
العدد 2825 / األربعاء 7 أكتوبر 2015م / 23 ذو الحجة  1436هـ

•�
economy@aljarida●comاقتصاد ١٢

يعتبر المشروع السكني الفاخر 
البفليون سكوير في مراحل 

تطويره األولى ويشيد ضمن 
إطار مدينة كاملة حديثة يتم 

تطويرها من قبل بيركلي أكبر 
مطوري العقارات في لندن 
وتضم هذه المدينة محطة 

لقطار المستقبل السريع 
Cross Rail الذي ينقل 

الركاب حول لندن في دقائق 
معدودة و تشمل المدينة كل 

المرافق التي تسعى إليها 
األسرة العصرية كاألسواق 
الحديثة والمطاعم واألندية 
الرياضية والحدائق ومالعب 

األطفال.

ً
 خالل ٤٠ عاما

ً
الملحم: أسعار عقارات لندن ارتفعت ٨٪ سنويا

العرض االستثماري في «البفليون سكوير» ينطلق اليوم في «بلوبرينت» بالكويت
أعـــــــلـــــــن الــــــمــــــهــــــنــــــدس مـــشـــعـــل 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــمــلــحــم الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة بــلــوبــريــنــت 
لـــــــالســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــــعــــــقــــــاريــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة انــــطــــالق الـــعـــرض 
االستثماري في مشروع البفليون 
 
ً
سكوير فــي الكويت الــيــوم وغــدا
في مقر الشركة بحضور شركة 
نايت فرانك المستشار العالمي 
لـــــالســـــتـــــشـــــارات االســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــعــقــاريــة وإدارة االســتــثــمــارات، 
إضافة إلى شركة بيركلي مطور 

عقاري البافليون سكوير.
ويــعــتــبــر الـــمـــشـــروع الــســكــنــي 
الـــفـــاخـــر الــبــفــلــيــون ســـكـــويـــر فــي 
مــراحــل تــطــويــره األولــــى ويشيد 
ضمن إطار مدينة كاملة حديثة 
يــتــم تــطــويــرهــا مــن قــبــل بيركلي 
أكبر مطوري العقارات في لندن، 
وتــــضــــم هــــــذه الـــمـــديـــنـــة مــحــطــة 
 Cross لقطار المستقبل السريع
Rail الـــــذي يــنــقــل الــــركــــاب حــول 
لندن في دقائق معدودة وتشمل 
المدينة كل المرافق التي تسعى 
إليها األسرة العصرية كاألسواق 
الـــحـــديـــثـــة والـــمـــطـــاعـــم واألنــــديــــة 
الــريــاضــيــة والـــحـــدائـــق ومــالعــب 

األطفال.
وتشتهر مدينة رويال أرسينال 
الواقعة شرقي لندن بأنها إحدى 
المدن الحديثة على ضفاف نهر 
التايمز و الــتــي مــن المتوقع أن 
 
ً
 و نشاطا

ً
 تــجــاريــا

ً
تشهد زخــمــا

 إلى قربها 
ً
في حركة األعمال نظرا

مـــن مـــطـــار لـــنـــدن (ســـبـــع دقـــائـــق) 
وإطــاللــتــهــا الــمــبــاشــرة عــلــى نهر 
التايمز الشهير ناهيك عن قربها 
مـــن جــامــعــتــي لـــنـــدن وغــريــنــتــش 

التاريخيتيين.
واســتــقــطــبــت مــديــنــة الـــرويـــال 
أرسينال التي تشيدها مجموعة 
بيركلي االســتــثــمــارات مــن شتى 
 من شرق 

ً
أنحاء العالم وتحديدا

آســيــا وأوروبـــــا ونــشــطــت أســعــار 
العقارات فيها، وحققت ارتفاعات 
إيــــجــــابــــيــــة مـــشـــجـــعـــة وتــــتــــوالــــى 
مشاريع التطوير في تلك المنطقة 

لتحولها إلى مدينة متكاملة.

وأضاف الملحم أن االستثمار 
فـــي مـــشـــروع الــــرويــــال أرســيــنــال 
أثبت جــدواه لكافة المستثمرين 
الذين دخلوا في المراحل السابقة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت فـــــي الــــمــــاضــــي و 
مازالت، كما أن المشروع يتمتع 
بنظام الدفعات الميسرة وتوفر 
خدمات التأجير وتزويد الشقق 
بــأفــضــل و أجـــــود أنــــــواع األثــــاث 

الراقي الجميل.
و أكــــــد الـــمـــلـــحـــم أن األنـــظـــمـــة 
 
ً
الــضــريــبــيــة الــتــي شــرعــت أخــيــرا
ســــاهــــمــــت فـــــي تـــنـــظـــيـــم الــــســــوق 
وزيـــــــــادة مـــداخـــيـــل الـــــدولـــــة مــمــا 

ســيــضــمــن اســـتـــمـــرار االســـتـــقـــرار 
االقتصادي وتحسن بيئة األعمال 

فيها.
وأضـــــــاف الــمــلــحــم أن الــعــقــار 
الــبــريــطــانــي أثــبــت أنــــه بــنــك آمــن 
لحفظ األموال بل إن عقارات لندن 
تــضــاعــفــت 400 فــي الــمــئــة خــالل 
الــســنــوات الـــ 40 األخــيــرة محققة 
 لم يتحقق ألي من 

ً
 إيجابيا

ً
نموا

عواصم عالم أوروبا الغربية.
وأكـــــد الــمــلــحــم أن بــلــوبــريــنــت 
تــعــمــل فـــي مـــجـــال االســـتـــشـــارات 
الــــــــعــــــــقــــــــاريــــــــة االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فـــــــــي الـــــعـــــقـــــار 

البريطاني بشتى أنــواعــه ســواء 
كـــانـــت فــــي الــــعــــقــــارات الــســكــنــيــة 
داخــــل لــنــدن أو خــارجــهــا أو في 
عقارات السكن الطالبي المنتشرة 
فـــــي شــــتــــى أنـــــحـــــاء إنــــكــــلــــتــــرا أو 
فـــي مــجــال الـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة. 
وتــشــمــل خــدمــات بــلــوبــريــنــت كل 
أنـــــواع االســـتـــشـــارات الــضــريــبــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة و تــــوفــــر الـــشـــركـــة 
عبر شركائها خــدمــات التمويل 
اإلسالمي والتقليدي لالستثمار 
فـــي عـــقـــارات بــريــطــانــيــا وبنسب 
فائدة مناسبة وبنظام دفع فوائد 
الــديــن فــقــط دون أصـــل الــديــن إن 

رغـــب المستثمر فــي هـــذا النمط 
المميز من التمويل.

وأكــــد الــمــلــحــم ســعــي الــشــركــة 
 إلى خلق مناخ استثماري 

ً
دائما

ايجابي فــي الكويت لالستثمار 
في بريطانيا لما تتمتع فيه من 
شفافية في المعلومات و سهولة 
الــــوصــــول إلـــــى كــــل الــمــعــلــومــات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــقـــار وســـهـــولـــة 
تـــقـــيـــيـــمـــه و إدارتــــــــــــه وتــــأجــــيــــره 

وتمويله والعديد من الخدمات.
وأضـــــــــــــــــاف أن بــــلــــوبــــريــــنــــت 
ستستضيف خالل فترة العرض 
شـــــركـــــة نـــــايـــــت فــــــرانــــــك الـــشـــركـــة 

االستشارية العمالقة في مجال 
االســـتـــشـــارات الــعــقــاريــة، لتمكن 
الزوار من فتح حوارات ونقاشات 
حـــــول الــــتــــطــــورات الـــعـــقـــاريـــة فــي 

 في بريطانيا.
ً
العالم و تحديدا

وتــمــنــى الــمــلــحــم مـــن الجميع 
الحضور لهذه الفعالية المهمة 
 فــي 

ً
الــــتــــي ســـتـــقـــام الــــيــــوم وغــــــــدا

مــقــر شــركــة بــلــو بــريــنــت فــي بــرج 
بنك وربـــة الـــدور 27 مــن الساعة 
 حتى الثامنة 

ً
الــعــاشــرة صباحا

مساء.

«بيتك» يحتفل بالمعلمين والمسنين 
احتفل بيت التمويل الكويتي» بيتك» باليوم 
العالمي للمعلمين، مــؤكــدا اهتمامه البالغ 
بالعلم والمعلمين، وتقديره الدور البارز الذي 
يــقــوم بــه المعلم فــي صياغة وبــنــاء االجــيــال 
الــتــي تــتــولــى فــي مــا بــعــد تحقيق طموحات 
االمـــة وقــيــادة حــركــة المجتمع نحو التطور 

والنهوض والتنمية الشاملة المستدامة. 
وبهذا الصدد، وفي ظل االحتفاالت باليوم 
العالمي للمعلمين الــذي أقرته منظمة األمم 
المتحدة، زار فريق العالقات العامة في «بيتك» 
أحــــد أقــــدم الــمــعــلــمــيــن فـــي الـــكـــويـــت، الــبــاحــث 
الــفــلــكــي الــدكــتــور صــالــح الــعــجــيــري، تــقــديــرا 
لمكانته ودوره ومساهماته العلمية، خاصة 
انه يمثل قدوة ونموذجا في التعلم وتطوير 
الـــــــذات، وتــســخــيــر قــــدراتــــه الــعــلــمــيــة لــخــدمــة 
مجتمعه، ويبدي دوما جهودا متواصلة لنقل 
خبراته العملية الى اجيال من الشباب، رغبة 
فــي استمرار النشاط العلمي فــي المجتمع، 
وتميز ابنائه بروح العطاء لخدمته بأفضل 

وأحدث وسائل العلم.
وخالل الزيارة استعرض الدكتور العجيري 
مجموعة من الوقائع التاريخية حول تطور 
التعليم بالكويت، وتم نقل تلك الوقائع عبر 
وسائل التواصل االجتماعي ليستفيد منها 

الجيل الحالي.
عــلــى جــانــب آخــــر، احــتــفــل «بــيــتــك» بــالــيــوم 

الــعــالــمــي لــلــمــســنــيــن فـــي اطــــار الــتــأكــيــد على 
ضرورة االهتمام بهذه الشريحة وتقديرها، 
حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بالمسنين 
من خالل تنظيم عدة فعاليات بالتعاون مع 
الجهات العاملة في هذا المجال، وأبرزها دور 
رعاية المسنين في وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.

وينظم «بيتك» على مدار العام عدة فعاليات 
مع المدارس والجامعات والمعاهد سواء تلك 
الموجهة للطلبة والمعلمين أو تلك المتعلقة 
بــتــطــويــر الـــمـــنـــاهـــج الــمــرتــبــطــة بــاالقــتــصــاد 
اإلسالمي مستهدفا تحقيق المنفعة العامة 

للمجتمع. 

 عبر «الوطني» 
ً
أكثر من ١٥٠ ألف معاملة شهريا

حققت خدمة بنك الكويت الوطني المصرفية عبر 
 
ً
 قياسيا

ً
الهواتف الذكية «الوطني عبر الموبايل» رقما

 مع تخطي عدد المعامالت المصرفية االلكترونية 
ً
جديدا

التي يجريها عمالء البنك الوطني من خالل هذه الخدمة 
، وذلك لما تتميز به من سهولة 

ً
الـ150 ألف معاملة شهريا

وأمان ومجانية.
ونجحت خدمة «الوطني عبر الموبايل» في تبني 
أحدث التقنيات بين القنوات المصرفية البديلة وأكثر 
 ومرونة، حيث إن بنك الكويت الوطني هو 

ً
المعايير أمانا

أول بنك في الكويت يقوم بتطوير هذه الخدمة لتتوافق 
ي 

ّ
مع نظام IOS 9، مما يعكس ريادة «الوطني» في تبن

أحدث األنظمة التكنولوجية والمعايير العالمية، وسعيه 
الدائم إلى تطوير خدماته وطرح المنتجات المبتكرة 
ذات القيمة المضافة لتوفير المزيد من السهولة والراحة 

للعمالء وتلبية كل احتياجاتهم المصرفية.
وقــــــال نـــائـــب الـــمـــديـــر الــــعــــام لــمــجــمــوعــة الـــخـــدمـــات 
المصرفية الشخصية في «الوطني» محمد العثمان، إن 
البنك حريص على تعزيز خدماته اإللكترونية بشكل 
مستمر لتلبية مــتــطــلــبــات قــاعــدة عــمــالئــه المتنامية 
وتـــقـــديـــم أفـــضـــل خـــدمـــة لـــهـــم. وأصـــبـــح بـــإمـــكـــان عــمــالء 
«الوطني» االستمتاع بمزايا وخــدمــات تطبيق خدمة 
الوطني عبر الموبايل وفق نظام IOS 9 واالستفادة من 
الخدمات المجانية العديدة التي توفرها هذه الخدمة 
بكل سهولة وأمان ووفق أعلى معايير األمان العالمية.
وأضاف العثمان أن خدمة «الوطني عبر الموبايل» 
 من حيث عدد المعامالت المصرفية 

ً
تشهد نموا الفتا

وعدد المستخدمين البالغ عشرات اآلالف، وذلك لما فيها 
مــن خــيــارات متعددة ومتطورة وسهولة استخدامها 
ومــراعــاتــهــا أعــلــى معايير األمــــان الــعــالــمــيــة، كــمــا أنها 
تجنبهم عناء االنــتــظــار وتتيح لهم تنفيذ عملياتهم 
المصرفية فــي أي وقـــت ومـــن أي مــكــان داخـــل الكويت 

وخارجها. 
وتتوفر هــذه الخدمة على مختلف األجهزة الذكية 
مثل أندرويد وأبل لتكون بمتناول الجميع مهما تنوعت 
وتعددت استخداماتهم وتعزز جسور التواصل معهم 
وتستجيب الحتياجاتهم في كل األوقات وأينما وجدوا. 
وبــإمــكــان عــمــالء «الــوطــنــي» االســتــفــادة مــن الــخــيــارات 
والــخــدمــات الــجــديــدة المبتكرة على تطبيق «الوطني 
عبر الموبايل»، مثل خيار اللغة العربية والتعرف على 
الـــعـــروض والــمــحــالت الــمــشــاركــة فــي بــرنــامــج مكافآت 
الوطني وخــيــار الكاميرا التفاعلية لتحديد المواقع، 
والتعرف على مواقع أجهزة اإليــداع النقدي الجديدة، 
إلى جانب مواقع السحب اآللي والفروع ومواعيد عمل 

 .
ً
كل منها المتوافرة سابقا

يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك إنــــجــــاز الـــمـــعـــامـــالت الــمــصــرفــيــة 
الــتــي تشمل االطـــالع على رصــيــد الــحــســاب، والبطاقة 
االئتمانية، وتحويل األمــوال داخــل الكويت وخارجها 
وتــقــديــم طــلــب لــلــحــصــول عــلــى دفــتــر شــيــكــات وكــشــف 
حساب وتسديد فواتير البطاقات االئتمانية وفواتير 
الــهــاتــف الــنــقــال وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات المختلفة. كما 
تم إضافة «إرشـــادات السفر» لالستفادة منها لضمان 

األمن في السفر.

تشهد أرض المعارض 
الــدولــيــة فــي الــعــاشــرة من 
صـــــبـــــاح الــــــيــــــوم بـــالـــقـــاعـــة 
رقـــم 4A انــطــالق فعاليات 
معرض «التعليم والتدريب 
 ،«Edutek 2015 (إيديوتك)
الذي تقيمه وتنظمه شركة 
مـــعـــرض الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
تــحــت رعــايــة وكــيــل وزارة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــاإلنــابــة 
عـــادل المسعد بالتنسيق 
والــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــع شــــركــــة 
مــســقــط إكــســبــو، وتستمر 
أنــشــطــتــه حــتــى 9 أكــتــوبــر 
الجاري بمشاركة فاعلة من 
مؤسسات ومعاهد التعليم 
العالي وجــامــعــات محلية 

