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العوضي: قرار إدراج »ڤيڤا« بيد مجلس اإلدارة
حجم العمالء لدى الشركة بلغ 600 ألف بحصة سوقية تقدر بـ %15 

وهناك عروض خاصة سيكشف عنها قريبًا لطلبة الجامعات

ان الشركة تهدف  وأضاف 
من وراء ذلك الى جذب الشباب 
للعمل في القطاع اخلاص، الفتا 
ال���ى ان اي دول���ة تنتقل من 
مرحلة الى اخرى ال تستطيع 
تطوي���ر اقتصاده���ا اال ع���ن 
طريق املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة، لذا البد ان يكون 
دورنا كبيرا ونحن كش���ركة 
كويتية مهتمني بقطاع الشباب 

وتنمية مشروعاتهم.
من جانبه قال مدير العالقات 
العام���ة بش���ركة االتصاالت 
الكويتي���ة عم���ر احلوطي ان 
برنامج »small to big« يستهدف 
الشباب الكويتي الذين لديهم 
مشاريع جتارية صغيرة هذا 
املش���روع عبارة عن برنامج 
يطور الشباب الكويتي ليطور 
مشروعاته الصغيرة لتصبح 
الش���باب  الى ان  كبيرة الفتا 
الكويتي لديه الرغبة والطموح 
والقدرة الن يكون عامال أساسيا 
في منو وازدهار اقتصاد الكويت 
اال انه يحتاج الدعم والنصح 

والتوجيه.

تعمل وفق اجليل الثالث.
 small to« وحول برنام���ج
big« قال العوضي ان البرنامج 
استمر ملدة 4 ايام شارك فيه 50 
شابا وفتاة مت تكرميهم جميعا، 
البرنامج مبادرة  حيث يع���د 
أطلقتها »ڤيڤ���ا« لالتصاالت 
تس���تهدف توفير املس���اعدة 
والعون لشباب املبادرين من 
أصحاب املشروعات الصغيرة، 
قدمت لهم عل���ى أيدي خبراء 
ومتخصصني ف���ي هذا املجال 
أح���دث الط���رق والوس���ائل 
واخلطط املتبعة لتطوير هذه 
املشاريع وتهيئة فرص النجاح 
لها، مش���يرا إلى أن البرنامج 
يوفر فرصة حقيقة ألصحاب 
املشاريع الصغيرة لتعلم جميع 
املهارات والتقنيات التي تساعد 
على منو هذه املشاريع، الفتا 
الى انه حتفيز على املشاركة 
والتفاعل بني أصحاب اخلبرات 
واالختصاص واملبادرين من 
أصحاب األعمال الصغيرة مما 
ينعكس إيجاب���ا على تطوير 

مشاريعهم.

وفيما لم يفصح العوضي عن 
ان موعد االدراج سيتم بنهاية 
العام احلال���ي اكتفى قائال ان 
األمر برمته لدى مجلس اإلدارة، 

وهو من يقرر ذلك.
وأشار الى ان السوق الكويتي 
يشهد حالة من التنافس الشديد 
بني ش���ركات االتصاالت وهو 
ما حمل على الشركة ان تكون 
في مقدمة الشركات من حيث 
تقدمي اخلدمات اجلديدة، السيما 
متيزنا في خدمات نقل املعلومات 
بحكم اننا شبكة متطورة عامليا 
تعد األحدث في الكويت، مبينا 
ان حجم العمالء لدى الشركة 
بلغ 600 ألف بحصة سوقية 

بنسبة %15.
وعن خدمات »ڤيڤا« اجلديدة 
ق���ال ان هناك عروضا خاصة 
ستكشف عنها الشركة قريبا 
مقدم���ة لطلب���ة اجلامع���ات 
املوجودة في الكويت س���وا ء 
جامعات حكومية او خاصة، 
مش���يرا في الوقت نفسه الى 
اطالق »ڤيڤا«خالل االس���بوع 
املقبل لبطاقات »micro sim« التي 

شريف حمدي
التنفيذي في  الرئيس  قال 
الكويتية  ش���ركة االتصاالت 
»ڤيڤا« م.جنيب العوضي ان 
اقامة الشركة الرابعة لالتصاالت 
في الكويت ام���ر وارد ورمبا 
يأتي ذلك في املستقبل القريب 
نظرا لتغير ثقافة العمالء في 
الكويت التي تتطلع الى املزيد 
من الث���ورة الرقمية في عالم 
االتصاالت، الفتا الى ان السوق 
الكويتي مغطى بثالث شبكات 
هم حجم الس���وق في الوقت 
احلال���ي، موضح���ا أن املجال 
مفتوح في املس���تقبل لزيادة 

عدد الشركات.
وأضاف العوضى للصحافيني 
اثناء احلفل اخلتامي الذي عقد 
مس���اء ام���س األول لبرنامج 
»small to big« ال���ذي أطلقته 
»ڤيڤا« ملدة 4 ايام بالتعاون مع 
شركة pink coffee للتسويق 
والعالقات العامة تبنت خالله 
مجموعة من الشباب الكويتي 
الطموح من اصحاب املشاريع 
الصغيرة لدعمهم وتشجيعهم، 
الش���ركة في سوق  ادراج  ان 
املالية هو  ل���أوراق  الكويت 
بند م���درج على جدول اعمال 
اجلمعية العمومية املقبلة والتي 
ستعقد في 26 اجلاري للشركة، 

الشركة اختتمت أنشطة برنامج »small to big« لدعم المشاريع الصغيرة للشباب

)كرم دياب( العوضي يكّرم أحد املشاركني 

جنيب العوضي


