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«Ooredoo الكويت» تعزز شبكات 
اجليل اخلامس لتوفير خدمات أفضل للعمالء

اخلرافي وتقي يبحثان آلية تسهيل 
بيئة األعمال للقطاع الصناعي مع وكيل «الكهرباء»

دائمــًا ما تســعى شــركة 
أول  لالتصــاالت،   Ooredoo
شركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، 
إلى حتسني عملية التواصل 
بــني األفراد من خــالل تقدمي 
خدمات قليلة التأخير وعالية 
املوثوقية. وعندما يتعلق األمر 
بأحدث شبكة إنترنت، فنحن 
بال شــك نتحــدث عن اجليل 
اخلامــس (٥G)، حيث كانت 
Ooredoo املشــغل األول فــي 
الكويت ومن أولى الشركات 
فــي الشــرق األوســط التي 
التــردد  تســتعمل نطاقــات 
الراديوية لتقدمي شبكة اجليل 

اخلامس.
وشــهد العالم العديد من 
التغييرات اجلذرية في قطاع 
االتصــاالت، فاليــوم لم يعد 
األفراد يستخدمون الهواتف 
األرضية، بل أصبح اجلميع 
ميتلك أحــد الهواتف الذكية 
األكثــر تقدما التــي تربطهم 
بالعالم بأســره. وستقتضي 
هذه الزيادة في عدد األجهزة 
واخلدمــات ووعــي األفــراد 
فيما يتعلق بأحدث التقنيات 
واملنتجات على اختراع وتبني 
حلول رقمية مبتكرة، ما يزيد 
من حدة املنافسة بني شركات 
االتصال لتقدمي أفضل جتربة 
عمــالء. وقــد تألقت شــركة 
Ooredoo كأول شركة في العالم 
بإطالق شبكة ٥G قبل اإلعالن 
التجاري في منتصف ٢٠١٨. 
وتبــع ذلك أول مكاملة ڤيديو 

اجتمــع رئيــس احتــاد 
الصناعات الكويتية حســني 
اخلرافــي ومدير عــام الهيئة 
العامة للصناعــة عبدالكرمي 
الكهرباء  تقي بوكيــل وزارة 
بالتكليف جاسم النوري، وذلك 
في إطــار االجتماعات املكثفة 
التي ينظمها االحتاد لبحث آلية 
تسهيل بيئة األعمال للقطاع 
الصناعي لضمان انســيابية 
اخلدمات التي تقدمها الوزارة 
للشركات الصناعية املنتجة.

 واســتعرض تقــي أبــرز 
البنود التي تتطلب التنسيق 
بني كل األطراف وهي آلية سداد 
فواتير املصانع املنتجة، وذلك 
وفقا للقرار الوزاري الصادر 
في هذا اخلصــوص من قبل 
وزارة الكهرباء واملاء حتت رقم 
٢٨ لســنة ٢٠١٧ بشأن حتديد 
تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء 
وفقا للقانون رقم ٢٠ لســنة 

 .٥G العمالء بأفضــل جتربة
باإلضافة إلى تكثيف اخلاليا، 
أطلقت الشركة شبكة ٥G على 
نطاقات تردد ٢٫١ جيجاهرتز 
مناطــق  لتشــمل  فرعيــة 
أوســع في البيئات الداخلية 
املغلقة وتوفير تغطية فائقة 
لشبكات اجليل اخلامس. كما 
التردد  أتاح تطبيق نطاقات 
االســتخدام الفعــال واملــرن 
 Ooredoo للتردد وسمح لشركة
 ٤G الكويت بنقل حركة مرور
و٥G بشكل متزامن على نفس 
النطاق الترددي وباستخدام 

األجهزة املوجودة.
وفي معرض تعليقه، قال 
مدير إدارة الشبكات والراديو 
- قطــاع التكنولوجيــا لدى 

احمللي وفقا الشتراطات الهيئة 
العامة للصناعة ومواصفات 
العقود واملشــاريع اخلاصة 
بالــوزارة. مــع تأكيــد دور 
املنشــآت الصناعيــة القائمة 
واملنتجــة مــادام ترخيصها 
الصناعي صــادرا عن الهيئة 
العامة للصناعة.  وفي اإلطار 
ذاته، أثنى اخلرافي على التزام 

الكويــت، عيســى   Ooredoo
حيدر: «مع بدء تقدمي شبكة 
اجليــل اخلامــس (٥G) مت 
التــردد  نطاقــات  اعتمــاد 
الراديويــة كتحديــث لنظام 
برنامج شبكتنا، ما سيسمح 
بتغطية متزايدة مع عدد أقل 
من املناطق اجلديدة في وقت 
أقل، وتعزيز جتربة العمالء، 
وتوفير أفضل تغطية داخلية 

على الصعيد الوطني».
وأضاف حيدر: «بصفتنا 
شــركة اتصاالت رائــدة في 
الكويــت، تقــع علــى عاتقنا 
العمل باستمرار  مســؤولية 
العمــالء  لتحســني جتربــة 
وتســريع وتيــرة حتقيــق 
رؤية الكويت اجلديدة (كويت 
٢٠٣٥)، إال أنــه منــذ إطــالق 
شبكة اجليل اخلامس، وصلت 
توقعات العمالء إلى السماء، 
فقد أصبحــوا يتطلعون إلى 
جتربــة إنترنت أكثــر كفاءة 
بأقل تكلفة، وهذا ما منتلكه».

واهتمام وزارة الكهرباء واملاء 
مبنح األفضلية للمنتج احمللي 
فــي املشــتريات ومشــاريع 
الــوزارة واإلجراءات املتخذة 
لضمان حصة احملتوى احمللي 
فــي مشــاريعها. كمــا تطرق 
اخلرافــي آلخر ما مت بشــأن 
إعــادة النظــر فــي التعرفــة 
للمصانع ذات الضغط العالي ، 
حيث أبدى النــوري حرصه 
على اإلسراع باعتماد تشكيل 
جلنة مراجعة أسعار تعرفة 
الكهرباء واملاء، ملا لذلك األمر 
من أهمية في عملية النهوض 
بالقطاع الصناعي احمللي.  وفي 
نهاية اللقاء، أعرب اخلرافي عن 
خالص التقدير لكل من مدير 
عام الهيئــة العامة للصناعة 
عبدالكرمي تقي ووكيل وزارة 
الكهرباء واملاء جاسم النوري 
علــى االهتمــام البالــغ لدعم 

وتنمية القطاع الصناعي.

معتمدة على نطاقات التردد الراديوية

عيسى حيدر

حسني اخلرافي عبدالكرمي تقي

دولية عبر شــبكة الـ ٥G في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بني Ooredoo الكويت 

وOoredoo قطر.
والهــدف األســمى للجيل 
اخلامس (٥G) هو خلق عالم 
السلكي حقيقي، ونقل كمية 
هائلة من البيانات بســرعة 
أكبر بكثيــر، وتوصيل عدد 
كبيــر مــن األجهــزة بشــكل 
موثــوق، ومعاجلــة كميات 
كبيرة جدا مــن البيانات مع 
احلد األدنى من التأخير. ومع 
النطاق عالي التردد ذي تأثير 
منخفض املستخدم في اجليل 
 Ooredoo اخلامس، كثفت شركة
اخلاليا من خالل زيادة انتشار 
األبــراج اجلديــدة لتزويــد 

٢٠١٦ والئحته التنفيذية.
 وأكد تقي استعداد الهيئة 
للربط اإللكتروني بني وزارة 
الكهرباء واملاء والهيئة العامة 
للصناعة لتسهيل خدمة السداد 
واعتماد املصانع املنتجة سعيا 
لتقليص الدورة املســتندية، 
 كمــا متــت مناقشــة اعتمــاد 
املواصفات واملقاييس للمنتج 

«إن سي إم لالستثمار»: تقرير الوظائف األميركي 
يحدد توجهات األسواق العاملية

«أسواق املال»: نسعى خللق بيئة متويل 
مستدامة داعمة للنمو االقتصادي

قــال مستشــار تطويــر 
األعمال في شركة إن سي إم 
لالســتثمار أحمد عوني إن 
أسواق املال العاملية تترقب 
صدور التقرير الشهري األكثر 
أهمية حول تقرير الوظائف 
غير الزراعيــة في الواليات 
املتحــدة األميركيــة واملقرر 

صدوره غدا (اجلمعة).
وأشار عوني في تصريح 
صحافي، إلى أن أهمية صدور 
الشــهري  الوظائف  تقريــر 
تأتي من تأثيره املباشر على 
معدالت صرف الدوالر وعلى 
االقتصاد األميركي بشكل عام، 
حيث بدأت الواليات املتحدة 

شاركت هيئة أسواق املال 
 HSBC MENAT فــي مؤمتــر
االفتراضــي لــألوراق املالية 
٢٠٢١، واملنعقــد على مدار ٤ 
أيام خــالل الفترة مــن ١ إلى 
٤ اجلاري، والذي نظمه بنك 
(HSBC)، وميثل هذا املؤمتر 
أهــم وأبــرز  التقــاء  مركــز 
املؤسسات العاملية التي تتطلع 
للمشــاركة في تنمية أسواق 
املال واالستثمار في املنطقة، 
ويشــارك فيه عــدد كبير من 
ممثلي الهيئات واملؤسســات 
والشركات العاملية واإلقليمية 
التطورات  الســتعراض آخر 
والفــرص  واملســتجدات 
االستثمارية في األسواق املالية 

للمنطقة.
وقــد شــاركت الهيئة في 
اجللسة النقاشية املنعقدة في 
اليوم الثاني ٢ مارس ٢٠٢١ من 
املؤمتــر والتي حملت عنوان 

فــي أنــه يعكــس الصــورة 
احلالية للنشاط االقتصادي 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
األميركية، كما ميتد تأثيره 
عامليا، حيث إن االقتصادات 
في معظم الدول تربط عملتها 

املتعلقة  التوصيــات  لوضع 
التنظيمــي للتمويل  باإلطار 
املستدام أو االســتثمار وفق 
العوامل التي تراعي اجلوانب 
البيئية واالجتماعية وجوانب 
احلوكمة واملعروف مبصطلح 
(ESG)، وذلك للزيادة امللحوظة 
في أهميــة هذه العوامل لدى 

املستثمرين.
الفيلــكاوي بأن  وأوضح 
مشــروع تطويــر الســوق 
ســيركز في املراحــل املقبلة 
على تعزيــز البنية التحتية 
بشــكل يدعم طــرح وتوفير 

بعملــة االحتياطي (الدوالر 
األميركــي) ويتــم تســعير 
العديد من املنتجات كالذهب 
والنفــط عن طريــق العملة 

االحتياطية.
وأوضح عوني أن تقرير 
الشــهري الصادر  الوظائف 
مــن وزارة العمل األميركية 
يرصــد التغير فــي إجمالي 
عــدد الوظائــف املضافة أو 
املفقودة خالل الشهر املاضي 
في قطاعات األعمال باستثناء 
الوظائف احلكومية ووظائف 
األسر اخلاصة واملؤسسات 
غيــر الربحية التي تســاعد 
األفراد والعاملني في الزراعة.

منتجات وخدمات مبا يتماشى 
مع معايير األسواق املتقدمة. 
كما أشــار بأنه ســيتم وضع 
إطار تنظيمي ملواكبة التحول 
الرقمــي فــي القطــاع املالــي 
ولتمكــني عمــل التطبيقــات 
التكنولوجية احلديثة خاصة 
في مجال تكنولوجيا التمويل 
الهيئــة  (Fintech). وتعقــد 
اجتماعات ولقاءات افتراضية 
مكثفة على هامش هذا املؤمتر، 
متتــد حتى يــوم اخلميس ٤ 
مارس، مع البنوك االستثمارية 
العاملية واملستثمرين األجانب، 
حيث يتم خالل هذه اللقاءات 
شرح آخر املستجدات املتعلقة 
الكويتي واخلطط  بالســوق 
املستقبلية لتطوير السوق، 
االســتماع  إلــى  باإلضافــة 
ملالحظات البنوك االستثمارية 
واملســتثمرين واإلجابة على 

كافة استفساراتهم.

في التعافي من أزمة الوظائف 
التي ضربتها خالل األشــهر 
املاضية بسبب تفشي جائحة 
كورونــا التي أدت إلى حالة 
من اإلغالق الشامل في البالد.
وتكمن أهمية هذا املؤشر 

«الــدور التنظيمي في تعزيز 
النمو املستدام في املنطقة»، 
ومثل الهيئة في هذه اجللسة 
مدير إدارة تنظيم األســواق 
عبدالرحمن يوسف الفيلكاوي، 
إلــى جانب كبار املســؤولني 
لهيئــات بعــض دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي، حيــث 
تطرق إلى توجه الهيئة نحو 
تبني التوصيات التي تصدرها 
املنظمــة العامليــة لألســواق 
املاليــة IOSCO فيمــا يتعلق 
بالتمويل املســتدام، وأشــار 
إلى أن الهيئة قد شكلت فريقا 

«أولى للوقود» جتري السحب األخير على سيارة «جيلي»
أجرت شركة أولى لتسويق الوقود السحب اإللكتروني 
واألسبوعي واألخير على سيارة «جيلي» لعمالئها، بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، وذلك يوم الثالثاء ٢٣ 
 ،«KBT» فبراير املاضي في مبنى الشــركة الرئيسي ببرج
حيث يدخل العميل أحد السحوبات األسبوعية مقابل كل ٣ 
دنانير، ويكون إعادة الشحن عن طريق التطبيق اإللكتروني 
للشــركة على الهواتف الذكية، مشيرة إلى أن السحوبات 
جاءت عن الفترة بني ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٣ فبراير ٢٠٢١.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إنه خالل تلك الفترة 
مت إجراء ٩ سحوبات أسبوعية للرابحني على جوائز قيمة، 
شملت آيفون ١٢ برو ماكس، وآيباد، وتلفزيون سامسونغ، 
وبــالي ستيشــن ٥، حيث فازت باجلائــزة الكبرى، وهي 
ســيارة جيلي موديل ٢٠٢٠ مقدمة من شــركة علي الغامن 

وأوالده للسيارات، الفائزة معصومة ميرزا.
وبهذه املناسبة، قدم مراقب التسويق والعالقات العامة 
فــي «أولى للوقود» عبدالعزيز الرئيــس التهنئة للفائزة 
باجلائــزة الكبرى، معربا عن شــكره إلدارة شــركة علي 

الفائزة بسيارة جيلي موديل ٢٠٢٠ مع مسؤولي شركة أولى للوقودالغامن وأوالده.

سيارة تيغو ٨ من «شيري» «أفضل SUV لـ ٢٠٢٠» في البرازيل للمرة الثالثة بأدائها الرائع

التــزال ســيارة تيغو ٨ 
التي طرحتها شركة «شيري» 
الصينيــة ضمن ســياراتها 
«الكــروس أوفــر» اجلديدة 
كســيارة متوســطة احلجم 
ومبواصفــات اســتثنائية 
فــي تألقها املســتمر، حيث 
إنها حتظــى برواج جيد في 
العديــد مــن دول العالم ملا 
تتمتع به من جــودة عالية 
ومواصفات متميزة، إذ نالت 
 SUV في ديسمبر لقب «أفضل
لعــام ٢٠٢٠» فــي البرازيل 
للمرة الثالثة، وهي من أكثر 
إذ ان  الســيارات اقتصادية 
معدل اســتهالك الوقود هو 
٦٫٩ لــكل ١٠٠ كيلومتر، مع 
ناقــل احلركة األوتوماتيكي 

املكون من ٩ سرعات.
وتتوافــر ســيارة تيغو 
 CC ٨ مبحــرك ســعة ٢٠٠٠
تيربــو بقــوة ١٧٠ حصانا، 
كما أن مقصورتها الداخلية 
الواســعة الفخمــة والذكية 
وفيها الكثير من املزايا لراحة 
السائق، حيث توفر له أنظمة 

بانوراميــة ومرايــا جانبية 
قابلــة للتعديل كهربائيا مع 
 ،LED الطي الذاتي وإشارات
أمامية وخلفية  وحساسات 
وعجالتهــا رياضية بقياس 
١٨ إنشــا، وميزة املســاعدة 
للوقوف على املنحدرات عند 
التشغيل، ومبكابح توقيف 
كهربائيــة ومانــع االنغالق 
ABS، والتوازن اإللكتروني 
للفرامــل EBD (عشــرة في 
واحد بوش ٩٫٣) وفرامل يد 
كهربائية، إضافة إلى إعدادات 

وباتساعها لـ ٧ ركاب وقابلية 
طي املقاعــد اخللفية، وكذلك 
مقاعد الصف الثالث بنســب 
جتعــل منهــا واســعة جدا، 
وبإمكانيــة دخولها من دون 
مفتــاح وبتكييــف كهربائي 
قــوي مــع فتحــات خلفيــة 
لضمان توزيع الهواء البارد 
في جميع أنحاء السيارة، كما 
أنها اقتصادية جدا من حيث 
استهالك الوقود. وفيها أيضا 
كاميرا خلفية ونظام مساعدة 
الركــن اخللفــي بشــكل آمن 

كار سوغي لوتو بريفيريتا» 
السادسة حازت تيغو ٨ على 
لقب «أفضل SUV» من هيئة 
محكمني تضم ٢١ مراسال، وفي 
١٦ ديســمبر تخطت تيغو ٨ 
العديد من منافســاتها لكي 
حتصد جائــزة «اس يو في 
العــام» ضمن اختيــار «يو 
او ال» لـ «موديل العام» في 

البرازيل.
وقــد حققــت تيغــو ٨ 
مبيعات عامليــة بلغت نحو 
٣٠٠ ألف وحدة منذ إطالقها 

العالــي  األمــان، والهيــكل 
الهوائية  املتانة والوســائد 
الســت وحزام األمان القابل 
للضبط املســبق، لتمنحكم 
قيــادة ممتعــة ومأمونــة، 
 LED واإلضاءة النهارية فيها
 LED كذلك املصابيح اخللفية

وعدادات ديجيتال.
وتتميز تيغــو ٨ مبقدمة 
عصرية وديناميكية تبرزها 
شبكة أمامية ملبسة بالكروم 
مثل سماء مرصعة بالنجوم 
واحــد،  بــزر  بالتشــغيل 

وفعال للتحذير من السيارات 
التــي متــر خلفهــا بالعرض 

وحساسات ركن مساعدة.
وقد اختيــرت تيغو ٨ ك 
«أفضل SUV» من قبل «توب 
كار تــي في»، وهو االختيار 
األكثــر أصالة الــذي أجري 
بنجــاح ١٩ مــرة، وتكونــت 
هيئة التحكيم هذا العام من 
٣٤ من مراســلي التلفزيون 
املتخصصــني  واالنترنــت 
بالسيارات، ففي ١٥ ديسمبر 
املاضــي وفي إطــار «جائزة 

عــام ٢٠١٨. وباعتبارها أحد 
العاملية  موديالت «شيري» 
الرئيســية ســجلت تيغو ٨ 
مســتوى عاليــا جديــدا في 
مبيعاتها وحصتها السوقية 
في بلدان مثل روسيا واململكة 
العربية السعودية وتشيلي 
وأوكرانيا والفلبني والبيرو، 
وكذلــك في الكويت لتصبح 
بذلك املوديل الصيني األكثر 
شــعبية فــي هــذه البلدان. 
وســجلت تيغــو ٨ مبيعات 
قياسية بلغت ٢٠٫٦٦٧ وحدة 
فــي نوفمبــر ٢٠٢٠ بارتفاع 
٥٢٫٦٪ على أســاس سنوي 
وما يزيد على ١٠٫٠٠٠ وحدة 
شــهريا بارتفاع ٢٦٫١٪ على 
أساس شهري للشهر اخلامس 

على التوالي.
هــذا، وتضمــن شــركة 
شيري في الكويت لعشاقها 
تأمــني جميــع قطــع الغيار 
والصيانة األفضل بأنســب 
األسعار وبأسرع وقت ممكن 
لضمان قيادة ممتعة وآمنة 

على الطرقات.

مع جتاوز مبيعاتها ٢٠ ألف سيارة في نوفمبر وحصدها العديد من اجلوائز

وأوضاعــا مختلفــة وفق ما 
يريد، فيمكنه من خالل عجلة 
التحكــم بالصوت  القيــادة 
والتحدث عبر النقال، والتنقل 
في شاشة العرض الرئيسية 
الكبيرة واختيــار ما يريده 
من قوائم، كذلك فيها عدادات 
ديجيتــال متطــورة وميزة 
التنبيــه ملواعيــد الصيانة 
معــدل  وكذلــك  الدوريــة 
اســتهالك الوقــود والتحكم 
الكهربائي بكرســي السائق 
بـ٦ اجتاهات وفتحة ســقف 


