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أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26758الدوالر االسترالي0.07666الريال السعودي
0.7655الدينار البحريني0.28630الدوالر األميركي

0.0789الريال القطري0.37611اليورو
0.7473الريال العماني0.47566اجلنيه االسترليني
0.0783الدرهم اإلماراتي0.31181الفرنك السويسري

0.0407اجلنيه املصري0.00275الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

100.930.18النفط الكويتي
101.480.45برنت

0.35-97.68غرب تكساس م

أسعار املعادن النفيسة )دينار كويتي(
التغير )بالدوالر(احلالي

1287.260.19الذهب
19.470.04الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

انطالق معرض »ميليبول قطر 2014« 
أكتوبر املقبل

بيع أسهم في »بيتك«
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( في بيان نشر على موقع 
البورصة أمس أن تهاني صالح اخلميس وتعمل في بيت التمويل 
الكويتي مبنصب املدير التنفيذي للفروع املصرفية )سيدات( 
تعلن عن رغبتها في بيع كمية 10.000 س���هم من اس���هم بيت 

التمويل الكويتي اعتبارا من تاريخ 8 سبتمبر اجلاري.
وذكر البنك ان عبدالعزيز س���عود يوسف الرشود ويعمل 
ف���ي »بيتك« مبنصب )مدير تقارير األداء والتحكم( يعلن عن 
رغبته في بيع كمية 16.602 س���هم من اسهم البنك اعتبارا من 

تاريخ 8 سبتمبر اجلاري.

»التجاري«: سحب حملة »البطاقات 
االئتمانية«  من 4 إلى 7 سبتمبر

يتعاطى املع����رض الدولي ألنظمة األم����ن الداخلي »ميليبول 
قطر 2014، مع االحتياجات اخلاصة واملتطلبات احملددة ألسواق 
األمن الداخلي ف����ي دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث يتوقع 
أن يلقي املش����اركون والعارضون الضوء على أحدث التطورات 
التقنية املتعلق����ة باملنتجات واخلدمات خ����الل فعاليات الدورة 
العاشرة من املعرض الذي يقام 
كل عامني، ويستضيفه مركز 
الفترة  الدوحة للمعارض في 

من 20-22 أكتوبر املقبل.
وتغطي فعاليات املعرض 
مجموعة واسعة من قضايا األمن 
الداخلي، ومن بني الفئات التي 
الفعالية أحدث  تس����تعرضها 
البث  املنتجات واخلدمات في 
واالتصاالت والتعقب والتوثيق 
الدخ����ول واملراقبة  وأنظم����ة 
واإلعالم وتقني����ة املعلومات 
وغيره����ا. وقال����ت موريي����ل 
كافانتاري����س مديرة املعرض: 
»يعد ميليبول قطر الوجهة املثلى جلميع متطلبات األمن الداخلي 
لل����دول في املنطقة. وفي ضوء املزايا الفري����دة للفعالية وتوافر 
املوارد والتركيز اخلاص على األمن الداخلي في هذه املنطقة الهامة 
من العالم، تتنامى قائمة العارضني ومزودي احللول الذين أكدوا 
مشاركتهم في الفعالية، هذا إلى جانب أحدث املنتجات واخلدمات 
التي تتعاطى بش����كل فعال مع أجواء األمن الداخلي التي تش����هد 

تطورا مستمرا في دول مجلس التعاون اخلليجي«. 
وأضاف: »جنح معرض »ميليبول قطر« في بناء سمعة قوية 
باعتباره املعرض التجاري األكثر تأثيرا واملخصص لقطاع األمن 
الداخلي باملنطقة، وال ش����ك أن العارضني وجميع املعنيني سوف 
يس����تفيدون من الفرص التجارية قصي����رة وطويلة األجل التي 
تفرزه����ا الفعالية. وال تزال الفرصة متاحة أمام مزيد من مزودي 
حلول األمن الداخلي للمش����اركة كعارضني واالس����تفادة من هذه 
املنصة احلصرية لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام كوكبة واسعة 
من كب����ار صانعي القرار في مجال األم����ن الداخلي من القطاعني 

العام واخلاص«. 
تركز الدورة العاشرة من املعرض بشكل قوي على املنتجات 
واخلدمات التي تس����تجيب بش����كل فعال للمس����تجدات الراهنة 
في الس����وق، كما تس����تعرض الفعالية أيضا املعدات البصرية، 
واالستشارات والتدريب واخلدمات ذات الصلة، وجتهيزات األفراد، 
واملخاط����ر الكبرى، وإدارة األزمات والطوارئ املدنية، والتقنيات 
لألغراض احمل����ددة، وأنظمة فحص األجس����ام وأنظمة التفتيش 
السريع للمركبات، وكاميرات تفعيل القانون، واملركبات اجلوية 

ذاتية احلركة وغيرها.

أعلن البنك التجاري الكويتي عن موعد السحب األول حلملة »متتع 
بالرفاهية مع بطاقات التجاري االئتمانية« على سيارة مرسيدس 
C200 والذي س���يتم إجراؤه على الهواء مباش���رة ضمن برنامج 
الديوانية على إذاعة مارينا اف ام، كما أعلن »التجاري« أنه سيتم 
عرض السيارة في مجمع املارينا في الفترة املمتدة من 4 سبتمبر 

ولغاية 7 سبتمبر موعد إجراء 
السحب األول، وكان »التجاري« 
أطلق حملته الترويجية للموسم 
الصيفي حلاملي بطاقات االئتمان 
والبطاق���ات مس���بقة الدف���ع 
الصادرة من التجاري. وتتيح 
هذه احلمل���ة حلاملي بطاقات 
التجاري فرصة الفوز بواحدة 
من ثالث س���يارات مرسيدس 
بنز الفارهة التي رصدها البنك 
لهذه احلملة وهي مرس���يدس 
بنز S400L ومرس���يدس بنز 
 .C200 ومرسيدس بنز ML350
ويتأهل العمالء تلقائيا لدخول 
السحب على تلك السيارات عند 
استخدامهم بطاقاتهم االئتمانية 
أو البطاقات مسبقة الدفع، حيث 
إن كل 10 دناني���ر يتم إنفاقها 
باستخدام بطاقات االئتمان أو 

البطاقات مسبقة الدفع داخل الكويت تؤهل العميل لفرصة واحدة 
لدخول السحب، بينما كل 10 دنانير يتم إنفاقها في اخلارج باستخدام 
تلك البطاقات متنح العميل فرصتني لدخول السحب والفوز بإحدى 
السيارات التي رصدها البنك. وكلما زاد عدد مرات استخدام بطاقات 
االئتمان في عمليات الش���راء، ازدادت فرص العمالء للدخول في 

السحب على تلك السيارات. 

مورييل كافانتاريس

»VIVA« تطرح باقات جديدة مع هواتف ذكية
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتي���ة VIVA عن طرح 
 Samsung Galaxy جه���ازي
 Samsung Galaxyو Mini S5
Ace 4 في الكويت ما يجعلها 
أول شركة تطلق مثل هذه 
الهواتف الذكية ضمن أحدث 
عروضه���ا املوجهة لعمالء 

خطوط الدفع اآلجل. 
وفي إطار هذا العرض، 
الدفع  س���يحصل عم���الء 
اآلجل املشتركون في باقة 
15 دينارا ضمن عقد مدته 24 
 Samsung شهرا على جهاز
Mini Galaxy S5 مجانا، أما 
العمالء املشتركني بباقة 10 
دنانير في عقد مدته 18 شهرا 
 Samsung فسيتمتعون بهاتف
Galaxy Ace 4 مجانا.  ويعمل 
 Mini  Samsung Galaxy S5
بنظام اندرويد 4.4.2 كيت 
كات، وه���و مجهز مبعالج 
النواة م���ن نوع  رباع���ي 
إكسينوكس 3 كواد 3470 
بس���رعة 1.4 جيجاهرتز، 

ويأتي ه���ذا الهاتف بذاكرة 
الوصول العشوائي سعة 1.5 
غيغابايت وسعة تخزينية 

قابل���ة للتوس���ع لغاية 16 
غيغابايت، كما مت تزويده 
بشاش���ة من نوع س���وبر 
أمولد ذات دقة عالية قدرها 
1280X720 بكسل وقياس 4.5 
بوصات بكثافة ألوان قدرها 
PPI 326. إل���ى جانب هذا، 
يتضمن جهاز سامس���وجن 
أمامية  S5 الصغير كاميرا 
بدقة 2.1 ميغابكسل وكاميرا 

خلفية بدقة 8 ميغابكسل.
 Samsung ومت تزوي���د
Galaxy Ace 4 بنظام اندرويد 
4.4.2 كيت كات وبشاش���ة 
بدقة x 480 800 بكسل، كما 
يأتي ه���ذا الهاتف مبعالج 
ثنائي النواة يعمل بسرعة 
1.2 غيغاهرتز ويدعم ذاكرة 
وصول عشوائي قدرها 1024 
ميغابايت و4 غيغابايت من 
السعة التخزينية الداخلية، 
الهاتف على  ويحتوي هذا 
كامي���را رئيس���ية بدقة 5 
ميغابكسل وكاميرا ثانوية 

بدقة 0.3 ميغابكسل.

م.سلمان البدران عادل الرومي

الرومي: إدراج »VIVA« في البورصة قبل نهاية 2014
أعلنت شركة االتصاالت 
أنها  الكويتية )VIVA( عن 
حصلت بتاريخ 28 أغسطس 
2014 عل����ى موافق����ة هيئة 
أسواق املال على اإلدراج في 
سوق الكويت لألوراق املالية 

)السوق الرسمي(.
وتعليقا على املوافقة، 
اإلدارة  قال رئيس مجلس 
عادل الرومي: ان احلصول 
على موافقة هيئة أسواق 
املال على اإلدراج هو حدث 
مهم جدا ورئيسي للشركة، 
وقد كان اإلدراج من األهداف 
الرئيس����ية الت����ي وضعها 
مجل����س اإلدارة ليعك����س 
جناحات أداء الش����ركة في 
قيمة السهم من خالل متكني 
املستثمرين بشراء السهم. 
كما أن تطور أرباح الشركة 
خالل العامني املاضيني يعتبر 
نقلة نوعية متميزة باملقارنة 
بالوضع االقتصادي العام، 
وال ننس����ى أن الشركة قد 
أرس����ت ثقاف����ة جديدة في 
تكلفة تقدمي خدمة االتصاالت 
مما عاد باالستفادة الكبيرة 

على عمالء الشركة. وأضاف: 
بالنيابة عن مجلس اإلدارة، 
أود أن أشكر رئيس هيئة 
أس����واق امل����ال ومجل����س 
املفوضني عن املوافقة على 
طلب اإلدراج، وأود أيضا أن 
أشكر فريق عمل االدراج في 
الشركة ومستشار اإلدراج 
الوطني لالستثمار  شركة 
)NBK Capital( على جهودهم 
التي أس����فرت عن حصول 
الشركة على موافقة الهيئة، 
ونحن نتطلع إلى التنسيق 
مع سوق الكويت لألوراق 

 VIVA املالية وعلى أن تصبح
مدرجة في س����وق الكويت 
لألوراق املالية قبل نهاية هذا 
العام. من جهته، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة م.سلمان 
البدران: لق����د فاقت نتائج 
التوقعات،  الشركة جميع 
حيث استطاعت VIVA خالل 
فترة اخلمس سنوات األولى 
التشغيل )حتى نهاية  من 
ع����ام 2013(، والتي تعتبر 
فترة زمني����ة قصيرة في 
مجال االتص����االت، وعلى 
الرغم من املنافسة الشديدة 
والتحديات التشغيلية، من 
حتقيق العديد من اإلجنازات 

والنجاحات القياسية.
كذلك حققت VIVA أرباح 
تشغيلية )EBITDA( بلغت 
66 مليون دينار بنهاية عام 

 . 2013
الش����ركة  كم����ا حققت 
منوا مضطردا في معدالت 
العمالء  االس����تحواذ على 
ليكون ع����دد عمالئها أكثر 
من مليوني عميل وبحصة 

سوقية تزيد عن %33.

البدران: مليونا 
عميل لدى الشركة 
بحصة سوقية تزيد 

على %33

»القصور احلديثة« تباشر تسليم صكوك امللكية 
في مشروع ڤيالت النخبة »تركواز ايفلر«

صرح مدير عام شركة القصور احلديثة للحلول العقارية محمد 
فتحي بأن الشركة قد قامت بتسليم صك امللكية في مشروع تركواز 
ايفلر الى ندى الرومي، كما تباشر الشركة تسليم باقي الوحدات 
وصكوك امللكية، وكذلك خدمة ما بعد البيع لكل عمالئها. وأضاف: 
كما ستبدأ الشركة في فتح باب احلجز في مشروع شقق احلمراء 
خالل معرض العقارات الكويتية والدولية الذي سيقام في الفترة 
من 22 الى 25 سبتمبر والذي يعد أحدث مشاريع الشركة مبدينة 

كوشاداسي التركية بالتعاون مع شركة سوزجتش يابي.

جانب من تسليم مفتاح الوحدة


