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نفت شركة املستثمر الدولي في بيان نشر على موقع البورصة امس ما نشر في احدى 
الصحف احمللية حتت عنوان »املستثمر الدولي للبيع باملزاد العلني« حيث افادت الشركة 
بأن اخلبر غير صحيح وليس دقيقا حيث مت احلجز على بعض املوجودات وهي عبارة 
عن اثاث واجهزة كهربائية تقدر ب� 15.035 دينارا كجزء من س���داد املبلغ االجمالي املقدر 
ب� 910.775 دينارا وذلك من قبل بعض العمالء )االفراد( وقد مت عمل استشكال على هذا 
احلك���م ورفع دعوى مماثلة باألداء املعادل ملا مت احلكم به لصالح »املس���تثمر الدولي«، 

وليس كما يوحي اخلبر بأن الشركة حتت التصفية وستباع باملزاد العلني.

»المستثمر الدولي«: الحجز على موجودات بـ 15 ألف دينار من قبل عمالء

الشيخ محمد اجلراح

أسامة أبوالسعود
نفى رئيس مجلس ادارة البنك الدولي الشيخ محمد اجلراح اي 
توجه للبنك نحو تفنيش املوظفني سواء بشكل جماعي او فردي. 
هذا ما اعلنه رئيس نقابة البنوك منصور عاشور خالل لقائه الشيخ 
محمد اجلراح بحضور امني صندوق نقابة البنوك موسى درويش 
وحمل عاشور خالل اللقاء تطمينات كاملة من رئيس مجلس ادارة 

البنك الدولي جتاه موظفي البنك.

خالل لقائه رئيس نقابة البنوك

الجراح: »الدولي« لن يفنش أي موظف 
سواء بشكل جماعي أو فردي

جاسم القامس

أعلنت اخلطوط الوطنية عن 
نقل رحالتها الثالث األسبوعية 
بني الكويت وإسطنبول للهبوط 
في مطار أتاتورك الدولي بدال 
من مط����ار صبيح����ة كوكجن 
الدول����ي كما كان في الس����ابق 
وذلك ابتداء من الثاني نوفمبر 
املقبل، حيث يعد مطار أتاتورك 
الدولي أه����م املطارات الدولية 
في تركيا ويتمتع مبوقع مريح 
ومناسب هو األقرب ملركز مدينة 

اسطنبول السياحية.
وبهذه املناسبة، أعرب مدير 
العالق����ات العام����ة باخلطوط 
الوطنية جاس����م القامس عن 
سعادة الشركة بنقل رحالتها 
ال����ى مطار أتات����ورك الدولي، 
مشيرا إلى أن مدينة اسطنبول 
أثبتت منذ تس����يير اخلطوط 
الوطنية رحالته����ا إليها بأنها 
وجهة مرغوبة ومحببة لضيوف 

الناقلة املتميزة في الكويت.
واضاف: »يأتي نقل رحالتنا 
إلى أكب����ر املط����ارات التركية 
استمرارا جلهودنا الدائمة في 
االس����تماع آلراء ومالحظ����ات 
ضيوفنا واقتراحاتهم وتطوير 
خدماتنا مبا يوافق تطلعاتهم، 

إلى  ثالث رحالت اس����بوعية 
اسطنبول أيام الثالثاء واخلميس 
والس����بت بأوقات مناس����بة، 
ونتيجة لهذا التغير، س����وف 
يستفيد ضيوف الناقلة املتميزة 
من أعضاء »ديوان الوطنية«، 
برنامج املسافر الدائم احلصول 
على أميال اإلضافية لرحالتهم 

بني الكويت واسطنبول.
ويعد مطار أتاتورك الدولي 
أفضل املطارات التي تقدم خدمات 
متكاملة في تركيا مبا يحتويه 
من مح����الت جتارية واملقاهي 
واملطاع����م ومكات����ب ص����رف 
العمالت والبن����وك، باإلضافة 
إلى فن����دق املطار، ويعد مطار 
اتاتورك األكثر مالءمة للضيوف 
للوصول إلى مدينة اسطنبول 
التي تخدمها عن طريق السيارات 

