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في البداية، نود إعطاءنا فكرة عن 
تطبيق «تعال»؟

٭ التطبيــق عبــارة عــن فكرة 
جديــدة على مســتوى اخلليج 
والعالم ويوفر أغلبية اخلدمات 
واملنتجــات التي يحتــاج اليها 
البيــت واملناســبات بطريقــة 
جديــدة ومنفــردة، حيث ميكن 
الطلب عن طريق اختيار الوقت 
واليوم املناسب وطريقة الدفع 
املفضلة واالستمتاع بالعروض 
واخلصومــات احلصرية طوال 
أيام السنة وعلى كل عملية شراء 
يجريها العميل من خالل التطبيق 
تصل مبالغ فورية إلى حسابه 
بطريقــة نقــاط وميكــن أيضا 
املقارنة بني الشركات من ناحية 
األسعار والتقييم واحلصول على 
ما يناســبهم، حيــث إن جميع 
الشــركات املتواجــدة حتتــوي 
على أعلى معايير اجلودة ونقوم 
بتوفير افضل جودة مع أنسب 

سعر.
ومن املميزات أن تطبيق «تعال» 
يربــط العمالء مبــزودي خدمة 
مختلفني ويعمل على سد الفجوة 
بني العمالء وتلبية احتياجاتهم 
التي قد يبدو من الصعب تلبيتها، 
وهناك تنوع مستمر في اخلدمات 
املقدمة رغم أن هذا التنوع حتى 
اآلن ال مثيل له مبا يشــمله من 
خدمات تتعلق بتنظيف املنزل 
ورعايــة احليوانــات األليفــة 
واملغاسل واخلياطني واملطاعم 
والضيافــة واكثر مــن ذلك كله 

حتت سقف واحد.

ومن أين جاءت فكرة تسمية التطبيق 
باسم «تعال»؟

٭ اســتوحينا فكــرة تســمية 

أجرت احلوار: آالء خليفة

كثير من الشباب الكويتي لديهم طموح وإصرار وعزمية على حتقيق األهداف ومهما واجهوا من صعاب تكون لديهم رغبة قوية في التغلب عليها للوصول إلى األهداف، ليس هذا 
فحسب، بل أيضا لديهم رغبة في التميز واإلبداع واالبتكار في املشاريع التي يقومون بها ووضع ملساتهم وبصماتهم اخلاصة عليها لتخرج بأفضل صورة ممكنة. وقد التقت «األنباء» 

الشاب الكويتي الطموح يوسف اجلاركي الذي قام بتأسيس تطبيق «تعال» لتوفير خدمات وعروض مميزة ملستخدميه للوقوف على أهداف مشروعه، وآلية اختيار الشركات 
املتواجدة في التطبيق، وكيفية تطويره وأهم التحديات التي واجهته، وكذلك رؤيته املستقبلية، ونظرته للعمل احلر.  وخالل اللقاء ذكر اجلاركي أن الكويت لم تقصر في دعم 
الشباب، وبالتالي على اجلميع أن يحرص على رد اجلميل لها من خالل السعي اجلاد خلدمتها وإعالء شأنها، مضيفا أن ما يقومون يعد من باب املسؤولية املجتمعية، وبالتالي 

فإن من أهداف مشروعه دعم املشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر، لذلك قاموا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خالل عدة أنشطة وفعاليات 
خلدمة املجتمع. وحتدث اجلاركي باسترسال عن السوق الكويتي ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة والعوامل املؤثرة على جناح املشاريع التجارية، معلنا عن 

خططه االستراتيجية فيما يخص تطبيق «تعال» في املرحلة املقبلة، فإلى التفاصيل:

التطبيق باســم «تعال» كونها 
كلمة متعارف عليا في املجتمع 
الكويتــي، مبــا يعنــي أن كل 
اخلدمات التي يحتاجها العميل 
تصلــه إلى منزلــه، حيث نوفر 
للعميل الوقت واجلودة املطلوبة 
من اخلدمــة كما نوفر له نظاما 
متكامال للحصول على اخلدمة 
في الوقت الذي يناسب العميل.

ما األهداف التي تسعون إليها من 
خالل تطبيق «تعال»؟

٭ يهــدف تطبيق «تعــال» إلى 
توفير تطبيق جوال يلبي جميع 
االحتياجــات وتوفيــر أفضــل 
األسعار والعروض وتوفير نظام 
املواعيد الذكي سهل االستخدام 
باإلضافة إلى أننا نهدف إلى أن 
نصبــح املنصة األولــى لتقدمي 

اخلدمات.

وماذا عن رؤيتكم املستقبلية؟
٭ نتطلع في تطبيق «تعال» إلى 
أن نكون املنصة األولى لتوفير 
اخلدمات جلميــع العائالت في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي وتقــدمي أي نوع من 
اخلدمــات املمكنــة إلــى املنازل 
باإلضافــة إلــى توفيــر منصة 
متكاملة ملقدمي اخلدمات الناشئني 

في السوق.

في ظل توافر الكثير من التطبيقات 
حاليا، ما الذي مييز تطبيق «تعال» 
عن غيره من التطبيقات املوجودة؟
٭ ما مييز تطبيق «تعال» أننا 
قمنــا بالتركيــز علــى ٣ عوامل 
رئيسية تتمثل في توفير خدمات 
غير متوافرة في باقي التطبيقات 
املوجودة حاليا باإلضافة إلى أننا 

قمنا بعمل نظام على مســتوى 
دول اخلليــج وألول مــرة يتــم 
تخصيص نظام نقاط والء خاص 
بكل شركة، وعندما يقوم العميل 
بإجراء طلب عبر التطبيق تصله 
مبالغ نقدية على شكل «نقاط» 
ميكن اســتخدامها الحقا، فضال 
عــن أننا دومــا نوفــر عروضا 
وخصومات على التطبيق، فنحن 
نهدف إلى توفير كل مستلزمات 
العميل بأعلى نسبة جودة ممكنة.

نود تسليط الضوء على مسؤوليتكم 
دعم  فيما يخص  املجتمع  جتاه 

املشاريع الوطنية؟
٭ نقوم بدعم املشاريع الوطنية 
من جميع النواحي لبناء سوق 

وطني مزدهر وناجح.
كيف يسهم تطبيق «تعال» في تطوير 

وحتسني املجتمع؟
٭ علينا واجب وطني كشركات 
أن نقوم باملساهمة في املجتمع 
وتطويره وحتسينه، ومن هذا 
املبدأ قمنا بالترتيب والتجهيز 
حلملــة وطنيــة تســمى «ادعم 
مجتمعك» والتي تضمن تنظيف 
الشواطئ واألماكن العامة، إعطاء 
هدايا لألطفــال إلدخال الفرحة 
الى قلوبهم باالضافة إلى حملة 
التوقــف عــن التدخــني ودعــم 
املواهــب والرياضــات وتنظيم 
حملة الصحة النفســية وحملة 

السعادة.
جدير بالذكــر أن الكويت توفر 
لنــا الدعــم فــي كافــة مناحــي 
احليــاة، لذا جند أن علينا دورا 
لــرد اجلميل لدولتنــا احلبيبة 
الكويت واملساهمة في دعم الدولة 

وتطويرها وتنميتها.

ما آلية اختياركم للشركات املتواجدة 
على التطبيق؟

٭ لدينــا فريــق متكامــل يقوم 
بزيارة الشركة والتأكد من جودة 
منتجاتها كما نقوم بالدخول على 
حساباتها في وسائل التواصل 
االجتماعــي ملعرفة ردود أفعال 
عمالئها، وكذلك التقييمات التي 
حتصل عليها تلك الشركات ومن 
ثم تتم املوافقة أو الرفض كوننا 
نعتمد مستوى عاليا من اجلودة 
والتقييــم، وذلك لتوفير افضل 
الشركات واملنتجات ملستخدمي 
تطبيــق «تعال» بجــودة عالية 

وأسعار منافسة.

كم عدد املشتركني حاليا في التطبيق 

املتوقع في املستقبل  العدد  وكم 
القريب؟

٭ حاليــا لدينــا اآلالف مــن 
املشــتركني في تطبيق «تعال» 
ونهدف مستقبال إلى كسر حاجز 
١٠٠ ألف مســتخدم في الكويت 

و٥٠٠ ألف مستخدم خليجي.

كونك تعمل في العمل احلر، هل 
بالتوجه  الكويتي  الشباب  تنصح 

لألعمال احلرة؟
٭ نعــم بالتأكيد أنصح جميع 
الشباب الكويتي للتوجه لألعمال 
احلرة، السيما ان الدولة داعمة 
للشباب وأصحاب املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة، ولكن 
انصحهم بوضع خارطة طريق 
صحيحــة مبنيــة على أســس 
ســليمة وأهــداف واضحة وان 
يكونــوا علــى درايــة ومعرفة 
بآليــة إدارة املشــاريع، وبيئة 
ريادة األعمال هي بيئة قوية وفي 
تصاعد مستمر، خاصة مع تطور 
السوق اخلليجي واالجتاه بشكل 
اكبر نحو الســوق اإللكتروني 

والرقمي.

كيف تثمن سوق العمل الكويتي 
ودعم الدولة للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة؟
٭ الدولة تقدم كل أنواع الدعم 
وكذلك تسهيل اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ املشاريع، وال يوجد أي 
تقصير من ناحية الدولة، وقد 
عشت لســنوات طويلة خارج 
الكويت وشاهدت كيف تتعامل 
احلكومات اخلارجية مع أصحاب 
املشاريع لذا أجد أن الكويت فعليا 
ال تقصر مــع أبنائها في تقدمي 

كافة أنواع الدعم الالزم.

ما العوائق التي واجهتك في بداية 
مشروعك وكيف تغلبت عليها؟

٭ ال يخلــو أي عمل خاص من 
العوائق والعقبات، وفي البداية 
كنــت بحاجــة ملعرفــة طبيعة 
الكويتــي ومتطلباته  الســوق 
ورغبات العمالء من اجل تقدمي 
خدمة افضــل، ولكن مع وضع 
اخلطة الواضحة املعالم متكنت 
مــن التغلب علــى كل العقبات 

وحتقيق اإلجناز املنشود.

هل هناك إقبال واهتمام من املجتمع 
على هذا النوع من التطبيقات؟

٭ نعم هناك إقبــال كبير على 
استخدام التطبيقات اإللكترونية، 
فنحن نعمل علــى بناء منصة 
جديدة وسوق جديد، فتطبيق 
«تعــال» يقدم خدمــات مميزة 
وجديدة ألفراد املجتمع تســهل 
حياتهم بشكل ميسر ومرن، وفي 
نفس الوقت فتحنا بابا للمشاريع 
الوطنية من خالل توفير منصة 
تســويقية للوصول ألكبر عدد 

من أفراد املجتمع.

ما خططكم االستراتيجية خالل 
الفترة املقبلة؟

٭ انطلق تطبيــق «تعال» من 
الكويت، ونأمل مستقبال أن نفتح 
آفاقــا جديدة فــي دول اخلليج 
والدول العربية وتوفير افضل 
منصــة على مســتوى اخلليج 
من خالل تقدمي افضل اخلدمات 
وحصــول العمــالء على افضل 
العروض واخلصومات ونقاط 
ميكن للعميل اســتخدامها مرة 
أخرى فضال عن توفيرنا لشركات 
تتمتع بجودة عالية وفي الوقت 

الذي يريده العميل.

ل حياة مستخدميه مؤسس التطبيق أشار إلى أنه يقدم خدمات فريدة من نوعها ويضمن عروضاً وخصومات حصرية تُسهِّ

يوسف اجلاركي خالل اللقاء مع الزميلة آالء خليفة              (محمد هاشم)

أنصح الشباب بالتوجه للعمل احلر لكن وفق أسس سليمة ودراية جيدة بإدارة املشاريع وبيئة األعمال
نعمل على تقدمي أجود اخلدمات بأنسب األسعار وتوفير نظام مواعيد ذكي سهل االستخدام

التطبيق يربط العمالء مبزودي خدمة مختلفني ويعمل على سد الفجوة بني العمالء واملستثمرين
قمنا بتنظيم حملة «ادعم مجتمعك» من خالل عدة أنشطة وفعاليات خلدمة املجتمعنحرص على دعم املشاريع الوطنية من جميع النواحي لبناء سوق وطني مزدهر

الدولة توفر لنا الدعم وعلينا دور في رد اجلميل واملساهمة في تنميتها

لدينا فريق متكامل يقوم باختيار والتأكد من جودة الشركات املنضمة للتطبيق

اجلاركي لـ «األنباء»: نسعى ألن يكون «تعال» أول منصة متكاملة 
لتوفير جميع احتياجات العائلة على مستوى دول «التعاون»

في زمن كثر فيه الشامتون املتطاولون 
مستغلني «امليديا» لألسف!

العبــرة التي كســبتها بعد ٧ عقود 
من الزمن هي أال تسخر وال تستصغر 
وال تهزأ بأي إنســان فال تعلم عزيزي 
القارئ الكرمي كيف سيكون حالك غدا!

لذلك انتبه، ال تكن اليوم من الشامتني 
فتصبح غدا من املبتلني!

لم أفرح قط في حياتي بكرسي ألنني 
أعلم اني تاركه في يوم من األيام لغيري، 

وكما قال الشاعر:

فقل للشامتني بنا أفيقوا
                 سيلقى الشامتون كما لقينا

والدنيا يا قارئي العزيز دوارة، وأقول 
للشامتني صبرا.

علمتني احلياة ماذا تعني الشماتة.
لعلها تبرز في قول الشاعر:

كل املصائب قد متر على الفتى
             فتهون غير شماتة األعداء

٭ ومضة: قد تصل إلــى أعلى مراتب 
املراكز وتكون بيدك القوة والسطوة والقرار 
غير أنه ســرعان ما ميــر الوقت وتتذكر 

العبارة الكويتية املكتوبة مباء الذهب:
لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك!

٭ آخر الكالم: النصيحة في هذا البيت 
الشعري اجلميل:

ال تفرحن بسقطات الرجال وال
                  تهزأ بغيرك واحذر صولة الدول

٭ زبدة احلچي: من أبلغ احلكم التي 
تعلمتها في حياتي أال متارس الشماتة 
واحذر تبنيها وممارستها، واقرأ ومتعن 
في هذه األبيات الشعرية وما وراءها من 

معان تخص الشماتة:

قضيت نحبي فسرَّ قوٌم
           حمقى بهم غفلة ونوم

كأن يومي علّي حتٌم
            وليس للشامتني يوٌم

الكمال والدوام هللا عز وجل والتفت 
الى التاريخ اقرأ ومتعن وخذ من احلكمة 

األبدية أين فالن؟
وين فالنة؟

الــكل متحرك ولن يــدوم لك احلال 
فاشكر اهللا عز وجل وتواضع وال تشمت 

فاأليام دوارة.
تذكــر مني هذه مما جــاء في األثر: 
ال ُتظهر الشــماتة ألخيك فيرحمه اهللا 
ويبتليك، وهي باختصار: الشماتة تصدر 

عن جاهل وتسبب املشاكل!
اللهم استرنا بسترك واحفظنا بحفظك 

يا كرمي.

 فقل للذي يبدي الشماتة جاهال 
             سيأتيك كأس أنت ال بد شاربه!

تذّكر ان العيــب ليس فيك إن كنت 
طيبا مع غيرك وإمنا كل العيب في هذا 
الشامت الذي ال يقّدر طيبتك وسنعك!

..في أمان اهللا.

ـ كونــا: عــرض  رومــا 
استشــاري جراحة العيون 
الكويتــي د.خالــد الســبتي 
عملية جراحية دقيقة ناجحة 
بثت عبر الڤيديو أمام مؤمتر 
تخصصــي دولــي بإيطاليا 
كجراح عربي بني نخبة من 
كبــار االختصاصيني حول 

العالم.
جرى ذلك ضمن فعاليات 
مؤمتر «ملتقى ميالنوريتينا 
جلراحــة  الدولــي   «٢٠٢٢
شــبكية العني علــى الهواء 
اجلراحيــة  والتقنيــات 
اجلديدة، شارك مدير مركز 
الكويت التخصصي للعيون 
بــني ١٦ جراحا مــن مختلف 
أرجاء العالم لعرض أحدث 
التقنيــات التي طوروها في 

عالج الشبكية.
الســبتي عملية  وأجرى 
جراحيــة دقيقــة بتقنيــة 
مبتكرة في أول يومي املؤمتر 
الذي انعقد هذا األسبوع من 
غرفــة عمليات مركــز أثينا 
في اتصال بالڤيديو بجانب 

وكذلــك التقــدم احملــرز في 
اجلراحة الروبوتية والذكاء 
االصطناعي ومناقشتها مع 
زمــالء وخبراء من الواليات 
املتحدة وأميــركا اجلنوبية 
وأوروبا وأفريقيا والشــرق 

األوسط.
أن  الســبتي  وأضــاف 
اجلراحة التــي أجراها على 
مريــض يعانــي مــن قصر 
نظر شديد استلزمت عملية 
معقــدة باســتخدام تقنيــة 
جديــدة بثت للمــرة األولى 
على الهواء مباشرة وشرحها 
خــالل املؤمتر أمــام الزمالء 
وأساتذة اجلامعات وغيرهم 

من املشاركني.
امتنانــه للنجاح  وأبدى 
الــذي توجــت بــه العملية 
واشادة املؤمتر وكذلك اعجاب 
االختصاصيني املشاركني بهذه 
الطريقة املبتكرة لعالج حاالت 
«قصر النظر الشديد» التي 
يســتعصى عالجها بالطرق 
االعتيادية بســبب صعوبة 
الوصــول باالجهزة احلالية 

العلمي الذي يعقد كل عامني 
التقنيــات  لعــرض أحــدث 
والتكنولوجيات اجلراحية 

وأكثرها تطورا.
وقال إن هذا املؤمتر الدولي 
الذي تستضيفه مدينة ميالنو 
كل عامني حدث علمي وطبي 
مهم في مجــال طب العيون 
شــهد عــرض طــرق عــالج 
شبكية العني الطبية احلديثة 
والعــالج اجليني املبشــر، 

مراكز في ميالنو وبرشلونة 
وبروكسل التي بث كل منها 
عمليات اجلراحني على الهواء 

بالتصوير املجهري.
وأعــرب د.الســبتي، في 
تصريــح خاص لـــ «كونا» 
أمــس، عن اعتــزازه الكبير 
للمشــاركة كجــراح كويتي 
وعربــي بــني هــذه النخبة 
الشــبكية  من اختصاصيي 
الدوليني فــي ملتقى ميالنو 

الى مركز االبصار بينما توفر 
تقنيته امكانية غير مسبوقة 

لعالج هذه احلاالت.
وذكــر أنــه انتقــل الــى 
أيــام املؤمتر  ميالنــو ثاني 
الذي شارك فيه وتابعه نحو 
٥٠٠ من اجلراحني ومختلف 
املختصني في عالج أمراض 
العيــون والشــبكية حيــث 
ألقــى محاضرة علمية حول 
تقنيتــه اجلراحية املبتكرة 
واألكثــر فعاليــة وأمانا في 

عالج انفصال الشبكية.
وأكد أن دعوته للمشاركة 
في مؤمتــر ميالنــو وغيره 
الدوليــة  املؤمتــرات  مــن 
التخصصية تعكس املستوى 
العالي الذي بلغه طب العيون 
وجراحة الشبكية في الكويت 
والذي يضاهي أفضل املراكز 
العاملية بفضل ما حتقق من 
طفــرة في املجــال العالجي 
التخصصــي بتشــجيع من 
الدولة، ما يوفر أفضل سبل 
العالج والرعاية للمرضى في 

الكويت واملنطقة.

االستشاري الكويتي شارك في امللتقى الدولي لعالج الشبكية بني ١٦ جراحاً من مختلف أرجاء العالم
د.خالد السبتي لدى إجراء اجلراحة املجهرية املعقدة من مركز أثينا د. خالد السبتي يشرح من مركز أثينا  للمشاركني في املؤمتر أسلوبه اجلراحي املبتكر

اجلراح الكويتي خالد السبتي مع فريق كبار اجلراحني في غرفة العمليات

ملشاهدة الڤيديو

ومضات

الشامتون!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

السبتي أول عربي يعرض تقنياته اجلراحية املبتكرة في «ميالنو»


