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بنسبة  1.4باملئة على أساس سنوي

 44.1مليار دوالر حيازة الكويت
من سندات اخلزانة األميركية

ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات
اخل��زان��ة األمريكية خ�لال شهر أغسطس
السابق بنسبة  1.4باملائة على أس��اس
سنوي ،حسب البيانات الصادرة عن وزارة
اخلزانة األمريكية.
وسجلت ح��ي��ازة ال��ك��وي��ت م��ن سندات
اخلزانة األمريكية في أغسطس  2019نحو
 44.1مليار دوالر ،مقابل  43.5مليار دوالر
في الشهر املماثل من عام .2018
وعلى أس��اس ش��ه��ري ،ارتفعت حيازة
الكويت م��ن س��ن��دات اخل��زان��ة هامشياً في
أغسطس السابق بنسبة  0.23باملائة ،علما ً
بأنها كانت تبلغ في يوليو  2019نحو 44
مليار دوالر ،وذلك مع ظهور مخاوف الركود
العاملي.
وطبقا ً لبيانات وزارة اخلزانة األمريكية،

فقد وزعت حيازة الكويت بني  38.821مليار
دوالر سندات طويلة األجل ،و 5.280مليار
دوالر سندات قصيرة األجل.
يُ��ذك��ر أن شهر أغسطس امل��اض��ي ،شهد
انعكاس منحنى عائد السندات األمريكية
مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالواليات
املتحدة في الوقت ال��ذي تراجع فيه عائد
ال��دي��ون احلكومية مل��دة  30ع��ام��اً ألدن��ى
مستوى على اإلطالق.
وحتتل الكويت املركز الثالث عربياً في
ح��ي��ازة س��ن��دات اخل��زان��ة األمريكية عقب
اململكة العربية السعودية التي حتتل املركز
األول بقيمة  183.8مليار دوالر ،وتتبعها
اإلم���ارات العربية املتحدة بـ 49.4مليار
دوالر.
وعاملياً ،ج��اءت اليابان في املركز األول

مستحوذة على سندات أمريكية بـ1.174
تريليون دوالر ،وتبعتها الصني بـ1.103
تريليون دوالر ،ثم اململكة املتحدة بـ349.9
مليار دوالر.
وبشكل ع��ام ،بلغت القيمة اإلجمالية
لسندات اخل��زان��ة األمريكية في أغسطس
املاضي  6.857تريليون دوالر ،بنمو 9.22
باملائة عن مستواها في الشهر املناظر من
 2018البالغ  6.278تريليون دوالر ،مع
ارتفاع شهري بـ 3.41باملائة.
يُ��ش��ار إل��ى أن م��ا تفصح عنه اخل��زان��ة
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي ب��ي��ان��ات��ه��ا ال��ش��ه��ري��ة هو
استثمارات دول اخلليج في أذون وسندات
اخل��زان��ة األمريكية فقط ،وال تشمل تلك
االستثمارات األخرى في الواليات املتحدة،
سواء كانت حكومية أو خاصة.

أول املراكز التي تقدم حلول الذكاء االصطناعي ملعاجلة «الرنني املغناطيسي»

«جنرال إلكتريك» حتتفل بإجناز جديد
مبجال خدمات التشخيص الطبي في الكويت
احتفلت “جنرال إلكتريك للرعاية
الصحية” وشريكها ممثالً بـ “شركة
التقدم التكنولوجي” بإجناز جديد
في مجال خدمات التشخيص الطبي
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت ،م��ع إط�ل�اق أول
حلول الذكاء االصطناعي السحابية
ملعاجلة صور الرنني املغناطيسي في
املنطقة ضمن “مركز الكويت للتصوير
التشخيصي”.
وأص���ب���ح “مركز ال��ت��ش��خ��ي��ص
التصويري” أول موقع رسمي للتعرف
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات “جنرال إلكتريك”
للتصوير بالرنني املغناطيسي في
الشرق األوسط .ومع بدء تطبيق حلول
 ViosWorksباستخدام تقنيات
 ،™Arterysيسلط املركز الضوء على
م��دى تنوع خدمات التشخيص التي
يقدمها للمرضى واألطباء.
ووفقاً لتقديرات “منظمة الصحة
العاملية*” ،تتسبب األم���راض غير
السارية بـ  72باملئة من مجمل الوفيات
ف��ي دول��ة ال��ك��وي��ت .ومتثل األم��راض
القلبية والوعائية مسبباً للوفاة في
 41%من ح��االت اإلصابة باألمراض
غير السارية .ويعتبر تصوير القلب
بالرنني املغناطيسي من االختبارات
غير اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي تتيح لألطباء
معرفة حالة القلب ومدى تضرره من
أزم��ة قلبية ،ومالحظة أي نقص في
تدفق ال��دم إل��ى عضلة القلب بسبب
تضيق أو انسداد في الشرايني.
وت��س��اه��م ح��ل��ول ViosWorks
اجل��دي��دة ف��ي ت��وس��ع��ة ن��ط��اق تقييم
عمل القلب عبر التصوير بالرنني
املغناطيسي إل��ى أب��ع��د م��ن احل��دود
التشريحية ،وذل���ك عبر توفير حل
شامل للقلب واألوعية الدموية بسرعة
فائقة ال تتعدى جزءا ً بسيطاً من زمن

مسؤولو جنرال إلكتريك

إج���راء فحوصات القلب التقليدية.
وتقدم هذه احللول ص��ورا ً تشريحياً
ثالثية األبعاد للقلب ووظائفه وتدفق
ال���دم خ�لال نفس واح���د ،خ�لال فترة
التصوير التي تستمر  8دق��ائ��ق مع
معاجلة فورية للصور على السحابة
بدقة لم تكن متاحة من قبل ،وبالتالي
الوصول إلى تشخيص ممتاز ودقيق،
ل��ي��ك��ون ن��ظ��ام  ViosWorksح�لاً
مبسطاً يقدم م��زاي��ا كبيرة للمرضى
والتقنيني واألطباء على حد سواء.
ولطاملا ح��رص “مركز التصوير
التشخيصي” ع��ل��ى أن ي��ك��ون أول
امل��راف��ق ال��ت��ي ت��ق��دم أح���دث اخل��دم��ات

التشخيصية للمرضى في الكويت،
حيث كانت البداية مع تطبيق نظام
 Optima 450العامل بـ  32قناة
الذي طورته “جنرال إلكتريك” ،والذي
يتميز بتوظيف تقنيات مبتكرة للحد
من الضجيج لتحسني جتربة املرضى
وتعزيز راحتهم أث��ن��اء أخ��ذ الصور
الطبية .وميتلك املركز اليوم أربعة
أنظمة طورتها “جنرال إلكتريك”
للتصوير بالرنني املغناطيسي ،مبا
ف��ي ذل��ك أح��دث منصات فئتي 1.5T
و 3.0Tوهي SIGNA Architect
و SIGNA PioneerوSIGNA
 Artistب��اإلض��اف��ة إل���ى SIGNA

.Voyager
بهذه املناسبة قال تامر خلف ،مدير
التسويق والتطبيقات حللول الرنني
املغناطيسي ل��دى “جنرال إلكتريك
للرعاية الصحية” في أس��واق النمو
الشرقية“ :نسعى من خالل التقنيات
الرائدة التي نطورها إلى رسم مالمح
ج��دي��دة لتجربة العناية باملرضى،
بالتزامن م��ع تطوير دق��ة اخل��دم��ات
التشخيصية .وي��أت��ي إط�لاق حلول
 ViosWorksاملبتكرة ضمن ’مركز
التصوير التشخيصي‘ ف��ي الكويت
كخطوة هامة نحو حتسني تشخيص
االمراض القلبية والوعائية ،ومساعدة

األطباء على اكتشاف احلاالت اخلطيرة
خالل مراحلها األول��ى .ونتطلع دائماً
إلى تقدمي احللول املستقبلية لتقنيات
التصوير بالرنني املغناطيسي اليوم
قبل غد ،وال شك بأن اعتماد املركز لهذه
التقنيات سيساهم في إرس��اء معايير
جديدة لتميز خدمات التشخيص على
مستوى دولة الكويت”.
وبدوره قال الدكتور يحيى سليمان،
مالك “مركز التصوير التشخيصي”:
“حرصنا منذ تأسيس امل��رك��ز على
م��واك��ب��ة أح���دث ال��ت��ط��ورات التقنية
لنضمن للمرضى ،وجميع املعنيني
ب��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ،فرصة
االستفادة من تشخيص دقيق وسريع
لألمراض .ونحن على ثقة بأن إضافة
حلول التصوير بالرنني املغناطيسي
امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا ’جنرال
إلكتريك للرعاية الصحية‘ ستلعب
دورا ً ج��وه��ري��اً ف��ي حتسني الرعاية
املتاحة للمرضى .وبدورنا ،سنواصل
االستثمار في احللول املتطورة التي
ترسخ مكانة املركز كوجهة للتميز في
مجال التشخيص الطبي على مستوى
املنطقة”.
وق����ال غ��س��ان مم���ل���وك ،ال��رئ��ي��س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي “شركة ال��ت��ق��دم
التكنولوجي”“ :يقدم املركز منوذجاً
ل��ري��ادة ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي مجال
الرعاية الصحية في الكويت ،مقدماً
خدمات التشخيص الفورية والدقيقة
ل��ل��م��رض��ى .وم���ن ال���ن���ادر أن تتوفر
ح��ل��ول ’جنرال إلكتريك‘ للتصوير
املغناطيسي مع تقنيات ViosWorks
ضمن منشأة واحدة ،وهو ما يؤكد عمق
التزامنا بتعزيز م��وارن��ا واالرت��ق��اء
باخلدمات التي نقدمها لتلبي أعلى
معايير اجلودة والتميز”.

«اخلطوط القطرية» :نبحث
رؤساء دواوين املراقبة اخلليجيون
يبحثون مبسقط تعزيز حماية املال العام زيادة حصتنا في «التام إيرالينز»

رؤساء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول مجلس التعاون اخلليجي

عقد رؤس��اء دواوي��ن املراقبة
واحملاسبة بدول مجلس التعاون
اخلليجي اجتماعا مبسقط أمس
اخل��م��ي��س ل��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز دور
االجهزة الرقابية في حماية املال
العام.
وق���ال رئ��ي��س ج��ه��از الرقابة
املالية العماني ناصر املعولي
ف��ي كلمة افتتح بها االجتماع
ان مسيرة العمل املشترك بني
االج��ه��زة ال��رق��اب��ي��ة اسهمت في
حماية املال العام وتعزيز كفاءة
استخدام امل��وارد من خالل تنفيذ
اختصاصاتها وحتقيق االهداف

املوكلة اليها بكفاءة عالية.
واك��د ان االدل��ة االسترشادية
املشتركة التي مت اص��داره��ا في
مجاالت الرقابة املختلفة اسهمت
أي��ض��ا ف��ي تعزيز ج���ودة االداء
وفقا الفضل املمارسات الرقابية
العاملية.
ومن املقرر أن يبحث االجتماع
الذي يستمر يوما واحدا مقترحا
م��ق��دم��ا م���ن دي�����وان احمل��اس��ب��ة
بالكويت ب��ش��أن نشر التوعية
واملعرفة مبمارسة الرقابة على
اهداف التنمية املستدامة.
وي��ت��ن��اول االج��ت��م��اع اي��ض��ا

مناقشة خ��ط��ة ال��ت��دري��ب لعام
 2020واإلط����ار ال��ع��ام لتنفيذ
الندوات واملؤمترات وإط��ار عمل
ومعايير م��ح��ددة لتنفيذ ورش
عمل وبرامج للتعريف بقرارات
العمل املشترك.
ك��م��ا يبحث االج��ت��م��اع اب���راز
وت��ط��وي��ر اجل���ان���ب االع�ل�ام���ي
للدواوين باإلضافة إلى مناقشة
م���وض���وع ال���رق���اب���ة ال��ش��ام��ل��ة
املشتركة.ويرأس وف��د الكويت
امل���ش���ارك ب��االج��ت��م��اع رئ��ي��س
دي��وان احملاسبة باالنابة عادل
الصرعاوي.

ق���ال أك��ب��ر ال��ب��اك��ر ال��رئ��ي��س التنفيذي
للخطوط اجل��وي��ة القطرية إن شركته
ستدرس زيادة حصتها البالغة عشرة في
املئة في الت��ام إيرالينز ج��روب إذا واتت
فرصة لذلك.
جاءت تعليقات الباكر بعدما وافقت دلتا
إيرالينز الشهر املاضي على ش��راء  20في
املئة من التام مبا قيمته  1.9مليار دوالر،
مما أنهى عالقة الناقلة التشيلية بأمريكان
إيرالينز.
لكن الباكر أش��ار أيضا إل��ى أن األسهم
احل��رة التداول في الت��ام محدودة .وتشير
بيانات رفينيتيف إلى أنها تبلغ حاليا 48
في املئة تقريبا وقد تتراجع إلى  28في املئة
اعتمادا على مدى قبول عرض ش��راء دلتا
لألسهم.
وللخطوط القطرية تاريخ من العالقات
املتوترة مع شركات الطيران األمريكية
الكبرى ،وال��ت��ي اتهمت ن��اق�لات خليجية
بتلقي دع��م حكومي غير ع��ادل وتشويه
امل��ن��اف��س��ة وال��ت��س��ب��ب ف��ي ف��ق��دان وظ��ائ��ف
أمريكية .ورفضت الناقالت اخلليجية هذه
االتهامات.
وقال الباكر إن اخلطوط اجلوية القطرية،
وهي عضو مستقل في مجلس إدارة التام ،لم
يكن لديها علم مسبق باتفاق دلتا.
وأض���اف لرويترز على هامش مؤمتر
لتدشني مسار جديد من الدوحة إلى لنكاوي
”لم منل على التام كيف ينبغي لها إدارة
عملها...من حقها قطعا املساهمة مع من
تريد والعمل مع من ترغب“.
وكال املديح لدلتا ،قائال إنها تفوقت على
أمريكان إيرالينز.
وبعد اإلعالن عن اتفاق دلتا ،قالت التام

أكبر الباكر

إنها ستنسحب م��ن حتالف وان وورل��د.
واخل��ط��وط القطرية عضو أيضا في ذلك
التحالف ،غير أنها هددت علنا باالنسحاب
منه منذ رف��ض محاولة في  2017لشراء
حصة عشرة في املئة في أمريكان إيرالينز.
وقال الباكر عن حتالف وان وورلد”لم
نتخذ قرارنا النهائي لكننا ما زلنا ندرس
االن��س��ح��اب ...طالبتنا أط���راف كبرى في
التحالف أن ننتظر لنرى ما إذا كان بامكانها
حل األزمة بيننا وبني أمريكان إيرالينز“.
وأض���اف أن القطرية توقعت ح��دوث
”تغير كبير“ في اجتماع مجلس اإلدارة
األخ��ي��رة ألم��ري��ك��ان إي��رالي��ن��ز لكن ذل��ك لم
يحدث .وامتنع عن القول ما إذا ك��ان ذلك
يشير إلى رحيل الرئيس التنفيذي ألمريكان
إيرالينز دوج باركر ،الذي يتعرض لضغوط
من املساهمني والعمالء بسبب أداء الشركة.

حكم لصالح «بيتك»
في دعوى مطالبة مالية
ضد «االمتياز»
أصدرت محكمة االستئناف الكويتية حمكاً لصالح بيت التمويل
الكويتي “بيتك” ضد مجموعة االمتياز االستثمارية ،في دعوى
مطالبة مالية مببلغ  4.147مليون دينار.
وقالت “االمتياز” في بيان للبورصة الكويتية ،أمس اخلميس،
إن احملكمة أيدت حكم أول درجة القاضي بإلزام شركة دانة اخلور
القابضة مببلغ  4.147مليون دينار ،باإلضافة إل��ى املصروفات
القانونية وأتعاب املحُ اماة.
كما حكمت احملكمة ببطالن سائر االستئنافات ،وأل��زم��ت كل
مُستأنف مبصاريف استئنافه ومبلغ  30دينارا ً مقابل أتعاب املحُ اماة.
وأوضحت “االمتياز” أنها ستقوم بالطعن على حكم االستئناف
أمام محكمة التمييز في الكويت.
وأفادت بأن أثر حكم االستئناف هو تسجيل انخفاض في صافي
رب��ح املجموعة بالربع األول م��ن ع��ام  2018مببلغ  426.9ألف
دينار ،والذي ميثل حصة  68.62باملائة من امل ُخصص املحُ تجز في
البيانات املالية لشركة البالد لالستثمار العقاري شركة دمية كابيتال
لالستثمار (حاليا ً).
وأشارت إلى أن شركة دمية كابيتال لالستثمار هي شركة تابعة
ملجموعة “االمتياز” بنسبة ملكية تبلغ في الوقت احلالي 67.76
باملائة ،منوهة بأن دعوى “بيتك” مرفوعة ضد شركة دانة اخلور
القابضة ،والبالد لالستثمار العقاري بصفته كفيالً مَتضامناً بنسبة
 15باملائة ،باإلضافة لـ”دمية كابيتال” ،وآخ��رون بصفتهم كفالء
مُتضامنني.
كما أش���ارت “االمتياز” إل��ى أن��ه ل��ن يكون هناك أي أث��ر حلكم
االستئناف على البيانات املالية للمجموعة عن السنة احلالي؛ بسبب
امل ُخصص سالف اإلشارة إليه في الربع األول من عام .2018

