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 إلعالن الفائز الجديد 
ً
 يستعد بنك برقان حاليا

في سحب حساب الثريا يوم األحــد المقبل، حيث 
سيربح الفائز المحظوظ سيارة Audi R8 الفاخرة.
يذكر أن «الثريا» هو حساب الراتب الوحيد في 
الــكــويــت الــــذي يــمــنــح عــمــالءه فـــرص الــفــوز بــأربــع 
، حيث تعتبر مــن أكثر 

ً
ســيــارات Audi R8 ســنــويــا
السيارات الرياضية إثارة.  

طلق حملتها السنوية الثامنة 
ُ
«زين» ت

للتوعية بسرطان الثدي
أطـــلـــقـــت «زيـــــــــن» حــمــلــتــهــا 
السنوية للتوعية بسرطان 
الــثــدي، وهــي الــمــبــادرة التي 
تحرص الشركة على تبنيها 
للسنة الثامنة على التوالي 
بهدف توعية السيدات بسبل 
الــوقــايــة مـــن ســـرطـــان الــثــدي 
خــــالل شــهــر أكـــتـــوبـــر مـــن كل 
عـــام، والــــذي يــصــادف حلول 
الـــــيـــــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــتــوعــيــة 

بسرطان الثدي.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن حملتها السنوية 
تـــــــأتـــــــي فــــــــي إطـــــــــــــار تـــفـــعـــيـــل 
استراتيجيتها للمسؤولية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالســــتــــدامــــة 
الــتــي تــهــدف بــشــكــل أســاســي 
إلى نشر التوعية اإليجابية 
ــى الــمــجــاالت 

ّ
الــمــتــعــلــقــة بــشــت

ــرّكــز 
ُ
الــتــي تــهــم المجتمع، وت

حملتها هــذا العام كعادتها 
ــف عــلــى تثقيف 

ّ
بــشــكــل مــكــث

وتـــوعـــيـــة الـــســـيـــدات بــأهــمــيــة 
الفحص المبكر، وهو العامل 
الــذي يعتبر األهــم والخطوة 
األولــــى لــلــوقــايــة مــن ســرطــان 
الثدي، حيث وضعت الشركة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن األهـــــــــــــداف 

االستراتيجية التي تأمل أن 
حققها فعاليات الحملة في 

ُ
ت

نــهــايــة الــشــهــر، لــتــكــون بذلك 
 
ً
قد فّعلت مساهمتها تزامنا
مع الشهر العالمي للتوعية 

بسرطان الثدي.
وبينت «زيـــن» أن حملتها 
الجديدة ستنطلق على عدة 
مراحل تشمل مرحلة التوعية 
اإلعـــالمـــيـــة الـــتـــي ســتــبــث من 
خاللها مجموعة من رسائل 
الــــتــــوعــــيــــة لـــلـــجـــمـــهـــور عــبــر 
وسائل التواصل االجتماعي 
واإلعـــالن المرئي والــمــقــروء، 
إلـــى جــانــب مــرحــلــة األنشطة 
الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــــتــــي ســتــشــهــد 
تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات وأنــشــطــة 
فــــي الـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
تتيح لعمالئها والجمهور 
التواصل التفاعلي مع األطباء 
والــمــخــتــصــيــن، إضـــافـــة إلــى 
بـــرنـــامـــج الـــتـــوعـــيـــة الـــخـــاص 
بموظفي زين الذي ستشجع 
الشركة من خالله الموظفين 
والـــمـــوظـــفـــات عـــلـــى الــتــعــهــد 
بـــإجـــراء فــحــص الــمــامــوغــرام 
ألنــفــســهــم وألحـــّبـــائـــهـــم، ألن 
 على 

ً
«زيــــــن» تـــحـــرص دائــــمــــا

إشراك موظفيها في حمالت 
مها كجزء 

ّ
التوعية التي تنظ

من مسؤوليتها تجاههم. 
وأضــــــافــــــت الــــشــــركــــة أنـــهـــا 
حـــــــــرصـــــــــت عـــــــلـــــــى تـــــجـــــديـــــد 
تــعــاونــهــا مـــع شــركــائــهــا في 
مـــؤســـســـة «ألجــــلــــك ســيــدتــي» 
للسنة الثامنة على التوالي، 
إلــى جانب إقامة العديد من 
الــــشــــراكــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مـــع مــؤســســات طــبــيــة رائــــدة 
تـــتـــضـــمـــن «فــــاطــــمــــة كــلــيــنــك» 

