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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.751.001.251.44الدينار الكويتي
0.120.150.230.320.56الدوالر األميركي

0.000.000.060.150.30اليورو
0.480.500.550.680.98اجلنيه االسترليني
0.000.000.000.040.14الفرنك السويسري

2.602.702.642.632.62الدوالر االسترالي
0.001.271.281.361.46الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.25030الدوالر االسترالي0.07836الريال السعودي
0.7827الدينار البحريني0.29275الدوالر األميركي

0.0807الريال القطري0.36415اليورو
0.7641الريال العماني0.45891اجلنيه االسترليني
0.0800الدرهم اإلماراتي0.30287الفرنك السويسري

0.0416اجلنيه املصري0.00248الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

0.17-74.17النفط الكويتي
0.52-79.36برنت

0.10-75.69غرب تكساس م

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

1201.1704.60الذهب
16.660.23الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
20.19-7.027.08الكويت

68.07-4.557.69دبي
103.33-4.861.74أبوظبي

4.71-1.443.55البحرين
266.19-13.423.83قطر

114.82-6.936.88عمان
0.58-1.174.61لبنان
2.124.592.43األردن
95.56-9.061.12مصر

10.056.485.59املغرب
1.93-4.994.97تونس

17.817.907.84داو جونز
4.754.8941.92ناسداك م
S&P5002.069.415.91

20.97-6.729.79فاينانشال ت
9.875.6890.14داكس
4.390.0221.58كاك40

9.074.4315.92السويسري
17.407.6250.11نيكاي225

1.409.158.97توبكس
49.23-23.843.91هانغ سينغ

VIVA تطلق الهاتف الذكي
هواوي Ascend Mate7 اجلديد

»الغرفة«: جتديد العضوية وحتصيل 
رسوم االشتراكات للعام 2015

أعلنت ش����ركة االتصاالت الكويتي����ة VIVA عن طرح 
أحدث الهواتف الذكية Ascend Mate7 من شركة هواوي 
لعمالئها املشتركني في باقات اخلدمات الصوتية اآلجلة 
الدف����ع مانحة إياهم فرصة اختب����ار كل ما تقدمه جتربة 
 VIVA الهواتف الذكية بأسعار تنافسية. وسيتسنى لعمالء
املشتركني بباقات اخلدمات الصوتية للدفع اآلجل االستمتاع 
بهاتف هواوي Ascend Mate7 مجانا عند االش����تراك في 
باقة 15 دينارا. وتتطلع VIVA دوما إلى منح عمالئها كل 
م����ا هو جديد ومبتكر في عالم االتصاالت وحترص على 
تخط����ي توقعاتهم. وهذا العرض اجلديد واحلصري هو 

خير مثال على هذا.
ويعمل هاتف هواوي Ascend Mate7 بنظام تش����غيل 
أندرويد KitKat 4.4.2، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي 
RAM سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت 
مع شاش����ة عرض قياس 6 بوصات تتيح للمس����تخدم 
مشاهدة الڤيديو واالس����تمتاع باللعب اإللكترونية بكل 
راحة ووضوح بفضل دقته����ا العالية التي تبلغ 1920 × 

1080 بيكسل.
ويحتوي هات����ف Ascend Mate7 اجلديد على كاميرا 
مزدوجة عالي����ة اجلودة مؤلفة من كاميرا أمامية بدقة 5 
ميغابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل فضال 
عن فالش مزود بخاصية التعديل البؤري التلقائي ليتمكن 

العمالء من تسجيل اللحظات املمتعة بسهولة.

صرحت غرفة جتارة وصناعة الكويت بأنها ستباشر 
اعتبارا من األول من ديسمبر 2014، قبول جتديد العضوية 
وحتصيل رسوم اشتراكات العام اجلديد 2015 وكذلك 
تصديق اعتمادات التواقيع املوجهة لإلدارات واجلهات 
احلكومية توفيرا للوقت واجلهد، وذلك بعد تنسيقها 

مع هذه اجلهات.
وأشارت الى ان استقبال املراجعني في املبنى الرئيسي 
وفي فرع مجمع الوزارات، فرع اجلهراء )مقسم اجلهراء( 
فرع جليب الشيوخ، وفرع اجلمارك سيكون في الفترة 
الصباحية من الس���اعة 8 صباحا حتى الس���اعة 1.30 
بعد الظهر، اما في فرع الغرفة ببرج التحرير وفرعي 
خيطان وجابر العلي )مقسم جابر العلي( فإن استقبال 
املراجعني س���يكون على فترتني صباحية من الساعة 
8 حتى الس���اعة 1.30 بعد الظهر ومسائية من الساعة 

4.30 حتى الساعة 7.30.

املاجد: اجلائزة تتويج جلهود كبيرة بذلت لتطوير مواردنا البشرية خالل السنوات األخيرة

»وزراء العمل اخلليجي« مينح »بوبيان« جائزة
»أفضل بنك في إحالل وتوطني العمالة احمللية«

خبرات املوارد البشرية في 
البنك«.

وأشار احلماد الى ان عدد 
الذين  موظفي بنك بوبيان 
التحقوا باألكادميية حتى اآلن 
بلغ 46 موظفا منهم 41 موظفا 
في برنامج املاجس���تير في 
إدارة األعمال MBA والباقي 
في برنامج البكالوريوس في 
كلية إدارة األعمال بجامعة 
GUST علم���ا ان 8 منهم قد 
أمتوا متطلبات التخرج و14 
موظفا سيتخرجون في يناير 

.2015
يذكر أن سجل بنك بوبيان 
يضم العديد من اجلوائز التي 
حصل عليها نتيجة اجلهود 
التي بذلها في إحالل وتوطني 
ورفع كفاءاته الوطنية كان 
آخره���ا جائزة أفضل خطة 
تدريب وبرامج متخصصة 
للتدريب والتطوير لعام من 
برنامج إعادة هيكلة القوى 

العاملة.

من اإلبداع واالبتكار وإطالق 
الطاقات الشابة.

أكاديمية إتقان 

من جانبه، قال مدير عام 
مجموعة املوارد البش���رية 
عادل احلماد إن أكادميية إتقان 
التي أطلقها البنك قبل عامني 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا تعتبر 
منوذجا ملا يقوم به البنك في 
إطار دعمه وتطويره ملوارده 

البشرية.
وأضاف: »على الرغم من 
عمرها القصير اس���تطاعت 
األكادميية ان تثبت نفسها 
ودوره���ا األكادميي الرفيع 
باعتبارها الذراع التدريبية 
للبنك التي مت إطالق أنشطتها 
بالتعاون مع جامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
لتك���ون مبنزلة مؤسس���ة 
أكادميي���ة تعمل باحترافية 
عالية ف���ي تطوير وتنمية 

على مستوى البنوك احمللية 
فحس���ب بل وعلى مستوى 
الكويتي،  القطاع اخل���اص 
حيث أضحى البنك منوذجا 
العمالة احمللية  لتوظي���ف 
وخلق ف���رص عمل مميزة 

على مستوى املنطقة«.
وأش���ار املاج���د الى ان 
اإلستراتيجية التي مت وضعها 
قبل 5 سنوات والتي كانت 
ركيزتها الرئيس���ية املوارد 
البش���رية وزيادة خبراتها 
وتنمية قدراتها وتطويرها 
بالشكل الذي يحقق أهداف 
البنك وخططه ليكون واحدا 
من أهم البنوك اإلسالمية على 
املستوى احمللي واإلقليمي 

خالل السنوات املقبلة.
وأضاف ان البنك أصبح 
اآلن واح���دا من اهم البنوك 
التي يضعها الشباب الكويتي 
أولويات���ه  ف���ي  الطم���وح 
الوظيفي���ة بس���بب املناخ 
الذي يوف���ره البنك للمزيد 

حصول »بوبيان« على هذه 
اجلائزة الرفيعة انها جاءت 
نتيجة عمل دؤوب ومستمر 
طوال السنوات األخيرة جنح 
خاللها البنك في رفع معدالت 
الوطني���ة والتي  العمال���ة 

وصلت الى 72% حاليا.
واضاف: »ان هذه النسبة 
تعد من أعلى النسب ليس 

حقق بنك بوبيان إجنازا 
جديدا وهو يحتفل مبرور 10 
التأسيس من  سنوات على 
خالل حصوله على جائزة 
»إح���الل وتوط���ني العمالة 
الوطني���ة على مس���توى 
الكوي���ت« والت���ي مينحها 
س���نويا ألفضل مؤسس���ة 
مجل���س التعاون اخلليجي 
ممث���ال في مجل���س وزراء 

العمل.
وجاء تكرمي البنك خالل 
حفل افتتاح اجتماعات الدورة 
31 ملجلس وزراء العمل والتي 
الكويت حاليا  تستضيفها 
الش���ؤون  بحضور وزيرة 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لش���ؤون التخطيط 
والتنمية هند الصبيح والتي 
قامت بتكرمي البنك ممثال في 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي للبنك  والرئيس 

عادل عبدالوهاب املاجد.
وقال املاجد تعليقا على 

عادل املاجد متسلما اجلائزة بحضور الوزيرة هند الصبيح

18٪ زيادة باملسافرين للوجهات املصرية و9٪ خلطوطها إلى إسطنبول وبيروت وعمان

5% ارتفاعاً بعدد مسافري »اجلزيرة« في سبتمبر
كم����ا ش����هدت »طي����ران 
اجلزي����رة« زي����ادة في عدد 
املسافرين على اخلطوط التي 
خدمت بها مصر خالل شهر 
سبتمبر، حيث كانت الزيادة 
على هذه اخلطوط بنسبة %18 
مقارنة بشهر سبتمبر 2013. 
وارتفعت احلصة التشغيلية 
للشركة بنسبة 9% على خط 
الكوي����ت � القاه����رة مقارنة 

بحصتها في سبتمبر 2013.
وجاء في التقرير ان »طيران 
اجلزيرة« واصلت االستحواذ 
عل����ى حص����ص تش����غيلية 
التي  جيدة على اخلط����وط 
تخدم كل من دبي والبحرين 
وجدة والرياض، إذ تراوحت 
حصصها التشغيلية على هذه 

اخلطوط بني 8% و%16.

الصادرة ع����ن اإلدارة العامة 
للطيران املدني الكويتي.

ويصدر التقرير الشهري 
االلت����زام مبواعيد  لنس����بة 
الس����فر عن املركز األميركي 
واملس����تقل لتعقب ومراقبة 
الرحالت »فاليت س����تاتس« 
التقرير  )FlightStats(. وبني 
أن الشركة شهدت زيادة في 
عدد املس����افرين بنسبة %9 
التي تخدم  على اخلط����وط 
اس����طنبول وبيروت وعمان 
مقارنة بشهر سبتمبر 2013، 
وج����اءت هذه الزي����ادة على 
الرغم من االنخفاض املعتاد 
في حركة السفر خالل شهر 
سبتمبر مع عودة املسافرين 
من عطلة الصيف وبدء السنة 

الدراسية.

أصدرت ش����ركة »طيران 
اجلزيرة« امس تقرير أدائها 
التشغيلي لشهر سبتمبر 2014 
الذي أظهر أن عدد املسافرين 
على منت الشركة ارتفع بنسبة 
5% مقارنة بشهر سبتمبر من 
العام املاضي، وأن الش����ركة 
حققت نسبة التزام مبواعيد 
الس����فر بلغ����ت 96% خالل 

الشهر.
تصدر »طيران اجلزيرة« 
تقريرا ش����هريا ع����ن أدائها 
التش����غيلي، وتقري����را آخرا 
ف����ي نهاية العام ع����ن أدائها 

السنوي.
وتعتمد تقارير الش����ركة 
الش����هرية  على اإلحصاءات 
والسنوية حلركة املسافرين 
 طائرات طيران اجلزيرةفي مط����ار الكوي����ت الدولي 