رفض تظلم «ريــم»
ضد «أسواق املال»
أص��درت محكمة أس��واق امل��ال حكماً  ،برفض تظلم شركة رمي
العقارية على قرار هيئة أسواق املال الكويتية بشأن رفض مشروع
االندماج امل ُقدم من الشركة .وقالت “رمي” في بيان للبورصة الكويتية
أمس اخلميس ،إن احملكمة رفضت دعوى التظلم على قرار “الهيئة”
والذي صدر بتاريخ  20يونيو املاضي.
كانت هيئة أس���واق امل��ال ق��ررت ف��ي مطلع أب��ري��ل امل��اض��ي ،عدم
املوافقة على مشروع عقد االندماج بطريق الضم بني “ريــم” وشركة
املنتجعات العاملية القابضة.
وذكرت “رمي” آنذاك أن رفض “الهيئة” ملشروع االندماج يعود
لعدة أس��ب��اب ،أول��ه��ا ،مالحظات مقوم األص��ول على تقييم شركة
منتجعات لندن القابضة احملدودة التي تُعد االستثمار الوحيد لشركة
املنتجعات العاملية القابضة.
أما السبب الثاني لرفض االندماج فيعود إلى مالحظات وحتفظ كل
من مقوم األصول ( )BODومستشار االستثمار (شركة بروتيفيتي)
على تقييم شركة “رمي” نتيجة لعدم تقدمي البيانات املالية لشركتها
التابعة ،رمي اململكة املتحدة احملدودة.

«النقد العربي» :متانة مؤشرات
القطاع املصرفي لدى الدول
العربية بالرغم من املخاطر
صدر عن صندوق النقد العربي اإلصدار الثاني من تقرير االستقرار
املالي في ال��دول العربية ،الذي مت إع��داده بالتعاون والتنسيق بني
صندوق النقد العربي وفريق عمل االستقرار املالي في الدول العربية،
املنبثق عن مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد
العربية ،واملكون من مدراء اإلدارات املعنية باالستقرار املالي لدى
املصارف املركزية العربية.
تناول التقرير بفصوله التسعة عدة جوانب اقتصادية ومالية تهم
الدول العربية في إطار سعيها لتعزيز االستقرار املالي ،حيث تناول
الفصل األول التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية وانعكاساتها
على االستقرار املالي العربي .مت إلقاء الضوء في هذا الفصل على
التحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية وأثر اإلنعكاسات
املتوقعة للتطورات االقتصادية العاملية ،مثل ارتفاع أسعار النفط
وارتفاع أسعار الفائدة األمريكية .أكد التقرير على أهمية دور صانعي
السياسات ،والبنوك املركزية في تنفيذ إصالحات هيكلية ومالية
لتعزيز النمو االقتصادي مبا ينعكس إيجابا ً على االستقرار املالي.
أما الفصل الثاني ،فقد تناول تطورات األطر التشريعية واملؤسسية
بي التقرير جهود املصارف
لإلستقرار املالي في الدول العربية ،حيث نّ
املركزية ومؤسسات النقد العربية الرامية لتطوير األطر املؤسسية
والتشريعية لتعزيز االستقرار املالي ،مبا في ذلك جهود التنسيق مع
السلطات اإلشرافية األخرى.
تناول الفصل الثالث ت��ط��ورات أداء القطاع املصرفي العربي
بي التقرير أبرز املؤشرات املالية املتعلقة
واملخاطر احملتملة ،حيث نّ
بالقطاع املصرفي العربي الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 3.4
ال ما نسبته  124في املائة من الناجت احمللي
ترليون دوالر مشك ً
اإلجمالي ملجموع الدول العربية.

