
خدمات اعالنية
اجلمعة 21 أغسطس 2015

18

تفاعل ملوظفي «الوطني»  منال املطر 

أنس العتيقي

«زين»: إهداء اإلنترنت للعائلة واألصدقاء

«الوطني» يحتفل باليوم العاملي للعمل اإلنساني

«VIVA» تختتم برنامج التدريب امليداني الصيفي ٢٠١٥

«االحتاد للطيران»: ٨ خيارات جديدة لـ «أسعار التذاكر»
أعلنت شـــركة «االحتاد 
للطيـــران» عـــن تطبيـــق 
هيكلية جديدة على أسعار 
تذاكر السفر اعتبارا من ١٤ 
سبتمبر ٢٠١٥، لتوفير مزيد 
من اخليارات والشفافية لدى 
حجز التذاكر أمام ضيوفها.

وسيتم إدخال ٨ خيارات 
جديدة باإلجمال تخص أسعار 
التذاكر، مما يتيح للمسافرين 
تفصيـــل حجوزاتهم وفق 

احتياجاتهم الشخصية. 
وتتمتع خيارات أسعار 
الســـفر بالشـــفافية  تذاكر 
والوضـــوح، وتختلف من 
حيث وزن األمتعة املسموح 
بحملها واملرونة، كما تشمل 
مزايا أخرى قد يحتاج املسافر 
لشـــرائها بشـــكل منفصل. 
فضال عن ذلك، سيتم وضع 
سياسة محدثة لألمتعة من 
شأنها أن توفر للمسافرين 
هيكلية موحدة أكثر من حيث 
مخصصات األمتعة املسموح 
بحملها على امتداد شـــبكة 
شركاء االحتاد للطيران، في 
الوقت الذي حتد من رسوم 
األمتعة الزائدة على غالبية 

الوجهات.

وجتدر اإلشـــارة إلى أنه 
سيتم تقسيم كل احلجوزات 
التي تتم بدءا من ١٤ سبتمبر 
٢٠١٥، وفق خيارات أسعار 

مختلفة.
وتشمل هيكلية األسعار 
في الدرجة السياحية، تذاكر 
الدرجة السياحية للعروض 
الدرجة  اخلاصة، وتذاكـــر 
السياحية التوفيرية، وتذاكر 
الدرجة الســـياحية القيمة، 
وتذاكر الدرجة الســـياحية 

املرنة.
أما بالنسبة لدرجة رجال 
األعمال فأصبحت كالتالي، 
تذاكـــر درجة رجال األعمال 
للعـــروض اخلاصة، درجة 
التوفيرية،  رجال األعمـــال 
وتذاكر درجة رجال األعمال 
املرنة، بينما ســـيكون على 
الدرجة األولى، خيار الدرجة 

األولى العائلية - املرنة. 
وفي هذا اخلصوص، حتدث 
التجارية  الشـــؤون  رئيس 
في االحتـــاد للطيران بيتر 
بومغارتنر، قائال: «ال ريب أن 
مثل تلك اخلطوة تأتي بهدف 
توفير مزيد من اخليارات أمام 
عمالئنا. خاصة مع التوجه 

القســـم  الـــذي يغلب على 
األكبر مـــن القطاعات نحو 
تصميم جتارب العمالء مبا 
يتفق مع متطلباتهم. فعندما 
يتعلق األمر بحجز رحالت 
الســـفر، تتراوح املتطلبات 
واالحتياجات من فرد آلخر. 
قد يرغب البعض في السفر 
خفافا، ووفق ميزانية محددة، 
فيما يرغب البعض اآلخر في 
احلصول على فرصة لتعديل 
واتخاذ قراراتهم حتى اللحظة 
األخيرة من السفر، أو حمل 
أمتعة زائدة أو اكتساب مزيد 
مـــن األميال. فعلى ســـبيل 
املثال، في حال رغب الضيف 
في احلصول على مزيد من 
املرونة واملزيد من األمتعة 
وأهلية ترقية رحلته، ميكنه 
اختيار الدرجة الســـياحية 

املرنة».
وقد مت اإلعالن عن سياسة 
األمتعة اجلديدة التي تتمتع 
مبرونـــة أكبـــر جتاوبا مع 
متطلبات املسافرين الفردية 
وملواءمة أفضل ما بني االحتاد 
الطيران  للطيران وشركات 
الشريكة ضمن عالمة «شركاء 

االحتاد للطيران».

