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املستشار الكويتي

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

مؤمتر دعم منظومة االبتكار يختتم فعالياته بـ ٢٠ توصية
علي إبراهيم 

اختتمــت فعاليات املؤمتر 
الثالــث  العاملــي  االفتراضــي 
االبتــكار  منظومــة  لدعــم 
والتكنولوجيا وريادة األعمال 
والــذكاء االصطناعــي، الــذي 
يقام حتت رعاية وكيلة وزارة 
املالية أسيل املنيفي، وتنظمه 
د.هنادي املباركي رئيسة املؤمتر 
واملؤسسة لشركة إيكوسيستم 
لالستشارات االقتصادية، وسط 
مشاركة واسعة من الشخصيات 
الكويتية واخلليجية والعربية 
والعاملية، الذيــن حتدثوا عن 
«الرقمنة» في املنطقة، واألخذ 
بيــد املبادريــن نحــو الفرص 
واخلبرات التي تضمن لهم النمو 
املستدام. وخالل فعاليات اليوم 
الثالث واألخير، حتدث املمثل 
املقيــم مبكتب البنــك الدولي 
في الكويت، غســان اخلوجة، 
عن الرقمنة في منطقة الشرق 
افريقيــا،  األوســط وشــمال 
وحتديــدا مــن تقرير«االجتاه 
األفضــل للرقمنة فــي منطقة 
وشــمال  األوســط  الشــرق 
افريقيا.. كيــف ميكن العتماد 
الرقمية تسريع  التكنولوجيا 

النمو وخلق فرص عمل».
وذكر أن التقرير يظهر أن 
املنطقــة تعاني مــن «مفارقة 
رقمية» تتمثل في أن استخدام 
املنطقــة حلســابات وســائل 
التواصــل االجتماعــي مرتفع 
مقارنة مبا ميكن توقعه نظرا 
ملستوى نصيب الفرد من الناجت 
احمللــي اإلجمالــي، ومــع ذلك 
استخدام األدوات الرقمية، مثل 
املدفوعات  اإلنترنت، لتسديد 
منخفــض، إال أن النبأ الســار 
هــو أن اجلانــب االجتماعــي 
التحــول  واالقتصــادي فــي 
الرقمي القتصاد دول الشــرق 
األوســط وشمال افريقيا رمبا 

يكون هائال.
مــن جهتــه، قــال الرئيس 
التنفيذي للعالقات والشؤون 
املؤسســية فــي شــركة زين 
الكويــت، وليد اخلشــتي، إنه 
مع موجة التحول الرقمي التي 
يشــهدها عالم ريادة األعمال، 
من الضروري تبادل اخلبرات 
والتجارب ما بني القطاع اخلاص 
واجلهات احلكومية ومؤسسات 
املجتمــع املدنــي لكــي نحقق 

االستفادة األكبر للجميع. 

قالــت رئيــس  بدورهــا، 
مجلة رواد األعمال، اجلوهرة 
بنــت تركي، إن املؤمتر فرصة 
مثاليــة لتكوين تفكير جمعي 
حــول طــرق دعــم وتطويــر 
مجال ريادة األعمال في عاملنا 
العربي، لتعزيز مجتمع الريادة 
مبعطيات علمية وقاعدة قوية 
على أساســها ميكن أن نتوقع 
نتائــج ستســهم فــي حتقيق 
النمــو االقتصــادي والتنمية 
املســتدامة، طاملــا ركزنا على 
دعم اإلبداع واالبتكار وحتويل 
األفكار الريادية إلى مشروعات 
منتجة عبر تفعيل املمارسات 
الصحيحة والبرامج املساعدة 
التي من شــأنها املساهمة في 

تطوير القطاع.
مــن جهته، قــال خبير أول 
باجلهــاز الفني باملعهد العربي 
للتخطيــط د.محمــد لزعر، إن 
العديد من أهداف املؤمتر تدخل 
في صلب اهتمامات املعهد العربي 
للتخطيط، وباعتباره مؤسسة 
تنموية عربية ذات شــخصية 
مســتقلة غير ربحية تضم في 
عضويتها معظم الدول العربية، 
فهــو يهــدف إلــى دعــم جهود 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
في الوطن العربي واإلسهام في 
حتسني األداء اإلمنائي من خالل 

هــذا احملفــل، مغلفــة بالدعــوة 
الشراكات واالستثمار  لصناعة 
في مختلف املجاالت بالسعودية، 
فرؤيــة اململكــة ٢٠٣٠ ارتكزت 
بشكل رئيس على االبتكار كأداة 
للوصول ملســتهدفات برامجها 
ومبادراتها ومشاريعها النوعية، 
وهو حجر األساس الذي سيؤهلها 
لتحقيــق الريــادة فــي مشــهد 
االبتــكار العاملي، من خالل بناء 
نظام متنوع ومتوازن لالبتكار 
يتميز بالفعالية والكفاءة، وقد 
اجتهت القطاعات احلكومية بشكل 
متســارع نحــو تبنــي املفاهيم 
واملمارسات احلديثة في االبتكار 
لتحســني بيئة العمل احلكومي 
وتطوير اخلدمات مما ســيكون 
لها األثر املباشــر وغير املباشر 

على جميع املستفيدين».
من جهته، قال خبير تطوير 
املــوارد البشــرية والعالقــات 
األسرية، د.شــافع النيادي، إن 
االبتــكار هو األكثــر أهمية في 
عصرنا ألنه النشــاط الوحيد 
الذي ينتمي إلى املستقبل عندما 
تكون كل األنشطة منتمية إلى 
املاضي وهو الذي ينشئ الثروة، 
مما دفع باملسؤولني في الدول 
املتقدمــة إلــى زيــادة االهتمام 
مبراكز البحوث االبتكارية التي 
تهــدف إلى اكتشــاف وحتديد 

ما يقدمه من خدمات في مجال 
القــدرات واالستشــارات  بناء 
والنشر والفعاليات التنموية.

بــدوره، قال رئيــس معهد 
املهندسني املدنيني، كث هوول، 
«نعيش في عالم متغير، وبدأت 
الفجــوة بــني العالــم الرقمــي 
واملادي فــي الضبابية، ولدينا 
كميــات هائلــة مــن البيانــات 
حتت تصرفنا، ومينحنا الذكاء 
االصطناعــي الفرصــة التخاذ 
قرارات أفضل على أرض الواقع، 
فالتكنولوجيــا جتلب احتمال 

انخفاض تكاليف رأس املال.
مــن ناحيته، قال مؤســس 
تــدرب، زيــد اللهيــب «نحــن 
اليــوم علــى مشــارف ثــورة 
صناعيــة رابعــة وهــي ثورة 
الــذكاء االصطناعي وســيحل 
الذكاء االصطناعي محل اإلنسان 
في الكثير من الوظائف القائمة 
وهو خطر حقيقــي على كثير 
من فرص عمل املســتقبل فهي 
مسألة وقت وسيستبدل اإلنسان 
بالذكاء االصطناعي، ومن املتوقع 
أن ٥٠٪ مــن الوظائف القائمة 
حاليا سيتم استبدالها بالذكاء 

االصطناعي».
بدوره، قال مستشار التخطيط 
االستراتيـــــــجي، عبدالرحمن 
القعيشــيش، «مشــاركتي فــي 

االبتكارية وقياســها  املوهبــة 
وتنميتها وحســن استثمارها، 
وتباين الفروق بني املجتمعات 
فيما تخصصه من نسبة عالية 
من الناجت القومي اإلجمالي لدعم 

مراكز البحوث االبتكارية.
نقيــب  حتــدث  بــدوره، 
تكنولوجيا التربية في لبنان، 
د.ربيــع بعلبكي، عــن اخلطة 
االستراتيجية للتحول الرقمي 
إذ  فــي لبنــان ٢٠٢٠-٢٠٣٠، 
مــرت اخلطــة االســتراتيجية 
الوطنيــة للتحــول الرقمي في 
لبنان بأربع مراحل حسب اربع 
حكومات متعاقبة، مبينا ظروفها 

واملتغيرات التي واجهتها.
من جهتها، قالت مستشــار 
وزير التربية في تونس، وجدان 
بن عياد، االبتــكار يتم متويله 
وتســويقه مــن خــالل ريــادة 
األعمال، وبدون ظهور االبتكارات 
التكنولوجية اجلديدة، ستصل 
ريادة األعمال إلى طريق مسدود، 
وبدون ريادة األعمال، ســيبقى 
االبتكار مجرد أفكار مخزنة في 
الرفوف، ذلك أن عملية حتويل 
الفكــرة أو االختراع إلى ســلع 
وخدمات تصنع القيمة املضافة 
هو تطبيق ألجنع احللول التي 
تلبــي االحتياجــات اجلديــدة، 
واحلاجات غير املعلنة، أو حاجة 

وليد اخلشتي

شافع النيادي

غسان اخلوجة

ربيع بعلبكيعبدالرحمن القعيشيش

د.هنادي املباركي

وحتــدث اخلشــتي عــن 
أحدث جتارب «زين» في دعم 
االبتكار وريادة األعمال، وهي 
الدورة الســابعة مــن برنامج 
لتســريع   Zain Great Idea
الشركات التكنولوجية الناشئة 
الــذي أطلــق مؤخــرا، والذي 
يســتهدف تطويــر منظومــة 
الشركات التكنولوجية الناشئة 
واالبتكارات الرقمية في مجتمع 
الكويتــي  الناشــئة  األعمــال 
والتوسع به إلى الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وزاد «نطمــح إلــى األخــذ 
بيــد املبادريــن نحــو الفرص 
واخلبــرات التــي تضمن لهم 
النمو املستدام، كما نحرص على 
االستفادة من شبكة شركائنا 
الواســعة إليصــال مبادرينــا 
االســتثمارية  بالصناديــق 
وشركاء النجاح لكي نساعدهم 
على وضع خطوة أولى ثابتة 
فــي عالــم األعمــال، إذ يبــرز 
البرنامــج جهود زين في دعم 
الشركات التكنولوجية الناشئة 
والتزامهــا نحــو اســتدامتها 
املجتمعية، ونحن حريصون 
على دعم رواد األعمال والشباب 
وتشجيع االبتكار الرقمي، ليس 
فــي الكويت فحســب، بل في 

املنطقة بأسرها».

محمد الصباح: نعمل على إشهار 
اجلمعية الكويتية  لـ «الذكاء االصطناعي»

قال املؤسس والرئيس 
التنفيذي في شــركة مالك 
الشــيخ محمــد  ســوفت، 
الصبــاح، «نحــن بصــدد 
العمل على اشهار اجلمعية 
الكويتية للذكاء االصطناعي 
والبرمجــة اآلمنــة والتــي 
نهــدف من خاللهــا خلدمة 
كافة القطاعات داخل وخارج 
الكويــت، ونســعى لتكون 
اجلمعية واحدة من أفضل 
املنظمات القادرة على قيادة 

التحول الرقمي».
وذكر أن اخلطوة االولى في التمكني هي 
رفع قدرات املختصني وجتهيزهم، لذلك فإن 
أحــد اهم اهــداف اجلمعية هــو العمل على 
تقدمي التدريب الالزم للعاملني على تطوير 

البرامج الذكية وللمؤسسات 
املستفيدة من هذه البرامج 
القدرة على خلق نقاط تفاهم 
واليات تواصل بني اجلهات 
من أجل ضمان جناح تطوير 

وتبني هذه البرامج. 
ولفت إلى أهمية وجود 
جمعية للذكاء االصطناعي 
تولــي البرمجــة كل هــذه 
األهمية ألنها حجر األساس 
لنجاح اي تطبيق او برنامج 
او مشروع مهما كان نوعه 
او طبيعتــه، ولكي نضمن 
بناء أنظمة تلبي احتياجات اجلميع وتواكب 
التطورات والتحديات التي نراها في عصرنا 
احلالي، لذا نتبنى فلسفة الدمج او التوافق 

ما بني القطاعات والتخصصات املختلفة.

الشيخ محمد الصباح

الذكية على جميع املســتويات 
لتشجيع االجيال ملواكبة التطور 

التكنولوجي.
٧ - متكــني الوظائف اجلديدة 
القــرن  التــي ترســم مالمــح 
التكنولوجي عوضا عن الوظائف 

التقليديه.
٨ - ربــط مخرجــات التعليم 
االكادميــي في ســلم الوظائف 
اجلديدة التــي تخدم االقتصاد 

الرقمي.
٩ - انطالق مســابقة وأكسبو 
ســنويا علــى مســتوى عربي 
وعاملــي تزامنــا مــع االحتفال 

بيوم االبتكار.
االختراعــات  متكــني   -  ١٠
العربية وحتويلها الى مشاريع 
استثمارية لدعم االقتصاد احمللي 

والعاملي.
املســتثمرين  تشــجيع   -  ١١
والغــرف التجاريــة على دعم 

املخترعني واملبتكرين.
١٢ - متكــني اســتراتيجيات 
االبتــكار والــذكاء االصطناعي 
في املؤسسات االكادميية نحو 

النمو الذكي املستدام.
١٣ - حــث املؤسســات املالية 
والتمويليــة علــى تبســيط 
التمويل وتشــجيع  إجــراءات 

االستثمارات في االبتكار.
١٤ - متكني التنويع االقتصادي 
عبــر البرامــج احلديثــة نحو 
االقتصاد املعرفــي القائم على 

رأس املال البشري.
١٥ - تشــجيع ومتكــني رواد 
األعمال والشركات الناشئة في 
البقاء في الســوق احمللي عبر 

تبسيط اإلجراءات.
١٦ - تشجيع ومتكني املنتجات 
الى  واخلدمات احمللية نســبة 
منافسة املنتجات العامليه لدعم 

االقتصاد احمللي.
١٧ - متكني رأس املال البشري 
عبر التدريب وتطبيق املهارات 
االبتكارية والتقنيات احلديثة.
١٨ - متكــني االســتثمار فــي 
مخرجات االبحاث في املؤسسات 
االكادميية لرفع مؤشر البحث 

والتطوير.
١٩ - متكني تدفق ومنو البيانات 
وعامليــا  محليــا  وحتليلهــا 
عبــر تطبيــق تقنيــات الذكاء 

االصطناعي.
٢٠ - إنشــاء بنــك معلومــات 
يربــط قواعد البيانات العاملية 
واخلليجيــة واإلقليميــة التي 

تعنى في االبتكار.

األســواق القائمــة أو الناشــئة 
وحتى يكون املنتج ابتكاريا فعلى 
رواد األعمال استعمال جملة من 
األدوات املساعدة على االبتكار.

٢٠ توصية 

وخلص املؤمتر االفتراضي 
العاملي الثالــث لدعم منظومة 
االبتكار والتكنولوجيا والذكاء 
االصطناعي وريادة االعمال إلى 
حزمة من التوصيات جاءت كما 

يلي:
١ - تطوير وإنشاء بنك للمبادرات 
يشتمل على املعلومات والبيانات 
االساسية اخلاصة باالبتكارات 

واالختراعات.
٢ - تأســيس مكاتــب نقــل 
التكنولوجيــا في املؤسســات 
البحثيــة واجلامعــات لدعــم 
وتسويق االختراعات اجلديده.

٣ - تعزيز دور االعالم في دعم 
االبتكار وريادة االعمال والذكاء 
االصطناعي والتحول الرقمي.

٤ - تشــجيع القطــاع اخلاص 
لالســتثمار في دعــم منظومة 
االبتكار في بناء البنية التحتية 

للتحول الرقمي.
٥ - تطبيــق امليتافيــرس في 
الشركات واملؤسسات التمويلية 

واالكادميية والبحثية.
٦ - متكني اســتخدام االجهزة 

«املركزي»: مساهمات الفنانني أجنحت 
برنامج التوعية املصرفية «لنكن على دراية»

للعــام الثاني تتواصــل فعاليات برنامج 
التوعية املصرفية «لنكــن على دراية» الذي 
انطلق بإشراف بنك الكويت املركزي، وبالتعاون 
مــع احتاد مصارف الكويت مبشــاركة جميع 
البنوك الكويتية، بهدف نشــر الثقافة املالية 
لدى أوسع شريحة من املجتمع، وزيادة الوعي 
لدى اجلمهور بدور القطاع املصرفي وكيفية 
االستفادة من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها 

البنوك على الوجه األمثل.
ويقــف وراء البرنامج، الذي شــهد إقباال 
واســعا تعــاون كبير بني عديــد من األطراف 
سواء البنوك أو املؤسسات الرقابية واجلهات 
احلكومية، وعدد من شركات القطاع اخلاص، 
كما ساهمت في جناح البرنامج مواهب مجموعة 
من الفنانني الذي شــاركوا في تطوير وإنتاج 
احملتــوى اإلعالنــي واإلعالمــي للڤيديوهات 

التوعوية.
ومن ضمن الفنانني املشاركني في البرنامج 
املذيــع والفنان عبــداهللا الزيادة الذي قال إن 
مشاركته ضمن حملة «لنكن على دراية» تنبع 
من حرصه على دعم ومساندة اجلهود التوعوية 
من خالل هذه احلملة، مشــيرا الى أن احلملة 
ســتكون إحدى الوسائل املستدامة للتواصل 
مع املجتمع ومكوناتــه. وأكد الفنان عبداهللا 
بهمن أن رفع الوعي املصرفي لدى العمالء من 
خالل منصات متخصصة تستخدم لغة خطاب 
مناسبة وواضحة للوصول ألكبر شريحة من 
العمالء يعتبر مســاهمة من جانب الفنان في 
مجال يعود بالنفع على املجتمع بكل مكوناته.
فيمــا أضافت الفنانة إميان احلســيني 
أن إلقــاء الضــوء علــى مكافحــة اجلرائم 
اإللكترونية له أهمية بالغة نظرا ملخاطرها 
الكبيــرة، ويجب زيــادة الوعــي في هذه 
اجلوانب في ظل تزايــد مخاطر القرصنة 

واجلرائم اإللكترونية على مستوى العالم.
من جانبه، أوضح الفنان يوسف بن علي 
أن هذه احلملة تهدف إلى نشــر الوعي بشأن 
املفاهيم األساسية في املجال املالي واملصرفي 
وتعزيز قدرة العمالء على استخدام اخلدمات 

املصرفية االستخدام األمثل.

جانب من اإلعالن املقدم من الفنان عبداهللا بهمن

إعالن الفنانة اميان احلسيني

«األهلي» يعلن الفائز بسحب «الفوز» األسبوعي
أعلــن البنك األهلــي الكويتي 
عن فــوز محمد صــالح أحمد في 
السحب األسبوعي حلساب «الفوز» 
للجوائز، بجائزة نقدية قدرها ١٠

آالف دينار، والذي أقيم حتت إشراف 
وزارة التجارة والصناعة، وقد مت 
اإلعالن عن اسم الفائز يوم االثنني 

١٤ اجلاري.
وحساب «الفوز» للجوائز، هو 
حســاب اجلوائــز األول من نوعه 
والــذي يتيح لعمالء البنك األهلي 
الكويتــي فرصــة الفــوز بجوائز 
ومكافآت كبرى، ومن خالل حساب 

«الفوز»، سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي 
بفرصة الفوز مببلغ ١٠ آالف دينار ضمن السحب 

األسبوعي األعلى لفائز واحد في الكويت.
وكذلك فرصة للفوز باجلائزة الكبرى وهي 
راتب شهري بقيمة ٥ آالف دينار ملدة ١٠ سنوات، 
وجتدر اإلشارة إلى أنه سيكون مبقدور كل من 
عمالء البنك األهلي الكويتي اجلدد واحلاليني 

االســتفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة 
توفر رصيد في حسابهم مببلغ ١٠٠ دينار فقط.

والبنك األهلي الكويتي يشجع اجلميع على 
فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول 
على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم 
االثنني ٢١ اجلاري، وكلما زادت املبالغ املودعة 

زادت فرص الفوز.

محمد صالح أحمد حصد جائزة نقدية بقيمة ١٠ آالف دينار

هناك الكثير من األولويات لبرنامج عمل احلكومة 
التي أدرجت منذ سنوات ولكن لم تنفذ بسبب اخلالفات 
التي حدثت بني احلكومة وأعضاء مجلس األمه عام 
٢٠١٦ وحتى حل مجلس األمة األخير، ولألســف من 
بني املشــاكل واخلالفات مصالح لبعض أعضاء من 

احلكومة ومجلس األمة.
لذلــك، لدي نصيحة للحكومة اجلديدة برئاســة 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بخصوص برنامج 
عمــل حكومة ٢٠٢٢ ليكــون برنامجهم فعاال وميكن 
تطبيقه ويحقق أهدافه وبفترة مناسبة ويحتوي على 
خطة عمل يتابعها مجلس الوزراء وجهة العمل املعنية 
وهي االســتعانة بالكفاءات الكويتية ذوي املؤهالت 
واخلبــرات املتعلقة بكل موضوع مدرج في برنامج 
عمل احلكومة لضمان تطبيقه وجودته خالل الفترة 
الزمنية التي مت إدراجها في خطة العمل، خاصة ان 
هؤالء الكفاءات الكويتية لديها خبرة سابقة وناجحة 

في مثل هذه األعمال.
برنامــج عمل احلكومــة يجــب أن يتضمن هذه 

األولويات املهمة للوطن واملواطن:
٭ إعــادة هيكلة اجلهاز احلكومــي لضمان تقليص 
التضخــم وحتقيق أداء أفضل وتقليص مصروفات 

امليزانية.
٭ تطبيق البديل االســتراتيجي لسياســة الرواتب 
اجلديدة وذلــك لتحقيق العدالــة ولضبط ميزانية 

الرواتب املتضخمة.
٭ حــل مشــكلة مخرجــات التعليــم التــي ال تالئم 
احتياجــات ســوق العمل لتحقق فــرص عمل وحل 

مشكلة البطالة.
٭ تشجيع ودعم الكويتيني للعمل في القطاع اخلاص 
بتعديل قانون العمل في القطاع األهلي ونسب العمالة.
٭ إنشاء مركز مقابلة واختبار املرشحني للعمل في 
وظائف قيادية وإشرافية لتعيني الشخص املناسب 

في املكان املناسب.
٭ التأكد عند حتويل جهة حكومية الى شركة مساهمة 
أو تخصيصها، من ضمان وظيفة وراتب الكويتيني 
فيها كما كان وأفضل إذا أمكن، ولدينا مثال ملشــكلة 
حصلت عندما مت حتويل مؤسسة اخلطوط الكويتية 
إلى شركة مساهمة فقد تفاجأ املوظفون الكويتيون 
بنزول رواتبهم وخاصة الذين مت تعيينهم بعد حتويل 
«الكويتيــة» إلى شــركة ودون حصولهم على دعم 

حكومي من هيئة القوى العاملة.
٭ طبعا، هناك أولويات أخرى للكويتيني في السكن 
والصحة والتعليم والشؤون االجتماعية حتتاج إلعادة 
النظر وتعديلها وتطويرها لتكون في صاحلهم الذين 
يعتبرون هم بناء الوطن ومستقبله، وكذلك الرقابة 
والسيطرة على الفساد املالي واإلداري وحل مشكلة 

التركيبة السكانية وجتار اإلقامات.

أولويات برنامج عمل 
احلكومة حتتاج تطبيقًا 

بكفاءات كويتية

Abumishari١@yahoo.com

«HUAWEI MatePad Pro»
 أنيق واحترافي وشامل

أطلقت هــواوي جهازهــا اللوحــي الرائد 
«HUAWEI MatePad Pro»، حيث يتوافر اآلن 
بالكويــت، بعدد من املزايا التي جتعله جهازا 
لوحيا أنيقا واحترافيا وشــامال، حيث ميتلك 
اجلهاز شاشة مذهلة وصوتا غنيا للترفيه ال 
تشــوبه شــائبة، وما يعزز اجلانب الترفيهي 

للجهاز هو عرضه وصوته املذهلني.
ولقد ارتقى هذا اجلهاز بجودة العرض إلى 
OLED ارتفاعات أعلى من خالل تقدمي شاشــة

HUAWEI FullView مقاس ١١ بوصة مع حواف 
فائقة النحافة تبلغ ٤٫٢ مم ونســبة عالية من 
الشاشة إلى اجلسم بنسبة ٩٢٪ توفر مساحة 
كبيرة للشاشة بأقل قدر من التشتيت لالستمتاع 
احملتوى. وميكنك أيضا االســتمتاع بالتمرير 
السلس والصور النابضة باحلياة مبعدل حتديث 
مرتفع يبلغ ١٢٠ هرتز والقدرة على عرض أكثر 
HUAWEI MatePad من مليار لون. يعد جهاز

Pro أيضا أول جهاز لوحي يحصل على شهادة 
٣٫٠ األملانية  TـV Rheinland Full Care Display
ويستخدم حال لألجهزة خلفض الضوء األزرق 
HUAWEI حلماية عينيك. وقد صنع إطار جهاز
MatePad Pro اللوحي من سبائك املغنيسيوم 
لتجعل اجلهاز نحيفا وخفيفا بشكل ال يصدق، 
ويزن اجلهاز ٤٤٩ غراما فقط، وهذا في الواقع 
أخــف جهاز لوحــي مقاس ١١ بوصــة متوافر 
في الســوق. كما يأتي اجلهاز بســمك إجمالي 
HUAWEI يبلــغ ٥٫٩ ملم فقط. ويوفــر جهاز

MatePad Pro اللوحي مؤمترات ومكاملات ڤيديو 
شبيها باحلاسوب الشــخصي بجودة ڤيديو 

وصوت ممتــازة، ويتجاوز مجــرد مؤمترات 
الڤيديــو، حيث يدعم اجلهــاز لوحة املفاتيح 
HUAWEI- املغناطيســية الذكية من هواوي

Smart Magnetic Keyboard اجلديــدة القابلــة 
للفصل، والتي ميكن استخدامها في ٣ أوضاع 
مختلفة: شــكل احلاســوب احملمول، والشكل 
القابل للفصل، وشــكل االســتوديو. وميكنك 
أيضا استخدام قلم HUAWEI M-Pencil (اجليل 

الثاني) لتدوين املالحظات والرسم.
HUAWEI MatePad Pro وال يضحي جهاز
اللوحــي بعمر البطارية من أجل النحافة. في 
هيكلــه املضغوط، توجد بطارية كبيرة تبلغ 
٨٣٠٠ مللي أمبير في الساعة ميكنها تشغيل ١١٫٥

ساعة من تشغيل الڤيديو عالي الوضوح بدقة 
١٠٨٠ بكسل و٨٫٥ ساعات من تصفح صفحات 
HUAWEI MatePad Pro الويــب. ويوفر جهاز
اللوحي جتربة ذكية وسلسة للمستخدمني.

«اإلمناء العقارية» تبيع بناية استثمارية 
في الساملية بقيمة ١٫٨٠٦ مليون دينار

باهي أحمد

باعت شركة اإلمناء العقارية 
خــالل املزاد الــذي نظمته أول 
مــن أمس فــي غرفــة التجارة 
والصناعــة عقارا اســتثماريا 
واحدا من أصل ٥ كانت مطروحة 
باملــزاد في شــرق والســاملية 
واملهبولة بسعر ابتدائي إجمالي 

بنحو ٨٫١ ماليني دينار.
وخــالل املزاد مت بيع بناية 
اســتثمارية في الساملية على 

شارع واحد في القطعة ٢٤١ مبساحة ١٠٩٧ مترا 
مربعا بـ ١٫٨٠٦ مليون دينار بزيادة ٦٫٢٪ وبقيمة 
١٠٦ آالف دينار عن السعر االبتدائي البالغ ١٫٧

مليون دينار، ولم يتم بيع أي من القسائم التي 
كانت مطروحة في شرق أو املهبولة.

جانب من مزاد شركة اإلمناء العقارية  (زين عالم)