واملترو والعبارات.
وتشكل اس����طنبول تاسع 
الناقل����ة  وجه����ات خط����وط 
املتميزة والتي بدأت بتشغيل 
رحالتها في مايو 2010 واملدينة 
األوروبية األولى التي تقصدها 
طائرات اخلطوط الوطنية منذ 
تسيير أولى رحالتها في يناير 

 .2009

ونحن س����عداء اليوم بتوفير 
خيار س����فر متميز لضيوفنا 
وبأوقات مناسبة خالل النهار 
إل����ى احملطة الدولي����ة األولى 
في اس����طنبول، مما يوفر لهم 
السفر  أثناء  الراحة  املزيد من 
والعديد من خيارات مواصلة 
السفر عبر اسطنبول«، مبينا 
أن اخلطوط الوطنية تكون بذلك 
التي  الوحيدة  الطيران  شركة 
تسير رحالت بني مطار أتاتورك 
الدولي والكويت بأوقات مناسبة 

ومريحة خالل النهار.
الوطنية  وتسير اخلطوط 

ابتداء من الثاني من نوفمبر المقبل

»الخطوط الوطنية« تحتفل بنقل رحالتها 
إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول

لصالح طالب أكاديمية اإلبداع األميركية

»مايكروسوفت« توّقع مع »التعليمية« اتفاقية 
لتقديم أسعار خاصة  على »أوفيس بالس 2010«

 )محمد ماهر( إيهاب مصطفى ميينا ود.بدر الطريجي خالل املؤمتر الصحافي

 عمر راشد
 في إطار التزامهما املس����تمر 
بتحسني جودة التعليم وتعزيز 
قدرة الطالب ف����ي الكويت على 
اإلبداع واستخدام احدث احللول 
التقنية، وقعت »مايكروسوفت 
اتفاقية مع »املجموعة  الكويت« 
التعليمية القابضة« لتقدمي أسعار 
البرامج  خاصة على مجموع����ة 
املكتبية لطالب »أكادميية اإلبداع 
األميركية«. وتعد تلك النس����خة 
األحدث ضم����ن حزمة برمجيات 
أوفيس لإلب����داع واألعمال، ومن 
ف����ي تغيير  املتوقع أن تس����هم 
جذري للطريقة التي يتم خاللها 
توظيف التكنولوجيا في الفصول 

الدراسية.
وبه����ذه املناس����بة، قال مدير 
إيهاب  الكويت«  »مايكروسوفت 
مصطفى إن الش����ركة تؤمن بأن 
التعليم هو االستثمار األهم لضمان 
مستقبل أفضل لألفراد واملجتمعات 

واألمم والعالم ككل.
وأض����اف أن توقيع االتفاقية 
بني الشركة واملجموعة التعليمية 
القابضة يأتي تأكيدا على االلتزام 
التام من الش����ركة بالتعاون مع 
املؤسسات األكادميية ومؤسسات 
القط����اع اخل����اص ف����ي الكويت 
للمساهمة في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ودفع عجلة اجلهود 
الرامية إلى بناء مجتمع قائم على 

املعرفة.
واستدرك مصطفى بالقول ان 

ما دفع »مايكروس����وفت« للعمل 
مع املجموعة التعليمية القابضة 
في ه����ذا املجال دورها البارز في 
تعزيز قدرة طالبها على الوصول 
إلى احللول واألساليب التعليمية 
الدخول  إلى  املتطورة، ونتطلع 
في اتفاقيات ش����راكة مماثلة مع 
مؤسس����ات تعليمية أخرى في 
الب����الد. وأوض����ح مصطفى أن 
93% من مؤسس����ات التعليم في 
مختلف أنحاء العالم تس����تخدم 
حزمة »مايكروسوفت أوفيس«، 
مضيف����ا أن كثافة االس����تخدام 
تعود إلى مس����اهمتها في تعزيز 
قدرة املدرس����ني عل����ى توصيل 
املعلومة إلى الطالب وحتفيزهم 
ومساعدتهم على اإلبداع وارتقاء 

سلم النجاح.
وقال إن االتفاقية اجلديدة تنبع 
أهميتها من دورها في تعزيز كفاءة 
ومهارات الطالب في اس����تخدام 
تقنية مايكروسوفت، األمر الذي 
يعتبر بالغ األهمية بالنسبة لهم 
عند انتقالهم إلى املرحلة اجلامعية 
ومطلبا ال غنى عنه لدخولهم سوق 

العمل.
وبني أنه في وقت سابق من العام 
احلالي، أطلقت »مايكروسوفت« 
مجموعة من البرامج التعليمية 
 )Education Add-ins( اإلضافية
املصممة خصيصا لتعزيز قدرة 
املدرسني على رفع درجة تفاعل 
الدرس وإشراكهم  أثناء  الطالب 
في العملية التعليمية. ولفت الى 

أنه مبساعدة هذه البرامج، ومن 
خالل القليل من التدريب أو الدعم، 
ميكن للمدرسني إنشاء الدروس 
الوس����ائط املتعددة،  باستخدام 
وإعداد االختب����ارات والواجبات 
التفاعلية، واس����تخدام  املنزلية 
البص����ري في تدريس  التمثيل 

الرياضيات.

تجارب تعليمية

م����ن جانب����ه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي ل� »املجموعة التعليمية 
القابض����ة« الدكتور ب����در الزيد 
الطريجي ان املجموعة حترص 
التزامها بأعلى  دائما على تأكيد 
معايير اجلودة في كافة أنظمتها 
التعليمية وضمان حصول طالبها 
التعليمية  التجارب  على أفضل 
وتزويدهم باملهارات الالزمة مبا 
يس����هم في دفع عجل����ة التنمية 
املستدامة. وبني أنه لتحقيق هذا 
املطلب، حرصت املجموعة على 
أن تك����ون الهيكلي����ة واحملتوى 
التعليمي الستثماراتها متماشية 
مع املتطلبات اجلديدة للس����وق 
العاملية وتساعد في الوصول إلى 
مجتمع املعرفة وحتقيق التطور 

التقني.
واستدرك بالقول أن االتفاقية 
مع »مايكروسوفت« ستعود بالشك 
بفوائد كبيرة على طالب »أكادميية 
اإلبداع األميركية«، فضال عن كونها 
متثل خطوة في االجتاه الصحيح 

نحو حتقيق األهداف املرجوة.

»الكويتية« بصدد الحصول على حقوقها من »العراقية«
..وفي انتظار 78 مليون دوالر كجزء من التعويضات

أحمد يوسف
قالت مصادر ل�»األنباء« ان مس����اعي مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية من اجل احلصول على تعويضات لطائراتها 
املسروقة ابان الغزو العراقي للكويت تكللت بالنجاح بعد 
ص����دور حكم احملكمة الكندية مبوافقة 9 قضاة على احلجز 

على الطائرات العراقية.
وأكدت املصادر على ان املؤسسة في انتظار حتديد جلسة 
احلكم النهائي بعد اقتناع حاكم هيئة احملكمة واملشكلة من 
9 قضاة بأحقية اجلانب الكويتي في املطالبة بالتعويضات 

من اجلانب العراقي.
وأشارت الى ان املفاوضات التي جرت مؤخرا بني »الكويتية« 

واحلكومة الكندية قد اس����فرت عن انطالق ثالث طائ����رات كانت محجوزة على املدرجات 
الكندية مقابل وديعة في احد البنوك البريطانية بقيمة هذه الطائرات الى ان يصدر احلكم 

النهائي.
وقالت ان احلكومة العراقية أودعت 78 مليون دوالر قيمته الطائرات الثالث، وبذلك فانه 

من املنتظر عقب صدور احلكم لصالح املؤسسة ان يتم اإلفراج عن الوديعة لصاحلها.
من جانب آخر، قررت احلكومة العراقية حل شركة اخلطوط اجلوية الوطنية جتنبا ل� 
»مضايقات« من جانب السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا الحتجاز طائرة قامت 

بأول رحلة بني بغداد ولندن منذ عشرين عاما بحجز طائرات ومطالب بتعويضات.
ونقل موقع »أخبار العرب � كندا« عن املتحدث باسم وزارة النقل العراقية عقيل كوثر 
في تصريح لوكالة فرانس برس ان »مجلس الوزراء قرر في جلس����ته اول من أمس إلغاء 
ش����ركة اخلطوط اجلوية العراقية نتيجة املالحقات القضائية التي تتعرض لها الش����ركة 
من اخلطوط الكويتية بينه����ا منع طائرات اخلطوط اجلوية العراقية من التزود بالوقود 

والطعام في املطارات«. 

وأض����اف: »كوزارة نحن ملزم����ون بتنفيذ قرار مجلس 
الوزراء رغم رفضنا حل الشركة«، وتابع: ان »وزارتنا تطالب 
بتشكيل شركات من القطاعني اخلاص والعام لتتولى مهام 

شركة اخلطوط اجلوية بشكل تدريجي«. 
م����ن جهته، أعلن اول من ام����س مدير اخلطوط اجلوية 
كفاح حسن جبار وقف الرحالت الى لندن اثر دعوى أقامتها 
الكويت ومتكن����ت مبوجبها من »مضايقة« الطائرة في اول 

رحلة بني بغداد ولندن منذ عشرين عاما. 
وأضاف »يؤس����فنا ان نعلن ألبناء اجلاليتني في كل من 
بريطانيا والس����ويد عن توقف رح����الت اخلطوط اجلوية 
العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي األخير 
ومن خالل القض����اء البريطاني الذي قام مبضايقة رحالت العراقية حتى وصل األمر آخر 

املطاف باألشقاء الكويتيني الى منع جتهيز طائراتنا بالوقود والطعام«. 
وأضافت ان »السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية 
املتعاقدة مع اخلطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيديا باس����تصدار قرار من الس����لطات 
البريطانية ملنع سفر مدير عام اخلطوط املوجود في لندن ومت سحب جواز سفره بانتظار 

اجراءات قضائية«. 
من جهته، قال قصي السامرائي املسؤول السابق في اخلطوط اجلوية »لقد صدمت لدى 

سماعي اخلبر الن هذا قرار خاطئ فالشركة ليست ملكا ألحد حتى يلغيها«. 
وأضاف السامرائي الذي عمل طوال 22 عاما في اخلطوط اجلوية، ان »هذا قرار خاطئ 
اعتق����د ان من األفضل دفع املبالغ الى الكويت بدال م����ن منع الطيران في األجواء العراقية 

ملائة عام«. 
يذكر انها تعاقدت مع شركة »بوينغ« على شراء 55 طائرة حديثة على ان تسلم تباعا 

خالل السنوات املقبلة.

أحمد الدويسان

محمود فاروق
ص���رح مدير عام ش���ركة 
الرباعية للوساطة املالية أحمد 
الدويسان بأن نائب مدير عام 
سوق الكويت لألوراق املالية 
ابراهيم اإلبراهيم ترأس وفد 
بورص���ة الكويت وش���ركات 
الوساطة خالل املؤمتر السنوي 
الحتاد البورصات العربية الذي 
بدأ أعماله ام���س في بيروت 
برعاية رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري وبحضور وزيرة 

املالية اللبنانية ريا احلسن.
وأفاد الدويسان في تصريح 
خاص ل� »األنباء« بأن بورصة 
الكويت ش���اركت بعدة أوراق 
عمل تتعلق بالتشريعات في 
األسواق املالية وإيجاد مؤشر 
موحد وتطبيق املعايير الدولية 
وتوحيد آلية العمل في جميع 

البورصات العربية.
وقال ان جميع البورصات 
عل���ى  أجمع���ت  املش���اركة 

والشفافية طبقا للوائح املتبعة 
في كل س���وق، السيما ايضا 
وضع آليات مس���بقة تتبعها 
إدارة كل  اجلهات املوجلة في 
سوق لكسب ثقة املستثمرين، 

خاصة األجانب.
وحول اخلسائر التي تكبدتها 
األسواق العربية منذ منتصف 
عام 2008 وحتى بداية عام 2010 
أشاروا الى انها بلغت 600 مليار 
دوالر بينما بلغ حجم التداول 
العاملي في األس���واق الناشئة 
100 ملي���ار دوالر، وأوص���ى 
املشاركون من الوفد الكويتي 
بتوحي���د اإلدراج املش���ترك 
للشركات العربية، بحيث يكون 
في إمكان املستثمر العربي ان 
يستفيد بس���هولة من حركة 
البورصات ف���ي دول عربية 
اخرى، وجلذب املس���تثمرين 
الى االس���تثمار في  االجانب 

البورصات العربية.