الذي  التغيير  وفي إطار 
أجري على السياسة، ستصبح 
تكلفة األمتعة الزائدة أقل إلى 
حد بعيد على امتداد غالبية 

أسعار تذاكر السفر.
تكلفـــة  وســـتنخفض 
شراء قطعة أخرى بوزن ٢٣ 
كيلوغراما إضافية من األمتعة 
في بعـــض الوجهات لتصل 
إلى نحو ٩٠٪، مع تخفيض 
إضافي يصـــل إلى ٣٠٪ في 
حال مت شـــراء ذلك مسبقا 
وبشكل مباشر من االحتاد 
للطيران قبل ٢٤ ساعة من 
موعد السفر. علما بأنه سيبدأ 
العمل وفق سياسة األمتعة 
اجلديدة على احلجوزات التي 
تتم بتاريخ ١٤ ســـبتمبر أو 

ما بعده. 
الهيكليـــة  وســـتتوافر 
املرونـــة  ذات  اجلديـــدة 
التذاكر  والشفافية ألسعار 
على امتـــداد قنوات احلجز 
اخلاصة باالحتاد للطيران مبا 
في ذلك، موقعها اإللكتروني 
(Etihad.com)، ومتاجر البيع 
بالتجزئة، ومراكز االتصال 
العاملية، فضال عن وكاالت 

السفر.

أعلنت شــــركة االتصاالت 
الكويتيــــة زين عــــن توافر 
إمكانية إهــــداء اإلنترنت بني 
عمالئها، وهي امليزة اجلديدة 
كليا التي تتيح إمكانية إهداء 
باقات اإلنترنت الشــــهرية أو 
سعة االستخدام اإلضافية ألي 
من عمالء زيــــن من أصحاب 

الدفع اآلجل أو املسبق. 
وكشفت الشركة في بيان 
صحافــــي أنها أطلقت احلملة 
حتــــت عنوان «أرســــل هدية 
إنترنت لعائلتك وأصدقائك»، 
والتي مت تصميمها لتتناسب 
مع أكبر شــــريحة ممكنة من 
الدفع اآلجل  عمالء خطــــوط 

أطلق بنك الكويت الوطني 
مبادرة مبناسبة اليوم العاملي 
للعمل االنســـاني واكب من 
خاللها احلملة األممية حتت 

شعار «شارك اإلنسانية».
وتأتي هـــذه املبادرة في 
إطار املسؤولية االجتماعية 
للبنك وحرصه على تشجيع 
وتوعية موظفيه جتاه أهمية 

العمل اإلنساني.
املبادرة  وتخلـــل هـــذه 
توزيع بطاقات حتمل شعارات 

أعلن قطاع املوارد البشرية 
في شركة االتصاالت الكويتية 
انتهـــاء برنامج  VIVA عـــن 
التدريب الصيفي ٢٠١٥ الذي 
الفترة  نظمته VIVA خـــالل 
الصيـــف لطلبـــة وطالبات 
اجلامعات اخلاصة واحلكومية 
الكويت، والتي منحتهم  في 
فرصة االطالع على جملة من 
املعارف واملعلومات النظرية 
التي تشمل طيفا واسعا من 
أساليب العمل اإلداري والعملي 

في قطاع االتصاالت.
التدريب  ويعد برنامـــج 
امليداني الصيفي املخصص 
لطالب اجلامعـــات هو أحد 
برامج التنمية البشرية التي 

وجلعل مناسباتهم أكثر متيزا، 
حيث بإمكانهم إهداء اإلنترنت 
ألي من عمالء زين من أصحاب 
الدفع اآلجل أو املسبق، مبينة 
أنها طرحتها لتتناســــب مع 
احتياجات عمالئها الشغوفني 
وخدمــــات  بالتكنولوجيــــا 

اإلنترنت. 
وبينت زين أن هذه اخلدمة 
تتيح للعميل االختيار بني إهداء 
باقات اإلنترنت الشهرية الكاملة 
التي تصل إلى ٥٠٠ جيجابايت 
أو سعة االستخدام اإلضافية 
التي تصل إلى ٢٥ جيجابايت 
حسب اختيار العميل، وذلك في 
خطوة إلضافة عامل املرونة إلى 

أطلقتهـــا VIVA، التزاما منها 
الكـــوادر الوطنية  بتطوير 
الثـــروة احلقيقيـــة لبنـــاء 

املجتمع.
ومن هـــذا املنطلق يقول 
الرئيـــس التنفيذي للموارد 
العتيقي:  أنـــس  البشـــرية 
حترص VIVA على توافر كل 
مواردها وتسخر إمكانياتها في 
سبيل صقل مهارات الشباب 
مبا يحفزها ويدفعها لالنخراط 
في احلياة العملية، من خالل 
التدريب واجلوالت امليدانية 
على اإلدارات والفروع املختلفة 
في VIVA، حتى يكتسب الطالب 
املقومات التي تؤهله ملواجهة 
صعوبات العمل مســـتقبال، 

اخلدمة وتتناسب مع متطلبات 
عمالئها، حيث ميكنهم تفعيل 
اخلدمة بســــهولة عن طريق 
إرسال رسالة نصية حتتوي 
على «أ» إلى الرقم ٩٩٢٠٧ أو 
 .connect.kw.zain.com زيارة
أنها  الشــــركة  وأوضحت 
إلــــى مواكبة  تســــعى دائما 
تطلعات ورغبات كل عمالئها 
مبختلــــف فئاتهــــم العمرية، 
وهي تطلق هذه الباقة في هذا 
اإلطار ملا تقدمه من منتجات 
متنوعــــة، موضحة أنها تفي 
دائما بوعودها مع مشتركيها 
بتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 

التقنيات.

إنســـانية تعبيرا عن الدعم 
لهذا اليوم العاملي.

املبـــادرة تفاعال  والقت 
واسعا على صفحات التواصل 
االجتماعـــي لــــ «الوطني» 
والتي عرضتهـــا في ڤيديو 
قصير، كمـــا تفاعل موظفو 
بنك الكويت الوطني مع هذه 
املبادرة وظهروا في الڤيديو 
القصير يرفعون شـــعارات 
إنسانية بهدف حتويل هذا 
اليوم من مناسبة عاملية إلى 

مشاركة إنسانية حقيقية.
وقالـــت املدير التنفيذي 
إلدارة العالقـــات العامة في 
بنك الكويـــت الوطني منال 
املطر إن البنك حريص على 
املشاركة الفاعلة في املناسبات 
االجتماعيـــة واإلنســـانية 
انطالقـــا من مســـؤوليته 
االجتماعية وإميانه بأهمية 
الرسالة  املساهمة في نشر 
التوعوية واالجتماعية ملثل 

هذه املناسبات.

ورغبة منها في إعداد وتأهيل 
جيل قادر على دخول معترك 

العمل.
ان  الى  وجتدر اإلشـــارة 
برنامـــج التدريـــب امليداني 
 VIVA الصيفي الـــذي قدمته
لهذا العام ومدته ٦ أسابيع، 
مخصص للطالب الكويتيني 
الذين تتـــراوح أعمارهم من 
١٨-٢١ عاما، بهدف إعطاءهم 
فرصة احلصول على جتربة 
عمل مميزة خـــالل الصيف 
لفترة ٤ ســـاعات يوميا في 
VIVA، وخضع مـــن خاللها 
الطلبـــة على تدريب ميداني 
ضمن اإلدارات وفروع الشركة 

املختلفة.

منو ملحوظ في قطاعات الفنادق واإللكترونيات والصرافة وتأجير السيارات والسياحة والسفر

«مفاجآت صيف دبي ٢٠١٥».. ينعش االقتصاد
في املبيعات بنسبة ٢٠٪ عن العام 
ــي ٢٠١٤، ونحن نتطلع إلى  املاض
ــتمرار زيادة املبيعات بنفس  اس
ــتوى حتى ختام املفاجآت،  املس
ــترتفع  كما نتوقع أن الزيادة س
ــبة ١٠٪ وذلك بفضل زيادة  بنس
احلركة السياحية خاصة من تدفق 
الزوار من منطقة اخلليج وحتديدا 
اململكة العربية السعودية والكويت 
ــان». من ناحيته، قال املدير  وعم
ــاري للصرافة  العام لدى األنص
راشد علي األنصاري: «يعد احلدث 
ــات املهمة على أجندة  من الفعالي
دبي السنوية للترفيه والتسوق، 
ــعبية كبيرة  وقد أصبحت له ش
بني املقيمني والزوار. وقد شهدنا 
في األنصاري للصرافة زيادة في 
عدد املعامالت والتحويالت املالية 
بنسبة تتراوح ما بني ١٠ إلى ١٥٪ 
ــبة  خالل فترة احلدث، أما بالنس
ملعامالت تغيير العملة، فقد شهدت 
ــالل هذه الفترة  زيادة كبيرة خ
نظرا الرتفاع الطلب على العملة 
ــياح إلى جانب  اإلماراتية من الس
زيادة الطلب على العمالت األجنبية 
من قبل الراغبني في قضاء العطلة 

خارج الدولة».
من جانبه، أشاد مدير العمليات 
لدى هيرتز لتأجير السيارات في 
ــارات العربية املتحدة  ــة اإلم دول
سونيل كومار بالتأثير اإليجابي 
للحدث على القطاع وعلق: «يعتبر 
احلدث من الفعاليات املوجهة لكل 
أفراد العائلة، ولذلك فإننا نشهد 
إقباال على تأجير السيارات العائلية 
ــوع SUV وغيرها  الكبيرة من ن
ــهدنا في  من املوديالت، وقد ش
هيرتز خالل فترة احلدث زيادة 
في تأجير السيارات بنسبة ٢٥٪ 
يوميا، وتصل نسبة املستأجرين 
من السياح خالل هذه الفترة إلى 

٨٠٪ مقارنة باملقيمني».

حقق جناحا منقطع النظير، حيث 
متكن من االستئثار باهتمام أبرز 
الشركات التي لديها عالمات جتارية 
عاملية، وحرصت على املشاركة في 
الدورة األولى لثقتهم مبصداقية 
ــة والتزامها جتاه قطاع  املؤسس
التجزئة. كما شهد «عالم مدهش» 
الوجهة الترفيهية العائلية األمثل 
في دبي، والذي ميتد هذا العام على 
مساحة تزيد على ٣٤٫٠٠٠ متر مربع 
داخل مركز دبي التجاري العاملي 
ــات ١-٨، تدفقا ملحوظا  في القاع
من قبل العائالت هذا الصيف وال 
سيما من قبل العائالت اخلليجية، 
حيث ارتفع عدد زواره بنسبة ٤٠٪ 
وذلك باملقارنة مع الفترة نفسها 

من العام املاضي.
وبدوره، قال نائب رئيس أول 
طيران اإلمارات لدائرة العمليات 
ــد املعال:  ــيخ ماج الش التجارية 
«لقد شهدنا في طيران اإلمارات 
ــطة وزيادة في أعداد  حركة نش
ــافرين بنسبة تصل إلى ٦٪  املس

خالل احلدث».
ومن جهته، قال رئيس العابدي 
القابضة سعيد العابدي: «لقد كانت 
النتائج خالل الفترة املاضية من 
مفاجآت صيف دبي إيجابية، حيث 
كانت نسب إشغال الفنادق مرتفعة 
جدا، وشهدت شركات السياحة 
والسفر منوا بحجم أعمالها بنسبة 
٢٠٪ باملقارنة مع الفترة نفسها من 

العام املاضي».
ــم  من جانبه، قال رئيس قس
التجزئة أومني شانيل لدى شركة 
جمبو لإللكترونيات ندمي خنزاده: 
«تعود علينا مفاجآت صيف دبي 
باخلير الكثير سنويا، حيث نحقق 
زيادة في املبيعات تتراوح ما بني 
ــن إجمالي املبيعات  ١٣ إلى ١٤٪ م
السنوية، ومنذ انطالق مفاجآت 
ــي ٢٠١٥ حققنا زيادة  صيف دب

العالم على الئحة الوجهات السياحية 
ــر  ــب مؤش األكثر جاذبية بحس
(ماستر كارد) للوجهات السياحية 
ــاهم األحداث  العاملية ٢٠١٤. وتس
التي تنظم باستمرار  والفعاليات 
ــي إظهار دبي  ــى مدار العام ف عل
بحلة متجددة تقدم جتارب مختلفة 
للسياح وتشجعهم على زيارتها 
ــرة، خاصة أن موقع  ألكثر من م
دبي االستراتيجي ميكن أكثر من 
ــكان العالم من الوصول  ثلث س
ــاعات  ــارة خالل ٤ س ــى اإلم إل
ــاف كاظم قائال: «إن  فقط». وأض
(مفاجآت صيف دبي) لعبت دورا 
مهما في جذب السياح، وعززت من 
مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة 
للعائالت. ولقد جاءت النتائج األولية 
اإليجابية بعد انقضاء النصف األول 
من هذا احلدث املهم لتبرهن على 
أهميته في حتويل موسم الصيف 
إلى موسم نشط، وتسلط الضوء 
على دور قطاع التجزئة في إثراء 
جتربة التسوق للزوار والسياح، 
ــتمرار تدفق الزوار من  ومع اس
داخل وخارج الدولة لالستمتاع مبا 
توفره دبي من خيارات للتسلية 
ــي،  ــه العائل ــوق والترفي والتس
نتطلع إلى استمرارية هذا الزخم 
ــة اإليجابية  والنتائج االقتصادي
ــا حقق  ــام».  كم ــى مدار الع عل
ــرض «أكبر عروض الصيف»  مع
ــى جناحا فاق  ــه األول في دورت
ــرة  التوقعات، فخالل أيامه العش
ــطس  من ٢٣ يوليو وحتى ١ أغس
متكن املعرض من استقطاب أعداد 
ــوقني،  ــرة من الزوار واملتس كبي
ــراكات  حيث أكد مدير إدارة الش
ــتراتيجية في مؤسسة دبي  االس
للمهرجانات والتجزئة سعيد محمد 
الفالسي أن املعرض الذي نظمته 
ــة في دورته األولى هذا  املؤسس
العام خالل «مفاجآت صيف دبي» 

الصيف، باإلضافة إلى احلمالت 
الترويجية واجلوائز املميزة التي 

تقدم للفائزين. 
بدورها، قالت املدير التنفيذي 
ملؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 
ــهيل: «إن حدث  ــى محمد س ليل
ــف دبي في دورته  مفاجآت صي
الثامنة عشرة حقق نتائج إيجابية 
ــتويات،  ــة على جميع املس للغاي
وساهم في تعزيز قطاع التجزئة 
بشكل كبير، وذلك بشهادة اخلبراء 
ــذا القطاع، ما  ــني على ه والقائم
ــي كوجهة  ــخ من مكانة دب يرس
ــياحة والتسوق خالل  رائدة للس
فصل الصيف». وأشارت إلى أن 
املؤسسة متكنت من إشراك قطاع 
البيع بالتجزئة في معرض «أكبر 
عروض الصيف» الذي يقام ألول 
ــا باهرا، حيث  مرة وحقق جناح
جتاوزت مبيعات املعرض ١٥ مليون 
درهم، واستقطب أكثر من ١١٠ آالف 
زائر، متوقعة أن يستمر احلدث في 

زخمه خالل الفترة املقبلة.
من جهته، قال املدير التنفيذي 
ملؤسسة دبي للتسويق السياحي 
والتجاري عصام كاظم: «توفر دبي 
العديد من اخليارات للسياح من 
مختلف أنحاء العالم، األمر الذي 
جعلها حتتل املرتبة اخلامسة في 

متكن حدث «مفاجآت صيف 
ــه الثامنة  ــي ٢٠١٥» في دورت دب
عشرة من املساهمة في تنشيط 
األسواق وألقى بظالله اإليجابية 
على مختلف القطاعات االقتصادية 
ــياحة  بالتجزئة والس ــة  املرتبط
ــيما أن فعالياته  والضيافة، الس
ــاالت «العيد  ــت بعد احتف انطلق
ــرة  في دبي - عيد الفطر» مباش
ليواصل الزخم الذي شهده العيد، 
ــياح  مع إقبال الكثيرين من الس
وخاصة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي على االحتفال بفعاليات 
العيد في دبي وما تال ذلك من توافد 
ــائحني وزوار اإلمارات  أكبر للس
ــر  ــت التقاري ــرى.  وعكس األخ
ــة  ــركاء مؤسس ــواردة من ش ال
ــة،  ــات والتجزئ ــي للمهرجان دب
إحدى مؤسسات دائرة السياحة 
ــاري، واجلهة  التج ــويق  والتس
املفاجآت، جدوى  املنظمة حلدث 
تنظيم هذا احلدث السنوي والذي 
أثر بشكل إيجابي على األسواق 
ــهدت زيادة ملحوظة في  التي ش
التجزئة وأعداد  مبيعات محالت 
ــالل النصف األول  ــن خ الزائري
ــاهمت األجواء  من احلدث.  وس
االحتفالية والعروض الترويجية 
الترفيهية  ــات  املتنوعة والفعالي
ــام في جعل  ــام هذا الع التي تق
إمارة دبي وجهة رئيسية للعديد 
من السياح والزوار واملتسوقني، 
ما رفع من نسبة إشغال الفنادق 
ومبيعات قطاع التجزئة على مدى 
االسابيع الثالثة األولى من احلدث. 
ولعبت مراكز التسوق دورا كبيرا 
ــزوار خالل مفاجآت  في جذب ال
ــي ٢٠١٥، وذلك بفضل  صيف دب
الفعاليات العاملية احلصرية التي 
نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات 
والتجزئة وساهمت في استقطاب 
ــالل فصل  ــياح والزوار خ الس

ليلى سهيل عصام كاظم 

معرض «أكبر 
عروض الصيف» 
استقطب أكثر 
من ١١٠ آالف 
زائر مببيعات 
جتاوزت ١٥ 
مليون درهم

عالم مدهش: 
٤٠٪ زيادة في 

الزوار

الهواتف الذكية األحدث من سامسونغ مع مزايا تطرح ألول مرة

Galaxy Edge+و Note 5 تطلق «Ooredoo»
أعلنت Ooredoo الكويت، إحدى شــــركات مجموعــــة Ooredoo العاملية، عن 
استعدادها إلطالق جهازي Note 5 و+Galaxy Edge، أحدث إصدارات سامسونغ 
للهواتف الذكية. وسيتوافر اجلهازان مبزاياهما املتعددة في أفرع الشركة إضافة 

إلى موقع الشركة للتسوق اإللكتروني، مع التوصيل املجاني للعميل.
ويتميز جهاز Note 5 بقلم جديد ذي مزايا عديدة أكثر تطورا من األجهزة 
الســــابقة، حيث يستطيع املستخدم مع القلم اجلديد من الكتابة بانسيابية 
أكثر وتصوير الشاشة وإضافة تعليقات على الصور قبل تصويرها.كما مت 
تطوير تصميم اجلهاز ليشمل خلفية زجاجية أكثر أناقة ليتمكن املستخدم 

من اإلمســــاك باجلهاز براحة أكبر. يتوافر اجلهاز بســــعة ٣٢ غيغابايت 
وباللونني األسود والذهبي.

أما +Galaxy Edge فيتميز بأول شاشــــة عرض منحنية الطرفني، 
لتمكن املستخدم من االستفادة بشكل أكبر من مميزات الشاشة. إضافة 
إلى ذلك، يتمتع اجلهاز بتصميم نحيف وشاشة كبيرة بحجم ٥٫٧، 
مما ميكن املستخدم من االستفادة من إمكانيات اجلهاز بأكبر قدر 
ممكن. تصميم اجلهاز يتماشى مع حياة الشباب االجتماعية املليئة 
باألحداث، حيث يقدم عدة مزايا ال تضاهى كخاصية النقل املباشر 
للڤيديــــو على YouTube عن طريق تطبيق الكاميرا االعتيادي، 
كما أن خاصية التصوير العالي الوضوح متكن املستخدم من 
تصوير ڤيديو selíe دون أي تشويش. هذا باإلضافة إلى مزايا 
تعديل الڤيديو املوجودة في تطبيق الكاميرا األصلي للجهاز 
والتي تسمح بتشغيل أكثر من ڤيديو في ذات الشاشة، إضافة 
إلى مزايا أخرى عديدة. يتوافر اجلهاز بسعة ٣٢ غيغابايت 

أو ٦٤ غيغابايت وباللونني األسود أو الذهبي.
كما يتمتع اجلهازان بخاصية الشحن السريع الالسلكي، 
التي أصبحت أسرع بنسبة ٣٣٪ عن األجهزة السابقة 
من نفس السلسلة، هذا باإلضافة إلى الشحن االعتيادي 
عن طريق كيبل الشــــحن الذي أصبح أســــرع بأكثر 
من الضعفني مقارنة باألجهزة األخرى املتوافرة في 

السوق.
يتوفر اجلهازان مع باقات شــــامل آجلة الدفع، 
والتي تشمل دقائق محلية وإنترنت ومزايا عديدة 

أخرى كترحيل الدقائق غير املستخدمة وتقاسم اإلنترنت. 
.www.ooredoo.com.kw ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة


