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ماذا ميكنك شراؤه بـ ٣٥٠ ألف دينار في عقارات لندن؟
تواصل سوق اإلسكان في لندن تقلبها مع استمرار 
ارتفاع األســعار في الضواحــي وانخفاضها في معظم 
املناطــق املركزية، ومــن املرجح أن تتباطــأ القيم في 
الســوق إجماال خالل العام املقبل حتــت وطأة ارتفاع 

أسعار الفائدة والضغط على ميزانيات األسر.
 ،«HSBC Holdings» وفي هذا السياق، قال احملللون في
إن متوســط أسعار املنازل غير املبنية حديثا باململكة 
املتحــدة مــن احملتمــل أن ينخفض بنســبة ٧٫٥٪ عن 
مستويات خريف هذا العام وحتى العام املقبل، وكتبوا 
أن منطقة وسط لندن، والتي تقع في املنطقة من ١ إلى 
٣ ضمن خطوط املترو، ستعاني من انخفاض بضعف 

هذا احلجم.
وتأتي النظرة املستقبلية السلبية كانعكاس صارخ 
لسوق ازدهرت منذ األزمة املالية، حيث يبلغ متوسط 
تكلفة املنزل املنفصل في العاصمة اآلن أكثر من مليون 
جنيه اســترليني (ما يعــادل تقريبــا ٣٥٠ ألف دينار 
كويتي).. وفيما يلي ما ميكن أن تشــتريه بهذا احلجم 

من األموال في السوق احلالية:
٭ شمال لندن.. ميكن أن تشــترى منزال بحدود مليون 
جنيه إســترليني (٣٥٠ ألف دينار) في شمال لندن، إذ 
عرض منزل شبه منفصل مكون من ٣ غرف نوم بسعر 
٩٥٠ ألف جنيه إسترليني (٣٣٨ ألف دينار) مع حديقة 
ومــرآب، كما أنه متصل جيدا بوســط لندن إذ يبعد ٤

محطات مترو فقط.
٭ شــرق دولويتش.. أشــارت وكالة بلومبيرغ، إلى أحد 
املنازل املعروضة في شــرق دولويتش، واملكون من ٤

غرف نوم، وتبلغ مساحته ١٢١ مترا مربعا، وهو مدرج 
بسعر ١٫٢٥ مليون جنيه إسترليني (٤٤٥ ألف دينار)، 
ويتميــز املنزل بالتواجد بالقــرب من مدارس ابتدائية 
حكومية رفيعة املســتوى، وتقــع املنطقة على بعد ١٥

دقيقة فقط بالقطار من وسط لندن.
٭ جنوب شــرقي لندن.. عرض منزل على طريق سكني، 
يضــم ٤ غرف نوم وحمام واحــد وحديقة خلفية، في 
اجلــزء اجلنوبي الشــرقي من لندن علــى بعد حوالي 

٧ أميــال من وســط املدينــة والذي يجذب الــزوار إلى 
قصرها التاريخي الذي يعود إلى العصور الوســطى، 

وهو معروض بحوالي ١٫٢ مليون جنيه إسترليني 
(٤٢٧ ألف دينار).

٭ ساوثجيت.. عــرض في ساوثجيت عقار تبلغ 
قيمته ١٫٢٥ مليون جنيه إسترليني (٤٤٥ ألف 

دينار)، وهو منزل منفصل مكون من ٤
غرف نوم وحمامني. وتعد املنطقة، 

وهــي جزء مــن منطقــة إنفيلد 
بلندن، مزيجا متعدد الثقافات 

يضــم العديد مــن احملالت 
واحلانــات  التجاريــة 

وميكــن  واملطاعــم. 
الوصول إلى وســط 

لندن في حوالي ٢٠
دقيقــة علــى خط 

بيكاديللي.

في ظل توقعات احملللني بانخفاض أسعار املنازل بنحو ٧٫٥٪.. نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة

«التجاري» يعلن فائزي سحوبات «النجمة»
أجرى البنك التجاري 
األســبوعي  الســحبني 
والشــهري على حساب 
النجمــة، وقــد مت إجراء 
الســحب أمس في مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعــة عبدالعزيز 
قــام  أشــكناني، حيــث 
البنك بتغطية السحوبات 
مباشــرة عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي، 
وجاءت نتيجة السحب 

على النحو التالي:
٭ أوال: سحب حســاب النجمة الشهري 
- جائزة ٢٠ ألف دينار من نصيب الفائز 

