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أسعار الفائدة على الدينار والعمالت الرئيسية

سنة6 شهور3 شهورشهرأسبوعالعملة
0.000.690.941.131.31الدينار الكويتي
0.120.150.220.320.54الدوالر األميركي

0.180.220.290.380.54اليورو
0.460.480.520.620.90اجلنيه االسترليني
0.000.000.010.070.19الفرنك السويسري

0.000.000.000.000.00الدوالر االسترالي
0.000.000.000.000.00الدوالر الكندي

أسعار العمالت

السعرنوع العملةالسعرنوع العملة
0.26550الدوالر االسترالي0.07571الريال السعودي
0.7560الدينار البحريني0.28275الدوالر األميركي

0.0780الريال القطري0.39005اليورو
0.7380الريال العماني0.47267اجلنيه االسترليني
0.0773الدرهم اإلماراتي0.32083الفرنك السويسري

0.0412اجلنيه املصري0.00278الني الياباني

أسعار النفط )بالدوالر األميركي(
التغير )بالدوالر(احلاليالنفط

104.490.70النفط الكويتي
108.650.51برنت

0.04-104.03غرب تكساس م

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

22.69-1303.41الذهب
0.16-19.76الفضة

املصدر: نشرة بنك الكويت الوطني

والعاملية العربية  األسهم  مؤشرات 

التغير )بالنقاط(احلالياملؤشر
7.513.8418.84الكويت

76.73-4.686.29دبي
48.59-5.085.63أبوظبي

3.13-1.375.99البحرين
12.321.89177.70قطر

6.823.433.19عمان
1.206.791.73لبنان
2.183.498.94األردن
8.026.34140.26مصر

30.12-9.545.27املغرب
7.20-4.569.84تونس

16.173.24146.49داو جونز
4.022.6922.96ناسداك م
S&P5001.830.6114.92

6.583.7622.06فاينانشال ت
39.87-9.299.30داكس
0.40-4.384.15كاك40

8.320.497.59السويسري
13.996.8186.65نيكاي225

1.136.093.33توبكس
367.54-22.671.26هانغ سينغ

خالل االجتماع الـ39 للمنظمة العاملية للهاتف النقال

»الوطنية لالتصاالت« تختتم فعاليات »مستقبل االتصاالت.. التحديات والفرص«

واملعلومات للقيام بذلك. وهذا 
يؤكد أيضا عل����ى رؤيتنا التي 
ترتبط باالهتم����ام واالتصال 
والتحدي. ونحن نعتقد أنه من 
أجل حتقيق االستدامة املطلوبة 
لنمو األعمال التجارية وتنمية 
املوارد البشرية ينبغي أن نتوجه 
دائما نحو تعزي����ز  االبتكار«. 
واختتمت الوطنية لالتصاالت 
بالقول إن هذا احلدث س����يعيد 
تش����كيل صناع����ة االتصاالت 
وسوف نستمر في رفع مستوى 
الصناعة في الكويت واملنطقة 
من خالل استضافة أحداث مماثلة 
والتي هي مهمة لتطوير البالد 

ونهضتها.

في تبادل املعرفة«.
وأشادت الوطنية لالتصاالت 
بالدع����م م����ن كل م����ن الرعاة 
والشركات املشاركة الذين لعبوا 
دورا كبيرا في دعم هذا احلدث. 
كما توجهت الوطنية بالشكر 
لش����ركة »إريكسون« لتصميم 
ورش����ة عمل فريدة من نوعها 
تهدف إلى تثقيف العاملني في 
وسائل اإلعالم وذلك للمرة األولى 

في الكويت.
وقالت الوطنية »إن تنمية 
الناس وزي����ادة قدراتها ميثل 
أولوية بالنس����بة لن����ا، ويأتي 
من إمياننا بإثراء حياة الناس 
وتزويدهم باملهارات واألدوات 

وخدمات اجليل الثاني والثالث 
والرابع وLTE، LTE التجوال و

 .MBB
وأكدت الوطنية لالتصاالت 
أن هذا احلدث يعد مبنزلة خطوة 
في املساهمة في تطوير قطاع 
االتصاالت في املنطقة وفرصة 
ممتازة للتواص����ل بني جميع 

الشركات في القطاع.
وقال����ت »كان ه����ذا احلدث 
فرص����ة عظيم����ة للجمع بني 
املتحدثني احملليني ومن الوطن 
العربي وكذلك القادة من قطاع 
االتصاالت، كما أن هذا احلدث 
يهدف إلى تعزي����ز دور قطاع 
االتصاالت للتنمية ويعد حافزا 

mMoney  وmHealth . وتضمن 
احلدث أيضا حفل عشاء برعاية 
شركة هواوي، عالوة على ذلك، 
مت تقدمي دورات تدريبية مصممة 
 GSMAW خصيص����ا ألعض����اء
وممثلي وس����ائل اإلعالم، كما 
اعتبرت ورشة العمل اخلاصة 
بوسائل اإلعالم األولى من نوعها 
في الكويت، ومت تنظيمها من قبل 
إريكسون، الرائدة عامليا في مجال 
التكنولوجيا وخدمات االتصاالت، 
حيث أدخلت مواضيع مثل تطور 
صناعة تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجي����ا  واالتص����االت، 
املعلومات واالتصاالت واملكونات 
االساس����ية للهواتف اجلوالة 

في منطقة الشرق األوسط.
وقالت الوطنية في بيان لها 
إن هذا احلدث يستهدف تطوير 
القدرة التنافسية في بيئة صحية 
وتعزيز االبتكار وحتويله إلى 
محرك للنمو والتطورن فيما ركز 
عدد من املواضيع التي تضمنها 
االجتماع عل����ى LTE التجوال 
- القضاي����ا الراهنة، والطيف 
الت����رددي واملالمح التنظيمية 
ال����دول العربية  للقطاع ف����ي 
وكذلك حتديد الفرص املتاحة 
لألثر االجتماعي واالقتصادي، 
وحتفيز التنمية والتطوير، ودعم 
خدمات الهاتف النقال التي تعزز 
احلياة اليومي����ة للعمالء مثل 

وش����هد احلدث ال����ذي جاء 
بعنوان »مستقبل االتصاالت.. 
التحديات والفرص«، حضور 
أكثر من 230 مشاركا من أكثر من 
20 شركة اتصاالت ومن عدد من 
املؤسسات احلكومية واألكادميية 

ومزودي خدمات اإلنترنت.
وض����م احل����دث العديد من 
احللقات النقاش����ية والبحوث 
والدراس����ات األخي����رة، فضال 
عن املعرض الذي ضم شركات 
مزود اخلدمة مثل شركة هواوي، 
Syniverse، وinfobip وغيره����ا 
حي����ث مت ع����رض املنتج����ات 
املتطورة والتكنولوجيا التي 
حتدد مس����تقبل الهاتف النقال 

الوطنية لالتصاالت، إحدى 
 ،Ooredoo ش����ركات مجموع����ة
اختتم����ت االجتماع الس����نوي 
التاس����ع والثالثني فرع العالم 
العربي ال����ذي أقيم ملدة يومني 
متتاليني في 14 و15 اجلاري في 

فندق شيراتون الكويت.
وكان ق����د افتت����ح احلدث 
وكي����ل وزارة املواص����الت في 
الكوي����ت م.حمي����د القط����ان 
بحضور املدير العام والرئيس 
التنفيذي والوطنية لالتصاالت 
م.عبدالعزي����ز فخرو ورئيس 
GSM ف����رع العالم العربي زياد 

احلسون.
وقد س����لط احل����دث الذي 
استضافته الوطنية لالتصاالت 
بالتعاون م����ع منظمة الهاتف 
النقال – ف����رع العالم العربي، 
الضوء على حتديات جديدة في 
هذه الصناعة وعلى احتياجات 
القطاع والنظرة املستقبلية له. 
واستضافة هذا احلدث من خالل 
شركة الوطنية تعكس التزامها 
باملس����اهمة في تعزيز مصادر 
املعرفة في قط����اع االتصاالت 
في الكويت واملنطقة على حد 
س����واء.  واس����تعرض املؤمتر 
الوضع الراهن لقطاع GSM في 
جميع أنحاء العالم العربي، ونظم 
التكنولوجيا، وتسهيل تبادل 
اخلبرات وخلق فرص االستثمار 
وتشجيع االبتكار واإلبداع في 
قطاع تكنولوجي����ا املعلومات 

واالتصاالت.

وجانب من احللقات النقاشيةصورة جماعية للمشاركني واملتحدثني مع م.عبدالعزيز فخرو

.. ومع فريق »الوطنية لالتصاالت« م.عبدالعزيز فخرو مع فريق شركة هواوي

الشركة تعكس 
التزامها باملساهمة 

في تعزيز مصادر 
املعرفة بقطاع 

االتصاالت في الكويت 
واملنطقة 


