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قال بنك الكويت الوطني إن نشاط أسواق 
العمالت األجنبية سجل تراجعا مع ارتفاع 

احملاذير املرتبطة باالضطرابات اجليوسياسية 
التي تشهدها منطقة أوروبا الشرقية.

وأضاف البنك الوطني في تقريره االقتصادي 
عن »أسواق النقد« أن محافظ البنك املركزي 

األوروبي ماريو دراغي أكد ثبات موقف البنك 
وعدم اتخاذه أي تدابير قبل أن تشهد املنطقة 
تغييرات جذرية، فيما يتعلق بنسبة التضخم 

ألن الوضع الراهن غير كاف إلحداث أي تغيير 
في السياسات احلالية.

وذكر أن البنك املركزي األوروبي اليزال 
متمسكا مبوقفه فيما يتعلق بتخفيف الشروط 

املتعلقة بالسياسات املتبعة باعتبار أن كل 
البنوك املركزية تعتبر أن اعتماد برنامج 

التيسير الكمي يعتبر آخر الدواء.
وقال إن دراغي قد يكون مستعدا العتماد 

برنامج التيسير الكمي، لكنه لم يقم فعليا بأي 
خطوة تتعلق بهذا اخلصوص، حيث إنه تطرق 
إلى املخاطر احملتملة واملرتبطة بخفض نسبة 
الفائدة والتي ظهرت بفارق بسيط في أسواق 

تبادل العمالت األجنبية، حيث مت التشديد على 
أهمية توقعات التضخم مقابل أسعار الصرف.

وبني أن البنك املركزي األوروبي سيواجه املزيد 
من التحديات بفضل ارتفاع سعر اليورو وذلك 
إلى جانب تراجع املعطيات االقتصادية املتعلقة 

بالتضخم بالرغم من أن التعليقات األخيرة 
الصادرة عن البنك قد تشير إلى احتمال قريب 

بارتفاع نسبة الفائدة.
ولفت التقرير إلى محضر اجتماع بنك اجنلترا 
املركزي، والذي أفاد بأن االقتصاد البريطاني 

يستعيد زخمه االقتصادي السابق مع العلم أن 
اآلراء مختلفة ما بني املشرعني وذلك فيما يتعلق 

مبدى تأخر اقتصاد البالد الستعادة زخمه 
السابق كليا، باإلضافة إلى أن اآلراء ماتزال 

متباينة والتي تتعلق بنسبة التضخم، حيث 
يتوقع البنك املركزي أن يحقق االقتصاد منوا 

بنسبة 1% خالل األشهر الثالثة األولى من السنة 
وذلك عن الربع الرابع لعام 2013، وهو ما يعتبر 
أعلى بقليل من نسبة 0.9% املتوقعة. فضال عن 

ذلك، يشير محضر االجتماع األخير إلى أن 
جلنة السياسة النقدية غير واثقة من مدى النمو 
االقتصادي الذي يفترض بالبالد أن حتققه من 

دون أن يتسبب ذلك في ارتفاع نسبة التضخم، 
ففي الواقع، تراجعت نسبة التضخم في 

بريطانيا من 1.7% إلى 1.6% خالل شهر مارس، 
وهي النسبة األدنى للتضخم منذ أكتوبر 2009.

ودعا التقرير محافظ البنك االحتياطي 
األسترالي جون ادواردز إلى ضرورة قيام 

احلكومة األسترالية باتخاذ احلذر فيما يتعلق 
بعدم املبالغة في اقتطاع النفقات خالل موازنة 
السنة املالية القادمة لعام 2014 – 2015، خاصة 

أن االقتصاد مايزال في مواجهة العديد من 

التحديات، وبالتالي فقد تأمل احملافظ ادواردز 
ان يعمل وزير املالية جو هوكي بحذر باعتبار 
أن االقتطاعات املقترحة من شأنها أن تخفض 

الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 0.5% خالل السنة 
املالية القادمة، وأشار ادواردز إلى أن أي تراجع 

في سعر الدوالر األسترالي سيكون عامال 
إيجابيا القتصاد البالد، كما أن تراجع نسبة 
التضخم للربع األول من العام سيكون أمرا 

جيدا كذلك األمر.
البنك الشعبي الصيني

ارتفع مؤشر PMI لبنك HSBC الصيني خالل 
شهر أبريل ليصل إلى 48.3 بعد أن بلغ 48 
خالل شهر مارس، وهو املؤشر الذي يحدد 

النشاط الصناعي الصيني، وحيث جتدر 
اإلشارة إلى أن املؤشر اليزال دون مستوى 

الـ 50 والذي يشير إلى أن النشاط الصناعي 
اليزال في حالة التراجع. من ناحية أخرى فإن 

احلكومة الصينية التزال ملتزمة بتقدميها 
الدعم القتصاد البالد، وقد صرح البنك الشعبي 
الصيني يوم الثالثاء بأنه سيقوم بخفض معدل 

االحتياطي اإللزامي للبنوك )RRR( وهو احلد 
األدنى حليزات املصرف من الودائع، وذلك 

ضمن مجموعة التدابير التي قامت بها احلكومة 
خالل األسابيع األخيرة لتقدمي الدعم القتصاد 
البالد.وسيتم خفض معدل االحتياطي اإللزامي 

للبنوك في املناطق الريفية بنسبة 2% وذلك 
للبنوك التجارية وبنسبة 0.5% لدى املؤسسات 

التعاونية لالئتمان في املناطق الريفية، وقد 
صرح البنك الشعبي الصيني في بيان له 

مت نشره على موقعه اإللكتروني أن معدل 
االحتياطي اإللزامي لبعض البنوك في املناطق 
الريفية سيتراجع بالتالي إلى ما يقارب نسبة 

.%13
التضخم الياباني.. األعلى فترة الـ 22 سنة

حقق مؤشر CPI الياباني ارتفاعا خالل شهر 
أبريل بالرغم من أنه أتى دون التوقعات، 

بالرغم من أن مؤشر CPI ملدينة طوكيو قد 
ارتفع إلى أعلى مستوى له خالل فترة الـ 22 
سنة األخيرة وذلك تبعا لالرتفاع القوي في 

نسبة املبيعات الذي شهدها شهر أبريل، هذا 
وقد صرح وزير املالية آسو بأن األمور تسير 
ضمن النصاب الصحيح اقتصاديا وذلك فيما 

يتعلق بقروب فترة االنكماش االقتصادي 
على االنتهاء، إال ان آسو لم يقدم أي معلومات 
اضافية للسوق في هذا اخلصوص. باإلضافة 

إلى ذلك، أكد آسو أن االرتفاع احلاصل في 
الضريبة املفروضة على املبيعات، فإن املكاسب 

الشهرية التي سيحققها مؤشر CPI ستفوقها 
أهمية، وأشار آسو بأنه راض عن املعطيات 
 ،CPI االقتصادية األخيرة اخلاصة مبؤشر

ولكنه رفض إبداء أي تعليق يتعلق مبستوى 
اإليرادات طويلة األمد اخلاصة بالسندات 

احلكومية اليابانية.

ذكر تقرير صادر عن الشركة الكويتية ـ 
الصينية االستثمارية، ان الصني ستستفيد 
بشكل مباشر من األزمة بني روسيا والقوى 
الغربية حول أوكرانيا. فخالل العقد املاضي 

تفاوضت الصني مع شركة »غازبروم« الروسية، 
وهي واحدة من كبرى شركات استخراج الغاز 

الطبيعي من أجل احلصول على صفقة ملدة 
30 عاما لتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز 
سنويا بدءا من عام 2018. وتعادل هذه الكمية 

11% من الطلب الصيني السنوي للغاز، و24% من 
إجمالي الصادرات الروسية إلى أوروبا. وطوال 

فترة العقد، ستصل الكمية اإلجمالية للغاز 
املصدر سنويا من روسيا إلى 60 مليار متر 

مكعب. واستمرت املفاوضات لفترة طويلة من 
الوقت، لكن مت االتفاق على أغلب التفاصيل قبل 
فترة بسيطة. واألمر الوحيد الذي لم يتم االتفاق 
عليه بعد هو السعر. فالبنية التحتية لنقل الغاز 

الطبيعي مكلفة. ومن املتوقع أن يكلف إنشاء 
اخلط الواصل بني سيبيريا واحلدود الصينية 
22 مليار دوالر، وتزيد إلى 90 مليار دوالر إذا 

ما تضمنت تكلفة إنشاء حقل الغاز. وبفضل 
توسعة خط شرق سيبيريا واحمليط الهادئ 
سيصبح من املمكن ضخ 80 مليون طن من 
الغاز للصني، أي ما يعادل 1.6 مليون برميل 
يوميا بحلول عام 2020. وعلى الرغم من أن 
تكلفة استخراج الغاز بالنسبة لروسيا تعتبر 
منخفضة، حيث تبلغ أقل من دوالرين لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية، حتتاج روسيا 
الى أن تبيع بسعر 13.5 دوالرا لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية لتربح من هذا االستثمار. لكن 
الصني تستورد الغاز من تركمانستان بأقل من 

10 دوالرات، وتعتبر هذا السعر أفضل العروض 
املقدمة لها، لتستفيد من حاجة روسيا املتزايدة 

للتنويع بعيدا عن أوروبا. وتدرس روسيا قبول 
اخلسائر مع عدم وجود عميل بديل لغازها 

الطبيعي. وسيحدد هذا التفاوض منط العالقة 
الصينية الروسية في السنوات القليلة املقبلة.
وقال التقرير ان مصالح الصني وروسيا في 

الطاقة تتوافق على املدى الطويل. وحتاول 
الصني احلد من اعتمادها على الفحم والنفط 

عن طريق زيادة استخدام الغاز الطبيعي 
والطاقة النووية والطاقة املتجددة. وتتوقع إدارة 
معلومات الطاقة األميركية أن تزيد حصة الغاز 
الطبيعي في إجمالي الطاقة الصينية من %4.5 

إلى 6.3% بحلول عام 2030. وتهدف اخلطة 
الوطنية اخلمسية ملضاعفة استخدام الغاز. 

ووفقا لرويترز، من املتوقع أن يرتفع استهالك 
الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 11% ليصل إلى 
186 مليار متر مكعب مع منو الواردات بنسبة 
19% ويحفز هذه الزيادة إغالق محطات الطاقة 

التي تعمل بالفحم للحد من التلوث.
أما األثر املستقبلي على صادرات دول مجلس 
التعاون اخلليجي فهو واضح ومباشر، حيث 

ستتمتع دول مجلس التعاون اخلليجي بحصة 
أقل من إجمالي الطاقة املستقبلية الصينية. 

وفي الوقت احلالي تتزايد نسبة واردات الطاقة 
الصينية القادمة من اخلليج، وخصوصا لكونها 

املنطقة الوحيدة القادرة على توفير تدفق 
مستمر ومتزايد للطاقة. تقدم دول مجلس 

التعاون اخلليجي ثلث إجمالي واردات النفط، 
وميكنها بسهولة زيادة هذه احلصة. فاململكة 

العربية السعودية وحدها متثل 20% من إجمالي 
واردات النفط، وتقدم عمان والكويت واإلمارات 

نسبة 15% إضافية. وتتوافق مصالح الصني 
وروسيا في الطاقة على املدى الطويل، لكن 

تدهور العالقة الروسية ـ األوروبية مينح الصني 
قدرة تفاوضية أكبر لتحديد األطر املستقبلية 
لهذه الشراكة. وستخسر دول مجلس التعاون 
اخلليجي، كمزود عاملي أساسي للنفط، من أي 

اتفاق بني الصني وأي مزود آخر للطاقة.

»الوطني«: تراجع نشاط أسواق العمالت األجنبية

»الكويتيةـ  الصينية«: الصني تربح واخلليج يخسر على املدى الطويل

تقارير »الراي« حتقق 975 ألف دينار ربحاً صافياً للربع األول

مليارا درهم صافي أرباح »اتصاالت« اإلماراتية بالربع األول

ال����راي تول����ي  »مجموع����ة 
اهتمامه����ا األكب����ر جل����ودة 
منتجها اإلعالمي ومخاطبة 
تطلعات القراء واملشاهدين، 
السيما الفئات الشابة األكثر 
تفاعال مع وس����ائل اإلعالم 
الرقم����ي، وتكام����ل منتجها 
اإلعالمي بني مختلف وسائلها 
املكتوبة واملرئية واملسموعة 
والتفاعلية«، ولفت بودي إلى 
أن »)الراي( باتت واحدة من 
أكبر املجموع����ات اإلعالمية 
وأكثره����ا تكامال وتأثيرا في 
الكويت واخلليج، إذ تواصل 
جريدة )الراي( تعزيز موقعها 
كإحدى أوسع الصحف انتشارا 
الكويت،  وأكثرها تأثيرا في 
كما يحقق تلفزيون )الراي( 
معدالت مش����اهدة مرتفعة 

محليا وخليجيا«.
وأكد بودي أن »املجموعة 

األول من عام 2014. ويعتبر 
جناح »اتصاالت« في توظيف 
تقنية )LTE-A( مهما كونه 
يوفر مزيدا من الفرص الفريدة 
إلطالق خدمات مبتكرة جديدة 

خاصة بقطاع البيانات«.
وتابع: »ان مساعدة ماليني 
العمالء على االس���تفادة من 
البيئة الرقمية ل� »اتصاالت« 
يتطلب مواصلة االستثمار 
واالبت���كار ملواكب���ة الطلب 
املتنامي على البيانات ضمن 
شبكاتنا، كما يسهم هذا النمو 
الكبير في دعم جهودنا الرامية 
لتعزيز احلل���ول املصرفية 
الهوات���ف  املبتك���رة عب���ر 
املتحركة في األس���واق التي 

نعمل بها«.
وأضاف: »نعتزم االستمرار 
بتوس���يع عروض خدماتنا 
وحضورنا اجلغرافي القوي، 
وترسيخ مكانتنا اإلقليمية 
الرائدة. وتعتبر افريقيا منطقة 
استراتيجية بالنسبة ألعمالنا 
احلالية واملستقبلية، حيث 

بات����ت توفر باق����ة متكاملة 
م����ن اخلدمات التس����ويقية 
واإلعالنية، عبر مجموعة من 
إلى  الوسائل وصوال  أفضل 
املتابعني في مختلف املواسم، 
الراي  بعد أن أطلقت شركة 
العاملية للتسويق واإلعالن، 
لتكون صاحبة احلق احلصري 
في بيع املساحات اإلعالنية في 
الراي( و)تلفزيون  )جريدة 
الراي( وحافالت شركة )سيتي 
غروب( ومجموعة )طيران 

اجلزيرة(«. 
وأك����د ب����ودي »اعت����زاز 
مجموع����ة ال����راي مبوقعها 
في صدارة املشهد اإلعالمي 
الكويتي والعربي، بوصفها 
مؤسسة مس����تقلة وشفافة، 
حتمل قيم املجتمع الكويتي، 
وروح احلري����ة املس����ؤولة 

املتوازنة«.

سنواصل االستثمار وتوطيد 
عالقاتنا مع املجتمعات التي 

نعمل فيها«.
واختت���م جلف���ار قائال: 
»نعتز بال���دور الكبير الذي 
تلعبه »اتصاالت« في تنفيذ 
رؤية واستراتيجية احلكومة 
اإلماراتية، الرامية إلى التحول 
الذكية، وذلك  إلى احلكومة 
من خ���الل توفيرها فرصة 
جديدة، تتيح لعمالئها إمكانية 
ترقية هواتفهم العاملة على 
 )2G( ش���بكة اجليل الثاني
واحلص���ول على أول هاتف 
ذك���ي إماراتي يعم���ل على 
ش���بكة اجليل الثالث. يأتي 
ذلك ف���ي الوقت الذي تعمل 
فيه »اتص���االت« على دعم 
املب���ادرات الت���ي تصب في 
مصلحة املجتمعات احمللية، 
املبادرة توفير  وتتيح هذه 
الذكية  الهواتف  تكنولوجيا 
بتكلفة منخفضة للمزيد من 
قاطني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة«.

ومبادرات حتسني اإليرادات 
التي المس����ت ال����� 4 ماليني 
دينار، مقابل االستمرار في 
ترشيد املصاريف«، مشيرا 
إلى أن »حتسن ثقة املستهلكني 
التعافي  يع����د باملزيد م����ن 
لإلنفاق اإلعالني في الفترات 

املقبلة«. 
وبني بودي أن »املجموعة 
تستثمر حاليا في العديد من 
اإلنتاجات البرامجية والدرامية 
لعرضها خالل شهر رمضان 
املبارك، ما سيعزز اإليرادات 
في الفترات التي تشهد ضعفا 
موسميا في اإلنفاق اإلعالني 
بالصحافة املكتوبة«. وأضاف 
»إن اس����تراتيجية تنوي����ع 
مصادر الدخل جنحت إلى حد 
بعيد في تقليص أثر التقلبات 

املوسمية«.
إل����ى أن  وأش����ار بودي 

األول من العام 2014، بزيادة 
قدره���ا 8% على الربع األول 
من العام املاضي، و3% على 
الربع األخير من عام 2013. 
ويعزى هذا النمو القوي إلى 
زيادة الطل���ب على خدمات 
)elife(، وارتف���اع مبيعات 
الهواتف املتحركة، وتطور 
خدمات نق���ل البيانات، كما 
وصلت اإليرادات املتأتية من 
العمليات الدولية املوحدة إلى 
3.3 مليارات درهم، مبا ميثل 

34% من اإليرادات املوحدة.
املناس���بة، قال  وبه���ذه 
التنفيذي ملجموعة  الرئيس 
»اتص���االت« أحم���د جلفار: 
»جنح���ت »اتصاالت« خالل 
الربع األول م���ن عام 2014 
 )LTE-A( بتطبيق تقني���ة
املتط���ورة، وألول م���رة في 
املنطقة ضم���ن باقتي 1800 
و800 ميغا هرتز. واس���تمر 
الزخم الق���وي الذي حققته 
أعمالنا في مجال البيانات على 
مدى عام 2013، خالل الربع 

أعلنت ش����ركة مجموعة 
الراي اإلعالمية عن حتقيق 
أرب����اح في الرب����ع األول من 
 31 املنتهي في  املالية  السنة 
مارس 2014، بقيمة 975.4 ألف 
دينار، مبا يعادل 4.26 فلوس 

للسهم الواحد.
وقال رئيس مجلس إدارة 
مجموع����ة ال����راي اإلعالمية 
ب����ودي إن  جاس����م مرزوق 
املجموعة استمرت في حتقيق 
أرباح من أعمالها التشغيلية، 
مستندة إلى جناحها في تلبية 
تطلعات متابعي وس����ائلها 
اإلعالمية املرئية واملسموعة 
والتفاعلي����ة،  واملكتوب����ة 
واالس����تجابة للتحديات في 

السوق اإلعالني.
وأكد بودي أن »مجموعة 
الراي حتقق جناحا متزايدا 
في تعزيز حصتها السوقية، 

أعلنت مجموعة »اتصاالت« 
املالية املوحدة  عن نتائجها 
املنتهية في  الثالثة  لألشهر 
31 مارس 2014، حيث زادت 
األرباح الصافية املوحدة بعد 
خصم حق االمتياز االحتادي 
العام  الربع األول من  خالل 
2014 بنسبة 11% لتصل إلى  
ملياري درهم مقارنة بالعام 
السابق. وقد ارتفعت ربحية 
الس���هم لتصل إلى 26 فلسا 
للسهم خالل الربع األول من 
العام 2014، بزيادة نسبتها 
11% مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي ان اإليرادات املوحدة 
ملجموعة »اتصاالت« في الربع 
األول من عام 2014 وصلت 
إلى 9.9 مليارات درهم مبعدل 
منو متسارع وصلت نسبته 
إلى 3% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، وفي دولة 
اإلمارات، بلغ حجم اإليرادات 
6.5 ملي���ارات درهم للربع 

