
alwasat.com.kw

»أرزان ثروات« مستشارًا لتخارج ناجح من عقار في هولندا
 أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع إلشراف سلطة 
دبي للخدمات املالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لبيع مبنى 
مكاتب في مدينة اليدن في هولندا. حيث يتكون العقار املباع 
من مبنى مكاتب عالي اجلودة مبساحة 20,616 متر مربع 
مؤلف من 10 طوابق باإلضافة الى 586 موقف للسيارات 
وقد مت بناؤه وفًقا ملعايير” برمي املمتازة “. ويقع هذا العقار 
في منطقة األعمال املركزية في مدينة اليدن, هولندا ويستخدم 
 , Heerema Marine Contractors كمقر عاملي لشركة

املقاول البحري الرائد حلقول النفط والغاز البحرية.

واجلدير بالذكر بأنه مت شراء هذا العقار في يونيو 2016 
ضمن استراتيجية أرزان ث��روات لالستثمارات العقارية 
املدرة للدخل بهدف حتقيق متوسط عائد سنوي بنسبة 8% 
وتوفير دخل متوقع باإلضافة الى حماية رأس املال. وقامت 
أرزان ثروات بدور املستشار االستراتيجي للتخارج من هذا 
االستثمار الذي حقق عوائد إيجابية للمستثمرين خالل فترة 

االستحواذ التي بلغت خمس سنوات.
علق مهند أبو احلسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان 
ثروات: “في ضوء االضطرابات التي أحدثتها أزمة الصحة 

العامة التي سببتها جائحة كوفيد 19- والتقلبات املتزايدة 
في أسعار النفط, يسعدنا إعالمكم بأننا متكنا من تقدمي 
املشورة املناسبة بشأن بيع عقار Heerema وتلبية هدفنا 
األساسي املتمثل في حماية رأس مال مستثمرينا بعد أن حقق 
تدفقاً جذاباً من الدخل الشهري على مدى السنوات اخلمس 
املاضية. إن حتقيق هذه النتيجة على الرغم من االضطراب 
العاملي الناجم عن الوباء هو تأكيد ملستثمرينا على التزامنا 
بالعمل اجلاد نيابة عنهم في جميع األوقات لتقليل املخاطر 

وتنمية العوائد.
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»HUAWEI FreeBuds 4« :»هواوي«
 ترتقي بتجربتكم الصوتية

قالت شركة هواوي ان الصوت يعد 
أح��د العناصر األساسية التي ُتكّمل 
جتاربنا اليومية, فنحن محاطون كل 
ي��وم ب��األص��وات ال��ص��ادرة من جميع 
االجتاهات, وصحيحأنه شيء اعتدنا 
عليه, إال أن ذلك قد مينعنا في بعض 
األحيان عن سماع ما نرغب باإلصغاء 

إليه.
خ������ذوا ن���ظ���رة ع���ل���ى س��م��اع��ات 
HUAWEI FreeBuds 4, أحدث 
سماعات من هواوي بتقنية البلوتوث 
الالسلكية التي تواصل إرث السماعات 
ذات امل��ق��اس املوحدوخاصية إلغاء 
ال��ض��وض��اء النشطة التي ب��دأت مع 
.HUAWEI FreeBuds 3سماعات
 HUAWEIت���وف���ر سماعات
FreeBuds 4 ص���وت���اً ب��ج��ودة 
االس��ت��ودي��و ب��اإلض��اف��ة إل��ى خاصية 
إلغاء الضجيجالنشطة والراحة غير 
املسبوقة. وتعمل هذه السماعات مع 
منتجات هواوي وأيضاً األجهزة التي 
 .iOSو Androidتعمل بنظامّي
وسيتمكن املستخدمون م��ن خالل 
تطبيق HUAWEI AI Lifeمن 
ضبط اإلع��دادات أو اكتشاف اللحظة 
ال��ت��ي ي��ت��م ارت����داء ال��س��م��اع��ات فيها 
والتحكم السريع واستعالم احلالة 
والتحكم بخاصية إلغاء الضجيج 

وإدارة اجلهاز.
 تستطيع مكبرات الصوت معاجلة 
جميع ت��رددات الصوت, إال أن األمر 
مختلففي سماعات األذن أو ال��رأس, 

ولهذا السبب هناك حاجة إلى ابتكار 
طريقة لتكرار الصوت بشكل مثالي 

بغض النظرعن نطاق التردد الضيق.
 HUAWEI تستخدم سماعات
FreeBuds 4 م��ح��رك ديناميكي 
ك��الس��ي��ك��ي ب��ح��ج��م 14.3 م��ل��م مع 
غ��ش��اء خفيف ال���وزن وم��ت��ني, يوفر 
استجابة محسنة للمساعدة في جتنب 
االه��ت��زازات املنقسمة التي تتسبب 
ب��ت��ش��وه��ات ال���ص���وت. وت��س��ت��خ��دم 
السماعات غشاء مركب من البوليمر 
البلوري السائل املصنوع الذي مينحه 
امل��زي��د م��ن امل��ت��ان��ة لتوفير أص��وات 
متوسطة وجهيرة أفضل. وأظهرت 
احملركات الديناميكية التي تستخدم 

غشاء البوليمر املركب في العديد من 
االختباراتأنها تدعم نطاق التردد 
الذي يصل إلى 40 كيلو هرتز والذي 
ميكن أن يوفر جودة صوت احترافية 

ونغمات أكثر ثراًء وغنى.
وال ي��ك��ف��ي اس���ت���خ���دام ب��رن��ام��ج 
التشغيل الديناميكي ه���ذا, لذلك 
استخدمت ه��واوي أنبوب لألصوات 
اجلهيرة فيالسماعات لتوفرالصوت 
اجلهير بقوة وحيوية أكبر. ويتصل 
ه���ذا األن���ب���وب ب��احل��ج��رة اخللفية 
للوحدة الصوتية بفتحات الهواء 
اخل��ارج��ي��ة, وه���و ج���زء م��ن محرك 
حتسني ال��ص��وت اجلهير ال��ذي متت 
ترقيته حديثاً وأنبوب الصوت اجلهير 

وال��ل��وح��ة األم ال��ت��ي تشكل جتويفاً 
صوتياً محكم اإلغ���الق. وينتج عن 
ذلك إحكام محّسن للهواء والضغط 
ال��ص��وت��ي وأداء ال��ص��وت اجلهير 
احملسن ال��ذي لم يكن ممكناً من قبل 
فيالسماعاتالصغيرة. وإضافًة إلى 
الصوت اجلهير الغني وصوت الغناء 
الواضح والتفاصيل الغنية, تستخدم 
 HUAWEI FreeBuds 4 سماعات
أيضاًتقنية املطابقة املتكيفة مع شكل 
 Adaptive Ear Matching األذن
ألول م��رة في السماعات الالسلكية 
ذاتتصميم open-fit . وميكنها 
ب��اس��ت��خ��دام ه���ذه التقنيةحتسني 
التأثير الصوتي واإلخ���راج بذكاء, 
مما يوفر للمستخدمني جودة الصوت 
املتسقة وعالية الدقة بغض النظر عن 
كيفية ارتدائهم للسماعات. وزي��ادًة 
ع��ل��ى حتسينات امل��ك��ون��ات امل��ادي��ة 
ال��ت��ي ت��وف��رال��ص��وت اجلهير القوي 
 HUAWEIوالثري, تتميز سماعات
FreeBuds 4 بتقنيةاملطابقة املتكيفة 
 Adaptive Earم��ع ش��ك��ل األذن
Matching في السماعات الالسلكية 
ذات تصميم open-fitألول مرة. ومن 
خالل الكشف التلقائي عن شكل أذن 
املستخدم وحالة ارت��دائ��ه, تستطيع 
 HUAWEI FreeBuds سماعات
4 حتسني التأثير الصوتي بذكاء, مما 
يسمح للمستخدمني باحلصول على 
ج��ودة ص��وت متسقة وعالية الدقة 

بغض النظر عن حالة االرتداء.

إجازة  بعد  للبورصة  خضراء  عودة 
املشهد تتصدر  الطاقة  وأسهم  العيد.. 

ارتفعت بورصة الكويت في ختام تعامالت, 
أم��س  األح��د, أول��ى جلسات ما بعد إج��ازة عيد 
األَضحى, حيث صعد مؤشرها العام 0.97%, 
وارتفع السوق األول %1.09, وسجل املؤشران 
الرئيسي و”رئيسي 50” منواً بنسبة 0.60% 

و%0.90 على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول في بورصة الكويت مع 
نهاية تعامالت نحو 368.16 مليون سهم جاءت 
من خالل تنفيذ 11821 صفقة, حققت سيولة 

بقيمة 55.02 مليون دينار.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
الطاقة بنمو نسبته %2.23, بينما تراجع 

