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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.560.690.941.13الدينار الكويتي
0.120.150.230.330.56الدوالر األميركي

0.150.200.260.350.51اليورو
0.470.480.520.610.89اجلنيه االسترليني
0.010.000.010.080.19-الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25019الدوالر االسترالي0.07615الريال السعودي
0.7603الدينار البحريني0.28440الدوالر األميركي

0.0784الريال القطري0.38428اليورو
0.7423الريال العماني0.46443اجلنيه االسترليني
0.0778الدرهم اإلماراتي0.31439الفرنك السويسري

0.0415اجلنيه املصري0.00280الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

2.12-102.03النفط الكويتي
1.09-108.38برنت

0.04-97.53غرب تكساس م

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

1246.102.91الذهب
19٫180.08الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
23.39-7.786.72الكويت

8.838.163.04السعودية
3.772.8418.41دبي

14.50-4.678.38أبوظبي
1.293.752.58البحرين

36.38-11.137.59قطر
19.14-7.073.39عمان
0.72-1.207.61لبنان
3.89-2.213.83األردن
5.62-7.430.60مصر

5.58-9.115.70املغرب
4.508.9810.56تونس

149.76-15.698.85داو جونز
19.25-4.103.88ناسداك م
S&P5001.782.59-11.60

28.01-6.510.44فاينانشال ت
64.84-9.241.64داكس
26.85-4.138.87كاك40

16.97-8.174.36السويسري
295.40-14..619..13نيكاي225

24.32-1.196.32توبكس

خدمة الكونسييرج حلاملي 
بطاقات »األهلي«

يفخــر البنــك األهلــي الكويتــي بخدماتــه املقدمة 
للعمالء وخاصــة حلاملي بطاقات التميــز االئتمانية 
World MasterCard وبطاقــة ڤيــزا األهلــي البالتينية 
وبطاقة ماســتر كارد تيتانيوم بالتعــاون مع طيران 
االمارات، ملا متتاز به هذه البطاقات من خدمات حصرية 
تناسب أسلوب حياة حامليها، حيث ميكنهم االستفادة 
من خدمة املســاعدة الشخصية )الكونسييرج( داخل 

وخارج الكويت.
وعن اخلدمة صرح مدير عام إدارة اخلدمات املصرفية 
لألفراد ســتيوارت لوكــي: »صممت خدمة املســاعدة 
الشــخصية )الكونســييرج( لعمالئنا حاملي بطاقات 
التميــز االئتمانية لتوفر لهــم احتياجاتهم من إصدار 
لتأشيرات السفر وحجز تذاكر السفر والفنادق وحجز 
تذاكر للعروض واملباريات واالجابة عن استفساراتهم 
عن أهم املعالم ومراكز التســوق في العالم، كما تقدم 
خدمة طوارئ الطريق وخدمة الصيانة وتسجيل السيارة 
ودفــع املخالفات املروريــة، كل ذلك وأكثــر من خالل 
مكاملة هاتفية مع مسؤول خدمة الكونسييرج احمللي 
اخلــاص بك«.  وأضــاف: »في حال الســفر فإن خدمة 
الكونسييرج لالمتياز العاملي تقدم خدماتها لعمالئنا 
أينمــا كانوا، وتوفر لهم كل التســهيالت في إجراءات 
السفر وحجز السيارة وحجز أوقات الغداء أو العشاء 
في أرقى املطاعم، وتوفير تذاكر للمسارح ودور األوبرا 
واملعارض التجارية واحلفالت املوسيقية واملناسبات 
الرياضية واملتاحف وغيرها، باإلضافة إلى خدمة رجال 
األعمــال مثل توفير وحجز غرف وقاعات االجتماعات 

وخدمات السكرتارية«.

»الدولي«: عروض »منافع عالجية«
استحواذ LIXIL وبنك التنمية 

الياباني على %87.5
GROHE Group من

»السور« تطلق عبوة آمنة
لتعبئة املنتجات البترولية

أعلنت مديــر عام االدارة املصرفية لألفراد في بنك 
الكويت الدولي انتصار السويدي عن تقدمي بنك الكويت 
الدولــي لعروض جديدة مع »انترناشــيونال كلينك« 
للخدمات الطبية، وذلك ضمن منتج »منافع عالجية« 
التمويلية، وذلك حرصا من »الدولي« على تقدمي أفضل 
واحدث اخلدمات واملنتجات املتميزة لعمالئه باعتبارهم 

عمالء متميزون.
 وقالت السويدي: لقد حرص »الدولي« على تضمني 
هذا العرض الذي خص به عمالءه مجموعة من املزايا 
التي تليق بهم كعمالء مميزين لبنك مميز، وفي مقدمها 
توفيــر التمويل الــالزم املتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية بســرعة وبســهولة، وبدون أرباح، ووفقا 
للضوابــط، وذلك لتغطية العــالج الطبي، والعمليات 
اجلراحيــة املختلفة، مبا في ذلك إمكانية ســداده على 
أقساط شهرية مرنة، وبنفس التكلفة احملددة واملقررة 
ســلفا من »انترناشــيونال كلينك« وذلك بدون شرط 

حتويل الراتب على »الدولي«.

اكتمــل اســتحواذ LIXIL وبنك التنميــة الياباني على 
87٫5% من مجموعة أســهم GROHE group والتي تقع في 
دوســلدورف- أملانيا ويترأســها ديڤيد هاينس بصفته 
رئيسها التنفيذي ويشــار إليها بتسمية GROHE. جتدر 
اإلشارة إلى أن قيمة املشروع الضمنية، مبا في ذلك حتمل 
الديون، تبلغ 3٫06 مليارات يورو )أي ما يعادل 428٫4 مليار 
ين ياباني( ومبوجب هذه الصفقة، مت شراء حقوق ملكية 
 Glacier Luxembourg(.شركة جالسيه لكسمبرغ وان ذ.م.م
One( اململوكة بشكل غير مباشر من شركتي DLJMBP و

TPG. وهكذا تصبح شركة GROHE وشركة Joyou التابعة 
لها، إحدى شــركات مجموعــة LIXIL ابتداء من 21 يناير. 
ومتثل هذه الصفقة أكبر اســتثمار على اإلطالق تقوم به 
شــركة يابانية في شــركة أملانية، وخطوة بارزة أخرى 
حتقق املزيد في سبيل تنفيذ استراتيجية LIXIL الرامية 
إلى بناء منصة رائدة عامليا في مجال صناعة مواد البناء 

وقطاع جتهيزات اإلسكان.

تتويجــا جلهودها في احملافظة على البيئة وتســهيال 
جلمهور املستهلكني، تعلن شركة السور لتسويق الوقود 
عن طرح عبوة جديدة للمنتجات البترولية للسوق احمللي 
بهدف توفير تعبئة مميزة وفاخرة تتالءم مع املواصفات 
العاملية للسالمة والبيئة. وبهذا الصدد صرح نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة طالل اخلرس 
أن فكــرة طرح العبوة اجلديدة )JERRY CAN( للمنتجات 
البترولية )كيروســني، ديزل، بنزيــن( تأتي متناغمة مع 
موسم خروج املواطنني للبر والبحر، حيث سيتم توفير 
العبوات بشكل تدريجي على محطات السور املنتشرة في 
جميع أرجاء الكويت بعدة ألوان، حيث يأتي الكيروســني 
في عبوات زرقاء، والديزل في أخرى صفراء كالهما بسعة 
20 لترا، أما البنزين فيأتي في عبوات حمراء اللون بسعة 
20 أو 5  لتــرات.  وأضــاف في بيان صحافي أن احملطات 
القريبة من املواقع البرية واملخيمات سيتم تزويدها باملرتبة 
األولــى ومن ثم تتوالى على بقية احملطات املنتشــرة في 
الكويت.  وأوضح اخلرس أن فكرة تطوير تعبئة املنتجات 
البترولية بهذه العبوة ذات املواصفات اخلاصة يأتي انطالقا 
من حرص الشركة على عمالئها وذلك لضمان سالمة حمل 
وتخزيــن املنتجات البترولية في عبــوات آمنة وصديقة 
للبيئة.   وبني أن عبوة )JERRY CAN( تناسب استخدامات 
املســتهلك املتكررة دون أي هاجس ملا يتميز به من قدرة 
فائقــة على احتواء املنتج، الفتا إلى أن )JERRY CAN( مت 
جلبه مــن الواليات املتحدة األميركيــة وهي معتمدة من 
املعهد األميركي للبترول )UL( وهو أحد املعاهد املعتمدة 
عامليا لتحديد مواصفات األمن والسالمة والصحة والبيئة 
للمنتجات البترولية. كما أفاد بأن شــركة السور حصلت 
على املوافقات الرسمية من اجلهات احمللية ممثلة بشركة 
البترول الوطنية الكويتية )KNPC( واإلدارة العامة لإلطفاء 
والهيئة العامة للبيئة، وذلك انطالقا من التعاون املستمر 
بني الســور واجلهات األخرى ذات الشأن في توفير بيئة 
ومناخ صحي وآمن لتحقيق أفضل اخلدمات للمستهلكني.

سارة االبداع 

ينطلق 9 فبراير مبشاركة 45 شركة عاملية وإقليمية

اإلبداع: معرض»مدن العقار« يطرح
استثمارات بقيمة 10 مليارات دوالر

تســتعد مجموعة »أكشــن 
سفن جروب« إلطالق معرض 
»املدن العاملية العقارية« والذي 
ستشارك فيه 45 شركة عاملية 
واقليميــة، نحــو ابتــكار نهج 
مختلف عن باقي معارض العقار 
التقليدية، وتقدمي أفضل سبل 
االستثمار للمستثمر الكويتي، 
باستثمارات تتعدى قيمتها 10 
مليارات دوالر في التاســع من 

فبراير اجلاري.
ويتمتــع معــرض »املدن 
العامليــة العقارية« مبميزات 
مــن جانب املوقــع اجلغرافي 
الذي يشــكل حلقة وصل بني 
شرق العالم وغربه، وارتباطه 
املباشــر باملناطق الصناعية 
موانــئ  أكبــر  وتشــييدها 
العالم، لتحقق ثقال اقتصاديا 
للمستثمرين بعوائد عمالقة 

تعد األكبر في العالم.
وقالت ســارة االبداع نائب 
مدير العالقات العامة والتسويق 
ملجموعة أكشــن سفن جروب 
إن املعــرض أســتقطب كبرى 

شــركات العقار، وفي مقدمتها 
شركات العقار في الفلبني، التي 
التزمــت بالعمــل نحو تطوير 
تلــك املــدن مبــا يتناســب مع 
طموحات مستثمريها، لتشكل 
دورا رئيســا في جــذب املزيد 
مــن االســتثمارات، خصوصا 
في قطاع الصناعات واخلدمات 
اللوجستية وإيجاد آالف الفرص 
الوظيفية اجلديدة، وجعل تلك 
املدن مركزا للمســتثمرين من 

مختلف أنحاء العالم.
وأشــارت االبــداع إلــى أن 
املعرض يؤسس الستراتيجيات 
عقارية قوية تناسب التطورات 
اإلقليميــة والعامليــة وتطرح 
أفــكارا مبتكــرة، كما يســاهم 
في توفيــر الكثير من الفرص 
العقارية والتطــورات احمللية 
واإلقليمية والعامليــة والتقاء 
القطاعــني اخلــاص والعام في 
ترســيخ مفاهيم اســتثمارية 
عقارية جديدة في املنطقة، ضمن 
استقالل طفرة العقار وتوجه 
رؤوس األمــوال نحــو فــرص 

ممتازة للربح من هذا التوجه.
وأوضحت االبداع أن تطوير 
تلك املدن جاء من خالل االستثمار 
بشكل مكثف في البنى التحتية 
واخلدمات األساسية الضرورية، 
وذلك الســتقطاب املســتثمرين 
من شــركات ومصانع ومنشآت 
جتاريــة وخدميــة إلــى املــدن 
االقتصادية، األمر الذي يشــجع 
األفراد والعائالت على االنتقال 
إلى املدينة اجلديــدة، وبالتالي 
يحفز الطلب على منتجات املدينة 
العقاريــة واخلدميــة املختلفة 

ويدفع نحو منوها.
واكدت االبداع أنه مت التخطيط 
والتنفيذ لهذه املدن على أحدث 
النظم، كما روعي إقامتها بعيدا 
عن املدن املزدحمــة، ويختصر 
الهدف من املدن اجلديدة في خلق 
مراكز حضاريــة جديدة حتقق 
االســتقرار االجتماعي والرخاء 
االقتصــادي، وإعــادة توزيــع 
السكان بعيدا عن املدن العمالية 

املزدحمة بشكل متواصل.

»اخلليج« يدعم اليوم العاملي للسرطان
أعلــن بنــك اخلليــج عــن 
مواصلــة تعاونــه مــع مركز 
Images للتصوير التشخيصي، 
عيــادة د.نور الهــدى كرماني 
لألشعة والسونار وعيادة دار 
الفؤاد كلينك ملنح جميع عمالئه 
فرصة االستفادة من فحوصات 
طبية كاملة تساعد على الكشف 

عن مرض السرطان. 
ويأتــي اإلعــالن إلثبات أن 
هناك الكثير الذي ميكن القيام 
به سواء على مستوى الفرد أو 
املجتمع وأنه مع االستراتيجيات 
الصحيحــة، ميكن الوقاية من 
ثلث حاالت اإلصابة بالسرطان 
األكثر شيوعا. كما تعزز أسلوب 
احلياة الصحي وتشجع العمالء 
علــى اخلضــوع للفحوصات 
الطبية بصورة منتظمة حفاظا 
علــى ســالمتهم وصحتهــم. 
ويعتبــر برنامــج الفحوصات 
الطبية امتدادا للحملة الناجحة 

التي أطلقها بنك اخلليج حتت 
شــعار »وردي...ألننــا نهتم« 
والتي تسلط الضوء على أهمية 
الكشف املبكر عن سرطان الثدي 
لتعزيز فرص العالج والنجاة 

منه.
وســيحصل عمــالء بنــك 
 Images اخلليــج مــن مركــز
للتصويــر التشــخيصي على 
خصم بنسبة 15% على التصوير 
 )MRI( بالرنــني املغناطيســي
املخصــص للشــابات الالتــي 
لديهــن تاريــخ عائلــي ومتت 
معاجلتهن من أورام في الصدر، 

كما يعزز تشخيص حاالت أورام 
الثدي الفحوصات باملوجات فوق 
الصوتية. كما ستقدم عيادة د.نور 
الهدى كرماني لألشعة والسونار 
إلى العمــالء خصما بنســبة %10 
على فحص املاموجرام والسونار 
)املوجات الفوق الصوتية( باإلضافة 
إلى أخــذ عينات للفحــص والتي 
تســتخدم لتشــخيص اإلصابــة 
احملتملة بسرطان الثدي لدى النساء 
من الالتي كشفت فحوصاتهن عن 

نتيجة غير طبيعية. 
كذلك ستقدم عيادة دار الفؤاد 
كلينك إلى عمالء بنك اخلليج حزمة 
حصريــة من فحوصات ســرطان 
عنق الرحم بســعر خاص وقدره 
100 دينار وستشمل هذه احلزمة 
اختبار مسحة عنق الرحم وثالث 
جرعــات من اللقاح اخلاص متنح 
على فترة 6 أشهر، إلى جانب فحص 
احلوض باملوجات فوق الصوتية.


