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جوليان إبراهيم

»جلف نت« تقدم خدمة االشتراك في اإلنترنت مجانًا خالل رمضان
كشف مدير إدارة املبيعات والتسويق في 
شركة »جلف نت« جوليان إبراهيم عن تقدمي 
خدمة االش����تراك في اإلنترنت مجانا ملدة عام 
جلميع العمالء الذي����ن يبادرون بطلبها خالل 

شهر رمضان.
وأوضح إبراهيم في بي����ان صحافي أمس 
أنه على م����ن يرغب في احلص����ول على هذه 
اخلدمة مجانا من »جلف ن����ت« التقدم ملراكز 
الشركة املختلفة مصطحبا معه براءة ذمة من 
وزارة املواصالت وصورة البطاقة املدنية فقط 
وستتولى مراكز الشركة توصيل خدمة االنترنت 

له مجانا ملدة عام كامل وس����يقوم فقط بدفع 
قيم����ة »املودم« دون أي رس����وم أخرى، وهذه 
الهدية متاحة ملن يرغب من املواطنني واملقيمني 
مشاركة من الشركة في استقبال شهر الطاعات، 

ومساهمة في تخفيف األعباء عنهم.
وأكد اكتم����ال كل االس����تعدادات لتوصيل 
»اإلنترنت« إلى جميع العمالء من خالل كوادر 
الشركة وفنييها، مشيرا إلى جهوزية الشركة 
لتلبية كل الطلبات دون تأخير وبكفاءة تامة، في 
حال توافر الشروط املطلوبة، مؤكدا أنه ال توجد 
أي رسوم أو اشتراكات وإمنا هي خدمة مجانية 

ملدة عام كامل مقدمة من الش����ركة لنشر ثقافة 
استخدام »اإلنترنت« واالستفادة من املعلومات 

املتاحة على الشبكة العنكبوتية.
وأضاف ان إدارة التسويق بالشركة تضع 
العديد من اخلطط املستقبلية لتقدمي كل خدماتها 
لعمالئها وفق أح����دث تكنولوجيا املعلومات 
والتي يتم حتديثه����ا أوال بأول، وذلك ملواكبة 
التقدم الهائل في ه����ذا القطاع في العالم كله، 
مشيرا إلى ان »اإلنترنت« لم يعد ترفا أو ترفيها 
وإن أهميت����ه امتدت إلى كل القطاعات العلمية 

والعملية على السواء.

66% انخفاض العجز التجاري الياباني مع الكويت
طوكي���و - كونا: ذكر تقرير صادر عن وزارة 
املالية الياباني���ة أن العجز التجاري الياباني مع 
الكويت انخفض مبعدل 66.4% خالل شهر يوليو 
املاضي ليصل إلى 529.9 مليون دوالر عن نفس 

الفترة من العام املاضي.
وأش���ار التقرير األولي للوزارة الى أن العجز 
التجاري مع جميع دول الشرق األوسط انخفض 
أيضا مبعدل 85.6% ليصل إلى 6.89 ماليني دوالر. 
وأوضح التقرير أن الصادرات للكويت انخفضت 
مبعدل 61.1 لتصل إلى 78.1 مليون دوالر في يوليو 
كما انخفضت الواردات من الكويت مبعدل %65.8 

لتصل الى 6.89 ماليني دوالر. 

وكانت بيانات الواردات عن ش���هر يوليو من 
الشرق األوسط قد سجلت انخفاضا مبعدل %47.2 
عن نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.83 
مليار دوالر وذلك بس���بب انخفاض الطلب على 
الس���يارات واحلديد واآلالت واملنتجات املطاطية 
والتي تشكل 74% من إجمالي الصادرات اليابانية 
إلى املنطقة. فقد انخفضت معدالت تصدير السيارات 

إلى الشرق األوسط مبعدل %64.6.
وانخفضت الواردات اليابانية من الشرق األوسط 
خالل شهر يوليو املاضي مبعدل 56.7% لتصل إلى 
8.72 مليارات دوالر اضافة إلى انخفاض الطلب 

على النفط مبعدل %57.4.

»العمالق الجديد« سيقدم منصة خدمات متنوعة للشعبين األردني والفلسطيني

البراك: »زين« أنجزت عملية دمج »زين األردن« وشركة االتصاالت الفلسطينية

أعلنت مجموعة زين )ش���ركات االتصاالت املتنقلة في منطقة الش���رق األوسط وأفريقيا( 
أنها انتهت من تأس���يس واحد من الكيانات العمالقة في منطقة الش���رق األوس���ط في قطاع 
االتصاالت، وذلك بعد أن نفذت بنجاح عملية االندماج بني شركتي زين األردن وشركة االتصاالت 

الفلسطينية.
وذكرت املجموعة في بيان صحافي أن عملية الدمج مت تنفيذها بكفاءة عالية بعد أن حددت 
املجموعة املعالم الرئيس���ية وعوامل النجاح األساسية الالزمة للفترة املقبلة، مشيرة إلى أن 
الكيان اجلديد هو نتاج شركتني عمالقتني كانت لهما مساهمات كبيرة في تطوير قطاع االتصاالت 

في اململكة األردنية واألراضي الفلسطينية.
وكشفت زين أن االجتماع التعريفي اخلاص الذي أقامته ملوظفيها في فلسطني شهد تظاهرة 
حب ومودة لدولة الكويت وذلك عندما قام الرئيس التنفيذي في الشركة الفلسطينية د.عبدامللك 
جابر باإلش���ارة إلى العلم الكويتي الذي يوازي علم فلس���طني خالل احلضور الكبير ملوظفني 
الشركة، وهي اإلشارة التي يرمز بها إلى الدور الكويتي في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، 
والعالقات التاريخية الوطيدة بني الشعبني، ليتبعها تصفيق حاد من املوظفني مع حمل العلم 

الكويتي استمر لفترة طويلة كتحية منهم للكويت.
وحيا الرئيس التنفيذي في مجموعة زين د.س���عد البراك موظفي الشركة على هذه اللفتة 
الرائعة التي تنم عن قوة اجلذور التاريخية بني الش���عبني الكويتي والفلسطيني، وانتهز هذه 
الفرصة ليؤكد على مواصلة »زين« عملياتها التشغيلية، بهدف تعزيز أهدافها للمرحلة املقبلة 

وحتقيق نقلة نوعية لقطاع االتصاالت الفلسطيني.
وأش���ار د.البراك إلى أن الكيان اجلديد بعد عمليات االندماج سيقدم منصة خدمات متنوعة 
للس���وقني األردني والفلسطيني، وذلك ضمن ش���بكات املجموعة املنتشرة في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، موضحا أن انضمام فلسطني كعضو جديد لشبكات املجموعة سيقدم عمقا 

عربيا وإقليميا لالقتصاد الوطني الفلسطيني.
وجدد د.البراك خالل حديثه ملوظفي الش���ركة ثقته الكبيرة في االقتصاد الفلسطيني، وأكد 
التزام زين باملس���اهمة في التطوير املستقبلي لقطاع االتصاالت، مشيرا في ذات الوقت إلى أن 
الكيان اجلديد الذي جنحت في تأسيس���ه املجموعة بعد عملية الدمج س���يدعم طموحات زين 
الرامية إلى أن تصبح واحدة من بني أفضل وأكبر 10 شركات اتصاالت على مستوى العالم مع 

حلول العام 2011.
وشهد االجتماع التعريفي املوسع ملوظفي الشركة إطالق العديد من املشاريع اخليرية التي 
س���تنفذه املجموعة طيلة أيام الشهر الفضيل في مدينة القدس، وذلك ضمن حملة منسقة في 
مدينة القدس وذلك بالتعاون مع دائرة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية في املدينة، وهي احلملة 
الت���ي أطلقتها زين بالتزامن مع مش���اريع مماثلة في كل من مك���ة املكرمة واملدينة املنورة في 

اململكة العربية السعودية من خالل شركة زين السعودية.
وذكرت الشركة أنها ستقدم خالل شهر رمضان وجبات إفطار الصائم في املسجد األقصى، 
باإلضافة إلى تقدمي وجبة إفطار وسلة غذائية لألسر املتعففة، مبينة أن هذه احلملة ستتبعها 

بحملة أخرى ستشمل كسوة العيد لألطفال األيتام داخل املسجد األقصى.
وأكد البراك أن مجموعة زين س���تواصل العمل واملضي قدما ملس���اندة ودعم األشقاء الذين 
يعانون من الظروف االجتماعية الصعبة في مدينة القدس، مش���يرا إلى أن املجموعة حريصة 
كل احلرص على أن تقدم مساهماتها املادية واملعنوية خالل املرحلة املقبلة كجزء من مسؤولية 

زين االجتماعية جتاه الشعوب.

د.البراك يتناول إفطاره في ساحة املسجد األقصى شعار »زين« يعلن عن مكان إفطار الصائم في ساحة املسجد األقصى د.سعد البراك خالل توجهه إلى املسجد األقصى


