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مليون جنيه استرليني  حجم 
التوفير للمستثمرين  من دول 
مجلس التعاون  في حالة شراء عقار  
في لندن بقيمة 6 ماليين جنيه

»الوطني« يختتم الدورة الثانية لبرنامجه التدريبي الصيفي 

تزايد الطلب على العقارات السكنية الفاخرة في لندن

»بوبيان« استعرض منتجاته في »ناقالت النفط«
في اطار خططه التسويقية قام بنك بوبيان بعرض خدماته املصرفية 
املختلفة ومنتجاته املتوافقة مع احكام الش���ريعة االس���امية والتي 
يقدمها ملختلف ش���رائح املجتمع وذلك في مقر ش���ركة ناقات النفط 

الكويتية.
واس���تعرض عدد من موظفي البنك ابرز هذه اخلدمات واملنتجات 
وقاموا بشرح جميع التفاصيل املتعلقة بها ملوظفي شركة ناقات النفط 

الكويتية باعتبارها ضمن ابرز القطاعات في الكويت.
وقال بنك بوبيان في بيان صحافي ان هذه الزيارة التي قام بها موظفو 
البنك والتي تس���تمر ملدة اسبوع تأتي في اطار خطة البنك للوصول 
الى اكبر عدد ممكن من العماء املس���تهدفني في ظل التنامي امللحوظ 

على طلب اخلدمات املالية االسامية خال السنوات االخيرة.
ويقدم بنك بوبيان لعمائه مجموعة مميزة من اخلدمات من بينها 
احلس���ابات املتوافقة مع الشريعة االس���امية مثل احلساب اجلاري 
وحس���اب التوفير الى جانب حساب الودائع الثابتة وحساب الراتب 
مبزاياهما املختلفة الى جانب مجموعة مختلفة من متويل الس���يارات 

واملواد االنشائية والتعليم واملعدات البحرية وغيرها. 
اجلدي���ر بالذكر ان بنك بوبيان كان ق���د حصل مؤخرا على جائزة 
افضل بنك اس���امي في الكويت لع���ام 2010 من مجلة »اربيان بزنس 

»نظرا ملا شهده من تطور خال الفترة االخيرة«.

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
انه اختتم مؤخرا انشطة الدورة 
التدريبية الثانية للطلبة الذين 
تتراوح أعماره���م بني 15 و20 
الرئيسي  املقر  عاما، وذلك في 

للبنك.
العاقات في  وقال مسؤول 
البنك ط���ال التركي، في بيان 
صحافي، ان الدورة بدأت ببرنامج 
تدريب نظري شمل محاضرات 
تعريفية للمشاركني من الطلبة 
عن طبيعة عمل البنوك من حيث 
املعامات املصرفية وأساليب 
عمل الفريق والتعامل مع العماء 
إضافة إلى مفهوم جودة اخلدمة 
لهذه الدورة التي تتوزع بواقع 5 
ساعات يوميا وملدة أسبوعني.

مضيفا أن هذه الدورات املعدة 
خصوصا لهذه الفئة الشبابية 
تتيح للمشاركني أيضا االطاع 
ع���ن كثب عل���ى دوام اإلدارات 
والفروع وآليات وأساليب العمل 
املصرفي من خ���ال اجلوالت 
على اإلدارات املختلفة للبنك. 

الذي حققه هذا البرنامج خال 
األعوام العشرة املاضية بهدف 
تعميم الفائدة واستيعاب املزيد 
من الطلبة والطالبات الراغبني 
في االلتحاق بالدورات التدريبية 
األربع الت���ي يتضمنها برنامج 
»الوطن���ي« للتدريب الصيفي 

سنويا. 

قام باس���تقبالهم معد برنامج 
»رايكم شباب« نايف البشايرة 
الذي أعرب عن س���عادته بهذه 
الزيارة الت���ي تعكس التعاون 
املتب���ادل بني تلفزي���ون الراي 
و»الوطني«، وتضمنت الرحلة 
التلفزيون  زيارة استديوهات 
إلى إجابة تساؤالت  باإلضافة 

الطلبة حول العمل التلفزيوني 
والصحافي، وقد مت الثناء على 
هذه اخلطوة من البنك الوطني 
في تدريب الش���باب في فترة 

اإلجازة الصيفية.
ويأت���ي تنظي���م برنام���ج 
»الوطني« للتدريب الصيفي لعام 
2010 تتويج���ا للنجاح الافت 

واجلدير بالذكر أن الدورة الثالثة 
ألكادميية »الوطني« ستنطلق 
في 12 يوليو اجلاري وتختتم 
22 من الشهر اجلاري من أصل 

5 دورات.
واشار الى ان الدورة الثانية 
متي���زت برحل���ة ميدانية إلى 
ال���راي بهدف  مبنى تلفزيون 
إعطاء الطلبة خلفية عن العمل 
التلفزيوني والصحافي، حيث 

تضمنت تدريبًا نظريًا ومحاضرات عن طبيعة عمل البنوك

مدفوعًا بتراجع قيمة الجنيه اإلسترليني 

طالل التركي

نايف البشايرة مع الطلبة في االستديو اخلاص بقناة الراي

البشايرة يتوسط الطلبة في إحدى اجلوالت اخلارجية

د.أنوار فيصل الصباح تتوسط املشاركني في ورشة العمل

مقر بنك بوبيان

قال تقرير لشركة استيكو للخدمات العقارية ان 
س���وق العقارات السكنية الفاخرة في لندن شهدت 
من���وا الفتا خال الربع الثاني م���ن 2010 مع تزايد 
الطلب على االستثمار في العقارات السكنية من قبل 

املستثمرين من منطقة الشرق األوسط.
وذكر التقرير ان املستثمرين الدوليني يشكلون 
دعما قويا لسوق العقارات اللندنية حيث ميثلون 
63% من حجم املشترين للعقارات وسط مدينة لندن 
من���ذ 2006 التي تبدأ اس���عارها من 5 مايني جنيه 
استرليني فأكثر، مشيرا إلى ان هؤالء املستثمرين 
عملوا على زيادة ثرواتهم بنسبة تصل إلى 20% خال 
العام املاضي، ومع تراجع قيمة اجلنيه االسترليني 
مقارنة بسعر صرفه خال السنوات املاضية، اصبح 
باستطاعة املس���تثمرين من دول مجلس التعاون 
اخلليجي توفير نحو مليون جنيه في حالة شراء 

عقار ما تبلغ قيمته 6 مايني جنيه.
وبالتالي، فإنه مع استمرار قوة الدوالر واستقرار 

اس���عار العقارات في لندن، يعد هذا الوقت مثاليا 
للكثير من املستثمرين لشراء عقارات في لندن.

وأوضح التقرير ان اسعار العقارات الفاخرة التي 
تصل قيمتها نحو 5 مايني جنيه استرليني ارتفعت 
بنس���بة 1.3% غير انها أقل سعرا بنسبة 5.5% عن 
االس���عار التي كانت سائدة وقت الذروة، وارتفعت 
اسعار العقارات املمتازة التي يصل معدل اسعارها 
نحو 15 مليون جنيه وما فوق فقد ارتفعت بنسبة 
1.5% غير ان قيمتها مازالت اقل بنسبة 15.8% مقارنة 

بأسعار الذروة.
وذكر التقرير ان اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 
طفيفة بلغت 0.6% في الفترة بني شهري ابريل ويونيو 
مقارنة ب� 3% خال الثاثة أش���هر األولى من العام 
احلالي، و4.3% خ���ال الربع األخير من عام 2009، 
مشيرا إلى وصول حجم النمو السنوي في اسعار 
العقارات إلى 12.3% وانخفاضها بنس���بة 10.1% عن 

أسعار السوق وقت الذروة.

واوضح التقرير ان اسواق العقارات الرئيسية 
املمتازة ف���ي منطقة جنوب غرب لن���دن، مبا فيها 
مناطق فولهام وواندزورث وريتش���موند وبارنز 
وبوتن���ي، واصلت منوها القوي خال ش���هر مايو 
مقارنة باملناطق الرئيسية وس���ط العاصمة التي 
ش���هدت تراجعا، وعزى ذلك إلى انخفاض مستوى 
املعروض من العقارات في الس���وق وانعكاس ذلك 
على ارتفاع االس���عار في تلك املناطق خال الربع 
الثاني من العام. وذكر التقرير ان االسعار ارتفعت 
بنسبة 2.6% االمر الذي يرفع نسبة النمو التراكمي 
إلى 22% غير ان االس���عار تراجعت بنس���بة %3.7 

مقارنة بأسعار الذروة.
وتوقع التقرير ان تش���هد مناطق جنوب لندن 
واملناطق الوس���طى تراجعا في االسعار مع دخول 
املزيد من العقارات إلى الس���وق خصوصا في فئة 
املن���ازل العائلية التي تصل اس���عارها إلى مليون 

جنيه استرليني.

مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
»LS460 تبدأ حملة صيانة »لكزس

سعر برميل النفط الكويتي يتراجع
 50 سنتًا ليستقر عند 67.31 دوالرًا

»ديل كارنيجي الكويت« تقيم ورشة
عمل عن االستثمار البشري األفضل

قامت مؤسسة ديل كارنيجي الكويت بعمل 
ورشة تدريب ألعضاء اجلامعة العربية املفتوحة 
حاضرت فيها د.ستايسي الغواص بحضور طاقم 
ادارة الشؤون األكادميية وقسم ضمان اجلودة 

باجلامعة.
 ومت عرض مجموعة من برامج ديل كارنيجي 
تلك املؤسسة التي تعد األعرق في العالم حيث 
تأسس���ت عام 1912 واملتخصص���ة في البرامج 
التي تساعد في تطوير املهارات الفنية واإلدارية 
ملوظف���ي الشركات مبا يطور من ادائهم وبالتالي 
حتقي�����ق هدف الشركات بالتطوير والتوسع 

وحتقي������ق االهداف.
وقد صرحت الرئيس التنفيذي ملؤسسة ديل 
كارنيجي � الكويت د.أنوار فيصل الصباح، بأن 
مفتاح النجاح بالشركات يكمن في تطوير القوة 
البشرية حيث ان االستثمار األمثل كان وسيظل 
هو االستثمار البشري. وان أهم هدف تعمل »ديل 
كارنيج���ي« من أجله هو توفير املهارات الفنية 
واإلدارية ملوظفي الشركات مبا ينعكس على أداء 
الشركة وزيادة مبيعاته���ا ونتائجها السنوية 
بش���كل كبير وهذا يعد م���ا نحن متخصصون 

فيه.

تلتزم شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده بسامة 
ورضا عمائها الكرام، وضمن 
سياسة الشفافية التي تنتهجها 
الش���ركة فإنها تؤكد لعمائها 
الكرام أنها ال تس���اوم على أي 
أمر يتعلق بسامتهم مهما كان 

الثمن.
التنفي���ذي  املدي���ر  وق���ال 
لش���ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده، الوكيل املعتمد 
واحلصري لسيارات لكزس في 
الكويت، مبارك الساير مطمئنا 
عماء الشركة: »اننا نعلن عن 
بداية حملة الصيانة اخلاصة 
 - LS460 بس���يارات لك���زس
موديات عام���ي 2007، 2008 
واحلملة معنية برضا العماء 

ابتداء م���ن 3 يوليو اجلاري، 
ويسر ش���ركتنا دعوة مالكي 
سيارات لكزس لهذه احلملة«. 
واضاف ف���ي بيان صحافي 
مؤك���دا: »ان تويوت���ا موتور 
كوربوريشن وشركة مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
تؤكدان للعماء الكرام أن رضاهم 
يأتي دائما في املقام األول وال 

ميكن املساومة على ذلك«.
وتتعلق حملة الصيانة هذه 
فقط »بزنبرك صمام« موجود 
في سيارات V8 )4.6( الحتمال 
بس���يط أن يتسبب في صوت 
غير عادي للمحرك في سيارات 
لكزس LS460 املصنعة ما بني 
يناير 2007 ويناير 2008، وكما 
اكد مهندس���و تويوتا موتور 

كوربوريشن ان احتمالية اخللل 
بالزنبرك هي نسبة ضئيلة جدا 
تصل الى0.2% اال ان هذه احلملة 
االحترازية م���ا هي اال لضمان 

سامة ورضا عماء لكزس.
ولفتت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير الى انها ستقوم 
باالتصال على مالكي سيارات 

LS460 احملترمني من أجل:
� حتدي���د موعد مناس���ب 

للصيانة.
� تسلم الس���يارة وإعادتها 

للعميل.
� سيارة بديلة حلني االنتهاء 

من الصيانة.
 معربة عن متنياتها متمنني 
للجميع دوما بالسامة والقيادة 

اآلمنة.

قال����ت مؤسس����ة البت����رول 
الكويتية اليوم ان سعر برميل 
النفط الكويتي تراجع 50 سنتا 
في تعامات أول من امس ليستقر 
عند مستوى 67.31 دوالرا للبرميل 
مقارنة بتعامات يوم امس االول 

البالغ عندها 67.81 دوالرا.
 ويعود تذبذب اسعار النفط 
احلالية الى املضاربات اليومية 
في السوق النفطية اضافة الى 

هشاشة االقتصاد العاملي بسبب 
ازمة الديون السيادية لعدد من 
الدول االوروبية التي من شأنها ان 
تهدد انتعاش االقتصاد والطلب 

على النفط.
 وتتأثر اسعار النفط مبجموعة 
من العوامل اهمها ارتفاع نسبة 
املخزون النفطي في الدول الغربية 
املس���تهلكة للنف���ط والعوامل 
اجليوسياسية والنفسية املؤثرة 

في سوق النفط العاملية.
 وتعتبر االس����عار احلالية 
افض����ل بكثير من املس����تويات 
التي وصلت اليها خال العامني 
املاضي����ني حي����ث تراجعت الى 
مستوى 32 دوالرا للبرميل في 
نهاية ديسمبر 2008 نزوال من 
مس����توى 136 دوالرا للبرميل 
وهو الس����عر احملقق في يوليو 

من نفس العام.

الوكيل الحصري لسيارات لكزس في الكويت 

بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة


