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ا � �ش��ك اأ ن ا ل �ك��و ي��ت ت��وا ج��ه
ò`` NCÉ` `J ¬`` ª` `L á``jƒ``ª``æ``J äÉ`` jó`` ë` `J
اأ و ج���ه م�ت�ع��ددة تعليمية و�شحية
واقت�شادية و�شكانية واجتماعية
وثقافية ،تنعك�س على حياة المواطن
ب �م �ظ��اه��ر ��ش�ت��ي م ��ن ازدح� � ��ام في
الطرقات ورده��ات الم�شت�شفيات،
وت �ه��اف��ت ع�ل��ى ال �ع��اج ب��ال �خ��ارج،
ونزح المواطنين بع�شرات ااآاف
ف��ي ااإج � ��ازات ،وم �وؤخ��را ف��ي غير
اأوقات ااإجازات وتراكم في طلبات
ا إا���ش��ك��ان ،وم �� �ش��اك��ل ا تح�شى
في �شوق العمل ،وتزايد في اأعداد
ال�خ��ري�ج�ي��ن ال�ب��اح�ث�ي��ن ع��ن فر�س
ال �ع �م��ل ،وال �ع��ام �ل �ي��ن ف ��ي وظ��ائ��ف
وهمية ،وغيرها من المظاهر التي
ا يت�شع المجال لح�شرها.

ر ؤوي �ت �ه��ا ل �ع��ام  2035و أاه��داف �ه��ا
اا� � �ش � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ،ور�� �ش� �م ��ت
خطتها ا اأ و ل� ��ى متو�شطة ا اأ ج ��ل
 ،2010/2014وتزامن ذلك مع
� �ش��دور ت�ق��ري��ر ف��ري��ق ب�ل�ي��ر ح��ول
روؤي��ة الكويت  ،2030ال��ذي اأعطى
تف�شيا اأ �شمل و اأ كبر لما يجب اأ ن
تكون عليه روؤي��ة الكويت ،وما هو
مطلوب عمله للنهو�س بالقطاعات
التنموية المختلفة.
وليقيني اأن الكثيرين بمن فيهم
م���ش�وؤو ل��ون ف��ي الجهاز التنفيذي
ونواب في مجل�س ا أامة لم يطلعوا
على تقرير فريق توني بلير ،فيما
يلي روؤيته لكويت .2030
في العقد  ،2030يجب اأن تعود
ال�ك��وي��ت م��رة أاخ ��رى لتعلب دورا
ب ��ارزا ف��ي منطقة الخليج ،ويحب
اأن ت�شبح محورا اأ�شا�شيا للتجارة
الدولية والخدمات والطاقة �شمال
الخليج ،و أا ن ت�ك��ون ممر خدمات
لمناطق ال�شمال ال�شا�شعة المزدهرة،
وت�شتمد قوتها من مجتمعها المميز
باانفتاح والت�شامح.

البعض يسأل ..ما العمل؟
ااإج � ��اب � ��ة ف� ��ي ت� �ق ��دي ��ري ل�ه��ا
بعدان ،ا أاول �شيا�شي نتركه أاهل
ال�ح��ل وال��رب��ط ف��ي ال�ب�ل��د ،والثاني
ف� �ن ��ي ن �ل �خ �� �ش��ه ب �م �ث �ل��ث ال �ن �ج��اح
ل�ب��ري��ان ت��را��ش��ي ف��ي ال�شكل (،)1
فالخطوة ا أاولى هي تحديد الر ؤوية
وااأهداف ،ثم تليها اختيار موؤ�شرات
قيا�س ا اأ داء المنا�شبة والتعرف
ع �ل��ى م �� �ش �ت��وي��ات ااأ داء ال�ح��ال�ي��ة
وت �ح��دي��د ال �ت �ط �ل �ع��ات ل�م���ش�ت��وي��ات
ااأ داء الم�شتقبلية ،واأ خ�ي��را و�شع
ااإ� �ش �ت��رات �ي �ج �ي��ات وال���ش�ي��ا��ش�ي��ات
وا ل �م �ب��ادرات المنا�شبة وتطبيقها
ب إاخا�س و أامانة وعزيمة و�شبر.
ف ��ي  2010ح� ��ددت ال �ك��وي��ت

«

وبنية تحتية تربطها مع الدول
المحيطة .ولتحقيق ت�ل��ك ا ل��ر وؤ ي��ة
اأردف ال �ف��ري��ق اأب� �ع ��اد ال�ت�غ�ي��رات
الخم�شة المطلوبة وهي:
 - 1ا ق��ت�����ش��اد م �ب �ن��ي ع�ل��ى
ال�م�ب��ادرة واان�ف�ت��اح على ال�خ��ارج
والتجارة.
� - 2شعب منفتح وقادر على
العطاء.
 - 3تقاليد م�شجعة على حرية
التعبير والم�شاركة.
 - 4ت� � � ��راث ث� �ق ��ا ف ��ي غ �ن��ي
ومت�شامح.
 - 5تمركز دولي.
وتم تو�شيح تلك ااأبعاد بر�شم
هند�شي جميل كما ه��و مبين في
ال�شكل رقم (.)2
ب��ع��د اان� �ت� �ه ��اء م� ��ن ال� ��روؤي� ��ة
وااأهداف ،حددت الكويت اأحد ع�شر
م ؤو�شرا للقيا�س من أاجل ر�شد أادائها
التنموي ،تناولناها في مقالة ن�شرت
في القب�س عدد ( )14312بتاريخ
 4اأبريل  ،2013وم��ن خ��ال تلك
ل�م� ؤو ��ش��رات ،تعرفت الكويت على

● �شورة جماعية للم�شاركين في الم ؤوتمر
رع���ى ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي
موؤتمر البنوك ال�شبابي الثاني ،الذي
ا�شت�شافته جامعة الكويت ،والذي
يهدف اإ ل��ى تعزيز الوعي الم�شرفي
وبناء ج�شور توا�شل بين هذا القطاع
وال�شباب ،وتاأتي رعاية البنك الوطني
في اإطار الم�شوؤولية ااجتماعية للبنك
والتزامه بدعم مختلف الن�شاطات
ااجتماعية وفي مقدمتها المبادرات
الهادفة الى تمكين ال�شباب.
وق��د ���ش��ارك ك��ل م��ن م��دي��ر عام
م��ج��م��وع��ة ال��خ��دم��ات الم�شرفية
ال�شخ�شية في بنك الكويت الوطني
مازن �شعد الناه�ض ونائب مدير عام
مجموعة الموارد الب�شرية في بنك
الكويت الوطني عماد العباني في
هذا الم ؤوتمر.
وا�شتهل الناه�ض كلمته اأ م��ام
الطلبة بالتعريف باأ همية القطاع
الخا�ض ودوره في تطوير ال�شباب

«

موقعها بين دول العالم والمنطقة.
ثم جاءت �شاعة العمل (الخطوة
 3ف��ي مثلث ال�ن�ج��اح) ،وهنا ب��داأت
ااأمور تاأخذ م�شارات اأقل ما يمكن
أا ن يقال عنها أا نها مخالفها لما هو
متوقع وم �اأم��ون م��ن اأج��ل تحقيق
ال��روؤي��ة وااأه � ��داف ال�ت��ي ر�شمت،
ف��ال�ع��دي��د م��ن ال �ق �ط��اع��ات الحيوية
مثل ال�شحة والتعليم وا إا �شكان
وال �ع �م��ل وال �ث �ق��اف��ة ل ��م ت��وف��ق في
و�شع اا�شتراتيجيات وال�شيا�شات
والخطط التنفيذية المنا�شبة ،التي
ك � أا ن من الممكن �شياغتها ب�شكل

«

»:

وتنمية قدراتهم باعتباره المكان
الوحيد القادر على خلق بيئة ا�شتثمار
�شالحة لطاقات الكوادر الوطنية،
وفي ااإ ط��ار ذاته اأ �شار الناه�ض اإلى
أا ن البنك الوطني ملتزم با�شتقطاب
الكوادر الوطنية ال�شابة وتطويرها،
وقد اأ�شبح نموذجا في تمكين ال�شباب
وتوفير برامج التدريب والتطوير لهم.
و اأ ���ش��ار الناه�ض اإ ل��ى اأ ن البنك
الوطني نجح باأ ن ي�شبح اليوم في
ري��ادة م ؤو �ش�شات القطاع الخا�ض
المحلية وا اإ قليمية في ا�شتقطاب
الكفاءات من الكوادر الوطنية ،والعمل
على تطويرها وتدريبها ،لت�شبح
ك��وادر م�شرفية قيادية ،انطاق ًا من
اإ يمانه باأ ن اا�شتثمار بال�شباب هو
أاح��د ا أاول��وي��ات التي يحر�ض البنك
على القيام بها .وقد قام البنك الوطني
العام الما�شي بتوظيف اأكثر من 300
كويتية وكويتي ،مكر�شا موقعه من

