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«األهلي» يطرح حملته الترويجية «وفر واربح»

مجموعة stc تشارك كراعٍ ماسي
في مؤمتر افتراضي لالتصاالت

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

Ooredoo الكويت تطلق «شامل برو» اجلديد كليًا

التزامــه  تأكيــدا علــى 
املبــادرات  الراســخ بدعــم 
الهادفــة الى نشــر املعرفة 
املاليــة فــي أوســاط جيــل 
الشــباب في الدولــة، أعلن 
البنك األهلــي الكويتي عن 
طــرح حملة «وفــر واربح» 
التــي تركز في  الترويجية 
املرتبــة األولــى على غرس 
ثقافة االدخار لــدى األفراد 

في سن مبكرة. 
البنك األهلي  وســيقوم 
الكويتــي بإجــراء ســحب 
شــهري فــي إطــار حملته 
الترويجيــة «وفــر واربح» 
 +A ألصحاب حساب الطالب
و«بدايتي» ابتداء من أكتوبر 
٢٠٢٠ وحتــى يونيو ٢٠٢١. 
كما سيحظى أصحاب حساب 
و«بدايتــي»   +A الطالــب 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية stc، عن مشــاركة 
مجموعة stc كراع ماسي في 
املؤمتر واملعرض االفتراضي 
املتخصــص والفريــد مــن 
نوعه فــي قطاع االتصاالت 
 Virtual في الشرق األوسط
.٢٠٢٠ Capacity Middle East

وخالل احلدث االفتراضي، 
الذي شــهد أكبــر إقبال منذ 
١٥ عامــا بحضور ألكثر من 
٢٢٠٠ مــن قــادة االتصــال 
مــن جميــع أنحــاء العالم، 
عرضت مجموعة stc احللول 
واخلدمــات املتطــورة التي 
توفرهــا للعمالء من األفراد 
والشركات، كما كشفت عن 
التوسعية لتوفير  خططها 
خدماتهــا في جميــع أنحاء 
الكويــت والعراق من خالل 
شركة كواليتي نت اململوكة 

.stc بالكامل لشركة
واستعرضت stc الكويت 
خــالل الفعاليــة، إمكاناتها 
الواســعة مــن املنتجــات 
التجاريــة واخلدميــة على 
مســتوى الكويت والعراق، 
والتي تشمل خدمات كواليتي 
نت، باإلضافــة إلى خدمات 
االتصاالت اإلقليمية والدولية 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 

من نصيب:
عبداملنعــم بور، غســان 
مايــكل  اخلــوري،  ســعد 
سييجامنى انا، متاظر عيسى 
السلطان، الفي صالح عيسى.

باإلضافة للسحب اليومي، 
يوفر بنك برقان سحب ربع 
ســنوي حلســاب «يومي» 

 Ooredoo أعلنت شــركة
لالتصــاالت، عــن إطــالق 
منتجها اجلديد كليا «شامل 
بــرو»، الذي يشــمل باقات 
مبزايا رائعة وغير محدودة 
مثل انترنت الـ ٥G ومكاملات 
محليــة وانترنــت جتــوال 

باإلضافة إلى هدايا قيمة.
ويجســد «شــامل برو» 
مفهوم التنــوع واالختالف 
ويتميز مبزيج انتقائي من 
أمناط احلياة والتفضيالت 
الشــباب،  لــدى  املختلفــة 
وتتناســب الباقــات الثالث 
املختلفــة متاما مع شــغف 
هذا املبــدأ مما يقدم شــيئا 
فريــدا جدا للعمــالء. تؤكد 
هــذه اإلضافة إلــى محفظة 
Ooredoo رغبتهم في إنشاء 
منتج ينال إعجــاب األفراد 
مبختلف رغباتهم ويتفاعل 

مع املجتمع بأكمله.
 Ooredoo وترسيخا ملكانة
كأول شركة اتصاالت تقدم 
اخلدمــات الرقمية املبتكرة 
في الكويت، يهدف «شــامل 
برو» اجلديد كليا والذي مت 
اليــوم (االثنني) ١٩  إطالقه 
أكتوبــر اجلــاري الى خلق 
جتربة عمــالء اســتثنائية 
ومبتكــرة من خــالل باقاته 
 Shamel :الثالث الفريدة وهي
Pro ٢٥ وShamel Pro ٣٥ و
وتقــدم   .٤٥  Shamel Pro
الباقات الثالث مزايا مختلفة 
اعتمادا على الباقة املختارة 
مــن قبل العميل مع إعطائه 
حرية اختيــار أحدث جهاز 
مجاني باإلضافة إلى العديد 