ضرورة االستمرار في احلذر 
خالل ت���داوالت الفترة املقبلة 
والعمل على تقليص األخطار 
وتطوير البرامج املعمول بها في 
البورصات، مبينا ان املشاركني 
ش���ددوا على ضرورة تطوير 
التشريعات وفرض املزيد من 
الرقابة على التداوالت اليومية، 
فضال عن تطبيق آليات اإلفصاح 

خالل مؤتمر اتحاد البورصات العربية في بيروت.. واإلبراهيم يترأس الوفد الكويتي

الدويسان لـ »األنباء«: البورصة تدعو 
لتوحيد اإلدراج المشترك للشركات العربية

ماضي الهاجري
نف����ى رئيس مجلس االدارة 
في ش����ركة مجموعة الصفوة 
القابضة ولي����د العصفور نية 
الشركة خفض رأسمالها، وقال 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
الوضع املالي للشركة اكثر من 
جيد، خاصة انها تتمتع باصول 
جيدة، مش����يرا الى ان الشركة 
ستعلن عن نتائج مالية جيدة 
في الربع الثالث، وكانت الشركة 
قد حققت خس����ائر في النصف 
األول من الع����ام احلالي بلغت 
نحو 4.4 ماليني دينار ما يعادل 

3.4 فلوس للسهم.
واضاف العصفور ان مجلس ادارة الشركة مطمئن لوضعها املالي، 
وانه منذ بداية األزمة قامت الش����ركة باعادة هيكلة استراتيجيتها 
االستثمارية للتركيز على األصول التشغيلية واالبتعاد عن األصول 
ذات املخاط����ر املرتفعة، كما انها حترص عل����ى الوفاء بالتزاماتها 

املالية.
وذكر ان���ه في الوقت الذي تكبدت فيه العديد من الش���ركات 
خسائر كبيرة في النصف األول من العام احلالي، جاءت خسائر 
الش���ركة محدودة، األمر الذي يظهر قوة الوضع املالي للش���ركة 

والتطور املتوقع في نتائجها املالية املستقبلية.

الوضع المالي للشركة جيد وتطور في نتائجها المتوقعة

العصفور لـ »األنباء«: مجموعة الصفوة 
لن تخفض رأسمالها

وليد العصفور

أحمد رمضان يقدم شرحا عن املنتجات لزوار »عربي«

»عربي« تطرح منتجات جديدة في معرض البناء واإلعمار
أش����اد عدد كبير من زوار معرض البناء واإلعمار الذي 
تقيمه ش����ركة معرض الكويت الدولي على ارض املعارض 
الدولية مبشرف باملستوى العالي في الترتيب والتنسيق 
الذي ظهر به املعرض الى جانب التنوع الكبير في املعروضات 
واهتمام املشاركني بإقامة أجنحة مميزة وجذابة بشكل الفت 
وملحوظ، وقال عدد من الزوار ان املعرض هذا العام قياسي 
في كل ش����يء سواء من حيث عدد الشركات )80 شركة( او 
تنوعها وديكورات أجنحة املش����اركني ومس����توى الرعاية 
واالفتتاح الى جانب إقامة املعرض بأحدث صاالت العرض 
في ارض املعارض بعد التجديدات اجلوهرية التي أدخلتها 
الش����ركة على الصالة والتي جعلتها تنافس أفخم صاالت 
العرض بالفنادق ذات اخلمس جنوم. ومبناس����بة مشاركة 
ش����ركة عربي في املعرض يقول مدير املبيعات فيها احمد 
رمضان ان معرض البناء واإلعمار يعتبر من أهم املعارض 
التي تقام سنويا على أرض املعارض الدولية مبشرف نظرا 

