
اختتمت امل��ؤش��رات الرئيسية 
لبورصة الكويت تعامالت أمس  
ال��ث��الث��اء ف��ي املنطقة احل��م��راء، 
بضغط تراجع 6 قطاعات أبرزها 
النفط، والبنوك. وتراجع املؤشران 
األول والعام بنسبة 0.79 باملائة 
و0.71 باملائة على التوالي، كما 
هبط مؤشر السوق الرئيسي 0.49 
باملائة، عن مستويات أول أمس 

االثنني.
وزادت سيولة البورصة إلى 
29.58 مليون دينار مقابل 29.32 
مليون دي��ن��ار ، بينما تراجعت 
أح��ج��ام ال���ت���داول ع��ن��د 123.04 
مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 
141.2 مليون في اجللسة السابقة. 
وش��ه��دت ال��ت��ع��ام��الت ت��راج��ع 9 
قطاعات أب��رزه��ا النفط وال��غ��از، 
والبنوك، بينما ارتفع قطاعا السلع 

االستهالكية والتكنولوجيا.
وتصدر سهم تنظيف القائمة 
احل��م��راء بنسبة 9.80 باملائة، 
بينما جاء أول��ى تكافل على رأس 
االرتفاعات ب�8.42 باملائة. وحول 

أنشط ال��ت��داوالت، تصدر السالم 
املنخفض 0.53 باملائة الكميات 
ب�11.18 مليون سهم، فيما جاء 
الوطني على رأس السيولة ب�4.83 
م��ل��ي��ون ري����ال، منخفضاً 0.02 

باملائة.
وأن���ه���ت ال���ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت 
تعامالتها على انخفاض املؤشر 
العام 15ر41 نقطة ليبلغ مستوى 
9ر5779 نقطة بنسبة انخفاض 
بلغت 71ر0 ف��ي امل��ئ��ة.وب��ل��غ��ت 
كميات تداوالت املؤشر 122 مليون 
سهم متت من خالل 5703 صفقات 
نقدية بقيمة 5ر29 مليون دينار 
كويتي )نحو 3ر100 مليون دوالر 

أمريكي(.
وان���خ���ف���ض م���ؤش���ر ال��س��وق 
الرئيسي 34ر23 نقطة ليصل إلى 
مستوى 5ر4752 نقطة بنسبة 
49ر0 في املئة من خالل كمية أسهم 
بلغت 3ر61 مليون سهم متت عبر 
2028 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 
مليون دينار )نحو 58ر12 مليون 

دوالر(.

كما انخفض مؤشر السوق األول 
9ر49 نقطة ليصل إل��ى مستوى 
3ر6306 نقطة بنسبة انخفاض 
79ر0 ف��ي امل��ئ��ة م��ن خ��الل كمية 
أس��ه��م بلغت 7ر60 مليون سهم 
مت��ت ع��ب��ر 3675 صفقة بقيمة 
8ر25 مليون دينار )نحو 72ر87 

مليون دوالر(.
وكانت شركات )أول��ى تكافل( 
و)كامكو( و)ساحل( و)السورية( 
و)جت��ارة( األكثر ارتفاعا في حني 
ك��ان��ت أس��ه��م )ال��س��الم( و)خليج 
ب( و)صناعات( و)أهلي متحد( 
و)كفيك( األكثر تداوال بينما كانت 
ش��رك��ات )تنظيف( و)ك��وي��ت ت( 
و)صلبوخ( و)املعامل( و)الراي( 

األكثر انخفاضا.
وتابع املتعاملون إيضاحا من 
شركة )كفيك( بشأن التداول غير 
االعتيادي على أسهم الشركة فضال 
عن إع��الن بورصة الكويت تنفيذ 
بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى 
غير مدرجة ملصلحة حساب وزارة 

العدل.

29.58 مليون دينار السيولة زادت إلى 

مؤشرات البورصة  تختتم التعامالت في املنطقة احلمراء

2019 بحث حلقات العمل اخلاصة بالتنمية املقرر تنفيذها خالل عام 

انطالق االجتماع الـ33 لوكالء وزارات وأجهزة 
التخطيط والتنمية اخلليجيني مبسقط

انطلقت في سلطنة عمان أمس  
الثالثاء اعمال االجتماع ال33 للجنة 
وك��الء وزارات واجهزة التخطيط 
والتنمية ب��دول مجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربية برئاسة 
نائب االمني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط العماني طالل بن سليمان 

الرحبي.
وقال مجلس التخطيط بالسلطنة 
في بيان ان االجتماع بحث حلقات 
ال��ع��م��ل اخل��اص��ة ب��امل��وض��وع��ات 
املتعلقة بالتخطيط والتنمية املقرر 
تنفيذها خالل عام 2019 واملقترح 
تنفيذها لعام 2020 وال��دول التي 

ستستضيفها.
واض������اف ان امل���ش���ارك���ني في 
االجتماع بحثوا ايضا املسار املندرج 
حتت القضايا االقتصادية واملتعلق 
ب��ق��ي��ام ال����دول االع���ض���اء منفردة 
ومجتمعة بتبني عمليات الشراكة 
ب��ني احل��ك��وم��ة وك��اف��ة مؤسسات 
امل��ج��ت��م��ع ف���ي مت��وي��ل امل��ش��اري��ع 
التنموية احمل��ددة بخطط التنمية 

وامليزانيات العامة في كل دولة.
واشار املجلس الى ان االجتماع 
ناقش ايضا مذكرة االمانة العامة 
بشأن اختيار احدى القضايا الواردة 
في االستراتيجية التنمية الشاملة 
امل��ط��ورة لدراستها ف��ي االجتماع 
ال34 للجنة وكالء وزارات واجهزة 
التخطيط والتنمية خ���الل ع��ام 
2020 حيث مت إقرار مناقشة املسار 

امل��ن��درج حت��ت القضايا اإلعالمية 
واملتعلق بتقدمي البرامج اإلعالمية 
ال��ن��وع��ي��ة واالرت����ق����اء مبنهجها 
ومضمونها مبا يدفع بحركة الوعي 
العام للتعامل مع معطيات املرحلة 
التنموية املقبلة والتعامل معها 
بإدراك وبصيرة مع تقدمي البرامج 

االعالمية املشتركة.
وح��ول تقرير ال��واق��ع السكاني 
ق��ال املجلس ان االجتماع اق��ر بأن 
يقوم املركز االحصائي لدول مجلس 
التعاون بإعداد ملخص بأهم نتائج 
وتوصيات تقرير الواقع السكاني 
لألعوام )2012 - 2013 - 2014( 
كما سيقوم امل��رك��ز ب��إع��داد تقرير 
الواقع السكاني لألعوام )2015 

.)2017 -
كما ن��اق��ش االج��ت��م��اع متابعة 
تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة 
امل���ط���ورة وف���ق اآلل���ي���ات وج���دول 
املتابعة حيث أقر االجتماع تكليف 
املعهد العربي للتخطيط بإعداد 
ال��ت��ق��ري��ر امل��وح��د ل����دول املجلس 
وك��ذل��ك تكليف فريق عمل تفعيل 
استراتيجية التنمية الشاملة بإعادة 
النظر في االستراتيجية املطورة 
وإمكانية حتديثها لتتواكب مع 
املتغيرات االقتصادية والتنموية 

احلالية.
ولفت املجلس الى انه مت االتفاق 
على عقد ل��ق��اءات ب��ني املسؤولني 
الفنيني ع��ن اع���داد اخلطط القادم 

حيث سيكون اللقاء خالل هذا العام 
في مملكة البحرين واللقاء التالي 
ف��ي ع��ام 2020 باململكة العربية 

السعودية.
وب��ني ان االقتصاد القائم على 
املعرفة ك��ان من اه��م املوضوعات 
التي تناولها االج��ت��م��اع حيث مت 
ت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ع��م��ل متخصص 
يعنى بعمليات التنسيق بني الدول 
االعضاء في مجال تطوير االقتصاد 
املعرفي م��ن خ��الل وض��ع اآلليات 
والبرامج على املستوى الوطني 
وعلى مستوى دول املجلس بهدف 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل في 
املجاالت املرتبطة بتطوير االقتصاد 

املعرفي.
كما استعرض املركز اإلحصائي 
اخلليجي اثناء االجتماع مؤشرات 
التنافسية ف��ي التقارير الدولية 
عالوة على مؤشرات اهداف التنمية 
املستدامة ل��دول املجلس حيث مت 
االت��ف��اق ع��ل��ى م��ش��ارك��ة الهيئات 
واالج��ه��زة وامل��راك��ز االحصائية 
املتخصصة ب��ال��دول االع��ض��اء في 
اج��ت��م��اع��ات ف��ري��ق ع��م��ل التنمية 

املستدامة القادمة.
وح�����ول حت���دي���د األول����وي����ات 
الوطنية لغايات التنمية املستدامة 
على مستوى دول مجلس التعاون 
ق��ال املجلس ان��ه مت االت��ف��اق على 
قيام األمانة العامة ملجلس التعاون 
بصياغة االهداف املشتركة لغايات 

التنمية املستدامة للدول االعضاء 
للخمس سنوات القادمة.

واض���اف “قد مت االت��ف��اق كذلك 
ع��ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي اس��ت��ع��راض 
جت���ارب دول امل��ج��ل��س ف��ي إع���داد 
وت��ق��دمي ت��ق��اري��ره��ا الطوعية عن 
اه��داف التنمية املستدامة 2030 
في األمم املتحدة بشكل دوري في 
االجتماعات القادمة لفريق عمل 

برنامج التنمية املستدامة”.
وم��ث��ل وف���د دول���ة ال��ك��وي��ت في 
االج��ت��م��اع م��دي��ر إدارة التنمية 
االقتصادية واألم��ني العام املساعد 
ل��ل��ش��ؤون التخطيط وامل��ت��اب��ع��ة 

باالناية نادية الهمالن.

نادية الهمالن

متداولون في البورصة

»جي أتش بي« السويدية تفوز بعقد
الرعاية الصحية ملستشفى الكويت

اعلنت  شركة املركز الطبي 
الكويتي القابضة ع��ن وق��وع 
االختيار على مجموعة “جي 
اتش بي”، الشركة الرائدة في 
مجال تقدمي الرعاية الصحية 
املتخصصة في السويد واملدرجة 
في البورصة السويدية، للقيام 
ب�����ادارة وت��ش��غ��ي��ل مستشفى 
الكويت الواقع مبنطقة صباح 
ال��س��ال��م مل����دة خ��م��س��ة اع����وام 
ابتداء من 1 يوليو 2019 قابلة 

للتجديد لفترات إضافية. 
ه��ذا و ق��د مت التوقيع على 
العقد بحضور س�عادة السفير  
هنريك الندرهولم - سفير مملكة 
السويد لدى كل من دولة الكويت 
و مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن و دول���ة 

االمارات  العربية املتحدة.
وفي سياق تعليقه على هذه 
ال��ش��راك��ة امل��م��ي��زة، ق��ال رئيس 
مجلس إدارة شركة املركز الطبي 
الكويتي القابضة، السيد حمد 
الغامن: “بعد استكمال عملية 
التقييم الشامل التي تضمنت 
ف��ح��ص ال��ع��دي��د م���ن مشغلي 
خدمات الرعاية الصحية على 
مس�توى العالم، وقع االختيار 
على  مجم��وعة “جي أتش بي”  
ن��ظ��راً مل��ا تتمتع ب��ه م��ن خبرات 
عالية في مجال توفير الرعاية 
الصحية مع التركيز على أوجه 
ال��ت��خ��ص��ص وج�����ودة ن��ت��ائ��ج 
جتارب املرضى، وذلك في اطار 
إمياننا ب��ق��درة املجموعة على 
خدمة السوق احمللي على أكمل 
وج���ه مب��ا يفسح امل��ج��ال ام��ام 

مستشفى الكويت للتميز في 
السوق احمللي”.  

ويعد مستشفى الكويت أحد 
املستشفيات اخل��اص��ة بطاقة 
استيعابية تصل إل��ى أكثر من 
100 سرير. وعلى مدار األشهر 
القادمة، سيتم استكمال األعمال 
الالزمة لالفتتاح التجريبي مع 
استهداف إمت��ام كافة االعمال 
ال��الزم��ة ف��ي غضون 12 شهراً 
من تاريخ دخول االتفاقية حيث 
سيتم التنفيذ إلعداد املستشفى 
للعمل بكامل طاقته التشغيلية. 
وضمن إط��ار عقد اإلدارة املبرم 
بني الطرفني، ستقوم مجموعة 
“جي أت��ش بي” بتعيني طاقم 

العمل الرئيسي إلدارة عمليات 
املستشفى، و مراقبة مقاييس 
األداء بصفة مستمرة لتتبع 
ت��ط��ور األداء وتقييم النتائج 
وفقاً ألح��دث املعايير الدولية. 
ومب��وج��ب ال��ب��ن��ود ال��ت��ي تنص 
ع��ل��ي��ه��ا االت��ف��اق��ي��ة، ستتولى 
م��ج��م��وع��ة “جي أت����ش بي” 
م��س��ؤول��ي��ة إدارة املستشفى 
بفعالية وضمان أعلى مستويات 
ج�����ودة اإلن����ت����اج ل��ل��ع��م��ل��ي��ات 
التجارية، بحيث تلبي النتائج 
الطبية والتشغيلية واملالية 
توقعات شركة امل��رك��ز الطبي 

الكويتي القابضة. 
م���ن ج��ان��ب��ه، ع��ل��ق دان��ي��ال 

اوه���م���ان، ال��رئ��ي��س التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة “جي ات����ش بي” 
بقوله: “متثل الرعاية الصحية 
السويدية أعلى معايير اجلودة 
وال��ك��ف��اءة م��ن ح��ي��ث التكلفة 
والتطوير املستمر. وستفتح هذه 
التجربة املجال أمامنا للتعاون 
مع شركة املركز الطبي الكويتي 
ال��ق��اب��ض��ة ف���ي اط����ار سعينا 
لضمان توفير اعلى مقاييس 
الرعاية الصحية الفائقة على 
مستوى ال��ك��وي��ت. وف��ي ضوء 
جتاربنا املميزة في إدارة قطاع 
ال��رع��اي��ة الصحية ف��ي منطقة 
الشمال األوروبي، هذا باإلضافة 
إل��ى إدارة مؤسسات الرعاية 

الصحية في اإلمارات وتركيزنا 
على حتقيق املنفعة االجتماعية، 
نرى اننا الشريك املناسب للقيام 

بتلك املهمة على أكمل وجه”.  
ع��ل��م��اً ب��أن��ه ف��ي أواخ����ر ع��ام 
2015، عقدت مجموعة “جي 
ات���ش بي” ات��ف��اق��ي��ة لتشغيل 
أربعة مستشفيات حكومية في 
اإلم�����ارات، متكنت م��ن خاللها 
من إرس��اء قواعد وأسس متينة 
لتواجدها ال��دول��ي، وبحصول 
املجموعة مؤخراً على اتفاقية 
تشغيل مستشفى الكويت فقد 
متكنت م��ن ت��رس��ي��خ مكانتها 
ال��ري��ادي��ة ف��ي منطقة ال��ش��رق 

األوسط.
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خالل ندوة »دور القطاع اخلاص في مستقبل االقتصاد الكويتي« 

الشريعان : اجلهات احلكومية املترجمة 
لرؤية الكويت حتتاج املزيد من التدريب

أك��د الرئيس التنفيذي في شركة 
املباني وليد الشريعان، “أن مشاركة 
القطاع اخل��اص ف��ي رؤي��ة مستقبل 
الكويت االقتصادي له أهمية كبيرة، 
م���ن خ���الل حت��ق��ي��ق خ��ط��ط ال��دول��ة 
التوسعية ، علما بأنه وم��ن وجهة 
نظرنا فأن بعض اجلهات احلكومية 
املترجمة لهذه الرؤية حتتاج املزيد 

من التدريب”. 
ج��اء ذل��ك خ��الل م��ش��ارك��ة شركة 
املباني في ندوة “دور القطاع اخلاص 
في مستقبل االقتصاد الكويتي” التي 
نظمتها املجموعة اإلعالمية العاملية 
 )The Business Year )TBY
مبشاركة هيئة تشجيع االستثمار 
امل��ب��اش��ر ي���وم األث��ن��ني امل��واف��ق 17 
يونيو 2019 في فندق فور سيزونز 
– لندن، بحضور وزير املالية د. نايف 
احلجرف ومدير ع��ام هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر الشيخ الدكتور 
مشعل جابر األحمد الصباح وسفير 
دولة الكويت في اململكة املتحدة السيد 

خالد الدويسان وعدد من املسؤولني.
حيث تهدف املجموعة اإلعالمية 
العاملية خلق ح���وار م��ن ش��أن��ه أن 
يعطي زخًما جديًدا لرؤية الكويت، 
و اسِتضافت هذا احلدث في لندن هو 
ببساطة أفضل وسيلة إلظهار طموح 
البالد في مجتمع املستثمرين العاملي 
بأكمله، ف��إن الكويت تتطلع بشكل 
متزايد إلى القطاع اخل��اص لتنويع 
اقتصادها وتعزيزه عبر مجموعة من 

القطاعات، من خالل اجلمع بني كبار 
املسؤولني العموميني وكبار رجال 
األعمال احملليني واألج��ان��ب في هذه 

الندوة.
وق��د أش��اد الشريعان باملبادرين 
الكويتيني الشباب وأكد بأنهم هم بناة 
املستقبل، وأوضح أن قطاع التجزئة 
يعتبر أكبر داع��م وموظف للشباب، 
مما أت��اح خللق مشاركة حقيقة لهم 
في قيادة املستقبل،وخلق منافسة 

ايجابية بينهم.
اس��ت��م��راري��ة ش��رك��ة امل��ب��ان��ي في 
ال��ت��وس��ع وال��ت��ط��ور ع��ل��ى مستوى 

املنطقة
كما ذكر بأن شركة املباني تسير 

وفق منهج التوسع والتطور املتبع 
في الشركة ، حيث افتتحت الشركة 
في أكتوبر 2017 األڤنيوز – البحرين 
الذي يعد أول مشاريع الشركة خارج 
الكويت، وكذلك مت افتتاح املرحلة 
الرابعة من األڤنيوز في الكويت في 
مارس العام املاضي. وقريبا ستبدأ 
أعمال البناء في األڤنيوز – الرياض، و 
املرحلة الثانية من األڤنيوز – البحرين  
إضافة إلى مشاريع أخرى في إمارة 
الشارقة ب��دول��ة اإلم���ارات العربية 

املتحدة ومدينة اخلبر.
وفيما يتعلق بالقوانني املنظمة 
 PPP مل��ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل����اص
 BOTومشاريع البناء والتشغيل ال
فإنها حتتاج ال��ى مراجعة وتطوير 
لتتناسب ف��ي استقطاب املستثمر 

وخاصة في ما يتعلق باملدة الزمنية.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص م��وض��وع ال��ق��وى 
العاملة ، فقد ختم  الشريعان حديثه 
قائال: “ إن الكويت زاخ��رة باملواهب 
املبدعة في مختلف القطاعات، وأن 
قضية األيدي العاملة ال تشكل مشكلة 

في الكويت”.
اجلدير بالذكر أن شركة املباني 
عملت منذ إنشائها نحو بناء عالمة 
جتارية مستدامة حتمل قيمة ملموسة 
وت��ش��ك��ل م��ص��در إل��ه��ام للمشاريع 
اجل���دي���دة، وال��ت��ي ب���دوره���ا حتفز 
االزده��ار والنمو على امل��دى الطويل 
لدولة الكويت، ودعمها املستمر خلطة 

التنمية الوطنية.