جاسم مرزوق بودي

أحمد جلفار

الوزان:  »الوطنية الدولية«  للتخارج من االستثمارات الصغيرة

وبزيادة مقدارها 1.92 مليون 
دينار وقد صرح الوزان بان 
الزي����ادة تفوق صافي  هذه 
الربح احملقق نظرا لتحقيق 
الش����ركة فائضا ف����ي اعادة 
تقيييم االستثمارات املتاحة 
للبيع مببلغ 423.2 الف دينار 
ظهر ضمن التغيرات املتراكمة 
ضمن حقوق املساهمني حلني 
البيع الكلي لتلك االستثمارات، 
حيث ان الشركة تتبع سياسة 
مالية متحفظة هي االعتراف 
باخلسائر ضمن بيان الدخل 
واظهار فائض اعادة التقييم 
ضمن حقوق املساهمني، وهذا 

ما يبينه بيان الدخل الشامل 
املجمع.

ه����ذا وقد بلغ����ت القيمة 
الدفتري����ة للش����ركة بع����د 
استبعاد اسهم اخلزينة 175 
فلسًا للسهم مقابل 166 فلسًا 

لعام 2012.
وصرح الوزان بان الشركة 
تأمل في احلفاظ على مسيرة 
النج����اح وحتقيق املزيد من 
االرباح مستقباًل، وستستمر 
الشركة في سياستها املتوازنة 
واملتنوعة والبحث عن افضل 
الفرص االس����تثمارية سواء 
او  على املس����تويني احمللي 
الدول����ي، ولذلك س����تطبق 
الشركة استراتيجية املجلس 
لع����ام 2014 والتي مبوجبها 
ستس����عى الشركة للتخارج 
من االس����تثمارات الصغيرة 
والدخ����ول في اس����تثمارات 
جديدة عن طريق االستحواذ 
او احلص����ول على حصص 

مسيطرة في الشركات.
هذا وقد وافقت اجلمعية 
العام����ة العادية على جميع 
بن����ود جدول االعم����ال، كما 
وافقت اجلمعية العامة غير 
العادية على جميع التغيرات 
التي متت على النظام االساسي 
للشركة متاشيا مع القانون 

اجلديد.

7.52 ماليني دينار لعام 2012 
وذلك لقيام الشركة بتسديد 
6 ماليني دينار قيمة القرض 
الوحيد املستحق على الشركة 
خالل الرب����ع الثاني من عام 
2013 وبذلك بلغت املوجودات 
املتداولة 1.6 مرة للمطلوبات 
املتداول����ة ما يدل على مالءة 
الشركة املالية وقدرتها على 
تس����ديد مطلوباتها بسهولة 
كبي����رة، وفي ح����ني حققت 
حقوق املساهمني زيادة مبا 
نس����بته 5.6 % حيث بلغت 
36.15 ملي����ون دينار مقابل 
34.2 مليون دينار لعام 2012 

أحمد مغربي

قال رئيس مجلس االدارة 
الدولية  الوطنية  في شركة 
القابضة عبدالوهاب الوزان ان 
النتائج املالية االيجابية التي 
حققتها الشركة خالل 2013 
تعتبر األولى منذ العام 2008 

عام األزمة املالية العاملية.
واوضح الوزان على هامش 
انعقاد اجلمعي����ة العمومية 
التي انعقدت امس،  العادية 
ان الشركة حققت خالل السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2013 نتائج مالية جيدة حيث 
بلغ صافي الربح 1.5 مليون 
دينار مقابل خسارة بلغت 3.1 
ماليني لعام 2012 وبنسبة نحو 
148% وبربحية س����هم بلغت 
7.28 فلوس مقابل خس����ارة 

بلغت 15.25 فلسًا للسهم.
واشار الوزان الى ان العائد 
على رأس املال بلغ 7.05% وعلى 
حقوق املساهمني 4.2%، هذا 
وقد زادت املوجودات املتداولة 
مبا نسبته 163% بسبب ارتفاع 
النقد لدى البنوك حيث بلغت 
2.9 مليون دينار مقابل 1.12 
مليون دينار لعام 2012 وفي 
املقابل انخفضت املطلوبات 
املتداولة مبا نسبته 76% حيث 
بلغت 1.8 مليون دينار مقابل 

عبدالوهاب الوزان مترئسا عمومية الشركة 

»Ooredoo« تونيزيانا« تغير عالمتها التجارية لـ«
مختلف مناطق تونس، كما 
تخطط ألن تستكمل عملية 
التجارية في  العالمة  إطالق 
محالت موزعيها خالل فترة 

4 أسابيع فقط.
الرئيس  من جانبه، قال 
 Ooredoo التنفيذي للمجموعة
د.ناصر معرفي����ة: »يعتبر 
اليوم يوم����ا مهما في تاريخ 
قطاع االتصاالت في تونس. 
إذ س����يمكن تبن����ي العالمة 
 Ooredoo التجارية اجلديدة
من االستفادة بشكل أفضل من 
مواردنا العاملية وتسخيرها 
لدعم التنمية البش����رية في 
تونس، كم����ا ميكن للتقنية 
الشباب لتمكنهم  أن تساعد 
من أن يصبحوا قادة أو رواد 
أعمال، إضافة إلى أن ذلك ميكن 
النس����اء من دعم عائالتهن 
الوقت  ف����ي  بش����كل أفضل 
الذي يواصل����ن فيه حتقيق 
 Ooredoo تطلعاتهن. وستعمل
مع عمالئها ملساعدتهم على 

حتقيق أهدافهم«.
وOoredoo ملتزمة بدعم 
التقنية وتعزيز  اإلبداع في 

خدمة وجترب����ة العمالء في 
تونس.

وعمال بتلك اإلستراتيجية، 
تستثمر Ooredoo في الشبكات 
العالية الس����رعة ومن بينها 
شبكة البرودباند اجلوال من 
اجليل الثالث 3G، كما تعمل 
على تنفيذ اجليل القادم من 
األلياف الضوئية في  شبكة 

أحياء األعمال املركزية.
من جانبه، ق����ال كينيث 
التنفيذي  الرئي����س  كامبل، 
Ooredoo تون����س: »أتاحت 
احلكومة التونسية استخدام 
االتصاالت اجلوالة للجمهور 
في تونس، أما اآلن فستسهم 
Ooredoo في إتاحة استخدام 
البيان����ات للمجتم����ع وذلك 
لتعزيز اخلدمات التي تقدمها 
للعمالء، وس����يجد عمالؤنا 
خالل األسابيع القادمة فوائد 
كثيرة نتيجة إلطالق عالمتنا 
اجلدي����دة، وذل����ك من خالل 
مجموعة كبيرة وجديدة من 
العروض املميزة التي ستجعل 
البيانات أقل كلفة وأسهل في 

االستخدام«.

م����ن اخلدمات التي تس����هم 
في حتس����ني ظروف احلياة 
وحتقيق التنمية البش����رية 
ونشر استخدام البيانات بني 

جميع أفراد املجتمع.
ففي تونس، تبنت الشركة 
التجارية اجلديدة  العالم����ة 
بس����رعة وقام����ت بتغيي����ر 
كل ما يتعل����ق بتعاملها مع 
عمالئها ويشمل ذلك قنوات 
البيع املباشرة املوجودة في 

أعلنت Ooredoo ان شركتها 
ف����ي تونس تبنت وبش����كل 
كام����ل العالم����ة التجاري����ة 
العاملية Ooredoo، وذلك في 
الوقت الذي تواصل الشركة 
حتقيق تقدم قوي فيما يتعلق 
بإطالق عالمتها اجلديدة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وآسيا.
وم����ع تبنيه����ا للعالمة 
العاملية، تنض����م تونيزيانا 
إلى عدد من الشركات األخرى 
التابعة للمجموعة واملوجودة 
في قطر واجلزائر واملالديف 
وميامنار التي حتولت لعالمة 
Ooredoo، وذل����ك بعد إطالق 
العالمة رس����ميا في فبراير 
2013.فقد كانت تونيزيانا أول 
شركة اتصاالت مملوكة ملكية 
خاصة في تونس، وأطلقت 
في 2002، وجنحت في تقدمي 
عالمة Ooredoo في تونس في 

يوليو 2013.
وباعتبارها شركة تهتم 
كثيرا باملجتمعات التي تقدم 
 Ooredoo خدماتها فيها، تركز
على توفير مجموعة واسعة 

د.ناصر معرفية