3 ق��ط��اع��ات أخ���رى يتصدرها التكنولوجيا 
بانخفاض معدله %2.80, فيما استقر قطاع 

املنافع عند اإلقفال.
وجاء سهم “أم القيوين” على رأس القائمة 
اخل��ض��راء لألسهم املُ��درج��ة ب��ارت��ف��اع نسبته 
%10.58, فيما تصدر سهم “ياكو” القائمة 

احلمراء ُمتراجعاً بنحو 5.15%.
وت��ص��در س��ه��م “أعيان لإلجارة” نشاط 
السيولة بالبورصة بقيمة 6.17 مليون دينار 
مرتفعاً بنسبة %2.70, بينما تصدر سهم “جي 
إف إتش” نشاط الكميات بتداول 70.34 مليون 

سهم مرتفعاً بنحو 1.30%.

ضمن جهوده الرامية إلى توفير املعلومات اخلاصة بالقطاع املصرفي الكويتي

2020 »املركزي« يقيم ملتقًى حول تقرير االستقرار املالي لعام 

ضمن جهود بنك الكويت املركزي الرامية إلى تعزيز 
الشفافية من خالل توفير املعلومات واإلحصاءات 
امل��وث��وق��ة ذات الصلة بالقطاع املصرفي وامل��ال��ي 
الكويتي, يقيم بنك الكويت املركزي اليوم االثنني , 
ملتقًى ح��ول اإلص��دار التاسع من تقرير االستقرار 

املالي لعام 2020.
وفي إطار تعزيز تفاعل بنك الكويت املركزي مع 
جميع األط��راف املعنية بتعزيز االستقرار النقدي 
واالس��ت��ق��رار امل��ال��ي ف��ي ال��ب��الد, ص��رح محافظ بنك 
الكويت املركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن 
هذا امللتقى يأتي استمراًرا لنهج بنك الكويت املركزي 
في التواصل مع مختلف شرائح املجتمع, وتوفير 

املعلومات والبيانات املوثقة للباحثني واملهتمني 
برصد التطورات في الشأن املالي واالقتصادي, 
ومتاشًيا مع املمارسات العاملية املطبقة في هذا املجال. 
هذا وفي ظل األحداث االستثنائية التي شهدها عام 
2020 نتيجة جائحة فايروس كورونا وتداعياتها 
على الصعيدين الصحي واالقتصادي, فقد ركز تقرير 
االستقرار املالي لعام 2020 على كفاءة ومرونة 
النظام املصرفي وقدرته على جتاوز السنة األولى 
من األزمة بنجاح, أضاف الدكتور الهاشل أن التقرير 
يرصد ال��ت��ط��ورات االقتصادية واملالية وحتليلها 
من منظور عالقتها باالستقرار املالي, وم��دى قدرة 
القطاع املصرفي على مواجهة الصدمات وجتاوزها, 

بحيث يظل قادراً على ممارسة دوره الفاعل في تقدمي 
اخل��دم��ات املالية وخدمة االقتصاد الوطني بكافة 

قطاعاته. 
وأشار احملافظ إلى أن التقرير يقع في ستة فصول, 
تتناول أهم التطورات االقتصادية على الصعيدين 
العاملي واإلقليمي, ونظرة عامة حول القطاع املالي في 
دولة الكويت, كما يذكر تقييماً للمخاطر التي تواجه 
اجلهاز املصرفي مع تغطية ملختلف أبعاد مخاطر 
االئتمان وال��س��وق والسيولة ومخاطر التشغيل. 
ويوضح حتليالً الجتاهات ربحية وم��الءة اجلهاز 
املصرفي وقدرته على مقاومة الصدمات الداخلية 
واخلارجية وفق سيناريوهات مختلفة من الضغوط 

املالية واالقتصادية. ويعرض تطورات األس��واق 
األساسية في البالد واملتمثلة في سوق األسهم وسوق 
العقارات. وأخ��ي��راً, يقدم حتليالً ألداء نظم تسوية 

مدفوعات املعامالت املالية في دولة الكويت.
وسيشارك عدد من املسؤولني التنفيذيني وخبراء 
اقتصاديني كمعقبني في امللتقى ومن بني املشاركني: 
دانييل كاندا – رئيس بعثة دولة الكويت - صندوق 
النقد ال��دول��ي ,ماكسيم ربنيكوف – م��دي��ر قطاع 
التصنيف السيادي ألوربا والشرق األوسط وأفريقيا 
ف��ي وك��ال��ة س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز, جاسم السعدون 
– رئيس مجلس إدارة مجموعة الشال االستثمارية 
القابضة, شيخة البحر – نائب الرئيس التنفيذي 

