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معارض ومؤتمرات

الهارون: انطالق أنشطة معرض »عالم العقار« الثامن 
غدًا بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والخليجية

ديسمبر المقبل وتحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

الهاجري: جمعية المحاسبين تنظم مؤتمر
»دور المحاسبة في دعم واستقرار أسواق المال«

.. ومجموعة العيناتي تطرح 6 أبراج
 سكنية واستثمارية في المعرض 

أعلنت املدير العام لشركة 
كوي���ت إكس���بو لتنظي���م 
املعارض واملؤمترات سعاد 
محمد الهارون عن انطالقة 
مع���رض عال���م العقار في 
دورته الثامنة حتت شعار 
»أفض���ل اس���تثمار« حيث 
س���يكون االفتت���اح غ���دا 
وتستمر أنشطته حتى 22 
اجلاري، وس���ط مش���اركة 
العقارية احمللية  الشركات 

واخلليجية.
اله���ارون في  وأف���ادت 
تصريح صحافي بأن املعرض 

يأتي في ظل تن���وع العروض العقارية لدى 
املشاركني وتطويرهم ملشاريع مختلفة وخدمات 
عقارية تتناسب مع احتياجات الطلبات املتنامية 
على مختلف أنواع الوحدات العقارية سواء في 
الكويت أو اخلليج أو الشرق األوسط أو في 
بعض الدول األوروبية، مشيرة الى ان الزائر 
للمعرض سيجد كل ما يلبي حاجته ورغبته 
في االمتالك من خالل املشاريع املتنوعة لدى 
الش���ركات املشاركة في أنشطة معرض عالم 

العقار الثامن، موضحة ان 
املعرض يعد فرصه جلميع 
شرائح املستثمرين العقاريني 
والراغبني بشراء أي نوع من 

الوحدات العقارية.
وأضافت أن إدارة شركة 
كويت إكسبو حرصت على 
استقطاب شريحة متنوعة 
العارض���ني احملليني  م���ن 
واإلقليميني العقاريني وذلك 
بهدف توفي���ر النوعية في 
املش���اريع واخلدمات التي 
الذين  العارضون  يقدمه���ا 
دأبوا خالل السنوات املاضية 
على استشعار حاجة اجلمهور والسوق، وقاموا 
ببناء تركيبة املشاريع واخلدمات التي تتناسب 
مع تلك االحتياج���ات، الفتة الى انه انطالقا 
من ذلك يأتي معرض عالم العقار الثامن إلى 
توفير فرص مميزة جلمهور ورواد املعرض 
الباحثني عن فرص استثمارية عقارية وعن 
أي نوع من الوحدات العقارية الستخدامهم 
اخل���اص أو أي خدمات لتطوير عقاراتهم أو 

تطوير طريقة إدارتها.

أعلنت جمعية احملاسبني 
الكويتية عن  واملراجع����ني 
تنظيمها مؤمتر احملاس����بني 
املهني خالل ش����هر ديسمبر 
املقب����ل وال����ذي س����يكون 
بعنوان »دور احملاسبة في 
دعم واستقرار أسواق املال« 
وذلك حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
الس����ياق، قال  وفي هذا 
رئيس مجلس ادارة جمعية 
واملراجع����ني  احملاس����بني 
الكويتية محمد الهاجري ان 

اجلمعية حصلت على موافقة كرمية من سمو 
الشيخ ناصر احملمد على رعاية مؤمتر اجلمعية، 
مبينا ان املؤمتر يعتبر حدثا مهما يلتقي فيه 
القائمون على تخصص ومهنة احملاسبة ومراقبة 
احلسابات من اكادمييني ومهنيني ومستخدمي 
القوائم املالية بالكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية حيث سيتيح هذا اللقاء 
تبادل اآلراء والتطورات على مهنة احملاس����بة 
وتشخيص مشكالت التطبيق العملي واحللول 
املقترحة لها، مما يس����اعد على دعم واستقرار 

االسواق املالية.
وأضاف الهاجري ان اختيار موضوع املؤمتر 
يأتي نتيجة ما تعرضت له اسواق املال خالل 
االزمة املالية وزيادة حدة املنافسة على املستويني 
االقليم����ي والعاملي ومدى تأث����ر مهنة مراقبة 
احلس����ابات بتداعيات االزمة واخيرا التطرق 
الى التعديالت التي طرأت على معايير التقارير 
املالي����ة الدولية »معايير احملاس����بة الدولية« 
واالس����باب الداعية لتلك التعديالت مبا يبرز 

الهام للنظم  الدور  بالنهاية 
احملاسبية في تزويد صانعي 
ومتخ����ذي الق����رار ومعدي 
املالية باملعلومات  البيانات 
الالزمة لترشيد تلك القرارات 
واس����تقرار االسواق املالية، 
وبالتالي االستخدام االمثل 
املتاح����ة وحتقيق  للموارد 

معدالت النمو املخطط لها.
وأوضح أن االستعدادات 
للمؤمتر القادم قد بدأت منذ 
اختتام انشطة املؤمتر االول 
الذي عقد ف����ي يناير 2009 
وبرعاية كرمية كذلك من سمو 
رئيس الوزراء والذي حقق جناحا مرموقا على 
املس����توى اخلليجي والعربي حيث استكملت 
اللجنة الفنية للمؤمت����ر اعتماد البحوث التي 
سيتم مناقش����تها خالل جلسات املؤمتر على 
مدى يومني حيث ستتناول احملاور االساسية 
للمؤمتر والتي حتتوي على املعايير الدولية 
للتقارير املالية، التش����ريع احملاسبي في ظل 
تداعيات االزمة املالية، الش����فافية واالفصاح 
واستقرار االسواق املالية، احملاسبة على اساس 
القيمة العادلة، حوكمة الشركات، مهنة مراقبة 
احلس����ابات ودورها في دعم االسواق املالية، 
نظم املعلومات احملاسبية ولغة XBRL، التعليم 

احملاسبي ودوره في تطوير املهنة.
وبني الهاجري ان هيئة املؤمتر املشرفة على 
ترتيبات عقده تتكون من كل من د.رشيد القناعي 
نائب رئيس مجلس االدارة رئيس����ا للمؤمتر، 
ود.سعد البلوش����ي امينا عاما، وهند السريع 
رئيس اللجنة املنظمة، واحمد مشاري الفارس 

امني سر اجلمعية منسقا عاما للمؤمتر.

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة العيناتي، 
عبد السالم العيناتي ان املجموعة ستطرح 
خالل مشاركتها في معرض عالم العقار الثامن 
واملزمع إقامته خالل الفترة من 20 � 22 اجلاري، 
ستطرح 6 أبراج في مناطق اجلفير والعدلية 
وام احلصم حيث توفر هذه األبراج حوالي 265 
وحدة سكنية وهي عبارة عن شقق تتكون 
من 3 غرف، باإلضاف���ة للمنافع، فضال عن 
مكاتب ومعارض وصاالت رياضية وغيرها، 
مشيرا الى انه سيتم االنتهاء من جميع هذه 

املشاريع حسب التواريخ احملددة لها.
وأوضح العيناتي في تصريح صحافي أن 
مجموعة العيناتي طورت منتجا متميزا في 
جزيرة الريف مبملكة البحرين وهو عبارة 
عن برجني فخمني كشقق راقية درجة اولى 
ذات إطاللة بحرية رائعة لكل الشقق ويسمى 

املبنى ملار »اي ماء الذهب« وسيتملك عمالؤنا 
صكوكا إسالمية تخول حلاملها متلك حصة 
زمنية على مدى 50 عاما وبأسعار في متناول 

اجلميع تبدأ من 3.8 دنانير لليلة.
وأشار الى ان جزيرة الريف هي واحدة من 
أرقى املناطق في البحرين التي تقع خلف املرفأ 
املالي، كما ان اجلزيرة بها عدد من املرافق مثل 
مجمع جتاري، وناد صحي، ونادي يخوت، 

وشاطئ خاص، وحدائق ومنتزهات. 
أضاف أن املجموعة وقعت مذكرة تفاهم مع 
شركة اوروبية لتسويق عقارات في »النمسا« 
وهي بأس���عار تنافسية، وتقع على ضفاف 
بحيرة ومطلة على جبال متتاز مبناظر خالبة، 
كما وقعت املجموعة اتفاقية تسويق مشاريع 
شركة األرجوان الكويتية لتسويق مشاريعها 

العقارية مبحافظة 6 أكتوبر مبصر.

سعاد الهارون

محمد الهاجري

لتسهيل التواصل اليومي لرجال األعمال

»الوطنية لالتصاالت« تطلق باقات مميزة
ألصحاب المشاريع الصغيرة ألول مرة في الكويت

توقع موسم حج ناجحًا لـ »مواسم« ووصول منتجات »مجدي« إلى أوروبا

القبندي: شراكة »الرتاج« مع »مواسم« و»مجد« مكنتهما 
من تحقيق إنجازات على مستوى العمليات واإلنتاج 

عن مستوى الخدمات في شركات القطاع الخاص

»سيرفس هيرو« تطرح أول مؤشر في الكويت لقياس رضا العمالء
حصلت عليها اي من الشركات في 
اي من القطاعات حيث تعتبر هذه 

النتائج سرية.
وستكون لس���يرفس هيرو 
قيمة مضافة للكويت على ثالث 
اصعدة: األول للمستهلكني حيث 
سيتمكن املستهلكون اخيرا من 
التصويت على مستوى اخلدمة 
املقدمة لهم عبر االدالء بأصواتهم 
مباش���رة لتتمكن الشركات من 
حتسني مستويات اخلدمة، ثانيا 
للش���ركات حيث س���تتمكن من 
معرفة تصنيفها في السوق احمللي 
مقارنة مبنافسيها وعلى مستوى 
الكويت بش���كل عام مما يساعد 
الشركات على طرح املبادرات التي 
من شأنها معاجلة نقاط الضعف 
لديها وتطوير عناصر القوة على 

الصعيد الوطني الكويتي.
وق���د قامت س���يرفس هيرو 
بتشكيل مجلس استشاري حيادي 
يتكون من مؤسس���ات تعليمية 
باالضافة الى ع���دد من املهنيني 
املرموقني، ومن مه���ام االعضاء 
االشراف على سالمة جمع النتائج 
على اسس علمية مدروسة وضمان 
مصداقيتها، ومن اعضاء املجلس 
ممثل عن اجلامعة االميركية في 
الكويت كارول روس والرئيس 
السابق للبنك التجاري الكويتي 
عبداملجيد الشطي والشريك االول 
واملدي���ر املفوض في بوس���طن 
كونسالتينغ جروب د.راينهولد 
اليشتفوس وعضو مجلس ادارة 
مجموعة الوزان القابضة نعمان 
سيهجال واملدير العام واملؤسس 
جللف ميرجر يان باڤي. وسيكون 
التصويت عبر س���يرفس هيرو 
متاحا للجميع ابتداء من 2010/10/1 
وملدة شهر كامل، لتبدأ  بعد ذلك 
مباش���رة مرحلة جمع االصوات 
وتصنيفها وتبويبها، وس���يتم 
االع���الن عن النتائ���ج في نهاية 
العام احلالي، كما ستكون التقارير 
والتحليالت االحصائية متوافرة 
للشركات واملؤسسات للحصول 

على نسخة منها.

يسمح بقياس مدى الفجوة بني 
توقعات العمالء ملستوى اخلدمة 
وبني املستوى الفعلي للخدمة التي 

مت تلقيها عند الزيارة.
وتستخدم سيرفس هيرو نظام 
التصويت عبر االنترنت والذي 
مت تطويره من قبل شركة خيال 
لالستش���ارات واحدة من اعرق 
شركات تطوير املواقع االلكترونية 
التصميم  والرائدة في مجال���ي 
والتسويق في الكويت، كما عمدت 
سيرفس هيرو الى اعتماد حجم 
عينة لضم���ان اقل هامش ممكن 
من اخلطأ ومنهجية تتماشى مع 
املعايير الدولية، باالضافة الى ذلك 
سيتم تطبيق عدد من االجراءات 
االحترازية للتأكد من ان التصويت 
يتم بشكل حصري لسكان الكويت 

بداية من سن السادسة عشرة.
وستقوم سيرفس هيرو مبنح 
18 جائزة ف���ي الكويت للفائزين 
في العام 2010، حيث سيتم منح 
الثالثة  ثالثة جوائ���ز للفائزين 
االوائل على مستوى الكويت عبر 
جميع القطاعات، وس���يتم منح 
جوائز للشركات التي حققت اعلى 
تصنيف في كل من القطاعات ال� 
15 املشمولة بالدراسة، وفي حني 
ان النتائ���ج للقطاعات املختلفة 
لقطاع الطيران على سبيل املثال 
ستكون متوافرة، اال ان سيرفس 
هيرو لن تقوم بنشر النتائج التي 

اجتمع املؤسسون معا ووضعوا 
افكاره���م وخبراتهم على طاولة 
البحث مل���لء تلك الفجوة وهكذا 

ولدت فكرة سيرفس هيرو.
وترتكز س���يرفس هيرو الى 
حد م���ا على املؤش���ر االميركي 
اخلاص بقياس مدى رضا العمالء 
والذي مت العمل به منذ عام 1995 
وتقوم س���يرفس هيرو بقياس 
جودة اخلدمة في املؤسسات او 
الش���ركات اعتمادا على مقياس 
عددي يشمل عدة قطاعات وابعاد، 
والهدف من ذلك هو قياس مدى 
رضا العمالء في السوق عن طريق 
العمالء انفسهم في طريقة تهدف 
الى تطوير مستوى اخلدمة عبر 
متكني الشركات من حتسني ادائها 

تبعا لرأي زبائنها.
ولضمان ان ما مت قياسه فعليا 
من املعايير الش���مولية اخلاصة 
بقياس جودة اخلدمة فان سيرفس 
هيرو تقيم اخلدمة املقدمة تبعا 
لستة ابعاد وهي: سلوك املوظفني، 
الس���عر مقابل اخلدمة،  املوقع، 
جودة املنتج او اخلدمة، مدى الثقة 
باملنتج، وس���رعة اخلدمة، ويتم 
تقييم كل من االبعاد على مقياس 
من 1-10 على مرحلتني: املرحلة 
األولى هي تقييم اخلدمة كما هو 
متوقع قبل القيام بالزيارة فعليا، 
وثانيا: تقييم اخلدمة بعد احلصول 
عليها، وه���ذا النوع من التقييم 

في السوق، فعند العمل على احد 
املشاريع املتعلقة بجودة اخلدمة 
كان الس���ؤال املطروح دائما هو 
»ما هي اجلهة الرائدة في خدمة 
اليوم،  العمالء محلي���ا؟ وحتى 
ال توجد اي دراس���ة قائمة على 
اس���س علمية معني���ة بتقييم 
مس���توى اخلدمة على مستوى 
البالد، فجميع اجلهود الس���ابقة 
واملتعلقة بقياس جودة اخلدمة 
ال تتع���دى كونها جهودا لقياس 
اجلودة على مستوى قطاع ما او 
جهودا فردية جلهات ترغب في 
معرفة او قياس مستوى اخلدمات 
املقدمة من قبلها، ونتيجة لذلك 

اعلنت شركة سيرفس هيرو 
لالستشارات االقتصادية والعلمية 
واالدارية مؤخرا انها منحت شركة 
خي���ال لالستش���ارات ترخيصا 
حصري���ا لكل م���ا يتعلق بطرح 
وادارة جائزة سيرفس هيرو في 

املنطقة العربية.
وسيرفس هيرو هي اول مؤشر 
دوري في الكويت مختص بقياس 
مدى رضا العمالء عن مس���توى 
اخلدم���ات املقدمة له���م، ويقوم 
املؤشر بتقييم الشركات التابعة 
للقطاع اخلاص عبر قياس عدد من 
االبعاد اخلاصة بجودة اخلدمة في 
العديد من القطاعات بطريقة غير 
مسبوقة، ونظرا لضخامة حجم 
العينة املستخدمة، فإن سيرفس 
هيرو تضمن دقة نتائجها من حيث 
متثيلها للقطاعات الدميوغرافية 
املختلفة وذلك عبر الوصول الكبر 

عدد منها في الكويت.
واستعرضت الشركة كيفية 
خ���روج فكرة س���يرفس هيرو 
حيث اشارت الى انه بعد سنوات 
م���ن العمل في مج���ال البحوث 
التس���ويقية وخدمة العمالء مع 
بعض م���ن كبريات الش���ركات 
التجارية  العالمات  من اصحاب 
املميزة في الكويت ملس مؤسسو 
سيرفس هيرو الفجوة املوجودة 

فقد متكنت من تنفيذ خطة إعادة 
الهيكلة اإلدارية التي تتالءم مع 
التحول من أسلوب  احتياجات 
العمل الفردي إلى أسلوب العمل 
املؤسس����ي، وكذلك احتياجات 
خطط النمو والتوسع اإلقليمي، 
بع����د أن كان توزي����ع منتجات 
»مجدي« مقتصرا على السوق 
الكويتي حيث اس����تحوذ على 