ألهميته وخصوصيته في هذا املجال وملا يقدمه للعميل من 
فرصة لالستفادة من جمع كل ما يلزم البناء حتت سقف واحد 
وخالل فترة زمنية محددة مع العديد من العروض واألسعار 
التشجيعية، ما يوفر على العميل املشقة والتكلفة لذا فإن 
شركة عربي حريصة كل احلرص على املشاركة السنوية في 
هذا املعرض لتقدمي خدماتها وكل ما هو جديد لديها. وذكر 
ان جناح شركة عربي في املعرض يستعرض لزواره النظام 
املركزي املميز لديها باإلضافة الى منتجات جديدة منها بايبات 
التغذية ذات اللحيم احلراري نوع ثرموكونس����يت احلائز 
شهادة املطابقة للمواصفات األملانية واخلليجية مع أسعار 
تنافسية تتيح للعميل التوفير واالستفادة من هذا العرض 
مع احلفاظ على اجلودة، هذا باإلضافة الى تقدمي سخانات 
مياه اتالنتك ذات اجلودة العالية والتكنولوجيا الفرنسية 
مع ضمان فترة كفالة 5 س����نوات مع العلم بأن اتالنتك هو 

السخان احلائز شهادة نظام املطابقة الوطني الكويتي.

الش����ديد على توفير أفصل املنتجات والتطبيقات التي 
تتناسب مع االحتياجات املختلفة لعمالئها«.

وأوضح مناص����رة بقوله »جهاز Torch اجلديد يبرز 
خصائ����ص اجليل اجلديد للبالك بي����ري خصوصا مع 
ظهوره ألول مرة بشاش����ة تعم����ل باللمس ويصاحبها 
لوحة مفاتيح قابلة لالنزالق، كما أن اجلهاز اجلديد يدعم 
ش����بكات اجليل الثالث، وأنظمة اجلي بي إس اخلاصة 

بتحديد املواقع اجلغرافية«.
وأشار إلى أن اجلهاز اجلديد يدعم خدمات التواصل 
االجتماع����ي مثل خدم����ات الفيس ب����وك وتويتر وماي 
سبيس والعديد من التطبيقات األخرى، مبينا أن جهاز 
تورش يقدم تشكيلة واسعة من التطبيقات املدمجة في 
جهاز واحد. وأكد مناصرة أن أجهزة االتصال السريعة 
والتطبيقات التي تقدمها باتت السمة الواضحة للحياة 
العصري����ة، و»زين« تقدم هذا اجلهاز لعمالئها ليتوافق 
مع سمات هذا اإليقاع السريع، موضحا أن الشركة وفي 
هذا اإلطار حترص على أن تقدم مجموعة من اخلدمات 
املتميزة باستمرار حرصا منها على تأمني أفضل اخلدمات 

وبأحدث التقنيات.

على دفعات شهرية خالل العام.
وقال املدير التنفيذي للتسويق في الشركة باسل 
مناصرة »تهتم شركة زين كثيرا باقتناء أحدث التطبيقات 
التكنولوجية وهي تؤك����د بذلك مدى االهتمام الكبير 
الذي توليه لراحة العميل في تقدمي خدماتها، وحرصها 

بوستر احلملة اجلديدة

»زين« تطرح بالك بيري Torch 9800 للنخبة
أعلنت زين الشركة الرائدة في تقدمي خدمات االتصاالت 
 املتنقل����ة ف����ي الكويت عن طرحها جه����از بالك بيري 
Torch 9800، أح����دث جيل في أجهزة الهواتف الذكية 
واملصممة خصيصا لرجال األعمال وحملبي التواصل 
االجتماعي. وذكرت الشركة في بيان صحافي أن جهاز 
بالك بيري  Torch 9800 الذي يتميز بشكله األنيق يجمع 
في استخدامه بني لوحة مفاتيح وشاشة تعمل باللمس 
 webkit �ف����ي آن واحد، كما أنه يوفر متصفحا يعمل ب
ويدعم HTML5، مبينة أن اجلهاز اجلديد الذي تقدمه 

خصيصا للنخبة يعمل بكاميرا 5 ميغا بكسل.
وكشفت الش����ركة أنها توفر الهاتف الذكي األحدث 
في عائلة البالك بيري بشكل حصري في الكويت من 
خ����الل حملتها »انضم للنخبة وامتل����ك جهاز البالك 
بيري اجلديد«، مشيرة إلى أن عمالء زين من النخبة 
مدعوون للتعرف عن قرب على األدوات واخلصائص 

املميزة التي يقدمها جهاز Torch اجلديد.
اجلدير بالذكر أن شركة زين تقدم اجلهاز اجلديد 
بعرض مميز خالل انطالق ه����ذه احلملة، وذلك عند 
االش����تراك ملدة عام، على أن تسدد قيمة ال� 14 دينارا 