ملجموعة بنك الكويت الوطني
كما يحضر امللتقى كبار من املسؤولني املعنيني 
في الشأن االقتصادي واملعنيني في القطاعات املالية 
واملصرفية ف��ي ال��ب��الد كما سيحضره عبر منصة 

“Zoom” املهتمني في الشأن االقتصادي.
هذا وفي ضوء الظروف الصحية وإجراءات التباعد 
االجتماعي, سيتم نقل الفعالية بالكامل عبر منصة 
“Zoom” مع تغطيتها عبر حسابات بنك الكويت 
املركزي على وسائل التواصل االجتماعي املختلفة. 
ويدعو بنك الكويت املركزي املهتمني للمشاركة في 
الفعالية عبر منصة zoom وذلك من خالل الرابط 

https://events.cbk.gov.kw :التالي

محمد الهاشل

ح��ص��د ب��ن��ك ورب���ة ج��ائ��زت��ني م��رم��وق��ت��ني, من 
مجلة “انترناشونال بانكر”, كأفضل بنك ابتكاراً 
للخدمات املصرفية لألفراد في الكويت, وكأفضل 
مقدم خدمة للعمالء ف��ي ال��ش��رق االوس���ط لعام 
2021.  وتعتبر املجلة مصدًرا عاملًيا رائًدا للتحليل 
املوثوق واآلراء حول األعمال املصرفية واملالية 

حتت إشراف خبراء ومحللني اقتصاديني عامليني.
وتس��تند مجلة “انترناشونال بانكر” في 
تقييمها للمؤسس���ات امل���ال��ية اإلسالمية إلى آراء 
مصرفيني ومحللني وخبراء ماليني متخصصني 

ومحررين وصحفيني من جميع أنحاء العالم.
وتضع معايير ومنهجية مهنية دقيقة لقياس 
أداء هذه املؤسسات منها الكفاءة في تطوير األعمال 
واملنتجات, والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة 
عمالء متنوعة ف��ي جميع القطاعات, فضال عن 
االبتكار التكنولوجي في تقدمي اخلدمة ونوعية 
امل��ن��ت��ج, وس��م��ع��ة امل��ؤس��س��ة, ورض���ا ال��ع��م��الء, 
والعالقات االستراتيجية, واالل��ت��زام باملعايير 

األخالقية.
وق���ال رئ��ي��س امل��ج��م��وع��ة امل��ص��رف��ي��ة ل��ألف��راد 
بالتكليف في بنك وربة مساعد مزيد املزيد “نحن 
فخورون بجائزتي األكثر ابتكاراً وتقدميا للخدمة 
في الكويت والشرق االوس��ط لعام 2021 ومنذ 
سنوات ق��ام البنك ب��إدخ��ال العديد من اخلدمات 
واملنتجات الرقمية ألول مرة الى السوق الكويتي”, 
مؤكدا ان اجلائزتني تؤكدان تفوق ومتيز البنك 

تقنياً تكنولوجيا على مستوى السوق احمللي. 
كما تؤكدان جناح البنك, وقوة ادائ��ه وريادته 
في تقدمي اخلدمات املصرفية الرقمية للعمالء فيما 

يعكس ثقة عمالءه. 
وذك���ر امل��زي��د ب���أن ح��ص��ول ب��ن��ك ورب���ة على 
اجلائزتني يأتي تتويجا جلهوده ,في توفير أعلى 
مستوى من اخل��دم��ات املالية اإلسالمية, مؤكدا 
على أن حصد “ وربة” للجائزتني مستحق بفضل 
جناحه في تلبية احتياجات العمالء من املنتجات 
املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

وتقدميها في اطار  تقني متميز  .
وأض���اف امل��زي��د ب��أن متيز “ ورب��ة “ ينعكس 
ف��ي تقدميها ك��ل م��ا ه��و جديد عبر السعي دائماً 
إلى تطوير اخلدمات املصرفية الرقمية واعتماد 
التكنولوجيا واالل��ت��زام بأعلى درج��ات املهنية, 
وكذلك أفض�ل معايير إدارة املخ��اط���ر, واملمارسات 
احلصيفة. وأكد على أن أي تطوير, او استحداث 
خلدمة ج��دي��دة ه��و نتاج التفاعل م��ع العمالء , 
واالستماع بصورة مستمرة إلى آرائهم, وتلبية 
احتياجاتهم ومتطلباتهم, بهدف جعل حياتهم أكثر 
راحة وسهولة, مضيفا أن “ وربة” حافظ بثبات 
في السنوات االخيرة على تطوير عمليات االبتكار 
وخدمة العمالء. وللمحافظة على األفضلية في 
السوق واصل بنك وربة طرح خدمات ومنتجات 
مصرفية جديدة ومبتكرة, باإلضافة إلى تطوير ما 

هو قائم.

