم وه��ي وك��ال��ة » 
موديز »  و« ستاندرد آن��د ب��ورز«  و » 
فتش » وه��م معنيون بتقييم تصنيف 
ال��دول ، موضحا أن وكالة موديز  أكثر 
الوكاالت حتفظا وتشددا في تقاريرها 
من الوكالتن اآلخ��رت��ن وه��و ما حدث 
فعليا مع ع��دة دول اقليمية وعاملية ، 
منوها ال��ى أن تصنيف الكويت ما زال 
عاليا حسب وكالتي » س��ت��ان��درد آند 

بورز«  و » فتش »  .
وش���دد ال��ع��ج��ي��ل ع��ل��ى ض����رورة أن 
تؤخذ خطوة خفض التصنيف بصورة 
م��س��ؤول��ة ال ع���ادة النظر ف��ي اقتصاد 

البالد وال��ب��دء في وض��ع استراتيجية 
وطنية إلع���ادة هيكلة االق��ت��ص��اد على 
املدين املتوسط والبعيد ،موضحا ان 
تلك االستراتيجية تتطلب االستعانة 
باخلبرات الوطنية االقتصادية للبدء 
في  وضع خطط قابلة للتنفيذ الفوري 
لتحفيز االقتصاد  املتنوع وذلك بتسهيل 
اج��راءات اتخاذ ال��ق��رارات التي تتطلب 
بسرعة البت في التشريعات املتعلقة 

بهذه االستراتيجية .

وأمل��ح ال��ي أن التقرير ذك��ر اسباب 
تخفيض التصنيف وأهمها عدم إتفاق 
السلطتن  ملعاجلة الوضع االقتصادي 
أو وج��ود برنامج فعلي لإلصالحات 
االقتصادية ومنها االقتراض اخلارجي 
من االس��واق العاملية أو من الصندوق 
السيادي لسد العجز املالي السنوي 
وع��دم االعتماد على االحتياطي العام 
، الفتا ال��ى ان رف��ع التصنيف يتطلب 
سرعة  تعديل التشريعات مبا يحقق 

تلك االهداف.
ونوه العجيل الى ان من يقرأ  تقرير 
الوكالة بتأني وحتليل يدرك ان  وكالة 
موديز وغيرها من وك��االت التصنيف 
العاملية قد ح��ذرت في وق��ت سابق من 
ان عدم التوافق بن السلطتن منذ عدة 
سنوات كان له االثر في تراجع التصنيف 
بينما لو اتخذت تلك االرش��ادات بجدية 
لتجاوزت  الكويت هذا  املوقف مناشدا 
بضرورة تكاتف السلطتن بالعمل جنبا 

الي جنب إلصالح   الوضع االقتصادي .
وأفاد ان الكويت متلك كافة املقومات 
األساسية لقيام اقتصاد صناعي وزارعي 
منتج يعظم اي��رادات الدولة ، فضال عن 
العمل على اص���دار تشريعات جلذب 

االستثمارات االجنبية االمر الذي يساهم 
في خلق فرص وظيفية جديدة ومستقبل 
أفضل لشباب الكويت الذي يحتاج لفتح 
املجال له ليكون اساساً لتلك التحوالت 

املستقبلية في االقتصاد الكويتي .
وعزا العجيل اسباب خفض التصنيف 
ال��س��ي��ادي للكويت نتيجة ملجموعة 
اخ��ت��الالت مزمنة مت اهمالها م��ن قبل 
ال��دول��ة ل��س��ن��وات طويلة وسياسات 
اقتصادية منحرفة تعالج النتيجة ال 
السبب وان��ف��الت��اً ف��ي النفقات، مشيرا 
الى ان ما حدث من اثار جائحة كورونا 
وما تبعها من انخفاض ألسعار النفط 
كان مجرد كاشف عن امراض االقتصاد 

وليس سببا لها .
وطالب العجيل بضرورة دعم القطاع 
اخلاص املنتج واتخاذ قرارات  ملعاجلة 
االقتصاد الوطني باالستعانة باخلبرات 
وال��ك��ف��اءات االقتصادية الوطنية  في 
القطاعات املتنوعة ،موضحا ان هناك 
ض��رورة عاجلة لوضع خارطة طريق 
لإلصالح االقتصادي باتخاذ ق��رارات 
تعالج ال��وض��ع احل��ال��ي واملستقبلي 
لدولة الكويت شريطة أن تخدم شبابها 

وأجيالها املستقبلية .

طالب بإعداد خارطة طريق لإلصالح االقتصادي ملعاجلة الوضع احلالي واملستقبلي للكويت

 العجيل : رفع التصنيف السيادي للكويت مشروط بتعاون السلطتني 

0.44 باملئة بنسبة هبوط بلغت 

»البورصة«: انخفاض مؤشر السوق 
24.4 نقطة العام 

حصلت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار 
»كفيك« على موافقة ال�6 بنوك الدائنة؛ لتمديد أجل 
استحقاق رصيد القروض بقيمة 7.6 مليون دينار، 
وفقا خليار التجديد امل��ذك��ور بالعقود املبرمة مع 

البنوك خالل 2012.
وحسب بيان كفيك لبورصة الكويت أمس  األحد، 
فقد استطاعت منذ 2012 س���داد ك��اف��ة األق��س��اط 
املستحقة بقيمة 33 مليون دي��ن��ار، باإلضافة إلى 
الفوائد البالغة 7.3 مليون دي��ن��ار حتى 1 يوليو 
السابق دون أي تعثرات، وتابعت أنها قامت بتسديد 
الدفعات الربع سنوة املستحقة لعام 2020 ب�2.1 

مليون دينار، باإلضافة إلى الفوائد البالغة 373 ألف 
دينار؛ رغم انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتبعا لذلك يصبح رصيد ال��ق��روض املستحقة 
في مطلع الشهر املقبل 7.6 مليون دينار من أصل 
املديونية، واملتمثل في الدفعة األخ��ي��رة، مع حق 

الشركة في متديدها وفق لعض الشروط.
ويترتب على ق��رار التمديد انخفاض تكاليف 
االقتراض مببلغ 120 ألف دينار خالل ال�3 سنوات 
القادمة؛ بسبب تخفيض سعر الفائدة مقارنة بالسعر 
احلالي، إلى جانب متديد فترة االستحقاقات من مطلع 

الشهر املقبل ل�5 سنوات.

6 بنوك توافق على متديد استحقاقات قروض«كفيك«

اختتمت »الهيئة العربية لالستثمار 
واإلمن���اء ال��زراع��ي« امللتقى االفتراضي 
الذي أقيم مؤخراً بعنوان »متويل صغار 
ومتوسطي املزارعن واملنتجن«، وسط 
إشادة واسعة بتجربتها الرائدة في مجال 
برامج وأنشطة متويل صغار ومتوسطي 
امل���زارع���ن وامل��ن��ت��ج��ن ف��ي ب��ع��ض ال���دول 

العربية والتأمن عليها. 
وح��ض��ر أع��م��ال امللتقى ن��ح��و 1000 
مشارك بشكل مباشر، للتعّرف على اجلهود 
احلثيثة الرامية إلى املساهمة في حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة املتمثلة في القضاء 
على اجل���وع، وحتقيق األم���ن ال��غ��ذائ��ي، 
وتعزيز ال��زراع��ة املستدامة وال��زراع��ة 

الذكية.
ورّح���ب امل��ش��ارك��ون مب��ب��ادرة »الهيئة 
العربية لالستثمار واإلمن���اء ال��زراع��ي« 
إلنشاء صندوق متويل القروض ال��دّوارة 
لتمويل صغار املزارعن واملنتجن، مؤّكدين 
استعدادهم للمساهمة فيه وتقدمي الدعوة 
للصناديق العربية واإلقليمية والدولية 
لدعم الصندوق. وأّكد احلضور على أهمية 
جت��رب��ة الهيئة واجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة في 
امللتقى في متويل صغار املزارعن وإمكانية 
االستفادة منها بتوسعتها ونشرها على 
كافة ال��دول العربية، باعتبارها منوذج 
متكامل يساعد في تقليل مخاطر متويل 
صغار املزارعن وحتقيق األهداف املرجوة 

منها في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية. 
وخ��رَج امللتقى بحزمة من التوصيات 
الهامة، أّول��ه��ا ض��رورة تقدمي واستدامة 

الدعم لقطاع صغار املزارعن واملنتجن، 
مع تهيئة البيئة املناسبة من توفير البنية 
التحتية الضرورية وتعزيز دور املؤسسات 
املعنية والتركيز على بناء القدرات الفنية 
وامل��ال��ي��ة واإلداري����ة وتطويرها لصغار 
امل���زارع���ن وامل��ن��ت��ج��ن، وب���األخ���ص فئة 
الشباب والنساء الريفيات. ودعا احلضور 
احلكومات العربية إلص��دار التشريعات 
والسياسات املشجعة لتوفير بيئة مناسبة 
جلذب القطاع اخلاص للمساهمة الفاعلة في 
متويل صغار املزارعن، ودخول الشركات 
في زراعات تعاقدية تتيح الفرصة لصغار 

املزارعن للوصول مباشرًة لألسواق. 
وأوض����ح رئ��ي��س »ال��ه��ي��ئ��ة العربية 
لالستثمار واإلمناء الزراعي محمد بن عبيد 
املزروعي أّن الهيئة أجنزت الكثير في سبيل 

حتقيق األه���داف التي أُن��ش��أت من أجلها، 
مؤّكداً مساعيها املستمرة في تعزيز األمن 
الغذائي العربي من خ��الل استثماراتها 
ال��زراع��ي��ة ف��ي القطاعات املختلفة، إلى 
جانب برامجها التنموية لصالح صغار 
ومتوسطي امل��زارع��ن واملنتجن الذين 
يشكلون الشريحة األكبر في الدول العربية 

بنسبة تقارب 80%. 
ولفت املزروعي إلى أّن الهيئة جنحت 
في العام 2013 في توسيع نطاق نشاطها 
مع إنشاء برامج للقروض ال��دّوارة، والتي 
حققت نتائج مشّجعة، أب��رزه��ا وص��ول 
إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو 22،4 
مليون دوالر في الفترة بن عامي 2013 
و2019، مسّجالً منواً سنوياً مبعدل نحو 
%64، مع صافي أرباح يبلغ حوالي 1،5 
مليون دوالر، وذل��ك في دول  السودان و 
املوريتانيا و األردن والقمر املتحدة، مشيراً 
إلى أّن مجموع عدد املستفيدين بلغ أكثر من 

151.2 مستفيد.
وأض��اف »تبّنت مشاريع الهيئة آلية 
الزراعة التعاقدية مع أصحاب احليازات 
ال��ص��غ��ي��رة وص��غ��ار امل��رب��ن ف��ي ال���دول 
العربية. وشّكلت النجاحات واإلجنازات 
املتالحقة للهيئة العربية في كل من برامج 
ال��ق��روض ال���دوارة وال��زراع��ة التعاقدية 
دافعاً قوياً بالنسبة لنا إلنشاء صندوق 
للقروض ال����دوارة، فضالً ع��ن دع��وة كل 
من الصناديق واملؤسسات املالية املعنية 
بالتنمية في الدول العربية للمساهمة في 
رأسمال الصندوق، مبا يصب في خدمة 

تطلعاتنا الطموحة.«
 من جهته، ص��ّرح مدير عام »املصرف 
العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا 
الدكتور سيدي ولد التاه اننا نتطّلع قدماً 
إلى العمل مع »الهيئة العربية لالستثمار 
واإلمن����اء ال���زراع���ي«، ف��ي سبيل توحيد 
وتوجيه اإلمكانات املشتركة في حتقيق 
قصص جن��اح جديدة في منطقة أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. ونثّمن اجلهود 
احلثيثة التي تبذلها الهيئة العربية في 
سبيل توظيف جتربتها الرائدة، وباألخص 
ف��ي م��ج��ال ب��رام��ج ال���ق���روض ال����دوارة 
وال��زراع��ة التعاقدية، ف��ي خدمة خطط 
التنمية االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية في 

أفريقيا.«
وقالت املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا في »الصندوق 
الدولي  للتنمية الزراعية« الدكتورة دينا 
ص��ال��ح  ان الصندوق ال��دول��ي يضع كّل 
تركيزه في االستثمار في تعزيز التمويل 
الريفي الشامل لتحسن سبل عيش صغار 
املنتجن في املناطق الريفية، ال سيما من 
الكفاءات النسائية والشابة. وكلنا ثقة 
بأّن توحيد اجلهود بن الصندوق الدولي 
والهيئة العربية سيمثل خطوة متقدمة 
على درب تعزيز وصول صغار املزارعن 
إلى التمويل الريفي، من خالل تعزيز تبادل 
املعرفة وتوجيه املوارد للترويج ملنتجات 
مالية ريفية مبتكرة، في إط��ار الشراكة 
الفاعلة مع احلكومات واملؤسسات املالية 

في العالم العربي.«

ترحيب مببادرتها إلنشاء )صندوق القروض الدّوارة( 

»العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي«
 ناقشت  تقليل مخاطر متويل صغار املنتجني 

محمد بن عبيد املزروعي
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أج��رى البنك التجاري سحوباته على حساب 
النجمة وحملة »أكثر من رات��ب ». وقد مت إجراء 
السحب في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة أحمد البصمان، 
مع االل��ت��زام باالشتراطات الصحية والوقائية 
املتمثلة في التباعد االجتماعي.   وقد قام البنك 
بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي . وج��اءت نتيجة السحب على النحو 
التالي : أوال : حساب النجمة االسبوعي – جائزة 
5،000/-  دينار كويتي من نصيب الفائز رائد 
يوسف املجيبل و جن��ود ف��الح السيحان، ثانيا : 
سحب حملة »أكثر من رات��ب« من نصيب الفائز 
حبيب حجي علي رستم . وأوضح البنك بأن حملة 
»أكثر من راتب« موجهة للعمالء الكويتين الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم البالغه -/ 500دينار 

كويتي أو أكثر على البنك وبصفة خاصة العاملن 
ف��ي القطاعن احل��ك��وم��ي والنفطي وال��ش��رك��ات 
املدرجة ل��دى البنك ، واالستفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصول على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها من  250/-  دينار إلى 500/- دينار أو 
قرض من دون فائدة بقيمة 5 أضعاف الراتب وبحد 
أقصى 10،000/- دينار ، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتين احلالين واجلدد ممن 
يقومون بتحويل رواتبهم على البنك لربح مبلغ 
يعادل راتب واحد من الرواتب التي يتقاضونها 
شهريا. كما ميكن للعمالء الكويتين املتقاعدين 
باإلضافة ال��ى املقيمن الذين يقومون بتحويل 
مديونيتهم البالغة 10،000 د.ك وم��ا ف��وق الى 
البنك احلصول على هدية نقدية قدرها %1 من 

قيمة املديونية احملولة. 

»التجاري« : ثالثة فائزين 
في سحب »النجمة« و حملة 

»أكثر من الراتب« 

قامت وكالة موديز للتصنيفات 
االئتمانية بتخفيض تقييم الودائع 
بالعملة احمللية واألجنبية لبنك 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
على املدى الطويل عند »A2« بدال 

.»A1« من
وحسب بيان بيتك لبورصة 
الكويت أم��س  األح��د، فقد عدلت 
الوكالة النظرة املستقبلية من 
حتت املراجعة ملستقرة، فيما مت 
تأكيد تصنيف مخاطر األط��راف 

.»A1« املقابلة عند
وأرج����ع����ت م����ودي����ز خ��ف��ض 
تصنيفات بيتك إل���ى تخقيض 
التصنيف السيادي لدولة الكويت 
إل��ى »A1«مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، مبا يعكس ارتفاع مخاطر 
ال��س��ي��ول��ة احل��ك��وم��ي��ة، وضعف 

احلوكمة، وقوة املؤسسات.

 KFH و تساهم الفروع الذكية
Go ال��ت��ي ان��ف��رد بيت التمويل 
الكويتي »بيتك«، بتقدميها على 
مستوى السوق، بتلبية احتياجات 
العمالء املتزايدة واملواكبة ألحدث 

التقنيات العصرية وأعلى معايير 
اجل���ودة، األم��ر ال��ذي يؤكد على 
ري��ادة البنك في التحول الرقمي 
وتبني االبتكار في طرح احللول 

املصرفية واملالية الرقمية

KFH Go الذكية البنك يقدم خدمة العمالء بتكنولوجيا عصرية عبر فروع 

موديز تخفض تصنيفات »بيتك« 
مع نظرة مستقرة

KFH Go افتتاح احد  فروع 

جانب من تداوالت البورصة

خالد عبدالعزيز العجيل
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االحتاد األوروبي
وأك��د أن تركيا ستواصل تعزيز تضامنها مع 
األشقاء األذربيجانين انطالقاً من مبدأ شعب واحد 

في دولتن.
وأع���رب أردوغ����ان ع��ن أس��ف��ه الب��ت��ع��اد ثالثي 
مجموعة مينسك )يتولى رئاستها كل من الواليات 
املتحدة وروسيا وفرنسا( عن التصرف املوجه 
نحو احل��ل، واملتهاون منذ قرابة 30 عاما حيال 

قضية إقليم قره باغ.
ودعا أردوغ��ان الشعب األرميني للحفاظ على 
مستقبله في وجه حكامهم الذين يجرونهم إلى 
ال��ك��ارث��ة، وف��ي وج��ه أول��ئ��ك ال��ذي��ن يستخدمون 

)احلكام( كدمية بأيديهم. 
واندلعت أمس، اشتباكات على خط اجلبهة بن 
أذربيجان وأرمينيا، إثر إطالق القوات األرمينية 

النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.
وذك��رت وزارة الدفاع األذربيجانية في بيان، 
أن النيران األرمينية أوقعت خسائر في األرواح 
بن املدنين، بجانب إحلاق دمار كبير في البنية 
التحتية املدنية في عدد من القرى التي تعرضت 

لقصف أرميني عنيف. 

الداخلية«
تتم ب��ص��ورة غير رسمية قبل امليعاد احمل��دد 
لالنتخابات الختيار واحد أو أكثر من بن املنتمن 

لفئة أو طائفة معينة.

وسبق وأن رصدت خالل األسابيع املاضية عدداً 
من املواقع التي أجريت فيها انتخابات فرعية أو 
ما يسمى بالتشاوريات واتخذت في شأنها كافة 

اإلجراءات القانونية.
وأشارت اإلدارة إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ 
كافة اإلج��راءات القانونية املقررة بهذا الشأن مبا 
فيها مخالفة ق��رارات السلطات الصحية وإحالة 
القضية مب��ا تتضمنه م��ن وق��ائ��ع ومشاركن مت 

رصدهم إلى النيابة العامة.

حزب العمال النيوزيلندي
كولينز على نسبة 6ر29 باملئة. ومع ذلك قالت 
املؤسسة ان نسبة 1ر51 يعتبر أق��ل م��ن الرقم 
القياسي املسجل في وق��ت سابق من ه��ذا العام 
وهو 9ر60 في املئة عندما مت اإلش��ادة باحلكومة 
النيوزيلندية على نطاق واس��ع بوصفها قائدة 
عاملية ف��ي مكافحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد 

)كوفيد19-(. 
وأضافت أنه في حال حتققت نتائج االستطالع 
ستفوز رئيسة ال��وزراء أردي��ن بوالية ثانية دون 

االعتماد على شركاء في التحالف.
وأصبحت أرديرن في عام 2017 أصغر زعيمة 
في تاريخ نيوزيلندا منذ أكثر من 150 عاما وبرز 
جنمها عامليا بعد تعاملها احلكيم م��ع هجوم 
مسجدي )كرايستشرش( وث��وران بركان )وايت 
آيالند( العام املاضي وجناحها في السيطرة على 

تفشي فيروس )كوفيد19-( هذا العام.
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