وخارجية.        
ووجـــــــــهـــــــــت الـــــــــدعـــــــــوات 
لــــحــــضــــور مــــــراســــــم حــفــل 
االفـــــــــتـــــــــتـــــــــاح إلـــــــــــــى جــــمــــع 
مــــــــــن رجـــــــــــــــــــاالت الــــــــدولــــــــة 
وشــــــخــــــصــــــيــــــات رســــمــــيــــة 
وســــفــــراء الــــــدول وأعـــضـــاء 
الـــــســـــلـــــك الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
المعتمدين ورجال األعمال 
واإلعالم في الكويت إضافة 
إلــــــى عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 

الراعية. 
وبينما أعلنت أكثر من 
جـــهـــة مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة 
مــــمــــثــــلــــيــــن لـــــمـــــؤســـــســـــات 
ومــعــاهــد الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
وعـــــــــــدد مـــــــن الــــجــــامــــعــــات 
مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــا فــــــــــي هـــــــذا 
الــمــعــرض الــمــمــيــز، بـــادرت 
المؤسسات األخرى بتأكيد 
رعــــايــــتــــهــــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا 
فـــــي فـــعـــالـــيـــاتـــه مـــنـــهـــا 12 
 مــؤســســات 

ً
 مـــمـــثـــال

ً
راعــــيــــا

وشركات محلية وتعليمية 
مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الـــحـــكـــومـــي 

والخاص.

وكيل التعليم يرعى 
افتتاح معرض 

«إيديوتك ٢٠١٥»  

 Xpress تحتفل بإطالق Ooredoo
إلى جانب باقات جديدة

احــتــفــلــت شــركــة «Ooredoo الـــكـــويـــت»، الــتــابــعــة 
لمجموعة «Ooredoo العالمية لالتصاالت»، بإطالق 
نظام Xpress الجديد وأحدث عروض باقات شامل 
للدفع اآلجل مع موزعيها المعتمدين، خالل حفلها 
الــســنــوي الـــذي أقــيــم األحـــد الــمــاضــي بقاعة سلوى 

صباح األحمد.
وبـــهـــذا الــــصــــدد، قــــال الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي إلدارة 
المبيعات والــتــوزيــع لــدى الشركة، يوسف دشتي: 
«يسرنا أن نستضيف موزعينا المعتمدين خالل 
الــحــفــل الــســنــوي الــــذي نــقــيــمــه، تــكــريــمــا لجهودهم 
المبذولة في سبيل توزيع منتجاتنا على عمالئنا 
 ،Ooredoo في الكويت. سعداء بالشراكة مع موزعي
شركائنا في النجاح، الذين طالما ربطتنا بهم عالقة 
وطيدة امتدت على مر السنوات، ونتطلع للمزيد من 

التعاون معهم في المستقبل القريب».
وخـــالل الــحــفــل، قــدمــت الــشــركــة دروعــــا تــذكــاريــة 
لموزعيها المعتمدين الحاضرين، تقديرا لجهودهم 

ة  الــمــتــواصــلــة والــتــزامــهــم بمعايير الــجــودة وكــفــاء
الــعــمــل، مــا يــؤكــد أهمية الـــدور الكبير الـــذي يلعبه 
الــمــوزعــون فــي تحقيق أهـــداف الشركة والتواصل 

مع عمالئها.
وتضمن البرنامج كلمة المدير التنفيذي لقسم 
الــمــبــيــعــات لــــدى Ooredoo، تــامــر شــبــل، وعــرضــا 
تقديميا من يوسف دشتي، إلى جانب فيديو بعنوان 
البركة بعيالنا. وتخلل الحفل العديد من الفقرات 
الترفيهية بمشاركة اإلعالمي أسامة فودة، من بينها 
مسابقات وألعاب وسحوبات وهدايا، أضافت أجواء 

مبهجة للحفل استمتع بها الحضور. 

محمد العثمان

وفد «بيتك» مع الدكتور العجيري

 في إطالق Xpress الجديد
ً
دشتي متحدثا

مشعل الملحم
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