بانكر إنترناشونال  مجلة  من 

»وربة« يحصد جائزتي األفضل ابتكارًا 
2021 وتقدميًا للخدمات في الكويت  لعام 

أع��ل��ن ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ع���ن إط���الق 
 Boubyan Business م��ش��روع
School  كمنصة للتدريب ونقل 
اخل��ب��رات وال��ت��ي تعتبر األول���ى من 
نوعها على مستوى الكويت, حيث 
تهدف إل��ى تغيير املفهوم التقليدي 
لتدريب وتطوير امل���وارد البشرية 
مبا يواكب التطورات التي يشهدها 
العصر احل��ال��ي وي��س��اع��د ف��ي بناء 
ال���ق���درات ال��ذات��ي��ة وزي����ادة خ��ب��رات 

الكوادر البشرية في البنك.
وق��ال مدير ع��ام مجموعة امل��وارد 
ال��ب��ش��ري��ة ف��ي ال��ب��ن��ك ع���ادل احل��م��اد 
“تعتمد استراتيجيتنا في بنك بوبيان 
على التركيز على مواردنا البشرية 
س���واًء م��ن حديثي ال��ت��خ��رج أو ممن 
أمضوا فترة في البنك والعمل على 
توفير وابتكار كل ما هو جديد في إطار 
حرص البنك على دعم موارده البشرية 
في مختلف املجاالت وصقل مهاراتهم 
العلمية والعملية وزيادة خبراتهم مبا 
يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي 

على خدمة العمالء”.
 Boubyan وح�����ول م���ش���روع
Business School أوضح احلماد  
“ميكن اع��ت��ب��ار امل��ش��روع مشروعاً 

ابتكارياً حيث يعتبر األول من نوعه 
على مستوى دولة الكويت واملنطقة 
ك��ون��ه مبثابة مظلة ينطوي حتتها 
العديد م��ن األك��ادمي��ي��ات وال���دورات 
التدريبية التي تهتم بكل شريحة من 

املوظفني.”
ويضم امل��ش��روع أرب��ع أكادمييات 
فرعية ومجموعة م��ن األك��ادمي��ي��ات 

تختص األولى بالتكنولوجيا والثانية 
ب��اإلب��داع واالبتكار وإدارة التغيير 
بينما تختص ال��ث��ال��ث��ة ب��اخل��دم��ات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة واألخ��ي��رة 

بالقيادة واإلدارة.
من جانبه أوضح املدير التنفيذي 
إلدارة تطوير وإدارة املواهب في بنك 
بوبيان عبدالعزيز الرومي أن فكرة 

إن��ش��اء األك��ادمي��ي��ة تأتي م��ن منطلق 
 Learning Organization“ بناء
Culture” أو ثقافة التعلم املستمر 
التي يتبناها البنك لصنع التميز ونشر 
ثقافة التطوير املستمر ب��ني جميع 
أفراد املؤسسة مبا يعود بالنفع على 
املجتمع ككل من خ��الل تقدمي فرص 
تدريبية مهنية وتوعوية حلديثي 
ال��ت��خ��رج, موضحاً أن��ه عند تقسيم 
األك��ادمي��ي��ات امل��ن��درج��ة حتتها متت 
مراعاة جميع معايير االختالف في 
املتطلبات التدريبية لكل شريحة من 
املوظفني سواًء من خالل احتياجاتهم 

أو مواقعهم القيادية.
وأكد الرومي “نؤمن أن االستثمار 
ال ينبغي أن يتركز فقط في اخلدمات 
واملنتجات التي نقدمها, لكن يجب 
أن ميتد ليشمل االستثمار األهم وهو 
االستثمار في زيادة خبرات موظفينا 
املميزين ال��ذي��ن نضع على عاتقهم 
مسئولية صناعة املستقبل وتطوير 
مؤسستنا” مشدداً على ما سبق وأكده 
مراراً من سعي البنك لترسيخ صورته 
كبنك شاب حديث مواكب للتطورات 
العاملية واإلقليمية من خالل إدارت��ه 

الكويتية الشابة.

 Boubyan Business »بوبيان« يطلق 
School  لدعم مهارات كوادره البشرية

عبدالعزيز الروميعادل احلماد