وجــمــعــيــة الــــســــدرة لــلــرعــايــة 
النفسية لمرضى السرطان 
ومــــركــــز الـــكـــويـــت لــمــكــافــحــة 
الـــــســـــرطـــــان الــــتــــابــــع لــــــــوزارة 
الــــصــــحــــة، وهــــــي الــــشــــراكــــات 
التي تثري المحتوى الطبي 
الــخــاص بالحملة، وتضيف 
 
ً
 يــضــم فــريــقــا

ً
 شــامــال

ً
مــرجــعــا

 مــــــن األطـــــبـــــاء 
ً
مــــتــــخــــصــــصــــا

واالستشاريين والخبراء في 
مجال الصحة العامة وصحة 

السيدات.  

«مايكروسوفت» تعلن باقتها 
 Widows الجديدة من أجهزة ١٠

كشفت شركة مايكروسوفت 
 Surface أمس النقاب عن أجهزة
 Microsoft Bandو Lumiaو
جديدة، مستعينة بعتاد صلب 
ومتنوع كي تقدم خبرات تعامل 
جديدة مع Windows 10 والتي 
تشمل الدخول السريع واآلمن 
 ،Windows Hello1 باستخدام
 Cortana2 وكـــــذلـــــك خـــــبـــــرات
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــجــــعــــل مــن 
أجــهــزة Windows 10 أجــهــزة 
مــــســــاعــــد شـــخـــصـــي وخــــبــــرات 
لمس واستخدام قلم أفضل من 
ذي قبل على أجهزة Surface و
Continuum للهواتف، والذي 
يمكن أجهزة Lumia 950 و950 
XL مــن الــعــمــل مــثــل الــحــواســب 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة. عـــــــــــــالوة عـــلـــى 
اســتــعــراض إمــكــانــات االبــتــكــار 
 Windows المتاحة باستخدام
10 شاركت مايكروسوفت أيضا 
خــــبــــرات ألــــعــــاب جــــديــــدة عــلــى 
جهاز Xbox، وكذلك التفاصيل 
الجديدة المتعلقة بما يسمى 
Microsoft HoloLens وهــو 
أول حـــاســـوب هـــولـــوغـــرافـــي ال 
يــتــطــلــب اســتــخــدام تــوصــيــالت 

على اإلطالق.
واآلن وبفضل أنه متاح على 
110 ماليين جهاز حول العالم، 
أصــبــح Windows 10 جــاهــزا 
ألسرع بداية في التاريخ، حيث 
شــهــد تــحــديــثــات بــمــعــدل أكــبــر 

ثالث مرات من Windows 7 في 
نفس الفترة الزمنية.

وبــــفــــضــــل أكـــــثـــــر مــــــن 1.25 
 Windows مليار زيارة لمتجر
Store، أعــلــنــت مايكروسوفت 
عـــــن تـــطـــبـــيـــقـــات عــــامــــة جـــديـــد 
 ،Windows 10 كــلــيــا لـــنـــظـــام
 Box والـــتـــي تــشــمــل تــطــبــيــقــات
وFacebook وInstagram و
Candy Crush Soda Saga و
Flipagram وUber وغــيــرهــا. 
تــضــيــف هـــذه الــتــطــبــيــقــات إلــى 
خبرات Windows 10 الحالية 
التي ستكون متاحة على أجهزة 

مايكروسوفت الجديدة.
وصرح ساتيا ناديال المدير 
التنفيذي لشركة مايكروسوفت 
 Windows 10 قــائــال «بــفــضــل
وأجهزة مايكروسوفت الجديدة 
هــــــــــذه، يــــصــــبــــح الــــــفــــــرد مـــركـــز 
الــخــبــرات الــســاحــرة الــجــديــدة، 
حـــيـــث إنـــنـــا نــنــقــل األفــــــــراد مــن 
االحــــتــــيــــاج لـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل 
ويــــنــــدوز إلــــى أن يـــخـــتـــاروا أن 
يحبوا ويندوز، وهذه األجهزة 
تــــعــــد بــــتــــأجــــيــــج الـــــمـــــزيـــــد مــن 
الحماس والفرص لكل مكونات 

نظام التشغيل ويندوز».

أعــلــنــت «Ooredoo الــكــويــت»، 
إحــــــــــــــــدى شــــــــــركــــــــــات مــــجــــمــــوعــــة 
«Ooredoo العالمية لالتصاالت»، 
أنه سيقام حفل اإلطالق الرسمي 
ألحــدث هواتف أبل iPhone 6s و

iPhone 6s Plus مساء غد. 
ويبدأ االحتفال في تمام الساعة 
التاسعة والنصف مساًء ويستمر 
حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف لـــيـــلـــة الـــســـبـــت، 
بــحــضــور ومـــشـــاركـــة نــهــى نــبــيــل، 
إحدى شهيرات وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وتــتــخــلــل األمــســيــة 
فقرات ترفيهية تتضمن عروضا 

 . LEDنارية وعروض
وســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عــــن هــاتــفــي 
 iPhone 6s Plus iPhone 6s و
عــــــن طـــــريـــــق الــــمــــغــــامــــر الـــشـــهـــيـــر 
جــولــيــان ديــبــلــيــدج الــــذي سيقوم 
بـــالـــقـــفـــز بــــالــــبــــراشــــوت مــــن أعــلــى 
 في يديه الهاتفين 

ً
المبنى حامال

الجديدين في تمام الساعة الثانية 
عــشــر، قبل لحظات مــن الــبــدء في 
بيع الجهاز للراغبين في اقتنائه. 
وســيــحــظــى كـــل مـــن يــشــتــري أحــد 
الجهازين خالل االحتفال بفرصة 
الفوز بأحد اكسسوارات آبل القيمة 

 .Ooredoo وهدايا أخرى من
 على االطالق الرسمي 

ً
وتعليقا

لالجهزة، قال مدير إدارة االتصال 
 Ooredoo المؤسسي لدى شركة
الكويت، مجبل األيوب: «نتطلع إلى 
 iPhone االحتفال بإطالق هاتفي

iPhone 6s Plus بصحبة  6s و
عـــمـــالئـــنـــا األوفـــــــيـــــــاء مــــســــاء غــــد، 
ونعدهم بأمسية تظل في ذاكرتهم 
فــتــرة طــويــلــة، لــيــس فــقــط إلطــالق 
الهواتف التي طــال انتظارها بل 
لــمــا نــعــده مـــن بــرنــامــج احــتــفــالــي 
مميز وفقرات شائقة عديدة نثق 

بأنها ستنال إعجابهم». 

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية  
VIVA، مشغل االتـــصـــاالت األســـرع 
 فـــي الـــكـــويـــت، تـــوفـــر هــواتــف 

ً
نـــمـــوا

أيفون الجديدة iPhone 6s Plus و
  من بعد غد. 

ً
s6iPhone ، اعتبارا

وتــضــيــف أجــهــزة iPhone 6s و
 إلى 

ً
 جــديــدا

ً
iPhone 6s Plus بــعــدا

واجهة اللمس المتعدد مع ميزة 
D Touch3 الــتــي تستشعر قوة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــشــــاشــــة، لــتــســمــح 
بالقيام بالمهام األساسية بسرعة 

وسهولة أكبر.
وتقدم أجهزة iPhone الجديدة 
 مـــيـــزة Live Photos الــتــي 

ً
أيــــضــــا

تــجــعــل الــــصــــور تــنــبــض بــالــحــيــاة 
وتحول اللقطات الثابتة إلى ذكريات 

أبدية حية. 
 D L و ive Photos وتـــــعـــــمـــــل 
Touch3 وكاميرا iSight بوضوح 
 FaceTime 12 ميغابكسل وكاميرا
 Retinaبــوضــوح 5 ميغابكسل مـــع
Flash وغيرها من الميزات بفضل 
شريحة (A9) من تصميم آبل، التي 
تعتبر أكثر شرائح الهواتف الذكية 
، والتي توفر أداًء أســرع مع 

ً
تــطــورا

عمر بطارية رائع.
 iPhone 6s وُصـــمـــمـــت أجــــهــــزة
وiPhone 6s Plus بـــأقـــوى أنــــواع 
الـــزجـــاج الـــمـــوجـــودة فـــي الــهــواتــف 
الذكية، وكــذلــك بسبيكة ألومنيوم 
7000 - وهي السبيكة المستخدمة 
نفسها في مجال الطيران والفضاء 

- بطالء خارجي خالب يتضمن اآلن 
اللون الذهبي الوردي. 

