
نظمت كيدزانيا، يوماً مفعماً 
باملرح والترفيه ألطفال “مركز 
شراكة التوحد - الكويت”، في 
فعالية غير مسبوقة تعرف 
األط��ف��ال م��ن خاللها على بيئة 
ترفيهية مختلفة أت��اح��ت لهم 
فرصة إطالق قدراتهم الفطرية 
واستكشاف الكثير من األشياء 

اجلديدة. 
وح����ظ����َي ال����ي����وم ال��غ��ن��ي 
باألنشطة باستحسان واس��ع 
م��ن األط��ف��ال ال��ذي��ن أقبلوا على 
التمتع بالعديد من النشاطات 
مثل الرسم على الوجوه والفنون 
واحِلرف املختلفة، والتي وفرت 
لهم جتربة ترفيهية ال ُتنسى 
وتضمن كل واحد منها عنصراً 
تعليمياً مفيداً. وأمضى األطفال 
وقتاً ممتعاً مبشاهدة العروض 
املذهلة التي قدمها حماة حقوق 
“كيدزانيا”: أورب��ان��و؛ فيتا؛ 
تشيكا؛ بيبوب؛ بيكا؛ وباتشي، 
ال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى ح��م��اي��ة حقوق 
األطفال األساسية في الوجود 
واملعرفة واالهتمام واملشاركة 
واالب��ت��ك��ار واللعب. كما حظي 
األطفال بفرص التقاط الصور 

التذكارية مع حماة احلقوق.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ق��ال��ت 
املهندسة غصون اخلالد، املديرة 
واملؤسسة املشاركة ملركز شراكة 
التوحد ف��ي ال��ك��وي��ت:  “نؤمن 
بأهمية التعاون مع املؤسسات 
واجل��ه��ات املختلفة لتسليط 
الضوء على قضية التوحد داخل 
الكويت، ونشر التوعية الالزمة 
بأهمية التشخيص والتدخل 
املبكرين لتأهيل وعالج األطفال 

مم��ن ل��دي��ه��م ت��وح��د. وف���ي ه��ذا 
السياق، نتوجة بجزيل الشكر 
إل��ى ’كيدزانيا‘ ال��ك��وي��ت على 
تعاونهم املثمر مع “مركز شراكة 
التوحد” لتنظيم هذا اليوم الغني 
باملرح واملتعة ألطفال املركز، 
وإتاحة الفرصة لهم إلكتشاف 
جتارب حياتية جديدة وإدراك 
مهاراتهم الكامنة، باإلضافة 
لقضائهم يوم ممتع خارج بيئة 
امل��رك��ز، س��اع��ن جميعاً نحو 
حتقيق مستقبل أفضل لهؤالء 
األطفال ومنحهم فرصة االندماج 

مع أقرانهم باملجتمع”.
وم��ن جهته، ق��ال فيرناندو 
م���ي���دورا، ن��ائ��ب رئ��ي��س قسم 
الترفيه والتسلية في مجموعة 
الشايع: “يسعدنا في ’كيدزانيا‘ 

أن نستقبل أطفال ’مركز شراكة 
التوحد-الكويت‘ ف���ي ه��ذا 
ال��ي��وم الترفيهي، ح��رص��اً منا 
على املساهمة في إح��داث تأثير 
إي��ج��اب��ي ف��ي مجتمعنا احمللي 
ودعم الرفاه االجتماعي. وتأتي 
هذه املبادرة في إطار املسؤولية 
االجتماعية التي نأخذها على 
عاتقنا، وتولي جانباً كبيراً من 
األهمية لقضايا دع��م املجتمع 
والتفاعل معه. فأطفال التوحد 
جزء ثمن من مجتمعنا ويتطلب 
دمجهم مع املجتمع وقتاً وجهداً 
ال يستهان بهما، وق��د سررنا 
في كيدزانيا برؤيتهم ميرحون 
ويستكشفون آفاقاً جديدة خالل 
هذا اليوم الذي سيبقى حاضراً 

في أذهانهم”. 

ارتفعت األرب��اح اإلجمالية لعدد 157 شركة 
ُم��درج��ة ببورصة الكويت، بنحو 5.7 باملائة 
في الربع الثاني من العام اجل��اري على أساس 

سنوي.
وأظهر مسح  نشره موقع “مباشر” ارتفاع 
أرب��اح تلك الشركات خ��الل الفترة لتصل إلى 
542.013 مليون دينار )1.79 مليار دوالر(، 
مقارنة بربح ق��دره 512.993 مليون دينار 
)1.69 مليار دوالر( للربع الثاني من عام 2018.

وتصدر قطاع البنوك االرتفاعات الفصلية 
ُمستحوذاً على 56.1 باملائة من إجمالي أرباح 
قطاعات البورصة الكويتية، بقيمة 303.89 
مليون دينار، يليه اخلدمات املالية بنحو 75.35 
مليون دينار شكلت 13.9 باملائة من إجمالي 

أرباح السوق.
وكانت أرب��اح قطاع الرعاية الصحية األقل 
على املستوى الفصلي بقيمة لم تتجاوز 600 
ألف دينار شكلت 0.11 باملائة من إجمالي أرباح 

البورصة.
وسجل قطاع التكنولوجيا اخلسائر الفصلية 
الوحيدة بن قطاعات السوق الكويتي بقيمة 13 

ألف دينار كانت من نصيب شركة األنظمة اآللية.
وحقق بنك الكويت الوطني أعلى األرب��اح 
الفصلية بنهاية الربع الثاني من 2019 بقيمة 
101.36 مليون دي��ن��ار، تليه أرب��اح “بيتك” 
بنحو 56.07 مليون دينار، فيما سجلت “كيبل 
تلفزيوني” أقل األرب��اح الفصلية بحوالي ألف 

دينار.
في املقابل، سجلت “أبيار” أعلى اخلسائر 

بالربع الثاني من العام اجل��اري بقيمة 19.67 
مليون دينار، تليها “األولى” بحوالي 1.53.26 
5 مليون دي��ن��ار، بينما كانت خسائر “حيات 

كوم” األقل في هذا الصدد بواقع 6 آالف دينار.
وعلى مستوى النصف األول من 2019، بلغت 
أرب��اح 157 شركة أعلنت حتى نهاية تعامالت 
اخلميس 15 أغسطس اجل���اري، نحو 1.119 
مليار دينار مقارنة بربح ق��دره 1.058 مليار 
دينار بالنصف األول من 2018، بارتفاع نسبته 

5.7 باملائة.
واستحوذ قطاع البنوك على 54.6 باملائة 
من أرب��اح السوق الكويتي، حيث بلغت أرباح 
بنوك القطاع 610.59 مليون دينار، تلته أرباح 
اخلدمات املالية بقيمة 157.47 مليون دينار 
ُتعادل 14.1 باملائة من األرباح اإلجمالية، فيما 
كانت أرباح قطاع التكنولوجيا األقل بنحو 23 

ألف دينار.
في املقابل، سجلت “أبيار” أكبر اخلسائر في 
النصف األول من العام اجل��اري بقيمة 19.81 
مليون دينار، تلتها خسائر “إيف��ا” بنحو 6.25 
مليون دينار، فيما كانت خسائر “وثاق” األقل 

بواقع 403 ديناراً.
ويبلغ عدد الشركات املُدرجة ببورصة الكويت 
175 شركة، ما يعني أن معدل اإلفصاح بلغ حتى 
اآلن 89.7 باملائة مع تبقي نحو 18 شركة لم 
ُتفصح بعد عن بياناتها املالية، علماً بأن هناك 

شركات غير ُمنتظمة السنة املالية في البورصة.
واجلدير بالذكر أن مهلة اإلفصاح عن النتائج 

الفصلية انقضت يوم اخلميس املاضي.

542 مليون دينار عن تلك الفترة حققت مكاسب بلغت 

6 باملئة في الربع الثاني 157 شركة  ترتفع  أرباح 
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من خالل برنامجه للتدريب الصيفي

»اإلثمار« يدعم قادة املستقبل في القطاع املصرفي واملالي
استقبل بنك اإلثمار، بنك التجزئة 
اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقرا 
ل��ه، ثمانية وعشرين طالباً وطالبًة 
م��ن مختلف اجلامعات ف��ي البحرين 
واخل�����ارج ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ب��رن��ام��ج 

التدريب الصيفي السنوي للبنك. 
وي��ت��ض��م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي 
ال��ذي يستمر ملدة شهرين محاضرات 
تعريفية للطلبة حول مواضيع مختلفة 
منها نبذه تعريفية عن أمن املعلومات 
ومكافحة غسيل األم���وال واالل��ت��زام 
الشرعي وكذلك معلومات عامة حول 
املنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك 

إلى جانب التدريب على رأس العمل.
وقد مت توزيع الطلبة على مختلف 
إدارات البنك حسب تخصصاتهم 
ورغباتهم مبا في ذل��ك إدارة األعمال 
املصرفية ل��أف��راد وشبكة ال��ف��روع 
والرقابة املالية وتقنية املعلومات 
والتدقيق الداخلي والشؤون اإلدارية 
والشريعة واالت��ص��االت املؤسسية 

والتسويقية واملوارد البشرية.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لبنك 
اإلثمار أحمد عبدالرحيم:” كجزء من 
مسئوليتنا االجتماعية جتاه املجتمع 
ال���ذي نعمل ف��ي��ه، نحن ن���درك ال��دور 
الهام الذي يجب أن نؤديه في املساعدة 
على تطوير وإع���داد أجيال املستقبل 
لقيادة القطاع املصرفي واملالي، حيث 
يركز برنامجنا للتدريب الصيفي على 
أن يقدم للطلبة امل��ه��ارات واخلبرات 

الالزمة واملطلوبة والتي ستساعدهم 
على بدء مشوارهم املهني. ومتثل هذه 
املرحلة نقطة حتول في حياة الطلبة، 
ولذلك من املهم أن نقدم لهم برنامجاً 
يساعدهم في الربط بن املعرفة التي 
اكتسبوها م��ن اجلامعة واملمارسة 

العملية واحلقيقة في مكان العمل”.
وأض��اف عبدالرحيم:” سنواصل 
التركيز على تقدمي ف��رص تدريبية 

لطالب وطالبات اجلامعات من أجل 
ضمان حصولهم على كل الدعم الذي 
يحتاجونه لتحقيق النجاح في حياتهم 
املهنية. وسيسهم ذلك في املقابل في 
تطوير االقتصاد الوطني وسيساعد 
البحرين في احملافظة على مكانتها 

كمركز مالي رئيسي في املنطقة”.
 وم��ن جانبها، قالت رئيس إدارة 
املوارد البشرية في بنك االثمار السيدة 

إيناس رحيمي: “ إن برنامج التدريب 
الصيفي ال���ذي ينظمه بنك اإلث��م��ار 
هو تقليد دائ��م يقدم للمشاركن فيه 
الفرصة للتعرف على الهيكل التنظيمي 
للبنك ومجاالت العمل األساسية في 
بنوك التجزئة اإلسالمية، باإلضافة 
إلى التعرف على العمليات املصرفية 
اليومية. إن هذه فرصة للطلبة للتعرف 
والتعود على طبيعة البيئة املصرفية 

م��ن خ���الل ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي داخ��ل 
البنك”. 

وأض��اف��ت رحيمي:” إن البرنامج 
لطاملا حظي بإقبال شديد وواس��ع من 
قبل طالب وطالبات اجلامعات. وهذا 
يعكس مكانة البنك في املجتمع احمللي 
وقدرة البرنامج على مساعدة الطلبة 
بأسلوب يتسم بالواقعية ويحقق 

أهدافهم”.  
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 3 زميلة لـ»أسيكو« تفتتح 
خطوط إنتاج مبصنع للخرسانة
افتتحت شركة زميلة لشركة أسيكو لإلنشاءات 3 خطوط إنتاج 
جديدة في مصنع اخلرسانة مسبقة الصب، وذلك وفق بيان لبورصة 
الكويت أم��س  األح��د. وحسب البيان فإن خطوط اإلنتاج اجلديدة 
تختص بتصنيع اخلرسانة املسلحة باأللياف الزجاجية، وتصنيع 
قطع اجلسور مسبقة الصب، وقطع اجلسور اخلرسانية مسبقة 

الصب واإلجهاد .
ولم تشر أسيكو في البيان إلى الشركة الزميلة، أو نسبة املساهمة 
فيها، منوهة بأنه ال ميك قياس األثر املالي لذلك اإلج��راء في الوقت 
احلالي. وكانت أسيكو حتولت سلبياً في الربع الثاني من العام 
اجلاري، مسجلة خسائر بقيمة 768.73 ألف دينار، وحققت الشركة 
أرب��اح ب�571.27 ألف دينار في النصف األول من 2018، بتراجع 

سنوي 80.7 باملائة.

 2.5 »كميفك« ُتسدد قرضًا بـ 
مليون دينار لصالح الشركة األم

أعلنت الكويت والشرق األوس��ط لالستثمار املالي )كميفك( عن 
قيامها بسداد املتبقي من القرض املُترصد في البيانات املالية للشركة 
بتاريخ 30 يونيو 2019، لصالح الشركة األم )البنك(، وذلك بقيمة 
2.46 مليون دينار. وقالت “كميفك” في بيان للبورصة الكويتية أمس  
األح��د، إنه وبعد سداد املتبقي من القرض ُيصبح رصيد مديونيات 
القروض في الشركة )صفر(. ُيشار إل��ى أن رأسمال كميفك يبلغ 
26.38 مليون دينار كويتي، موزعاً على 263.81 مليون سهم، بقيمة 

اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وميتلك األهلي الكويتي 49.55 باملائة في رأسمال “كميفك”، فيما 
ميتلك البنك األهلي املتحد البحريني حصة بنحو 25 باملائة في رأس 
امل��ال. كانت أرب��اح الشركة ارتفعت 54 باملائة في الربع الثاني من 
العام اجلاري، لتصل إلى 140.4 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 91.2 

ألف دينار للفترة املماثلة من عام 2018.

طالب البرنامج الصيفي

»كيدزانيا« تستقبل أطفال
»مركز شراكة التوحد - الكويت«

يوم مفعم باملرح والسرور

في إطار حرصه على تطوير 
أنشطته البحثية، أطلق صندوق 
النقد العربي سلسلة بحثية 
دوري��ة جديدة بعنوان “موجز 
سياسات”، تستهدف دعم عملية 
صنع القرار في ال��دول العربية 
من خالل توفير إصدارات بحثية 
موجزة تتطرق ألبرز األولويات 
وامل��وض��وع��ات ذات االه��ت��م��ام 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ب��ل��دان األع��ض��اء 
مصحوبًة بتوصيات لصناع 
ال��س��ي��اس��ات.  ف��ي ه��ذا اإلط���ار، 
أصدر الصندوق العدد اخلامس 
م��ن ه��ذه السلسلة ال���ذي جاء 
بعنوان “ املدن الذكية في الدول 
العربية: دروس مستوحاة من 

التجارب العاملية”.
على مستوى الدول العربية، 
أوض���ح امل��وج��ز أن احلكومات 
العربية اجتهت من جانبها إلى 
االهتمام بالتحول نحو امل��دن 
ال��ذك��ي��ة على ض��وء الضغوط 
الناجتة عن ارتفاع مستويات 
التحضر في العديد من البلدان 
العربية، وم��ا يترتب عليه من 
ض��غ��وط��ات لتوفير اخل��دم��ات 
امل���الئ���م���ة ل���س���ك���ان امل��ن��اط��ق 
احلضرية. وأش��ار إل��ى أن عدد 
املدن الذكية في ال��دول العربية 
يبلغ نحو 24 مدينة ذكية من 
أص��ل 115 مدينة رئيسة في 
ال��دول العربية مبا يشكل نحو 
21 في املائة من إجمالي املدن 
ال��ع��رب��ي��ة. ت��ت��ص��در اإلم����ارات 
وقطر ال��دول العربية من حيث 
نسبة املدن الذكية إلى إجمالي 

املدن الرئيسة بنسبة تبلغ 50 
ف��ي امل��ائ��ة و43 ف��ي امل��ائ��ة على 
التوالي، فيما يتوفر نحو 46 في 
املائة من املدن الذكية في العالم 
العربي ف��ي ثالثة ب��ل��دان وهي 

اإلمارات وقطر والسعودية. 
وأش����ار م��وج��ز السياسات 
إل��ى أن 55 في املائة من سكان 
ال��ع��ال��م يعيشون ف��ي املناطق 
احلضرية، ومن املتوقع ارتفاع 
ه��ذه النسبة لتصل إل��ى 68 في 
املائة بحلول عام 2050)(. من 
الطبيعي أن يزيد النمو املضطرد 
في أع��داد سكان امل��دن من حجم 
املسؤوليات املُلقاة على عاتق 
احل��ك��وم��ات. ف��ي ه��ذا السياق، 
يعتبر التحول نحو املدن الذكية 
أح��د أه��م اآلل��ي��ات ال��ت��ي تتمكن 
مبقتضاها احلكومات من تلبية 
االحتياجات املتزايدة للسكان 
م��ن اخل��دم��ات العامة والبنية 
التحتية العصرية كالطاقة 

وامل��ي��اه وال��ط��رق واالت��ص��االت 
والصحة وغيرها مستفيدًة في 
هذا اإلطار من التطورات التقنية 
املتسارعة في مختلف املجاالت 
ف��ي رح���اب ال��ث��ورة الصناعية 
الرابعة، وخاصة الروبوتات، 
وإن��ت��رن��ت األش���ي���اء، وال��ذك��اء 
االصطناعي، وسلسلة الكتل، 
والتقنية احليوية، والسيارات 
ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة، وال��ع��م��الت 
الرقمية، والبيانات الضخمة، 
واخل��وادم السحابية، وغيرها. 
كما تستفيد امل���دن الذكية من 
التطورات املتسارعة في شبكات 
اجليل اخلامس-النظام األحدث 
لالتصاالت الالسلكية- نظراً 
لإلمكانيات الهائلة لهذه التقنية 
ف��ي ت��وص��ي��ل األج���ه���زة بشكل 
م��وث��وق باإلنترنت واألج��ه��زة 
األخرى، ونقل البيانات بسرعة 
أك��ب��ر، وم��ع��اجل��ة ك��م ه��ائ��ل من 

البيانات في أسرع وقت. 
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ريتشارد يو : »هواوي« أطلقت  
نظام تشغيل موّزٍع جديد

  »HarmonyOS« 
اغتنمت ه��واوي مؤمترها السنوي للمطّورين اليوم 
إلط��الق HarmonyOS، نظام التشغيل امل��وّزع اجلديد 
 ،”Microkernel“ القائم على تقنية النواة الصغرّية
واملصّمم خصيصاً لتوفير جتربة مستخدم سلسة في جميع 

األجهزة والسيناريوهات.
وأوّض���ح ري��ت��ش��ارد ي��و، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ه��واوي ألعمال املستهلكن، دواف��ع الشركة لتطوير نظام 
التشغيل اجلديد؛ وق��ال: “نحن اليوم على أعتاب عصر 
يتوقع فيه الناس احلصول على جتربة ذكية وشاملة عبر 
جميع األجهزة والسيناريوهات، مما جعلنا نلمس أهمية 
ابتكار نظام تشغيل مبتكر م��زّود بقدرات محّسنة مهما 
اختلفت املنصات. كنا بحاجة لنظام تشغيل يدعم جميع 
السيناريوهات، وميكن استخدامه في مجموعة واسعة من 
األجهزة واملنصات، ويستطيع تلبية متطلبات العمالء من 

حيث سرعة االستجابة وارتفاع مستويات األمان”.
وأض��اف يو: “شكلت هذه العناصر الدوافع الرئيسية 
إلب��داع نظام  HarmonyOS الذي يختلف متاماً عن كل 
من أندرويد وiOS. فهو نظام تشغيل موّزع قائم على تقنية 
النواة الصغرّية Microkernel ليوفر جتربة سلسة 
في جميع السيناريوهات. وميتاز النظام بهيكلية موثوقة 
وآمنة تدعم التعاون السلس بن جميع األجهزة. وميكن 
للمستخدم إعداد تطبيقاته مّرة واحدة فقط، ومن ثم نشرها 

عبر مجموعة من األجهزة املختلفة”.
وجرت العادة أن يتزامن إطالق نظم التشغيل اجلديدة مع 
إصدار أنواع جديدة من األجهزة، حيث وضعت هواوي قبل 
عشرة أعوام تصّوراً ملستقبل يتكامل فيه الذكاء االصطناعي 
مع كافة جوانب احلياة، وانطلقت في استكشاف السبل 
الكفيلة بتحقيق هذه التجربة التي تتخطى حدود الفضاء 

املادّي لتغطي أجهزة ومنصات مختلفة.
ويعتبر HarmonyOS نظام تشغيل خفيف ومدمج 
مع خ��واّص وظيفية قوية، وسيستخدم أوالً في األجهزة 
الذكية مثل الساعات الذكية والشاشات الذكية، والنظم 
داخل السيارات، ومكّبرات الصوت الذكية. ومن خالل عملية 
التطبيق ه��ذه، تسعى ه��واوي إلنشاء نظام بيئي متكامل 
ومشترك عبر األجهزة، وتشكيل بيئة تشغيل آمنة وموثوقة، 

وتوفير جتربة ذكية شاملة عبر كل تفاعل مع كل جهاز.