وليد الشريعان

»هواوي« تبدأ في استقبال طلبات 
املطورين للمشاركة باختبار 

أندرويد كيو التجريبي
أعلنت مجموعة ه��واوي 
ألع���م���ال امل��س��ت��ه��ل��ك��ني خ��الل 
ف��ع��ال��ي��ات م���ؤمت���ر ج��وج��ل 
للمطورين I/O للعام 2019 
ع��ن حملة ع��امل��ي��ة لتوظيف 
مجموعة م��ن م��ط��وري نظام 
التشغيل أندرويد كيو بهدف 
اختبار اإلصدار التجريبي من 
ه��ذا ال��ن��ظ��ام، وتستمر حملة 
ه��واوي املفتوحة للمطورين 
حتى 30 يونيو، وهي حتثهم 
ع��ل��ى جت��رب��ة أح���دث إص���دار 
جتريبي من نظام أندرويد على 
 HUAWEI هاتفها ال��ذك��ي
Mate 20 Pro لإلسهام في 
ضبط توافق اجلهاز مع نظام 
أن��دروي��د كيو وحتسينه إلى 

أفضل مستوى. 
توفر هواوي طريقة سهلة 
ل��ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب��ات، ف��م��ا على 
امل��ط��ور ال���ذي ي��ري��د اإلس��ه��ام 
في االختبار إال أن يستخدم 
تطبيق ه����واوي »فريندلي 
 Friendly( »ي��وزر تيست
User Test( م���ن هاتفه 
 HUAWEI الذكي من طراز
ليتقدم   ،Mate 20 Pro
بطلب االنضمام إلى مجموعة 
املطورين املختبرين. وما أن 
ُيقبل ويسجل رسمياً سيصبح 
بإمكانه تنزيل اإلص��دار بيتا 
من نظام الهاتف الذكي عبر 
هواوي OTA ليركبه ويجربه 
 HUAWEI ع��ل��ى ه��ات��ف��ه

Mate 20 Pro، وت��دع��وه 
هواوي إلى إرسال مالحظاته 
ونتائج جتاربه إليها خالل 

فترة االختبار.   
ومي��ث��ل اإلص���دار أن��دروي��د 
كيو، الذي أعلنت عنه جوجل 
ي���وم 7 م��اي��و 2019 خ��الل 
 I/O ف��ّع��ال��ي��ات م��ؤمت��ره��ا
السنوي للعام 2019، اإلصدار 
العاشر الرئيس من هذا النظام 
الشهير لتشغيل ال��ه��وات��ف 
الذكية، ويقدم حماية أقوى 
خلصوصية املستخدم، ويوفر 
آليات أمان جديدة مع مزيد من 
عناصر التحكم الدقيقة بكيفية 
مشاركة البيانات بني نظام 

التشغيل والتطبيقات. 
يفرض أندرويد كيو قيوداً 
ج��دي��دة ع��ل��ى ال���وص���ول إل��ى 

امللفات ملنع التطبيقات من 
الوصول إلى بيانات بعضها 
البعض دون أذون، باإلضافة 
إلى ذلك أصبحت التطبيقات 
فيه حت��ت��اج إل��ى إذن خاص 
للوصول إلى معرفات األجهزة 
غير القابلة إلع��ادة التعيني. 
وتعمل األجهزة التي تستند 
 Q إل���ى ن��ظ��ام أن���دروي���د ك��ي��و
 MAC أيضاً بتعيني عناوين
عشوائياً بصورة افتراضية. 
وأصبحت معظم التطبيقات 
في أندرويد كيو التي ال يركز 
عليها امل��س��ت��خ��دم م��ب��اش��رة 
غير ق��ادرة على الوصول إلى 
 )clipboards( ح��اف��ظ��ات
املستخدم ما يخلصنا من ثغرة 
أخرى يحتمل تسرب البيانات 

احلساسة عبرها.