طالل عبداهللا محمد حسني عبداهللا.
٭ ثانيا: سحب حساب النجمة األسبوعي 
- جائزة ٥ آالف دينار من نصيب الفائزة 

نوال عبداحلميد عبد ربه بلوط.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجم مبالــغ اجلوائز املقدمة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أسبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 

نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 
بقيمة ١٫٥ مليون دينار.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار، ويجب 
أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠

دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب، وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

 «Chery» ُميدد عرضه التمويلي لشراء سيارات «KIB»
وذلك من خالل تعزيز العالقات 
الثنائية وشراكاتنا مع نخبة 
وكالء وشركات السيارات في 
الكويت، أبرزهم شركة الغامن 
للســيارات، وكيــل ســيارات 

شيري (شيري الغامن)».
مختتمــا تصريحــه، أكــد 
احلبابــي التــزام KIB باتباع 
استراتيجية تركز بشكل أكبر 
على العمالء وعلى احتياجاتهم 
العصرية فيما يتعلق باخلدمات 
املقدمة  التمويلية  واملنتجات 
لهم، وذلك حتت مظلة شعاره 
املؤسسي: «بنك للحياة»، الذي 
يعمل مبوجبه جنبا إلى جنب 

مع العمالء.

اإلدارة العامة للمرور، وتأمينا 
مجانيــا ضــد الغيــر، عالوة 
على تقــدمي خدمة املســاعدة 
علــى الطريــق مجانا وملدة ٥

ســنوات. وفي هذا الســياق، 
قال رئيس قسم بيع السيارات 
في KIB، علي احلبابي: «نحن 
مســتمرون في ابتــكار أقوى 
العــروض التمويلية لشــراء 
أفضــل العالمــات التجاريــة 
للســيارات، وتقدميها مبزايا 
حصرية تالقي تطلعات عمالء 
KIB وتتماشى مع منط حياتهم، 
وتعكس القيمة املضافة التي 
مينحها لهم كمؤسســة مالية 
رائــدة وموثوقة في الكويت، 

٥٠٫٠٠٠ كلم، كما تشمل املزايا 
احلصرية األخرى التي يقدمها 
العرض: التسجيل مجانا في 

فترة سداد مدتها ٥ سنوات، مع 
كفالة مصنعية لغاية مليون 
كلــم، وصيانــة مجانية ألول 

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن متديــد عرضــه 
التمويلي على أفخم موديالت 
ســيارات Chery، الذي أطلقه 
في أوائــل العام بالتعاون مع 
الوكيل احلصري، شركة الغامن 
للســيارات (شــيري الغامن)، 
حيث شــمل كال من ســيارات 
 ،Premium Chery Tiggo٨
Cheryو ،Luxury Chery Tiggoو٧

.Comfort Arizzo٦
وقد جاء متديد هذا العرض 
احلصري من KIB نظرا ملا شهده 
من إقبال متزايد من قبل العمالء 
منذ إطالقــه، حيث إنه مينح 
متويال ميسرا بدون أرباح على 

علي احلبابي

من دون أرباح وبالتعاون مع «شيري الغامن»

«وربة» يعلن فائزي سحوبات «السنبلة» 
و«السنبلة Kids» و«احلصالة»

أعلن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
Kids األسبوعية والسنبلة
وحســاب احلصالة، حيث 
سيســتمر بنك وربة بعمل 
السحوبات لعشرة رابحني 
السنبلة  أسبوعيا حلساب 
وخمســة رابحني حلســاب 
احلصالة بحضور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعة 

وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل سحب 

السنبلة األسبوعي، فقد توج ١٠ رابحني من 
عمالء بنك وربة حصل كل منهم على ١٠٠٠

دينار، وهم: حنان قاسم عبداهللا حياه، محمد 
حمود عبداهللا احلجيلي، سعد شمخي جبر 
محمد، خيرية عبد عياده الشــمري، محمد 
مبارك عيد الدوسري، يوسف بدر عبد الرحيم 
األنصاري، عمر عماد عبدالعزيز العســكر، 
أحمد عثمان براك الدبيخي، بدر محمد أحمد 
احلميدي، سعود عبدالعزيز يعقوب بو حيمد.

وبالنســبة للرابحني في سحب السنبلة 
Kids، فقــد فاز باجلوائز احملددة ٧ رابحني، 
وهم: هيف بدر هيف احلجرف، محمد عبداهللا 
عبد الرضا أشــكناني، نوره طالل عبداهللا 

املطيري، ثنيان متعب محمد 
العتيبي، عمر محمد عباس 
محمــود أبو ســماره، حور 
محمد عباس ســالم، سارة 

عثمان أحمد الصفران.
كما يبــارك بنــك وربة 
لفائزي ســحب «احلصالة 
الرقمية األسبوعي» لعمالء 
Bloom، وهم: خالد فهد سالم 
العجمي، عبدالعزيز هيثم 
عبدالعزيز التركيت، سلوى 
الظفيــري،  عبــداهللا زيــد 
البندري عبدالرحمن سليم 

العتيبي، عيسى سعود عيسى املخيزمي.
وحول الشروط املشاركة في السحوبات، 
قال مدير منطقة املجموعة املصرفية لألفراد 
عبدالعزيز البخيت: «يتطلب اآلن وجود ١٠٠

دينار لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية 
والســحوبات الكبرى، علما بــأن العميل ال 
زال يحصــل على فرصة واحــدة مقابل كل 
١٠ دنانير في احلســاب، والفرص حتتسب 
على حســب أدنى رصيد في احلساب خالل 
الشــهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل للسحب 
األســبوعي، وشــهرين كاملني للسحوبات 

الكبرى الحتساب الفرص».

عبدالعزيز البخيت

«اخلليج» يعلن ١٠ فائزين بسحب «الدانة»
في إطار حرصه على 
مكافأة عمالئه، أعلن بنك 
اخلليج أسماء ١٠ فائزين 
بـ ١٠٠٠ دينار لكل منهم، 
في سحب الدانة عن شهر 
أغسطس املاضي، وهم: 
أحمــد عبداهللا عيســى 
احملفــوظ، عبير فاضل 
خالــد الصبــاح، حمــد 
حســني محمــد، مأمون 
عبدالرحمــن  صبــري 
أســعد، زينــب محمــد 

شريفي، عبدالعزيز صالح محمد املزيدي، 
مجاهد عماد الدين الدندشي، فاطمه يوسف 
عبدالغفور عبداهللا - قاصر، ساره فراس 
ابراهيم ابوســاره، وقماشه سالم مبارك 

التكروني.
يذكــر أن الفرصــة األخيــرة لإليداع 
والتأهل لربح جائزة الـ ١٫٥ مليون دينار 
هــي يوم اجلمعــة املوافق ٣٠ ســبتمبر 
اجلاري، علما أن السحب السنوي الكبير 
على اجلائزة سيقام بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٣، 
بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، 
.Ernst & Young وشركة أرنست أند يونغ

ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات 
االدخار في الكويت، بسحوباته الدورية 
التي حتمل جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة 
حلاملي احلســاب، فهناك فرص شهرية 
للفوز بألف دينــار لـ ١٠ فائزين، إضافة 

إلى سحبني ربع سنويني جائزة كل منها 
١٠٠ ألف دينار، وســحب نصف ســنوي 
جائزته مليون دينار، والسحب السنوي 
الكبير على اجلائــزة الكبرى التي تبلغ 

١٫٥ مليون دينار.
ويعتبــر «اخلليج» البنك الوحيد في 
الكويت الذي يضيف للمجتمع مليونيرين 
سنويا، إذ منح عمالء حساب الدانة فرصة 
الفوز مبليون دينار فــي يوليو املاضي 
ويعلــن الفائز بجائــزة املليون ونصف 

املليون دينار في يناير املقبل. 
ومن املميزات العديدة التي يتمتع بها 
عمالء حساب الدانة أنه احلساب الوحيد 
في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من 
السنة املاضية إلى السنة التالية، وذلك 
ضمن برنامج مكافأة العمالء على وفائهم 

ووالئهم لبنك اخلليج.

اخلرافي: مجموعة العمليات في «الوطني» تدعم االستدامة
فــي إطار احلــرص على 
املساهمة الفاعلة في مساندة 
أجندة بنك الكويت الوطني 
الرامية إلى تعزيز مبادرات 
االستدامة ودعم االنتقال إلى 
اقتصاد مستدام ومنخفض 
الكربون، أعلنــت مجموعة 
العمليات في البنك عن إحراز 
تقدما ملموسا في هذا الصدد 
عبر توفير ما يقارب من ١٫٧

مليون ورقة خالل ٣ سنوات 
في جميع عملياتها التشغيلية 
وهــو ما يعــادل إنقاذ مئات 

األشجار.
مجموعــة  قامــت  كمــا 
العمليــات بتنفيــذ عدد من 
خــالل  الهامــة  املبــادرات 
الفترة املاضية والتي تهدف 
إلى تقليل اســتخدام الورق 
عبــر توفيــر نحــو قرابــة 
نصف مليون ورقة ســنويا 
احلــواالت  عمليــات  فــي 
املالية إضافة إلى العمليات 
التشــغيلية للخزينــة إلــى 
جانــب جهودهــا بالتوعية 
باالســتخدام األمثل للطاقة 
امليــاه  وترشــيد اســتهالك 

والكهرباء.

في خفض اســتخدام الورق 
بشكل كبير وتقليل االنبعاثات 
الكربونية إلى أقل حد ممكن».
إدارات  كل  أن  وأضــاف 
البنك املختلفة تدعم خطواته 
احلثيثة من أجل بلوغ الهدف 
الرئيســي املتمثل في تقليل 
االنبعاثات التشغيلية بنسبة 
٢٥٪ بحلول ٢٠٢٥ وتوسيع 
نطاق االعتمــاد على الطاقة 

املتجددة.
وشــدد اخلرافــي على أن 
تبني االستدامة في عمليات 
البنك وفي البيئة التي يعمل 
فيها، أصبح جزءا ال يتجزأ من 

واإلفصاح عنها في تقاريره 
ذات الصلة.

جدير بالذكر أنه وكجزء 
من استراتيجيته لالستدامة 
والتي تتبنــى تقليل صافي 
االنبعاثات وزيادة االعتماد 
املتجــددة  الطاقــة  علــى 
البنــك  أعلــن  والنظيفــة، 
مؤخــرا عن حتويل شــبكة 
فروعه لتكون صديقة للبيئة 
واســتخدام ألــواح الطاقــة 
الشمســية كمصــدر مكمــل 
للطاقة في فروعه املنتشرة 

في الكويت.
كما وحقق الوطني العديد 
من اإلجنــازات على صعيد 
االستدامة منها حصول املبنى 
اجلديــد على شــهادة الفئة 
الذهبية للريادة في تطبيق 
أنظمة الطاقة وحماية البيئة 
LEED Gold بعد احلصول على 
٦٧ نقطة في التصنيف، كما 
Refinitiv أدرجــت مؤسســة

العاملية البنك ضمن مكونات 
مؤشــرها االنتقائي اجلديد 
للشركات منخفضة انبعاثات 
الشــرق  الكربــون مبنطقة 

األوسط وشمال أفريقيا.

ثقافة العمل ويدعمه موظفوه 
الذين يساندون هذا التحول 
ويبذلــون قصــارى جهدهم 
لتحقيق رؤيته في الوصول 
إلى صافي انبعاثات تشغيلية 
صفرية بحلول العام ٢٠٣٥.

وأكد علــى أن البنك وفي 
إطــار حرصــه علــى تعزيز 
ثقافة االستدامة ينظم حمالت 
لتشــجيع اخلدمــات الذاتية 
وتقليل زيارات الفروع ومراكز 
االتصال والقنوات لتقليص 
البصمة الكربونية وباإلضافة 
إلى تقييم وحتليل التأثيرات 
البيئيــة ألعمالــه وعملياته 

وفرت خالل ٣ سنوات ١٫٧ مليون ورقة في جميع عملياتها التشغيلية تعادل إنقاذ مئات األشجار

محمد اخلرافي

وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجموعة العمليات ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني محمد 
اخلرافي: «تشــكل مجموعة 
العمليــات في بنــك الكويت 
الوطني احملرك الرئيس ملسار 
عملية التحول الرقمي الذي 
يتخذه البنك منذ سنوات وذلك 
عبر استخدام أحدث احللول 
والتكنولوجيا املتطورة التي 
تشمل تكنولوجيا الروبوتات 
فــي العمليــات التشــغيلية 
الذكيــة  واألمتتــة   ،(RPA)
والــذكاء االصطناعــي، وهو 
ما يســاهم وعلى نحو فعال 

«الوطني»: «املركزي األوروبي» سيرفع الفائدة ٥٠ نقطة هذا األسبوع
والتــزال مرتبطة بارتفاع أســعار 
الطاقة. من جهة أخرى، تراجع معدل 
التضخم اإلسباني للمرة األولى منذ 
أربعة أشــهر، إذ بلغ ١٠٫٤٪ مقارنة 
مبستويات العام املاضي مقابل ١٠٫٨٪ 
فــي يوليو، وارتفع معدل التضخم 
الفرنسي إلى ٦٫٥٪ مقارنة مبستويات 
العام املاضي مقابل ٦٫٨٪ في يوليو.
في ظل ارتفــاع معدل التضخم 
الكلي إلــى أكثر من أربعة أضعاف 
املســتوى املســتهدف البالــغ ٢٪، 
وتأكيــد املؤشــرات اتســاع نطاق 
ارتفاع األســعار ليشــمل أكثر من 
مجرد املواد الغذائية والطاقة، يؤدي 
ضعف اليورو إلى تفاقم املشــكلة 
من خــالل زيادة تكلفــة الواردات. 
ومن املتوقع أن يقوم البنك املركزي 
األوروبي برفع ســعر الفائدة مرة 
أخرى مبا ال يقل عن ٥٠ نقطة أساس 
هذا األســبوع بعد أن أعرب العديد 
من املســؤولني عن مخاوفهم عقب 
البيانات األخيرة، التي اكدت ضرورة 

اتخاذ تدابير قوية.

ضغوط األسعار التي أصبحت واسعة 
النطــاق. وعلى مســتوى املنطقة، 
تســارعت وتيرة التضخم األملاني 
إلى أعلى مســتوياته املسجلة منذ 
٤٠ عامــا، إذ وصلت إلــى ٨٫٨٪ في 
أغسطس مقابل ٧٫٥٪ في يوليو، كما 
ارتفع معدل التضخم السويسري في 
أغسطس، إذ وصل ألعلى مستوياته 
املسجلة في ٣٠ عاما عند ٣٫٥٪ مقابل 
٣٫٤٪ فــي يوليــو. وعلى الرغم من 
تباطــؤ وتيرة ارتفاع األســعار في 
إسبانيا وفرنسا هامشيا في أغسطس 
لكنها ما تزال عند مستويات مرتفعة 

نقاط، ما يعكس قوة خطط شــراء 
األجهزة الكهربائية والسيارات. 

وفي اوروبا، تواصل أسعار الطاقة 
واملواد الغذائية اشعال فتيل التضخم 
مبنطقــة اليورو، حيث تســارعت 
وتيــرة ارتفــاع األســعار باملنطقة 
التي تضم ١٩ دولة لتصل إلى أعلى 
مستوياتها على اإلطالق في أغسطس 

عند ٩٫١٪ مقارنة بالعام املاضي. 
الغذائيــة  املــواد  وباســتبعاد 
والطاقــة، ارتفــع معــدل التضخم 
األساسي إلى مستوى قياسي جديد 
عنــد ٤٫٣٪، ما يســلط الضوء على 

قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني ان زيادة الوظائف الشاغرة 
في الواليات املتحدة سلطت األضواء 
على مدى تشدد أوضاع سوق العمل، 
إذ ارتفع مؤشــر الوظائف الشاغرة 
بشكل غير متوقع إلى ١١٫٢٤ مليون 
فــي يوليو مقابــل ١١٫٠٤ مليون في 

يونيو. 
وأضــاف أرباب العمــل وظائف 
بوتيــرة قويــة، لكنها كانــت أكثر 
اعتداال في أغسطس، بينما تباطأت 
وتيرة منو األجور هامشيا، وارتفعت 
الوظائف غير الزراعية مبقدار ٣١٥

ألف وظيفة الشهر املاضي، كما ارتفع 
متوســط الدخل في الساعة بنسبة 
٠٫٣٪ في أغســطس مقابل ٠٫٥٪ في 

يوليو. 
وارتفع معدل البطالة بشكل غير 
متوقع إلى ٣٫٧٪ مقابل ٣٫٥٪ الشهر 
املاضي مع ارتفاع معدل املشــاركة 
في القوى العاملة، الذي بلغ ٦٢٫٤٪، 
ليســجل أعلى مســتوى منذ بداية 

اجلائحة في عام ٢٠٢٠. 
من جهــة أخرى، ارتفع مؤشــر 
كونفرنس بورد لثقة املستهلك إلى 
أعلى مستوياته املسجلة في ثالثة 
أشهر خالل أغسطس ليصل إلى ١٠٣٫٢

في ظل ارتفاع التضخم الكلي مبنطقة اليورو ألكثر من ٤ أضعاف املستوى املستهدف البالغ ٢٪
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