
»VIVA« تعلن موعدا جديدا
  من كل شهر إلصدار الفواتير 

 أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل االتصاالت 
األس��رع منواً في الكويت، بأن التاريخ اجلديد إلص��دار فواتير 
عمالء الدفع اآلجل سيكون األول من كل شهر وذلك اعتباراً من 1 
أبريل 2017 على أن يكون استحقاق الدفع الشهري للفاتورة في 
تاريخ 26 من كل شهر. وتأتي هذه اخلطوة بهدف إرضاء العمالء 
وتقدمي خدمة أفضل لهم ومساعدتهم على حتديد موعد دفع 
فواتيرهم بشكل دقيق وسهل، مع التنويه بأن الفاتورة الصادرة 
بتاريخ 22 مارس ستقوم بتغطية املدة املتبقية من تاريخ 22 

مارس حتى 31 مارس 2017. 
 

»أرزان ثروات« تستحوذ 
على مختبر عاملي لألدوية 

في والية ويسكونسن

أعلنت شركة أرزان ث��روات، والتي تخضع إلشراف سلطة دبي 
للخدمات املالية بأنها قدمت استشارة للقيام باالستحواذ على مجمع 
املختبرات واألبحاث اخلاص بشركة تطوير األدوية PPD الواقع 
في مدينة ماديسون اجلامعية في والية ويسكونسن - الواليات 

املتحدة االمريكية.
ويتألف العقار من قسمني مبساحة اجمالية 233،694 قدم مربع 
وهو مؤجر بالكامل لشركة PPD وبعقد إيجار مبدة متبقية ١١ 
ونصف سنة. علماً بأن PPD هي شركة عاملية رائ��دة في مجال 
األبحاث في الكيمياء تختص بتصنيع وتطوير اخلدمات املخبرية 
لكل مراحل تطوير األدوي��ة. هذا وتعد شركة PPD خامس أكبر 
شركة عاملياً في مجال األبحاث و تطوير األدوية بحصة سوقية تبلغ 
%6 . وتكمن أهمية العقار بانه املوقع الوحيد ل PPD  في الواليات 
املتحدة األمريكية املطابق ملواصفات التصنيع اجليدة من أصل اثنني 
عاملياً. واجلدير بالذكر بأن PPD  أظهرت مدى متسكها باملوقع 

حيث أنها استثمرت مبلغاً كبيراً في العقار .
 وقد قامت شركة أرزان ث��روات ب��دور املستشار االستراتيجي 
لهيكلة الصفقة واالستحواذ على العقار، وسنستمر بهذا الدور خالل 
فترة استثمار العقار. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان 
ثروات: مهند أبو احلسن  »اننا سعداء لقدرتنا على تقدمي املشورة 
لعمالئنا باالستحواذ على مركز املختبرات واالب��ح��اث العاملي 
اخلاص ب PPD  والذي يوفر لهم دخل عالي جداً وآمن مع احتمال 
زيادة رؤوس أموالهم من خالل القيمة االستثمارية املضافة للعقار.
إن صفقة PPD جتسد فلسفتنا في أرزان ثروات التي تقوم بالسعي 
إليجاد أصول عالية اجلودة حتمي رؤوس أموال عمالئنا وتوفر لهم 
دخل شهري آمن ومتوقع خاصة مع املخاطر االقتصادية والسياسية 

التي يواجهها العالم.
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خبراء عامليون وإقليميون يستعرضون حتديات التمويل خالل منتدى رفيع املستوى في البحرين

600 شخصية يشاركون في  أعمال  املنتدى املالي السادس لدول »التعاون« في البحرين أكثر من 
اس��ت��ض��اف مجلس التنمية االق��ت��ص��ادي��ة 
البحريني و«م��ؤمت��رات ي��وروم��ن��ي« املنتدى 
املالي السادس لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
بحضور 600 شخصية رفيعة املستوى من كبار 
املسؤولني احلكوميني، واملنظمني واالقتصاديني 
باإلضافة إلى اخلبراء احملليني وق��ادة األعمال 
اإلقليميني وال��دول��ي��ني، على م��دى يومني في 

العاصمة البحرينية املنامة.
وق���ال خ��ال��د الرميحي الرئيس التنفيذي 
ملجلس التنمية االقتصادية البحريني والذي 
افتتح فعاليات امل��ن��ت��دى: “اجتذب املنتدى 
حضوراً رفيع املستوى محلياً ودول��ي��اً، األمر 
الذي يدل على املكانة الكبيرة التي تتمتع بها 
مملكة البحرين كمركز للخدمات املالية في 
املنطقة، ومنحنا هذا املنتدى فرصة للترحيب 
مبجموعة من الالعبني الرئيسيني في السوق من 
جميع أنحاء العالم، مبا سمح لنا بإظهار األهمية 
االستراتيجية للبحرين في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وال��ف��رص الهائلة التي تقدمها في 

مجال اخلدمات املالية”.
واستمع احلضور لرؤية اثنني من املتحدثني 
العامليني فرانسيس فوكوياما املعلق السياسي 
الشهير ع��امل��ي��اً وخبير املستقبل وامل��ؤل��ف، 
وكذلك اللورد أدي��ر تيرنر رئيس معهد الفكر 
االق��ت��ص��ادي اجل��دي��د الرئيس السابق لهيئة 

اخلدمات املالية في اململكة املتحدة، واللذان 
قدما إطاراً عاملياً لنقاشات اليوم، ودراسة تأثير 
اإلدارة األمريكية اجلديدة على الساحة الدولية، 
وحتليل املؤشرات االقتصادية في االقتصادات 
العاملية الرئيسية وأف��اق النمو املستقبلية، 

وشملت فعاليات اليوم األول مقابلة رئيسية 
م��ع ج��ان ليمير رئيس بنك ب��ي إن ب��ي باريبا 
وال��ذي حتدث عن أهمية دول مجلس التعاون 
اخلليجي والبحرين بالنسبة الستراتيجية 

البنك الشاملة.

كما شهد اليوم األول من املنتدى أيضاً جلسة 
مفتوحة في القاعة الكبرى مع سعادة السيد 
رشيد محمد املعراج، محافظ مصرف البحرين 
املركزي، في أحد أب��رز احملطات التي أصبحت 
تقليداً راس��خ��اً في املنتدى السنوي، وحتدث 

سعادته ع��ن النظرة املستقبلية لالقتصاد 
البحريني والقطاع املالي، وأجاب على العديد 
من أسئلة احلضور حول سياسة العملة وسعر 
الصرف في البحرين، وكذلك التعرف على نهج 
مملكة البحرين في حتفيز االبتكار في الشركات 

غير النفطية وتطوير القطاع املصرفي باإلضافة 
الى عدد من املواضيع. 

وق��ال عاطف عبد امللك الرئيس التنفيذي 
لشركة “أركابيتا”: “أضافت مشاركة هذه 
املجموعة الالمعة واملتنوعة م��ن املتحدثني 
احملليني وال��دول��ي��ني على املنتدى العديد من 
األف��ك��ار املثيرة واملناقشات ال��ب��ن��اءة، وأت��اح 
املنتدى فرصة رائعة لصناع القرار الرئيسيني 
في األسواق املالية اإلقليمية والدولية لاللتقاء 
من أجل نقاش مفتوح وصريح ملناقشة احللول 
امللموسة ملواجهة التحديات الرئيسية التي 

نواجهها في املنطقة”.
ومت��ح��ورت مناقشات ال��ي��وم الثاني حول 
كيفية مساهمة االبتكار والتكنولوجيا في 
معاجلة التحديات املالية التي تواجهها منطقة 
دول مجلس ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ون��اق��ش 
احلاضرون على وجه اخلصوص دور تقنيات 
التمويل ومنصات التمويل املبتكرة من خالل 
عروض قدمها ريتا ليو رئيس “أليباي” أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا، وماركوس تريتشر 
املدير العاملي للحسابات االستراتيجية في 
“ريبل”، واختتم املؤمتر مبناقشة حول املشهد 
السريع املتطور لتقنيات التمويل وما يعنيه 
ذل��ك بالنسبة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع 

بالتجزئة وشركات التكنولوجيا.

جانب من املؤمتر السنوي

خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية االقتصادية البحريني

مهند أبو احلسن  

2017 حلقة النقاش جارية خالل املنتدى املالي السادس لدول مجلس التعاون اخلليجي 

2016 املجموعة عقدت مؤمترها السنوي للعام 

»أبوظبي املالية«: األصول املدارة 
5 مليارات دوالر  للمجموعة جتاوزت  

عقدت »مجموعة أبوظبي املالية« )»املجموعة«( 
مؤمترها السنوي لتسليط ال��ض��وء على أدائ��ه��ا 
االستثنائي خالل العام 2016 وجناحها بتحقيق 

أداء متميز على امتداد عملياتها.
وفي كلمٍة ألقاها أم��ام حشد غفير من احلضور، 
سلط الرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم الصديقي 
ال��ض��وء على جن��اح “مجموعة أبوظبي املالية” 
في تخطي العديد من املعايير عبر مختلف فئات 
األصول خالل عام 2016. حيث حافظت على معدل 
عائد سنوي متميز بلغ %27، في حني جتاوزت قيمة 

أصولها املدارة عتبة 5 مليارات دوالر أمريكي.
وف��ي معرض تعليقه على جن��اح امل��ؤمت��ر، قال 
ج��اس��م الصديقي، ال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة 
أبوظبي املالية: “كان ع��ام 2016 حافاًل بالتميز 
والنجاح للمجموعة؛ وذلك بفضل تركيزنا الراسخ، 

ونهجنا العلمي، وشغفنا بتحقيق املستحيل، 
وطموحنا الغتنام أفضل ال��ف��رص، وتوفير قيمة 

كبيرة ملساهمينا عاماً تلو اآلخر”.
ومن خالل تركيزها الواضح على توليد القيمة 
من الفرص االستراتيجية، جنحت مجموعة أبوظبي 
املالية في توسيع نطاق استثماراتها على مدار العام 
مع حتقيق عوائد مجزية عبر سد الثغرات الناجمة 
عن ضعف املصادر التقليدية لرأس املال، فضالً عن 

استفادتها من ضعف العملة في اململكة املتحدة.
وحرصت “مجموعة أبوظبي املالية” على توفير 
شروط استثمارية جاذبة لضمان مستويات ربحية 
أفضل واالستفادة من تقلبات األسعار في أسواق 
األس��ه��م لالستثمار عند م��ع��دالت تقييم ج��اذب��ة. 
وأثمرت ه��ذه االستراتيجية عن حتسينات مالية 

وتشغيلية كبيرة على امتداد محافظ املجموعة.

»األڤنيوز« يشارك في ساعة األرض
ش��ارك األڤنيوز في حدث ساعة األرض 
العاملي ال��ذي ينظمه الصندوق العاملي 
للحياة البرية وذل��ك بإطفاء أج���زاء من 
اإلضاءة اخلارجية يوم السبت املاضي في 
متام الساعة الثامنة والنصف مساًء وملدة 
ساعة واح��د. يهدف ه��ذا احل��دث السنوي 
الى احلد من اإلنبعاثات السامة املؤثرة في 
البيئة كذلك رف��ع مستوى الوعي البيئي 
لدى عامة أفراد املجتمع بالتغيرات املناخية 
وتأثيراتها احلالية واملستقبلية على احلياة 

في الكرة األرضية. 
وصرحت إدارة األڤنيوز في هذه املناسبة 
“إن امل��ش��ارك��ة ف��ي ساعة األرض تهدف 
ال��ى زي���ادة ال��وع��ي ح��ول تأثير استهالك 
الكهرباء في ظاهرة اإلحتباس احل��راري، 
واملساهمة في إتخاذ اخلطوات االيجابية 
للحد م��ن التغيرات املناخية. كما أك��دت 

اإلدارة حريصها على املشاركة في مثل 
ه��ذه الفعاليات و امل��ب��ادرات التي تعزز 
الوعي البيئي سواء على املستوى احمللي 
أو العاملي من خ��الل العديد من األنشطة 

والفعاليات على مدار العام.”
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ح��م��ل��ة س��اع��ة 
األرض ب��دأت منذ ع��ام 2007 ف��ي مدينة 
سيدني االسترالية وال��ت��ي تعتبر أيضا 
نقطة إنطالقة احل��دث السنوي تتبعها 
ع���دة ع��واص��م ع��امل��ي��ة ي��ق��وم م��ن خاللها 
أصحاب املنازل واملؤسسات كذلك املرافق 
واملجمعات التجارية بإطفاء اإلض��واء 
واألج��ه��زة األلكترونية في أخ��ر سبت من 
شهر مارس في كل عام لتعزيز املشاركة في 
نشر الوعي البيئة. حيث تعتبر الكويت في 
طليعة الدول العربية التي شاركت في هذه 

األفنيوز يطفئ األنوار في ساعة األرضاحلملة العاملية منذ نشأتها.

طمأنت االحت��اد للطيران املسافرين بشأن توفير 
أعلى مستويات اخلدمة من أجل تقليل التعطل وذلك في 
أعقاب القرار األمريكي اجلديد حلظر السفر مع أجهزة 

إلكترونية معينة.
ودخ��ل ال��ق��رار األميركي حيز التنفيذ أم��س األول 
السبت 25 م��ارس، لن يسمح للمسافرين على جميع 
ال��رح��الت املتجهة إل��ى ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
املغادرة من مطار أبوظبي الدولي  أو عبره حمل أجهزة 
إلكترونية يزيد حجمها عن حجم الهاتف النقال أو 

الهاتف الذكي على مقصورة الطائرة. 
أم��ا األج��ه��زة مثل الكمبيوتر احمل��م��ول واألج��ه��زة 
اللوحية مبا في ذل��ك أجهزة آيباد وأج��ه��زة األلعاب 
اإللكترونية وك��ام��ي��رات التصوير وأج��ه��زة الكتب 
اإللكترونية، فينبغي وضعها في حقائب األمتعة التي 
تشحن في الطائرة. ويستثنى من ذلك األجهزة الطبية 

حيث ميكن حملها على منت الطائرة.
وحتظى جميع رحالت االحتاد للطيران إلى الواليات 
املتحدة االمريكية باالتصال عبر الهاتف املتحرك 
 USBواإلنترنت الالسلكي إلى جانب مخارج الطاقة و
ف��ي ك��ل مقعد، لضمان بقاء الضيوف متصلني عبر 

األجهزة احملمولة يدوياً. وعلى منت الطائرة، ومع نطام 
الترفيه على منت الطائرة الذي يضّم مئات الساعات من 
البرامج املجانية واألفالم العاملية والقنوات اإلخبارية 
والرياضية واأللعاب التفاعلية والبرامج املوسيقية، 
في كل مقعد، سيتمكن الضيوف من االستمتاع على 
امتداد الرحلة دون احلاجة إلى الكمبيوتر احملمول أو 

الكمبيوتر اللوحي. 
وتقوم االحت��اد للطيران حالياً بإرسال تنبيهات 
بالبريد اإللكتروني إل��ى املسافرين املتجهني إلى 
الواليات املتحدة األمريكية إلبالغهم بالتغييرات. كما 
يتم وضع عالمات في مكاتب إمت��ام إج��راءات السفر 
في املطار ات في مختلف أنحاء العالم، حيث سيقوم 
املوظفون بإبالغ الضيوف بحزم األجهزة اإللكترونية 

احملظورة في حقائب السفر املشحونة على الطائرة. 
وبالنسبة للضيوف املتجهني إلى الواليات املتحدة 
عبر مطار أبوظبي الدولي، فيجب تسجيل األجهزة 
اإللكترونية في احلقائب املشحونة على منت الطائرة 
من نقطة انطالق رحلتهم. وال يؤثر هذا القرار الصادر 
من اإلدارة األمريكية ألمن النقل، على الرحالت املغادرة 

من الواليات املتحدة األمريكية.

مع سريان قرار حظر السفر مع األجهزة اإللكترونية

»االحتاد للطيران« تطمئن املسافرين 
بشأن رحالتها إلى الواليات املتحدة

مبناسبة عيد األمهات، وانطالقا من برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية وحرصا منها على مشاركة 
املجتمع الكويتي مناسباته السعيدة، عملت شركة 
املتحدة للصناعات الغذائية ممثلة مباركتها 
التجارية للحلويات سابليه  باملشاركة في حفل 
تكرمي لالمهات من ن��زالء دور رعاية املسنني من 
خالل فقرة غنائية عن األم قدمتها الطفلة املوهوبة 
 Arab Got شهد العميري احد مشتركات برنامج
Talents  وتوزيع الهدايا اخلاصة بعيد االم من 

مجموعة منتجات حلويات سابليه. وقد شهدت 
مبادرة سابليه تقدير األمهات في دور الرعاية 
اللواتي قضني وقتا ممتعا ساهم في إضفاء السعادة 

على حياتهم.
يذكر أن املجموعة املتحدة للصناعات الغذائية 
ال تدخر جهدا في مواكبة املجتمع الكويتي عبر دعم 
فعالياته التي من شأنها أن تضفي قيمة مضافة 
على حياة كافة أركانه، بوصفها شركة كويتية 

عريقة تدين للمجتمع والءه ملنتجاتها.

»سابليه« تكرم األمهات في عيدهن 

أعلنت شركة كامكو لالستثمار، 
إحدى كبرى الشركات الرائدة في 
املنطقة م��ن حيث حجم األص��ول 
امل��دارة، عن تلقيها جائزة »أفضل 
شركة إلدارة الثروات في الكويت« 
م��ن ق��ب��ل م��ج��ل��ة إن��ت��رن��اش��ي��ون��ال 
فاينانس “IFM”، إح���دى أب��رز 
املؤسسات املتخصصة في القطاع 
امل��ال��ي واملجلة ال��رائ��دة ف��ي مجال 
متييز وتكرمي األف��راد واملؤسسات 
االستثمارية واملالية. حيث متنح 
تلك اجلوائز للمميزين ممن ساهموا 
ب��أع��م��ال ف��ارق��ة وأح���دث���وا قيمة 
مضافة في قطاعاتهم، وساهموا 
في رفع مستوى اخلدمة املقدمة عبر 

منتجاتهم وخدماتهم املبتكرة.
وتعتبر ه��ذه اجل��ائ��زة واح��دة 
م��ن ستة ج��وائ��ز كانت ق��د تلقتها 
ال��ش��رك��ة ألدائ��ه��ا امل��م��ي��ز ف��ي ع��ام 
2016. هذا وقد حازت كامكو على 
ج��ائ��زة “أفضل ش��رك��ة للخدمات 
املصرفية االستثمارية على صعيد 
دول مجلس التعاون اخلليجي” و 
“أفضل شركة في إدارة االستثمار 
في الكويت” من وورلد فاينانس. 
كما ن��ال��ت ج��ائ��زة “أفضل شركة 
إلدارة ال��ث��روات ف��ي الكويت” و 
“أفضل صندوق للقطاع العقاري 
ف��ي الكويت” م��ن إنترناشيونال 
فاينانس. فيما كانت “أفضل شركة 
إلدارة األص���ول ف��ي الكويت” من 
املستثمر العاملي و “أفضل مدير 
إلص�����دار ال���س���ن���دات ف���ي مجلس 
التعاون اخلليجي للعام” من افاق 

األعمال العاملية.
وق���د مت ان��ت��ق��اء ك��ام��ك��و للفوز 
ب��ج��ائ��زة “أفضل ش��رك��ة إلدارة 
الثروات في الكويت” من بني عدد 
كبير من املرشحني الذين خضعوا 
لعملية التحليل الفني ل��أداء من 
قبل خبراء متخصصني وبتصويت 
م��ن ال��ق��راء، اتبعها عملية فحص 
دقيقة لعدد من العناصر املتعلقة 
ب�����األداء م��ن��ه��ا ع��ن��ص��ر االب��ت��ك��ار، 
والنمو، وحتقيق مفهوم االستدامة، 
وحجم املساهمة املجتمعية. وفي 
م��ع��رض تعليقها على اجل��ائ��زة، 
ق��ال��ت ال��س��ي��دة/ س��ن��اء ال��ه��دل��ق، 
الرئيس التنفيذي ب��إدارة الثروات 

بكامكو، “إن حصولنا على هذا 
التقدير الدولي يعد مبثابة تأكيد 
على قدرة كامكو في تقدمي خدمات 
تنافسية وفريدة من نوعها، وكذلك 
على جناحنا خالل األعوام املاضية 
في استقطاب شريحة كبيرة من 
العمالء وتوفير منتجات استثمارية 
متطورة ومبتكرة تتوائم مع أوضاع 
األس���واق واأله���داف االستثمارية 
املتعددة، وه��و األم��ر ال��ذي نسعى 
دوم��اً من أجل حتقيقه انطالقاً من 
حرصنا الدائم على مواكبة معايير 
التميز احمللية والعاملية في مجال 

إدارة الثروات”.
وأض���اف���ت، “إن من����وذج عمل 
إدارة ال��ث��روات قائم على حتقيق 
رضى العمالء وذل��ك عبر منتجات 
يتم تصميمها خصيصاً لتوائم 
متطلبات العمالء، وحتقق أهدافهم 
ق��ص��ي��رة األم����د وط��وي��ل��ة األج���ل، 
استناداً على معايير واضحة من 
ال��ش��ف��اف��ي��ة، وات��ف��اق م��ت��ب��ادل بني 
العميل وم��س��ؤول إدارة الثروات 
حول مستويات املخاطر التي يتم 

حتديدها مسبقاً”.
وق���ال���ت، “نحن م��دي��ن��ني بهذا 
التقدير الدولي الى عمالءنا الذين 
وث��ق��وا ف��ي ق��درات��ن��ا ع��ل��ى حتقيق 
أهدافهم االستثمارية، والوصول 
باستثماراتهم الى مستويات عالية 

من االحترافية والدقة، وهذا ان دل 
فإمنا يدل على التفاهم والعالقات 
ال��وط��ي��دة التي تربطنا بالعمالء 
م��ن املستثمرين، وك��ذل��ك ك��ف��اءة 
فريق العمل في تلبية االحتياجات 
املتنوعة وتوفير اخلدمات املبتكرة 

واملتجددة”.
وأش���ارت، “إن إدارة ال��ث��روات 
ف��ي كامكو تقوم بتوفير احللول 
الشخصية، وتقدمي املشورة املثبتة 
واملوثوق بها، مستندين على خبرة 
مهنية ممتدة وسجل اعمال حافل 
ب��اإلجن��ازات في هذا القطاع، االمر 
الذي أهل كامكو ألن تصبح إحدى 
أبرز مزودي خدمات إدارة األصول 
واخلدمات املصرفية االستثمارية 
وإدارة الثروات في األسواق احمللية 

واإلقليمية “.
وعقبت السيدة الهدلق بقولها 
بأن فريق إدارة الثروات سيواصل 
ج��ه��وده اللصيقة م��ع العمالء في 
سبيل تعريفهم مبختلف املستجدات 
واخل��دم��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي تسهم 
في حتقيق األه���داف االستثمارية 
وحت��دي��د ح��زم مخصصة تناسب 
احتياجاتهم، مضيفة أن فريق إدارة 
ال��ث��روات ل��ن ي��أل ج��ه��داً ف��ي سبيل 
تلبية احتياجات ق��اع��دة عمالءه 
الواسعة احلاليني واجل��دد سواء 

على مستوى الشركات أو االفراد.

2016 عن أدائها للعام 

»كامكو« تتلقى جائزة »أفضل شركة 
إلدارة الثروات في الكويت«

الهدلق: التقدير الدولي يعكس قدرتنا على تقدمي 
خدمات تنافسية وفريدة من نوعها لشريحة العمالء

جانب من التكرمي