حصة تزيد على 40% منه.
 وأش����ار الى انه وفقا خلطة 
التوسع فقد بدأ توزيع منتجات 
»مجدي« في أسواق دول مجلس 
التعاون اخلليجي بالشراكة مع 
شركاء إستراتيجيني من شركات 
ف����ي كل منها، إضافة  التوزيع 
التوزيع في جمهورية  إلى بدء 
مصر العربية م����ا يعني زيادة 
في اإلنتاج واملداخيل واألرباح، 
هذا وتخطط الشركة بعد اكتمال 
خطة التوسع في السوق املصري 
إلى السوق األوروبية  االنتقال 
بالتعاون مع شريك إستراتيجي 
لتوزيع هذه املنتجات في دول 
االحت����اد األوروبي بعد حصول 
منتجات »مجدي« على شهادة 

األيزو للجودة قبل عدة أشهر.

تنظي���م مجموع���ة من حمالت 
العم���رة عل���ى م���دار العامني 
املاضي���ني، إضافة إلى ذلك فإن 
»مواسم« في الوقت احلالي بصدد 
الدخول في شراكات إستراتيجية 
مع شركات سعودية تعمل في 

قطاعي النقل واألغذية.
الرت����اج  وب����ني ان ش����ركة 
لالس����تثمار تق����دم خدم����ات 
استثمارية لها ملساعدتها على 
اختيار أفضل االستثمارات التي 
متكنها من حتقيق العوائد املجزية 
وذلك وفقا للخطة اإلستراتيجية 
الت����ي وضعتها ش����ركة الرتاج 
لالستثمار عند تأسيس »مواسم« 
ومت اعتماده����ا من قبل مجلس 
ادارة الشركة سواء على صعيد 
الهيكلة اإلدارية أو اإلستراتيجية 
االس����تثمارية اخلاصة بها التي 
متكنها من حتقيق أهدافها القريبة 

والبعيدة.
وأضاف القبن����دي قائال: أما 
بخصوص شركة »مجد« لألغذية 
الت����ي متتل����ك ش����ركة الرتاج 
لالستثمار 51% من أسهمها، فإنها 
حققت خالل أقل من ثالث سنوات 
نقلة نوعية على مختلف األصعدة 

األزمة املالية، والثاني موسم عام 
2009 بسبب اخلوف من تفشي 
وباء »H1N1« املعروف بانفلونزا 

اخلنازير.
القبندي قائال:  واس���تطرد 
إن دور »مواس���م« في موس���م 
احلج احلالي ل���م يقتصر على 
تنظيم احلملة اخلاصة بها بل 
استحوذت على حمالت أخرى، 
وعقدت اتفاقيات تقدمي خدمات 
متكاملة حلم���الت في الكويت 
وعدد من دول مجلس التعاون 
أنها جنحت في  اخلليجي، كما 

أسلوب العمل الفردي والعائلي 
إلى أسلوب العمل املؤسسي وفقا 
العاملية باتباع نظام  للمعايير 
احلوكمة والتدقي���ق والهيكلة 
اإلدارية واإلنتاجية، وكان هذا 
الشريك اإلس���تراتيجي شركة 

الرتاج لالستثمار. 
وفي هذا السياق قال العضو 
املنت���دب والرئي���س التنفيذي 
لشركة الرتاج لالستثمار جهاد 
القبندي: إن ش���ركة مجموعة 
خدمات احلج والعمرة »مواسم« 
التي مّثل تأسيس���ها حدثا في 
الكويت، حيث فاق اإلقبال على 
االكتتاب في أسهمها كل التوقعات 
ما دفعنا إلى تخصيص األسهم 
وزيادة رأس املال من 13 إلى 17 
مليون دينار، ووفر لها اإلمكانات 
التي جتعل منها شركة  املادية 
إقليمي���ة ودولية تق���دم أرقى 

خدمات احلج والعمرة.
وأعرب القبندي عن توقعاته 
بأن يكون موسم احلج، في العام 
احلالي ناجحا بكل املعايير، بعد 
انقضاء موسمني اتسما بانخفاض 
اإلقبال على أداء الفريضة احلج، 
األول موس���م عام 2008 بسبب 

الرت���اج  وضع���ت ش���ركة 
لالس���تث���مار وح��لف���اؤه���ا 
االس���تراتيجيون خطة خاصة 
لكل من: شركة مجموعة خدمات 
احلج والعمرة »مواسم« وشركة 
»مج���د« لألغذي���ة مكنتهما من 
حتقيق العدي���د من اإلجنازات 
على مستوى اإلدارة والعمليات 

واإلنتاج واخلدمات.
وذك���رت الش���ركة في بيان 
صحافي أمس أن شركة »مواسم« 
وش���ركة مجد لألغذي���ة، هما 
الش���راكة اإلستراتيجية  ثمرة 
التي جمعت بني كل من شركة 
الرتاج لالس���تثمار وحلفائها 
مؤسس���ي  االس���تراتيجيني 
الكندري للحج والعمرة  حملة 
ومؤسسي مركز مجدي للبهارات 
واألعشاب واحلبوب املطحونة، 
وكلت���ا الش���ركتني كانت متثل 
منوذج���ا للش���ركة العائلي���ة 
الناجحة ف���ي مجالها والقابلة 
للنمو والتوسع، لكنها حتتاج إلى 
شريك إستراتيجي يساعدها على 
حتقيق نقلة نوعية في مسيرتها، 
وميتلك الرؤية واخلبرة وفريق 
العمل الذي يستطيع حتويلها من 

أعلنت الش���ركة الوطنية لالتصاالت عن 
إطالق مجموعة باقات جديدة، صممت خصيصا 
لتلبي احتياجات الشركات الصغيرة واملتوسطة 
ومواكبة متطلباتها في السوق، وتشمل هذه 
الباقات عروضا جذاب���ة وخدمات ذات قيمة 
مضافة، ترمي الى تس���هيل عملية التواصل 
اليومية لرجال األعمال الذين ميلكون ويديرون 

مؤسساتهم وشركاتهم في الكويت.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه 
العروض والتي تضعها في متناول عمالئها 
بهدف تلبية حاجاتهم املهنية املتزايدة، تتضمن 
 ،15 PRO ،PRO 10  فئات متعددة تصنف من
PRO ،30 PRO ، 20PRO غير احملدودة، وكل 
فئة م���ن هذه الفئات تضم مجموعة متنوعة 

جدا من العروض التي توفر للمشترك في حال 
اشتراكه حرية اختيار كل ما يناسب نوع نشاطه 
وأعماله، ويلبي متطلباته على نحو أفضل. 
وفي هذا اإلطار، ق���ال املدير العام والرئيس 
التنفيذي في الوطنية س���كوت جيجنهامير: 
»ان اس���تيعاب احتياجات رجال األعمال في 
الكويت ومواكب���ة منط التفكير اخلاص بهم 
يشكل أمرا في غاية األهمية بالنسبة لنا، ذلك 
أنه يس���اعدنا على اكتشاف وابتكار خدمات 
ومنتجات جديدة تالئم أعمالهم ومتطلباتهم 

باستمرار«.
وأشار إلى أن: »الوطنية لالتصاالت سبق 
أن أطلقت باقات W PRO ولكنها اليوم تضيف 
باقات PRO احلديثة التي تتطلع من خاللها 

إلى تغطية جمي���ع قطاعات مجتمع األعمال 
واحتياجاته«.

اجلدي���ر بالذك���ر أن أصحاب الش���ركات 
واملشاريع الصغيرة سيتمكنون من استخدام 
مجموعة من العروض اجلذابة واحلصول على 
حسومات لدى االس���تخدام، كما سيحظون 
بعدد من اخلدم���ات ذات القيمة املضافة مثل 
 ،message manager ،I-Move ،البريد الصوتي
Pro mail، باالضافة الى خدمة الدفع التلقائي 

والكثير من العروض األخرى.
وأكدت الشركة أنها تقدم املساعدة للعمالء 
واملشتركني في هذه الباقات من خالل فريق 
مؤهل ملتابعة جميع استفس���اراتهم وتوفير 

سكوت جيجنهاميراخلدمة املطلوبة.

جهاد القبندي 

من اليسار إلى اليمني نعمان سيهجال وعبداملجيد الشطي ومنى احلالق ود.كارول روس ويان پاڤي وفاتن أبوغزالة