وصـــــــّرح عــــبــــدالــــرزاق الــعــيــســى، 
مدير إدارة اتصاالت الشركات في 
: «VIVA هــي المشغل 

ً
VIVA قـــائـــال

 فــي الكويت، 
ً
 وريـــادة

ً
األكــثــر تــطــورا

 على تقديم 
ً
لذا فإننا نحرص دائما

األفضل لعمالئنا، ونفخر بأن نقدم 
لــهــم جـــهـــازي iPhone 6s Plus  و

 في تاريخ 
ً
s6iPhone ، األكثر تطورا

أيـــفـــون مـــن خـــالل بـــاقـــات وعـــروض 
تنافسية».

 iPhone ٦s تطلق Ooredoo
و٦s Plus ليلة السبت 

 iPhone ٦s توفر VIVA
 من بعد غد 

ً
و٦s Plus اعتبارا

ثالث مرات من Windows 7 في كشفت شركة مايكروسوفت 

مجبل األيوب

فهد أبوعيشةمشعل الملحم

«برقان» يستعد إلعالن فائز «الثريا» الجديد 

 انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــات مــعــرض 
 Edutek الـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب»
2015، الذي تنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي مع شركة مسقط 
اكــــســــبــــو، فـــــي أرض الـــمـــعـــارض 
الدولية بمشرف الساعة العاشرة 
 ،4A من صباح أمس بالقاعة رقم
وذلــــــك بـــرعـــايـــة وحــــضــــور وكــيــل 
وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــاإلنــابــة 

عادل المسعد.
 وأثــنــى الــمــســعــد فــي تصريح 
صـــــحـــــافـــــي، عــــقــــب قــــــص شـــريـــط 
االفــــــتــــــتــــــاح، عــــلــــى فـــــكـــــرة اقــــامــــة 
المعرض، الــذي تستمر أنشطته 
خــالل الفترة من 7 إلــى 9 أكتوبر 
الـــــجـــــاري، بـــمـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة مــن 
مؤسسات ومعاهد التعليم العالي 

وجامعات محلية وخارجية.  
وتــــفــــقــــد الـــمـــســـعـــد الـــمـــعـــرض 
وتــحــدث الــى مــســؤولــي االجنحة 
الــمــشــاركــة ومــجــمــوعــة مـــن زوار 
الـــمـــعـــرض، وأشـــــــاد بــالــمــســتــوى 
الــــذي ظــهــر عــلــيــه، وبــالــجــامــعــات 
ومـــؤســـســـات ومـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــم 

العالي المشاركة فيه.
 كــمــا أشــــاد أيــضــا بالقائمين 
على تنظيم المعرض واحتضان 
فــــعــــالــــيــــاتــــه دوريـــــــــــا عــــلــــى ارض 

الــــمــــعــــارض الــــدولــــيــــة بـــمـــشـــرف، 
 
ً
 وســـوقـــا

ً
«بــحــيــث أصـــبـــح مــعــلــمــا

ثقافيا تشد إلــيــه الــرحــال فــي كل 
عام».

وأشار إلى ان نجاح المعرض 
بـــات حــديــث الــمــجــتــمــع والــوســط 
الــــطــــالبــــي واألكـــــاديـــــمـــــي كـــحـــدث 
مــــتــــخــــصــــص مـــــــن نــــــوعــــــه يـــلـــبـــي 
ويــخــدم احــتــيــاجــات شــريــحــة من 
الطلبة والطالبات الراغبين في 
استكمال دراستهم او الخريجين 
الباحثين عن والوظائف أو ممن 
يطمحون إلى مستقبل افضل عبر 
الدورات التدريبية في ظل عروض  
الجامعات والمعاهد التعليمية 
الــــتــــنــــافــــســــيــــة ســــعــــيــــا الجـــــتـــــذاب 
عمالئها من رواد هذا المعرض، 
 للجميع التوفيق والسداد 

ً
متمنيا

وتحقيق اهدافهم.
ـــــدعـــــوة إلــــــى حـــضـــور  ولــــبــــى ال
مـــراســـم حــفــل االفـــتـــتـــاح عــــدد من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن وجـــمـــع مــــن رجــــال 
األعــمــال وســفــراء الـــدول وأعضاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدين 
ورجــــــــــال االعــــــــــالم فـــــي الــــكــــويــــت، 
اضـــــافـــــة الـــــــى عـــــــدد مـــــن مــمــثــلــي  
الجهات التعليمية، وعلى رأسهم 
مديرو إدارة التربية في المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(االليسكو)، والجامعات الحكومية 
والخاصة ومعاهد التعليم العالي 

المشاركة والراعية للمعرض.
 كــــمــــا شــــــــــارك فــــــي االفــــتــــتــــاح 
أيـــضـــا مـــســـؤولـــو شـــركـــة مــعــرض 
الكويت الدولي يتقدمهم الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــبــدالــرحــمــن 
الــــنــــصــــار، والــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــمــــالــــيــــة واإلداريـــــــــــــة 
والــــــــمــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة عـــبـــدالـــلـــه 
الـــحـــمـــدان، والـــمـــديـــرة التنفيذية 
لــلــتــســويــق والــمــبــيــعــات بــاســمــة 
الــدهــيــم، ومــديــر ادارة الــعــالقــات 
العامة ضاري العيبان، ومساعد 
مــــديــــر الــــتــــســــويــــق والـــمـــبـــيـــعـــات 
مدير معرض التعليم والتدريب 
«ايــديــوتــك 2015» خــالــد الهندي، 
اضـــافـــة الــــى عــــدد مـــن مــســؤولــي 

المعارض بالشركة.
وفــي حين أعلنت أكثر من 55 
جــهــة مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة ممثلة 
لـــمـــؤســـســـات ومـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي وعـــــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات 
والــــكــــلــــيــــات ومـــــعـــــاهـــــد ومـــــراكـــــز 
التعليم والتدريب مشاركتها بهذا 

المعرض المميز.

المسعد رعى انطالق معرض التعليم 
«إيديوتك ٢٠١٥»

الملحم: ال بد من تقييم العقارات الدولية قبل شرائها 
على هامش طرح مشروع «البافليون سكوير» في لندن

صرح الملحم بأن شركة 
بيركلي تحرص على أن تشمل 

الكويت في جولتها حول 
العالم في عروضها العقارية، 

وذلك إلقبال الكويتيين على 
شراء العقارات في لندن منذ 

السبعينيات، وهذا يعزز مكانة 
الكويت العالمية ومؤسساتها 

التجارية واالستثمارية في موقع 
االستثمار العالمي الذكي.

انــطــلــقــت فـــعـــالـــيـــات عـــــرض إطــــــالق مـــشـــروع 
البافليون سكوير السكني الــذي يشيد ضمن 
إطار تطوير شامل لمدينة رويال أرسينال شرقي 
العاصمة البريطانية لندن، أمس، في مقر شركة 
بلوبرينت لالستشارات العقارية البريطانية، 
ويستمر العرض اليوم، بحضور كل من شركة 
مجموعة بيركلي للتطوير العقاري، أحــد أهم 
وأكبر مطوري العقارات في بريطانيا، إضافة إلى 
مستشار التسويق العالمي شركة نايت فرانك. 
ويـــوفـــر الـــعـــرض فــرصــة لـــألفـــراد والــشــركــات 
االســتــثــمــاريــة والــعــقــاريــة لــالطــالع عــلــى إحــدى 
الفرص االستثمارية العقارية في بريطانيا التي 
يتيح المطور بيركلي للكافة فرصة االستثمار 
فيها، سواء ألهداف قصيرة المدى أو لسياسات 

تخارج طويلة.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، صـــرح م. مــشــعــل الملحم 
الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت لالستشارات 
العقارية البريطانية بأن شركة بيركلي تحرص 
دائما على أن تشمل الكويت في جولتها حول 
الــعــالــم فـــي عــروضــهــا الــعــقــاريــة، وذلــــك إلقــبــال 
الكويتيين على شــراء الــعــقــارات فــي لندن منذ 
فترات تعود إلى السبعينيات، بل قد تكون قبل 
ذلك، وهذا يعزز مكانة الكويت العالمية ومكانة 
مؤسساتها التجارية واالستثمارية في موقع 

االستثمار العالمي الذكي.
وأضــــــــاف أن مــــشــــروع الـــبـــافـــلـــيـــون ســكــويــر 
هــو إضــافــة جميلة لــمــديــنــة الـــوريـــال أرســيــنــال 

التي تطورها مجموعة بيركلي، ويعد فرصة 
استثمارية متميزة جدا للراغبين في االستفادة 
مـــن الــنــمــو الـــمـــطـــرد فـــي أســـعـــار الـــعـــقـــارات في 

العاصمة البريطانية لندن.

«بافيليون سكوير» 

وأفـــــاد مــديــر تــطــويــر األعـــمـــال فـــي مجموعة 
بــيــركــلــي الــبــريــطــانــيــة فـــرع دبـــي فــهــد أبوعيشة 
بــأن الــمــشــروع يــوفــر للساكن الــراحــة المطلقة، 
فالمساحات الخضراء تتخلل المباني بشكل 
هندسي متطور، كما أن أكبر الحدائق في لندن 
على مقربة من المشروع، ويطل المشروع بشكل 
مباشر على نهر التايمز، ويوفر خدمات النقل 
البحري السريع إلى ضفاف وسط لندن، ويمكن 
للسكان االستمتاع بالراحة واالسترخاء وهم 
في الشرفات في أي وقت من الليل أو النهار، كما 
يمكنهم االستمتاع بما يشاهدونه من مناظر في 

مدينة من أجمل مدن العالم واكثرها جاذبية.
وبإمكان السكان االستمتاع أيضا بفوائد عدة 
كاالستمتاع بالسباحة وارتياد حمامات البخار 
والتدليك، نظرا لقرب تلك الحمامات منها. فهناك 
المسابح وحــمــامــات الــســاونــا والــبــخــار وغرفة 
الــعــالج الطبيعي وفــقــا لــمــا هــو مــطــلــوب. ومــن 
الفوائد األخــرى وجود أفنية وحدائق ومالعب 
وغرف سينما، مع توافر الحراسة والكنسيرج 

على مدى 24 ساعة.

إن مــشــروع «بــافــيــلــيــون ســكــويــر» اإلســكــانــي 
الجديد سيستفيد كثيرا من شبكة المواصالت 
الــجــيــدة القائمة فــي المنطقة، فهناك محطات 
للسكك الحديد والحافالت والمترو، وبإمكان 
الـــــســـــكـــــان الـــــــوصـــــــول الــــــــى «كــــــــانــــــــاري وارف» 
canarywharf خــالل 8 دقائق فقط، والوصول 
الى شارع ليفربول Liverpool.st في 14 دقيقة، 
 Tottenham court وطــريــق محكمة توتنهام
road فـــي 19 دقــيــقــة، وبـــهـــذه الــطــريــقــة يسهل 
الوصول الى قلب العاصمة لندن باتجاه الشرق.

مكانة خاصة

وقــال ليندون نــون مدير المبيعات بشركة 
«بيركلي هــومــز» Berkley Homes شــرق نهر 
الــتــيــمــس: إن بــافــيــلــيــون ســكــويــر فـــي رويــــال 
ارسينال ريفرسايد له مكانة خاصة في تاريخ 
لندن ونحن - بكل مشاعر صادقة - احترمنا 
هــذا الــتــراث، وقــدرنــاه حــق قــدره خــالل مراحل 
التصميم والتطوير على المستويين الداخلي 
والخارجي كي يصبح المكان فريدا في نوعه 
ويــتــنــاســب مـــع جــمــيــع حـــاجـــات الـــســـكـــان في 

عصرنا الحاضر.
وأضــــــــاف: إنـــنـــا ســــعــــداء ونـــحـــن نـــطـــرح تــلــك 
المجموعة المتميز من المساكن التي تؤكد كل 
المزايا في المباني العصرية والتراثية، وهذا ما 
يحققه مشروع «بافيليون سكوير» في «رويال 

أرسينال ريفرسايد» التي تشغل مكانا مميزا 
في قلوب سكان المنطقة.

وفــي الــخــتــام، حــث الملحم كــل المستثمرين 
والمهتمين بتملك العقارات الدولية على ضرورة 
تقييم الــعــقــارات قبل شــرائــهــا، خــاصــة فــي دول 
شرق أوروبا أو في بعض الدول العربية األخرى، 
حيث يعمد بعض المسوقين إلى إضافة هوامش 
للربح تكون خافية على المستثمر، وتتفاوت 
هوامش الزيادة في سعر العقار ما بين خمسة 
بالمئة وتصل إلى مستويات عالية في أحيان 

كثيرة تقارب الخمسين بالمئة. وهــي بال شك 
تشكل خسارة فورية للمستثمر في عقاره بقيمة 

توازي قيمة هامش الربح.
ويجب أن يكون التقييم من طــرف ال يرتبط 
بصلة بالمسوق أو المطور العقاري، كما يفضل 
أخذ أكثر من تقييم للوصول إلى القيمة العادلة 

لإليجار.
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