جديد في �شدارة موؤ �ش�شات القطاع
الخا�ض توظيفا للعمالة الوطنية،
وذلك اإلى جانب توفيره اأكثر من 3600
فر�شة تدريبية �شمن �شل�شلة من
البرامج التدريبية المتخ�ش�شة التي
يوفرها البنك �شنوي ًا للكوادر الوطنية،
بالتعاون مع اأبرز الجامعات والمعاهد
العالمية ،مثل ه��ارف��رد والجامعة
ا اأ ميركية ف��ي ب��ي��روت ،اإ ل��ى جانب
البرامج خا�شة لتخريج القيادات.
ث��م ت��ح��دث الناه�ض ع��ن واق��ع
ااقت�شاد المحلي ،داعيا اإلى �شرورة
ت�شجيع ال�شباب على دخول القطاع
الخا�ض والحد من الهوة في الحوافز
بين القطاعين العام والخا�ض ،م�شيراً
اإ ل��ى اأ ن القطاع الخا�ض هو المكان
المنا�شب ا�شتيعاب ال�شباب ،أا نه
ي�شتثمر في الموارد الب�شرية ويعمل
على توفير ما تحتاجه من تطوير
وتدريب.

»:

اأكدت �شركة زين ااأردن لات�شاات المتنقلة اأم�ض
دعمها لبرنامج يهدف اإلى ا�شتخدام الق�شة الم�شموعة
كو�شيلة تعليمية في المدار�ض ااأردنية ،مو�شحة ان
البرنامج الذي تنفذه ال�شركة �شيتم اعتماده كخطوة
اأولى في ثاث مدار�ض تتبناها ال�شركة� ،شمن مبادرة
لدعم المجتمع المحلي بعنوان «مدر�شتي».
و أا�شافت ال�شركة ،عبر بيان �شدر لهذه المنا�شبة،
انه بموجب هذا التعاون� ،شيتم ان�شاء مكتبة �شوتية
ت�شم مجموعات «رنين» الق�ش�شية الم�شموعة،
بااإ�شافة اإلى تدريب  25معلما ومعلمة على ا�شتخدام
الق�شة الم�شموعة كو�شيلة تعليمية داخل المدار�ض.
و أاو�شح الرئي�ض التنفيذي ل�شركة زين ا أاردن
احمد الهناندة ،ان «البرنامج ي أاتي في إاطار مبادرات
زين في مجال الم�شوؤولية ااجتماعية التي تخ�ش�ض
لها زين ن�شبة  5بالمئة تقريبا من اأرباحها» ،م�شيرا
اإلى ان «ال�شركة اأنفقت ااآن حوالي  50مليون دوار

علمي محايد اعتمادا على التقارير
وال��درا��ش��ات التي أاعدتها الجهات
ا ل��دو ل �ي��ة ا ل�م�ع�ت�ب��رة والمخت�شين
المخل�شين.
وب�� ��داأ ال ��وق ��ت ي �ن �ف��ذ وت �ع��ال��ت
��ش��ر خ��ات المخل�شين ،فانطلقت
عجلة الم�شاريع ااإن�شائية ال�شخمة
محاولة �شد الفجوة ،ولو بال�شكل،
مع الدول المحيطة ،وبالتزامن مع
ذلك ،تم تجهيل الحقيقة بت�شريحات
اإ عامية رنانة تربط تطور ا اأ داء
التنموي بالن�شب المئوية اإ نجاز
الم�شاريع ،عو�شا عن ربطه كما كان

«

»

اأعلنت الوطنية لات�شاات في موؤتمر ومعر�س الكويت
ااأول للطوارئ الطبية ،واإدارة الكوارث كراع ذهبي ،والذي
اأقيم في ااآونة ااأخيرة في قاعة البركة بفندق كراون بازا،
تحت رعاية وح�شور وزير ال�شحة د .محمد الهيفي ،والذي
قام بتكريم ال�شركة الوطنية لات�شاات ،لتقديمها الرعاية
الذهبية لهذا الموؤتمر ،وذلك بح�شور مدير اإدارة الطوارئ
الطبية في وزارة ال�شحة في�شل الغانم ،وبم�شاركة جميع
الجهات المعنية بالكوارث وا أازمات في الكويت .كما ح�شر
ممثا عن الوطنية لات�شاات م�شاعد مدير العاقات العامة
حمد المطر.
وكان الهدف من هذا الحدث العمل على جمع المنظمات
المحلية وا إاقليمية والدولية لمعرفة وتحديد �شيا�شات مبرهنة
بااأدلة ،لتكون قواعد يتعين اعتمادها لتطوير جودة الخدمات
ال�شحية المقدمة ف��ي ح��اات ال �ط��وارئ ��ش��واء ف��ي مواقع
الكوارث ،اأو في غرف الطوارئ اأو الم�شت�شفيات .كما كان
الهدف من وراء هذا الم ؤوتمر الت أاكيد على أاهمية ن�شر الوعي
وحث اأ�شحاب القرار على ت�شهيل اتخاذ القرارات ال�شرورية،
اإن�شاء وحدات اإ�شعافية في حالة حدوث الكوارث واإتاحة
الفر�شة للعاملين في اإدارة الطوارئ الطبية اكت�شاب خبرات
عالمية وااطاع على طرق و أا�شاليب جديدة في إانفاذ ا أارواح.
وحول رعاية هذا الحدث ااأول من نوعه في الكويت،
اأكدت مدير العاقات العامة فاطمة د�شتي« :اإن الوطنية تحر�س
على تقديم الدعم لمثل هذه الفعاليات التي من تعلي من �شاأن
ق�شايا التوعية ال�شحية ،و أانها تعبر عن إادراكنا لم�ش ؤووليتنا
ااجتماعية وااإن�شانية نحو المجتمع».

● جانب من الم�شاركين في الم ؤوتمر
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أحمد أسعد
اأ ط���ل���ق���ت ����ش���رك���ة « اإ ل ج��ي
اإلكترونيك�ض» ،الهاتف الذكي اأوبتيمو�ض
جي وال�شل�شلة اأ وبتيمو�ض اإ ل  2من
هواتفها الذكية ،فهو هاتف أا ندرويد
ااأقوى اأدا ًء من اإل جي ،ومجهز ب�شا�شة
قيا�ض  4.7بو�شات من نوع  IPSعالية
الو�شوح ،وت�شميم اأنيق ونحيف.
وقال رئي�ض «اإل جي اإلكترونيك�ض
الخليج» دي واي كيم في موؤتمر �شحافي
في الكويت« :تبرز هواتف ال�شل�شة إال
 2و اأ وبتيمو�ض جي ريادة اإ ل جي في
تقنيات العر�ض م��ن خ��ال �شا�شات
 IPSعالية الو�شوح الكامل وتجربة
اا�شتخدام الفريدة بوظائفها ،ومن خال
الجمع ما بين ااأناقة وتجربة اا�شتخدام
الفريدة للهاتف المتحرك ،ف إان إال جي
توا�شل ت�شاميمها المبتكرة المرتكزة
اإلى تراثها العريق».
واأعلنت اإل جي اأي�ش ًا عن تعاونها
مع اإك�شايت موزع ااإلكترونات الرائد،
والموزع الر�شمي لهواتف اإ ل جي في
أا�شواق الكويت.

إل جي أوبتيموس
وحاز الهاتف اأوبتيمو�ض جي هو
هاتف ذكي على العديد من الجوائز،
يتمتع بالعديد من �شهادات التقدير،
ومن أاهمها جائزة اابتكار في الت�شميم
والهند�شة �شمن فئة الهواتف الا�شلكية
من معر�ض ااإلكترونيات اا�شتهاكية
 ،CES 2013وج��ائ��زة اابتكار من
معر�ض ااإلكترونيات الكورية ((KES
وذلك تقديراً لتقنية اللم�ض «زيروغاب»،
وجائزة من منتدى الت�شميم العالمي iF
في �شهر نوفمبر من العام .2012

«
في مجال العمل العام».
من جهتها ،قالت موؤ �ش�شة ومديرة موؤ �ش�شة
«رنين» روان بركات اإن «البرنامج يمنح الطلبة فر�شا
للتعبير عن انف�شهم بوا�شطة الفنون المختلفة ،ويعزز
مهارات التوا�شل ويقلل من العنف لديهم».
وتعد «رنين» م ؤو�ش�شة غير ربحية تهدف إالى
ا طفال ما بين
توفير ق�ش�ض درامية م�شموعة ل أ
�شن خم�ض اإلى � 16شنة باللغة العربية الف�شحى،
بهدف تطوير مهارة اا�شتماع ،وتقوية اللغة العربية
لديهم.
يذكر اأن �شركة «زين ااأردن» ،هي احدى �شركات
مجموعة زين ،وتعد أا ول من ادخل خدمة الهاتف
النقال ل أاردن ،وذلك عام  ،1995ويبلغ عدد م�شتركيها
ثاثة مايين م�شترك ،ي�شكلون ن�شبة  38بالمئة تقريبا
من اإجمالي م�شتركي خطوط اات�شاات المتنقلة في
ااأردن ،البالغ عددهم نحو  8.8مايين م�شترك.

ذكر تقرير اقت�شادي متخ�ش�س ،اأن��ه ووفقا لبيانات �شادرة
عن «مركز دبي لاإح�شاء» ،فاإ ن عدد عمارات ال�شقق الفندقية في
دبي قد زاد من  193مبنى خال الربع الثالث من عام  2012إالى
 200في الربع الرابع من عام  ،2012وزاد عدد الزوار بن�شبة 34.6
بالمئة ،لي�شل اإلى  625.058زائر في الربع الرابع من  2012مع
تزايد الطلب على ال�شقق الفندقية من قبل الزائرين الوافدين من دول
المنطقة والخارج كذلك.
و اأ و � �ش��ح التقرير ا ل���ش��ادر ع��ن « ��ش��ر ك��ة التعمير لا�شتثمار
العقاري» ،اأن ال�شركات الم�شتقلة ال�شغيرة في غالبية دول مجل�س
التعاون الخليجي اتزال واإلى حد كبير ت�شيطر على �شوق ال�شقق
الخدمية ،والتي في الغالب ما يتم تف�شيلها من قبل الم�شافرين من
رجال ااأعمال العرب ،والذين يبحثون عن اأماكن منا�شبة لاإقامة
الطويلة باأ�شعار معقولة .ومن الجدير بالذكر ،اأن �شوق ال�شقق الخدمية
ي�شهد تطورا كبيرا وتحوا من نمطه التقليدي ،وهو ااأمر الذي اأدى
إالى مواجهة �شغار الم�شتثمرين العقاريين ل�شعوبات متزايدة في
عملية الحفاظ على ح�ش�شهم ال�شوقية.
واأ�شار اإلى اأنه وبالرغم من عدم توفيرهم لاأطعمة والم�شروبات،
يعاني اأولئك الم�شتثمرين في كثير من ااأحيان من ارتفاع التكاليف،
مثل ر�شوم المعامات الحكومية ،وتوفير ال�شكن للموظفين ،كما أان
حجم الطلب على ال�شقق الخدمية المدارة من ال�شركات العالمية اآخذ
في اارتفاع ،مع التنويه اإلى توفيرها لخدمات ذات قيمة م�شافة،
والعديد من مرافق وو�شائل الراحة مثل :حمام ال�شباحة الخارجي،
اطفال� ،شالة أالعاب ريا�شية ،وقاعات
حمام ال�شباحة المخ�ش�س ل أ
ممار�شة اليوغا ،ماعب� ،شاونا وبخار.

مفتر�شا بموؤ �شرات قيا�س التنمية
التي تم و�شعها.
ولكي اأفي بوعدي باأا اأتناول
البعد ال�شيا�شي ،اقف عند هذا الحد
في اإجابتي على �شوؤال «ما العمل؟»،
م�ت�م�ن�ي��ا ع �ل��ى ال�م�ع�ن�ي�ي��ن م��راج�ع��ة
م�شيرة التنمية م��را ج�ع��ة �شفافة
و � �ش��اد ق��ة لتحديد م��وا ط��ن الخلل
تمهيدا انطاقة ج��د ي��دة وناجحة
للخطة الثانية متو�شطة ا أاجل.

»

»:

● جانب من الم ؤوتمر
اأ وبتيمو�ض ج��ي ه��و جهاز رائ��د
وف��خ��م ،ويتمتع بتجربة ا�شتخدام
فريدة مدعومة باأداء قوي يمكنه من اأن
يكون خير مثال على تجربة اا�شتخدام
المبتكرة التي تقدمها اإل جي لعمائها
من خال الجمع بين اابتكار والتقنية.
ويتمتع الهاتف بمعالج رباعي
النواة  Snapdragon™ S4 Proمن
�شركة كوالكوم ،واأف�شل التقنيات التي
تعزز الم�شاهدة و أاداء البطارية ،و أا�شافت
اإل جي لم�شتها الفنية ،لتجعله يبدو اأنيق ًا
ونحيف ًا مع تجربة ا�شتخدام متفردة
تجعله متميزاً عن اأي هاتف ذكي اآخر.

السلسة إل 2
وتقدم �شل�شلة أاوبتيمو�ض إال  2التي
تت�شمن هواتف L3II – L5II – L7II

»

أاعلنت �شركة الم�شتقبل لات�شاات
 FCCاأنها وفي اإطار �شيا�شتها القائمة
على تنويع منتجات ال�شركة لتلبية
كافة احتياجات عمائها قد وقعت عقدا
مع �شركة كومتيل ا اإ ماراتية ،بحيث
ت�شبح الم�شتقبل لات�شاات الموزع
الح�شري لهواتف  HTCو�شيانتها
في دولة الكويت.
و�شرح المدير التنفيذي بمجموعة
الم�شتقبل لات�شاات �شاح العو�شي
في بيان �شحافي اأ م�ض ،ب �اأ ن العقد
الذي وقعته ال�شركة مع �شركة كومتيل
ا إامارات ،وكيل أاجهزة  HTCبال�شرق
ا أا و���ش��ط ،يت�شمن ح��ق��وق التوزيع
الح�شرية لكافة الهواتف المتنقلة
في دولة الكويت ،ف�شا عن مبيعات
الجملة ،و�شتوفر ال�شركة اأ ع��م��ال

(قا�شم �شامي)
مجموعة اأ و�شع من المزايا الماءمة
للم�شتخدمين والخا�شة بهواتف اإ ل
جي الذكية ،مثل التدوين ال�شريع والزر
ال�شريع والمحافظة على ال�شامة.
حيث تم ّكن ميزة ال��ت��دوي��ن ال�شريع
) )QuickMemoالم�شتخدمين من
تدوين الماحظات يدوياً ،وم�شاركتها
مع ااآخرين بلم�شة اأ�شبع .اأما ميزة الزر
ال�شريع ( )Quick Buttonفتمكن من
تخ�شي�ض وظيفة الزر ال�شريع لت�شغيل
اأ ي تطبيق مثل الكاميرا اأ و مت�شفح
ااإنترنت اأو م�شغل المو�شيقى اأو حتى
ميزة التدوين ال�شريع ،واأ�شافت اإل جي
ميزة الغلق التلقائي عند اابت�شامة،
ويكفي اأن يقول ااأ�شدقاء واأفراد العائلة
كلمة « ،»cheeseليتمكن أاوبتيمو�ض إال
 2من التقاط �شورة لهم وهم با�شمون.

«
ال�شيانة وخدمة العماء في مركز خدمة
الم�شتقبل  MMCالواقع في منطقة
ال�شجيج ،وكذلك عبر ا�شتقبال كافة
ااأجهزة من خال فروعها المنت�شرة في
.âjƒµdG ádhO
و اأ ���ش��اف العو�شي« :نتوقع اأ ن
ي�شاهم هذا العقد الجديد في زيادة
الح�شة ال�شوقية ل�شركة الم�شتقبل
لات�شاات ،و اأ ن هذا العقد ياأ تي في
اإطار �شيا�شة ال�شركة الجديدة في تنويع
منتجاتها ،بحيث ت�شبح متاجرها
 35`dGالمنت�شرة في محافظات الكويت
إا ح��دى المتاجر العالمية التي تطبق
مفهوم  One Stop Shopأاي متجر
واحد يت�شمن منتجات متعددة تلبي
رغبات كافة العماء ،م�شيرا اإلى اأن هذه
ال�شيا�شة التي انتهجتها ال�شركة بعد

»

توقف اعتمادها على هاتف نوكيا ،أا�شهم
في تنويع محفظتها وتاأكيد مكانتها في
ال�شوق ،وهو ااأمر الذي انعك�ض اإيجابا
على اأدائها المالي.
واأكد اأنه من منطلق حر�شنا على
مفهوم الجودة ال�شاملة ،فلقد اأ �شبح
مركز خدمة الم�شتقبل الواقع بمنطقة
ال�شجيج أا ح��د أا ك��ب��ر م��راك��ز �شيانة
الهواتف المحمولة في ال�شرق ااأو�شط،
ويمتلك ااأ جهزة الحديثة للك�شف عن
ااأعطال وقطع الغيار الازمة ،هذا اإلى
جانب الخبرات المدربة من الفنيين
الم ؤوهلين والمعتمدين إا�شاح هواتف
إا ت�ض تي �شي و آا ي فون وب��اك بيري
و�شام�شونغ و اأ لكاتيل وه��واوي و اإ ل
جى و�شوني ونوكيا اإ لى جانب كافة
ااأجهزة اللوحية.