أجــرى البنــك التجاري 
ســحوباته علــى حســاب 
النجمــة وحملــة «أكثر من 
راتب»، وقد مت إجراء السحب 
يوم أمس فــي مبنى البنك 
الرئيســي، بحضــور ممثل 
وزارة التجــارة والصناعة 
عبدالعزيــز أشــكناني، مع 
باالشتراطـــــات  االلتــزام 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي.
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عــن فوز راكان 
غازي املطــر بجائزة نقدية 
بقيمة ٥ آالف دينــــــار في 
ســحب النجمة األسبوعي، 
أما جائزة سحب حملة «أكثر 
من راتب» والتي تعادل راتب 
وتصل لغايـــة ١٠٠٠ دينار 
فكانت من نصيـــب صالح 

ناصر العجمي.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثــر من راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومــون بتحويل رواتبهم 

مجانــا» املتوافر في أي من 
صــاالت ســينما «فوكس» 
املتواجدة فــي جميع أنحاء 

الدولة.
متطلبــات  وتتضمــن 
التأهل لالشــتراك في حملة 
«وفر واربــح» الترويجية، 
أن تتــراوح أعمــار العمالء 

األوسط في قطاع االتصاالت، 
مشيرة إلى أن املنطقة تتمتع 
بخبرات ممتدة الى مختلف 
قطاعــات هــذه الصناعــة 

املتطورة.
وقالــت الشركـــــــة إن 
املشاركة النشــطة في هذه 
الفعاليــة جــاءت كفرصــة 
لعرض مسار stc نحو متكني 
التحــول الرقمــي من خالل 
االستفادة من بنيتها التحتية 
املتقدمة ومجموعة متكاملة 
من العــروض. كمــا وفرت 
املنصــة ملمثلــي stc فرصة 
ممتــازة للتواصــل وتبادل 
املعرفة مع بعض شــركات 

شركاء «شــامل برو» منها: 
 OSNو STARZPLAYأنغامي و
و  Google Playو  PUBGو

iTunes وأكثر.
وعبر عبدالعزيز البابطني 
عن سعادته بإطالق املنتج 
اجلديد، حيث قال: أصبحنا 
نعيش اليوم في عصر العميل 
حيث أعيد تعريف وتقييم 
فكرة امليزة التنافسية، ففي 
سوق عاملي وتنافسي بشكل 
متزايد وسريع أصبح لدى 
العمالء الكثير من اخليارات 
أكثر مــن أي وقت مضى ما 
أدى إلى رفع سقف توقعاتهم 
مــن أي خدمــة يتلقونهــا، 
حيث يكون العمالء هم من 
يتحكمــون. في الواقع، فإن 
املصدر الوحيــد في الوقت 
امليزة  احلاضــر الكتســاب 
التنافسية واحلفاظ عليها هو 
العمل باستراتيجيات تتبنى 
مبــدأ العميــل أوال، فيجب 
االســتماع لهــم والتواصل 
معهم باستمرار وإرضائهم. 
وهذا ما نقوم به في شــركة 
Ooredoo الكويت لتحســني 
جتربــة عمالئنا باســتمرار 
وتقدمي خدمــات مخصصة 

أسبوعي للعمالء الكويتيني 
احلاليني واجلدد ممن يقومون 
بتحويــل رواتبهم علــــــى 
البنــك لربــح مبلــغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 
املديونيــة احملولــة.  يذكر 

مــن صفر إلــى ٨ ســنوات 
وبــأن يكون لديهــم رصيد 
في حساب «بدايتي» ال يقل 
عــن ١٠٠ دينار، وبأن يكون 
أصحــاب حســاب الطالــب 
A+ من الفئــة العمرية (١٨ 
حتى ٢٥ سنة) على أن يتم 
حتويل منحتهم الطالبية إلى 
العمالء  حسابهم. ومبقدور 
اجلــدد املشــاركة أيضا في 
حال قيامهم بفتح احلساب 
املعني خالل فتــرة احلملة 
وســيحظى  الترويجيــة. 
العمــالء احلاليــون، الذين 
يستوفون متطلبات التأهل، 
بفرصة الدخول في السحب 
الشهري تلقائيا. وبشكل عام 
فإن العمالء يتأهلون للفوز 
ملرة واحدة خالل فترة احلملة 

الترويجية.

االتصاالت الرائدة في املنطقة 
الدولــي.  وعلــى الصعيــد 
وصرحــت الشــركة: بينما 
نوســع بصمتنا اجلغرافية 
في جميع أنحاء املنطقة من 
خالل التعاون مع الكيانات 
املعترف بها دوليا، نســعى 
إلى مواصلة سعينا من أجل 
تقدمي فرص جديدة لعمالئنا 
من شأنها أن تساعدهم في 
تشــكيل وتســريع الطريق 
نحو التحول الرقمي السيما 
أن اعتمــاد احللول الرقمية 
وحلــول االتصال قد شــهد 
قفزة كبيرة منذ بداية وباء 
كوفيــد-١٩، واألمر متروك 
للمشغلني لتقدمي هذه احللول 
بطريقــة تلبــي املتطلبات 
الفريدة لكل عميل. وأضافت: 
أتاحت الفعالية الفرصة لنا 
من أجل استعراض مجموعة 
العــروض واحللــول  مــن 
الهادفــة خلدمة عمالئنا من 
األفــراد والشــركات، والتي 
تلبي طلب الســوق احمللي 
واإلقليمي. وكشــركة رائدة 
في مجالها، تهــدف stc إلى 
التدريجي بتجربة  االرتقاء 
املستخدم سواء على مستوى 

األفراد أو املؤسسات.

للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
ألــف دينــار، وللتأهل   ١٢٥
الربع سنوية  للســحوبات 
يتعــني على العمالء أال يقل 
رصيدهــم عــن ٥٠٠ دينار 
ملــدة شــهرين كاملــني قبل 
تاريخ الســحب، كما أن كل 
١٠ دنانير متثل فرصة واحده 
لدخول الســحب. وإذا كان 
رصيد احلســاب ٥٠٠ دينار 
وما فوق، فسيكون صاحب 
احلساب مؤهال للدخول في 
كل من السحوبات اليومية 

والربع سنوية.

لتحقيق رغبات كل فرد. 
وأضاف: وضــع العميل 
في املرتبة األولى هي ثقافة 
 Ooredoo ومبــدأ، ونحن في
كل  أن  نضمــن  الكويــت 
موظف لدينــا يعمل جاهدا 
خللق جتربــة اســتثنائية 
لعمالئنا. من خالل «شــامل 
برو» اجلديد كليا، نكون قد 
اســتمعنا لعمالئنا وحققنا 
متطلباتهم ورغباتهم، وأنا 
شخصيا سعيد للغاية ألكون 
أول من قدم لكم هذا املنتج 
الفريد. ومت إطالق «شــامل 
برو» املميز الستهداف العمالء 
في جميع أنحاء البالد الذين 
يرغبــون في إجراء مكاملات 
محليــة مــن دون توقف أو 
اســتخدام اإلنترنــت مــن 
دون توقف بسرعات عالية 
متسقة لتلبية احتياجاتهم 
الترفيهية من ألعاب الڤيديو 
واملوسيقى ومشاهدة األفالم 
واملسلسالت أو احتياجاتهم 
الشــخصية عند الســفر أو 
 Ooredoo داخل البالد. تهدف
الكويت باستمرار إلى االرتقاء 
برحلة عمالئها الرقمية من 
خالل توفير باقــات مبزايا 
غير محدودة وهدايا مجانية 
تلهم اإلبداع وتشعل العاطفة.

وال يتماشى إطالق املنتج 
مع رؤيــة Ooredoo طويلة 
املدى والتي تتمثــل بإثراء 
الرقميــة لألفــراد  احليــاة 
فحسب، بل إنه ميثل أيضا 
فرصة مثالية إلثبات إجنازات 
شــركة Ooredoo فــي قطاع 

االتصاالت للعالم أجمع.

أن جوائز «حساب النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
ســحوبات أسبوعية بقيمة 
٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 

دينار. 

لغرس ثقافة وسلوك االدخار لدى الشباب

«stc الكويت» تواصل خططها لتعزيز خدماتها عبر الكويت والعراق

تتبنى ثقافة ومبدأ «وضع العميل أوالً»

النشط بفرصة للفوز بجهاز 
لوحي رقمي، باإلضافة إلى 
املزايا األخرى التي تشــمل 
اســتخدام بطاقــة الصرف 
اآللي اخلاصة بهم من البنك 
األهلي الكويتي واالستفادة 
من العرض الترويجي «اشتر 
تذكرة واحصل على األخرى 

التي يتم تقدميها بالتعاون 
مع عدد من الشركاء الرواد 
في القطــاع عامليا، مبرهنة 
علــى ريادتهــا وأفضليتها 
كشــريك لالتصال اإلقليمي 

والدولي.
وفــي بيان لها، أشــارت 
الشركة إلى موقعها الفريد 
كونها أول مشغل اتصاالت 
يقدم خدمة جتوال ٥G غير 
محــدودة جلميــع عمــالء 
الدفع اآلجل والدفع املسبق 
والشــركات في جميع دول 
التعاون اخلليجي.  مجلس 
كما ثمنت stc القدرات التي 
تتمتــع بها منطقة الشــرق 

من املميزات األخرى.
وابتــداء مــن ٢٥ دينارا، 
تنفرد باقات «شــامل برو» 
مبزايــا إضافيــة مختلفــة 
مبا في ذلــك احلصول على 
أحــدث األجهــزة احملمولة، 
واالستمتاع بأرقام برمييوم، 
وخيــارات أقســاط مرنــة 
لألجهزة املختارة من خالل 
اختيار فترة األقساط املناسبة 
للعميــل والتي تتراوح بني 
٣ و٣٦ شــهرا، وعدم فرض 
رســوم دفع إضافية عندما 
ســعة  العمــالء  يتجــاوز 
االنترنت واملكاملات احمللية، 
وإمكانية جتميد اخلط ملدة 
ثالثة أشــهر وإمكانية نقل 
اخلــط إلــى شــخص آخر، 
باإلضافة إلى إمكانية شراء 
اجلهاز نقدا بأفضل سعر في 
الكويــت واملزيد. وبالتالي، 
سيكون «شامل برو» متاحا 
الكويــت   Ooredoo لعمــالء
اجلــدد واحلاليني مع باقات 
شــهرية تبدأ من ٢٥ دينارا 
 ٥G انترنــت فقــط مقابــل 
من دون توقــف، ومكاملات 
محلية وانترنت جتوال من 
دون توقف، وهدايا قيمة من 

البالغــة ٥٠٠ دينار أو أكثر 
علــى البنك وبصفة خاصة 
القطاعــني  فــي  العاملــني 
احلكومــــــي والنفطــــــي 
والشــركات املدرجــة لــدى 
البنك، واالستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 
هديــة نقدية فوريــة تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 
٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 

«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

«طيران اإلمارات» تعيد تصميم التجربة املميزة 
Aفي األجواء على منت طائراتها ٣٨٠

استأنفت طيران اإلمارات 
اعتبــارا مــن اليــوم توفير 
توقفــت  جويــة  خدمــات 
احتياطيا بســبب اجلائحة، 
وذلــك بعد إعــادة تصميمها 
وفقا ملراجعة شاملة ملعايير 
واحتياطات الصحة والسالمة 
للركاب وأفــراد الطاقم. فقد 
أعادت الناقلة خدمتي الصالون 
اجلوي وحمام الـ «شاور سبا» 
بصيغة وترتيبات جديدة. كما 
عززت عروضها ملوسم الشتاء 
بتقدمي مشروب ترحيبي غني 

بالعناصر الغذائية.
وحولت طيران اإلمارات 
علــى  اجلــوي  الصالــون 
طائراتهــا A٣٨٠، الذي يخدم 
ركاب الدرجتني األولى ورجال 
األعمــال، إلى بــار للوجبات 
الســريعة بســعة جلــوس 
محــدودة وفق بروتوكوالت 
التباعد اجلســدي املعتمدة. 

الكويت  وقعت مؤسسة 
العلمــي وشــركة  للتقــدم 
هواوي تكنولوجيز-الكويت 
مذكــرة تفاهم للبدء بتنفيذ 
مجموعــة من برامج تعزيز 
املواهب بهدف تزويد اجليل 
القادم من قادة تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصاالت في 
الكويــت باملهارات املطلوبة 
للتميز في مختلف املجاالت.
املذكرة  ويأتــي توقيــع 
مواكبا لرســالة املؤسســة 
فــي حتفيــز تقــدم العلوم 
والتكنولوجيــا وتطويــر 
العلمــي واالبتكار  البحــث 
لصالــح املجتمــع والبحث 
فــي الكويت وأيضــا لهدف 
شركة هواوي في بناء نظام 
إيكولوجــي صحــي لدعــم 
مواهب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتعزيز القدرات 

الرقمية.
وتهدف املذكرة أيضا إلى 
متكني الطلبة والعاملني في 
القطاعــني العــام واخلاص 
وتعزيز قدراتهم للمساهمة 
فــي  النمــو  فــي حتفيــز 
والقطاعــات  الصناعــات 
الرئيسية مبا يعود بالفائدة 
على الكويت من خالل بنية 
حتتيــة محســنة لضمــان 
مســتقبل اقتصــادي أكثــر 

إشراقا.
وأكد املدير العام ملؤسسة 
العلمــي  الكويــت للتقــدم 
د.عدنان شهاب الدين سعي 
املؤسسة على مدار العقود 
األربعة املاضية إلى تسخير 
والتكنولوجيــــا  العلــوم 
واالبتكار في خدمة املجتمع، 
مضيفا ان الشراكة اجلديدة 

األعمــال على بعض طائرات 
البوينــج ٧٧٧ وفــي الدرجة 
األولى وتوفير وجبات خفيفة 
مغلفــة ليتمكــن العمالء من 
أخذها والعودة لالســتمتاع 

بتناولها في مقاعدهم.
وأصبــح بإمــكان ركاب 
الدرجة األولى على طائرات 
A٣٨٠ أيضا االستحمام على 

التكنولوجيــة مثــل الذكاء 
والبيانــات  االصطناعــي 
الضخمـــة واحلوسبــــــة 

السحابية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
هواوي الشرق األوسط تشالز 
يانغ: إن صناعة تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصـــــاالت 
تنمو مبعدل سريع جدا في 
الشرق األوســط، حتى مع 
االضطرابــات الناجمــة عن 

ڤيروس كوفيد -١٩.
انــه ملــا كان  وأضــاف 

ارتفــاع ٤٠ ألف قــدم، حيث 
سيتوفر لكل منهم منتجات 
الســبا فــي حقائــب فردية 
حتتوي على مســتحضرات 
فاخرة من العالمة التجارية 
األيرلنديــة VOYA احلائــزة 
جوائز، باإلضافة إلى منشفة 
حمام لالستخدام مرة واحدة 
وقائمة الختيار مستلزمات 
إضافية للراحة في األجواء.

واعتبــارا مــن ١ نوفمبر 
املقبل، ستعود جتربة تناول 
الطعام علــى رحالت طيران 
اإلمــارات إلى ســابق عهدها 
فــي اخلدمــة املميــزة، مــع 
مراعاة بروتوكوالت النظافة 
الصارمة. وســوف يستمتع 
الــركاب فــي جميــع الفئات 
بوجبــات متعــددة األطباق 
واالختيــار مــن مجموعــة 
مختــارة مــن املشــروبات 
العصائر واملشروبات الغازية.

االستثمار في البنية التحتية 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
واالتصــاالت ضروريــا في 
هــذه املرحلــة فكذلــك هو 
االستثمار في تطوير املواهب 
للحفاظ على األجندة الرقمية 
للمنطقة وحتقيقها مضيفا 
ان جهود هواوي في برامجها 
للمســؤولية االجتماعيــة 
ركزت على تعزيــز النظام 
اإليكولوجــي للمواهب في 
الشــرق األوســط من أجل 
بناء قوة عاملة متتلك املعرفة 
والفهم املناسبني للمساهمة 
فــي تطويــر تكنولوجيــا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
والعمــل في الوقت نفســه 

على سد الفجوة الرقمية.
الرئيــس  قــال  بــدوره، 
التنفيــذي لشــركة هواوي 
تكنولوجيــز الكويت ريكو 
لــني إن توقيع املذكرة يأتي 
متاشــيا مع التــزام هواوي 
بتعزيــز  الكويــت  جتــاه 
الوطنية  التنافسية  القدرة 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
واالتصاالت واملساهمة في 
تعزيــز قــدرات املجتمعات 

احمللية. 
وأعــرب عــن ســعادته 
الكويــت  لكــون مؤسســة 
للتقدم العلمي أحدث شريك 
اســتراتيجي لهــواوي فــي 
املساعدة على بناء جيل من 
املتخصصــني احملليــني في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من ذوي الرؤية 
املســتقبلية ممــا ميكن من 
حتقيق رؤية حتويل الكويت 
إلى دولــة رقمية كجزء من 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.

واســتأنف الصالون اجلوي 
تقدمي املشروبات والوجبات 
املغلفة ليتمكــن العمالء من 
تناولها واالســتمتاع بها في 
الراحة.  مقاعدهــم مبنتهــى 
كما ميكنهم تقــدمي طلباتهم 
مــن مقاعدهــم إذا رغبوا في 
ذلك. وأعيــد افتتاح املناطق 
االجتماعية في درجة رجال 

مع هــواوي تكنولوجيز - 
الكويــت ستســهم في ســد 
الفجوة بني املعرفة األكادميية 
واخلبــرة العملية من أجل 
خلــق مجتمــع متماســك 

يستفيد فيه اجلميع.
البرامــج  ان  وأضــاف 
املنبثقة عن مذكرة التفاهم 
تستهدف رعاية الطموحني 
من املشتغلني بتكنولوجيا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
وتزويدهــم باملهــارات ذات 
الصلــة بأحــدث التطورات 

«التقدم العلمي» و«هواوي» توقعان مذكرة تفاهم 
لتطوير مواهب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت


