
كجزء من جهود التطوير من خالل البرامج التدريبية، 
قام االحت��اد اخلليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
)جيبكا( بتنظيم ورشة العمل الرابعة للتوعية بامللكية 
الفكرية وذلك بالتعاون مع كل من شركة سابك وشركة 
ايكويت للبتروكيماويات، اجلهة العاملية الرائدة في 
إنتاج البتروكيماويات، حيث عقدت الورشة في الكويت 

على مدى يومي 12 و13 ديسمبر 2018.
وتهدف ه��ذه السلسلة الناجحة من ورش العمل 
إلى نشر التوعية مبمارسة وتطبيق أحكام وضوابط 
ومعايير امللكية الفكرية، حيث ناقش احلضور القضايا 
الهامة املتعلقة باالستراتيجيات املتبعة حلماية امللكية 

الفكرية في املنطقة وحول العالم. 
وق��ال األم��ن ال��ع��ام جليبكا الدكتور عبد الوهاب 
السعدون: »إزدادت طلبات براءات االختراع في صناعة 
الكيماويات اخلليجية بشكل ملحوظ على مر السنن، 
حيث بلغت ما يقارب 2400 طلب في عام 2017. وخالل 
العقد املاضي، زاد عدد براءات االختراع الكيميائية التي 
مت احلصول عليها في املنطقة بنسبة ٪6 سنوياً، أي 
ما يقارب معدل النمو العاملي البالغ ٪5.6. ويعد هذا 
األمر داللة على اجلهود املستمرة للصناعة للتوجه نحو 
االبتكار واحلاجة إلى خلق وعي بأهمية وحماية امللكية 

الفكرية. 
وأض���اف: »ومتاشيا مع ه��ذا األم��ر، تفتخر جيبكا 
بتنظيم ال��دورة الرابعة من ورش��ة التوعية بامللكية 
الفكرية املخصصة ملناقشة ممارسة وتطبيق امللكية 
الفكرية وأفضل االستراتيجيات حلمايتها على مستوى 

املنطقة وح��ول العالم. وجزيل الشكر والتقدير إلى 
شركائنا سابك وايكويت لدعمهما لضمان جناح هذه 

الفعالية«.
من جانبه قال نائب رئيس ايكويت للشؤون املالية 
داود العبداجلليل: »تشكل امللكية الفكرية عنصرا 
أساسيا لالبتكار ف��ي ك��ل صناعة تطمح إل��ى النمو 
والتطور عبر ممارسات جديدة. ومن خالل التعاون 

ال��ذي يجمع ب��ن مختلف املنظمات م��ن جميع أنحاء 
العالم، فإن هذا املنتدى له أهمية أساسية في خلق الوعي 
حول أهمية اخلطوات املتبعة حلماية امللكية الفكرية«. 
اجلدير بالذكر أن ورش��ة العمل ه��ذه تشهد حضور 
العديد من املختصن في كل من الصناعة الكيمياوية 
والبتروكيمياوية واستراتيجيات امللكية الفكرية، 
باإلضافة إلى احملامن، واملبتكرين، والباحثن، ومكاتب 

تسجيل ب���راءة اإلخ��ت��راع، والعاملن ف��ي التسويق 
وتطوير األعمال.

ومت سابقا إقامة سلسلة من ورش العمل للملكية 
الفكرية في كل من الرياض وأبو ظبي واخلبر، وتهدف 
جميعها إلى تعزيز الوعي حول هذا املوضوع الهام بن 
الشركاء اإلقليمين في مجال الصناعة والشركات ذات 

الصلة.

اخ���ت���ت���م���ت ب����ورص����ة ال���ك���وي���ت 
جلسة ح��ول امل��ش��ارك��ة بشكل فعال 
حيال القضايا البيئية واالجتماعية 
ومم��ارس��ات احل��وك��م��ة  خ��الل الربع 
األخير من عام 2018، وذلك بالتعاون 
 ،»Sustainability Excellence« مع
الشركة ال��رائ��دة الشركة ف��ي مجال 
اس����ت����ش����ارات واس���ت���رات���ي���ج���ي���ات 
االس��ت��دام��ةوال��ت��ق��اري��ر وال��ب��ح��وث في 

الكويتومنطقة الشرق األوسط.
وك��ان��ت اجللسة رفيعة املستوى، 
والتي عقدت حصرياً للشركات املدرجة 
ف��ي ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت حت��ت شعار 
»األهمية امل��ت��زاي��دة لقضايا املجتمع 
والبيئة وممارسات احلوكمة بالنسبة 
للمستثمرين«، قد عقدت برئاسة السيد 
أحمد الكسواني، رئيس قطاع إدارة 
املخاطر وااللتزام واحلوكمةبورصة 
ال���ك���وي���ت، ال����ذي رح����ب ب��احل��ض��ور 
واس��ت��ه��ل اجل��ل��س��ة،وال��ت��ي تضمنت 
ع���روض���اً ت��ق��دمي��ي��ة م��ن فريقشركة 
 .»Sustainability Excellence«

كما سيتم باإلضافة إل��ى ذل��ك تنظيم 
جلسات تفاعلية فردية إلجراء مراجعة 
لتقارير التقييم املعيارية وتقارير 
تقييم األداء من حيث قضايا املجتمع 
والبيئة وممارسات احلوكمة، فضالً 
عن إلقاء الضوء على أحدث التطورات 
ذات الصلةالتي تشهدها الشركات 
في ه��ذا امل��ج��ال. مع انضمام بورصة 
الكويت إل��ى م��ب��ادرة أس��واق األوراق 
املالية املستدامة، فقد كانت الشركة في 
طليعة القائمينعلى اجلهود الرامية 
إلى تعزيز االستدامة في أس��واق املال 
في جميع أنحاء العالم وتعزيز ثقافة 
االستدامة بن الشركات املدرجة. ومع 
تزايد اعتماد املستثمرين ملعايير األداء 
في مجال اإلسهاماتاملجتمعية والبيئة 
ومم���ارس���ات احل��وك��م��ةالس��ت��ك��ش��اف 
آف�������اق ال����ف����رص االس���ت���ث���م���اري���ة 
احمل��ت��م��ل��ة، ف���إن ه���ذه امل���ب���ادرة التي 
أطلقتها ب��ورص��ة الكويتبالتعاون 
 Excellence»م�����ع ش������������رك������������ة
Sustainability« سيكون لها دوراً 

محورياً في صياغة مستقبل أس��واق 
األوراق املالية.

 Excellence وق��د سلطت شركة
Sustainability الضوء على اآلثار 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ل��ت��رق��ي��ة ب��ورص��ة 
الكويت إلى تصنيف األسواق الناشئة 
علىالشركات امل��درج��ة فيما يتعلق 
بتقارير االس��ت��دام��ة، وذل��ك م��ن خالل 
ت��ق��دمي حمل��ة ع��ام��ة ع��ن ق���وى ال��س��وق 
احمللية واإلقليمية والدولية،والتي 
تعمل على تسريع وتيرةتقدمي تقارير 
االمتثال ملعايير االستدامة في الكويت 
واملنطقة ك��ك��ل. كما رك��ز على تزايد 
توقعات القطاع اخلاص بالتوافق مع 
»رؤي��ة الكويت 2035«، واستكشاف 
مجموعة من املنتجات االستثمارية 
التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى 
الشركات التي لديها مستويات أداء 
عالية اجل���ودة فيما يتعلق بقضايا 
املجتمع والبيئة وممارسات احلوكمة 

وإعداد التقارير.
وم����ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى، مت ت��ق��دمي 

ع���رض ل��ل��ح��ض��ور ح���ول امل��ع��ل��وم��ات 
األساسية التي يسعى املستثمرون 
للحصول عليها عند حتليل تقارير 
االس���ت���دام���ة اخل���اص���ة ب��ال��ش��رك��ات. 
ك��م��ا أك���د ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ت��رك��ي��ز على 
املعلومات املتعلقة باملعلومات البيئية 
واالجتماعية ومم��ارس��ات احلوكمة، 
وناقش طرق إع��داد تقارير االستدامة 
بشكل فعاللتلبية املتطلبات امللحة 
للمستثمرين املؤسسين ووك���االت 
تصنيف األداء البيئي واالجتماعي 

وممارسات احلوكمة.
وباإلضافة إلى ذل��ك، فقد مت إطالع 
املشاركن في اجللسة على املبادرات 
اجل��دي��دة واملقبلة لبورصة الكويت، 
وال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى متكن البورصة 
من الوفاء بااللتزامات املترتبة على 
ان��ض��م��ام��ه��امل��ب��ادرة األس����واق املالية 
امل��س��ت��دام��ة، والتفاعل م��ع الشركات 
املدرجة لديها بشكل فعال لتوفير الدعم 
ال��الزم لهم خالل حتولهملتبني أعلى 

معايير االستدامة.

»sustainability engagement« خالل جلسة بالتعاون مع شركة

البورصة ناقشت سبل اتباع ممارسات االستدامة للشركات املدرجة
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»جيبكا« تنظم ورشة العمل الرابعة للتوعية بامللكية الفكرية بالتعاون مع ايكويت

السعدون: تزايد طلبات براءات االختراع في صناعة الكيماويات  اخلليجية

Prime األصلية واملسلسالت احلصرية احلائزة على جوائز عاملية  يشمل أشهر األفالم وإنتاجات 

Amazon Prime Video للمرة األولى في الكويت » زين » ُتطلق عرضًا خلدمة 
 Amazon  أطلقت زين عرضاً حصرياً خلدمة
Prime Video للمرة األولى في الكويت، وهو 
العرض احلصري الذي ُتقّدم الشركة من خالله 
ابتداًء من 13 ديسمبر اجل��اري لعمالئها أشهر 
األفالم واملسلسالت احلائزة على جوائز عاملية 
وإنتاجات Prime األصلية على شبكتها األكثر 

تطوراً.
وُت��ق��ّدم زي��ن عبر العرض احلصري اجلديد 
 Prime لعمالئها فرصة االستمتاع بخدمة
Video بشكل أسهل من أي وقت مضى، والتي 
تشمل األف��الم واملسلسالت الشهيرة احلائزة 
 Prime على جوائز عاملية، والتي تضم إنتاجات
األصلية، بحيث ميكن لعمالء زين من ذوي الدفع 
اآلجل واملسبق االشتراك في اخلدمة بكل سهولة 
من غير احلاجة الستخدام البطاقات االئتمانية 
أو أي ق��ن��وات دف��ع إض��اف��ي��ة، ويشمل العرض 
 Prime Video احلصري اشتراكاً في خدمة
ملدة شهرين ُمقّدمة من زين، وميكن للعميل بعد 
انتهاء فترة الشهرين االستمتاع باخلدمة ُمقابل 

سعر يصل إلى 2 د.ك شهرياً.
وق��ال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
في زي��ن الكويت مشعل محمد: » ُنعلن اليوم 
 Prime ع��ن إط���الق ع���رض ح��ص��ري خل��دم��ة
Video الشهيرة للمرة األول��ى في الكويت، 
وذلك استكماالً التفاقية التوزيع التي وقعناها 
مع شركة Amazon العاملية في شهر أكتوبر 
املاضي خالل ُمشاركتنا في فعاليات النسخة 
الثامنة والثالثون من أسبوع جيتكس للتقنية 

)GITEX 2018( في دبي ». 
وأضاف مشعل محمد: » نحن في زين ُملتزمون 
مبواصلة التوسع في منظومة التعاون مع كبرى 
شركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم مثل 
Amazon بهدف حتقيق طموحات وتطّلعات 
عمالئنا بالشكل الذي يتماشى مع استراتيجيتنا 
املُ��رت��ك��زة ح��ول ري���ادة التحول الرقمي، حيث 
يأتي ه��ذا التعاون لتعزيز محفظة خدماتنا 
وحلولنا الذكية في مجال الترفيه الرقمي، خاصًة 

ومع الطلب الكبير ال��ذي يشهده هذا املجال في 
الوقت الراهن عبر خدمات الڤيديو حسب الطلب 
 )OTT( وخدمات البث اإللكتروني )VOD(

بدالً من قنوات اإلعالم التقليدية ». 
واختتم مشعل محمد: » سيساهم إط��الق 
ه��ذا ال��ع��رض ال��ي��وم وألول م��رة بالكويت في 
إط��الق كامل إمكانات زين في املجتمع الرقمي، 
وسيوّسع من محفظة خدماتنا في مجال الترفيه 
اإلل��ك��ت��رون��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه س��ُي��ع��زز من 
جهودنا في أن ُنصبح املزّود الرائد في مجال منط 
احلياة الرقمية، حيث ُنقّدم هذا العرض احلصري 
على شبكتنا األكثر تطوراً لقاعدة عمالئنا التي 
ُتعتبر األكبر في الكويت، وذل��ك لتمكينهم من 
االستمتاع بتجربة اتصاالت وترفيه ال مثيل لها، 
ونحن متأكدون أن هذه االتفاقية ما هي إال بداية 
لتعاون ُمثمر مع Amazon إلطالق املزيد من 
االب��ت��ك��ارات في السوق الكويتي في املستقبل 

القريب ».
 Amazon Prime �وق��ال نائب الرئيس ل
Video International تيم ليزلي: » نريد 
أن يستمتع عمالء Prime Video مبشاهدة 
كل مسلسالتهم املفضلة أينما ووقتما أرادوا، 
ونحن سعداء بأن إضافة Prime Video إلى 
زين سيتيح للمزيد من العمالء فرصة مشاهدة 
إنتاجات Prime Originals املفضلة لديهم 
واألف���الم واملسلسالت الشهيرة ف��ي امل��ن��زل أو 
عند التنقل ».   اجلدير بالذكر أن زين كانت وما 
زالت من أولى الشركات املهتمة باقتناء أحدث 
التطبيقات التكنولوجية، وهي تؤكد بذلك مدى 
االهتمام الكبير ال��ذي توليه لراحة العميل في 
تقدمي خدماتها، وحرصها  الشديد على توفير 
أفضل املنتجات التي تتناسب مع االحتياجات 

املختلفة لعمالئها لتكون في متناول اجلميع.
وجاء اإلعالن األولي عن التعاون بن الطرفن 

خالل ُمشاركة زين في أسبوع جيتكس للتقنية 
GITEX 2018 بشهر أكتوبر املاضي في دبي، 
وه��ي املُ��ش��ارك��ة التي أت��ت ضمن استراتيجية 
الشركة لتعزيز حتّولها إلى م��زّود االتصاالت 
الرقمي املتكامل، والذي بدأت الشركة رحلتها فيه 
من خالل طرحها للعديد من اخلدمات واحللول 
الذكية لقطاعي األف��راد واملؤسسات على مدى 
السنتن امل��اض��ي��ت��ن، حيث ش��ارك��ت زي��ن في 
GITEX كشركة االتصاالت الوحيدة التي مّثلت 

دولة الكويت في هذا احلدث اإلقليمي الرائد. 
وتتطلع زي��ن دائ��م��اً إل��ى م��راح��ل ج��دي��دة من 
االنفراد والتميز مع عمالئها في كافة اخلدمات 
واملنتجات التي ُتقدمها، حيث ُترّسخ الشركة 
سعيها الدائم نحو مواكبة احتياجات وتطلّعات 
عمالئها املختلفة لتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 
التقنيات، وذل��ك من خ��الل التعاون مع كبرى 
ش��رك��ات التكنولوجيا ال��رائ��دة ح��ول العالم. 
وترتكز استراتيجية زين حول ري��ادة التحول 
الرقمي ومتكن املجتمع من االستمتاع بأسلوب 
حياة أكثر ذك��اًء دون احلاجة للتقّيد مبكان أو 
زمان محدد، باإلضافة إلى تطويع التكنولوجيا 
احلديثة وخبرة زي��ن العريقة لتحقيق حياة 
سهلة ومرنة وأكثر فعالية، فهي تعتبر نفسها 
شريكاً فّعاالً في صنع مستقبل احلياة الذكية في 

الكويت.
 Amazon Prime Video وتشمل خدمة
أشهر األف��الم واملسلسالت احلائزة على جوائز 
عاملية وإنتاجات Prime األصلية، والتي تضم 
املغامرات الشيقة في عالم السيارات مع جرميي 
كالركسون وريتشارد هاموند وجيمس ماي 
في The Grand Tour، ومسلسل العصابات 
املثير الذي يقع بالهند Mirzapur ، وأول دور 
 Julia  Roberts تلفزيوني للممثلة الشهيرة
 ،Homecoming ًفي املسلسل اجلديد كليا
واملسلسل احلائز على جائزة Emmy وجائزة 
 The Marvelous مسلسل Golden Globe

.Mrs. Maisel

خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن عن العرض

»احت����������اد ال������ش������رك������ات«: ي�����درس 
لتقييم  املستخدمة  املنهجيات 

الشركات وقيمة األسهم
 Wall Street نظم مركز دراسات االستثمار لدى االحتاد وبالتعاون مع
 Financial Modeling and Valuation برنامج تدريبي بعنوان Prep
Using Excel Boot Camp، وذلك خالل الفترة )األحد – األربعاء( 09 

– 12 ديسمبر 2018.
 وقد أوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني باالحتاد ومدير املركز 
بالوكالة أن هذا البرنامج الفني وألهميته قد جذب العديد من املهنين املالين 
للمشاركة، حيث وصل عدد املشاركن إلى 17 مشارك من شركات وجهات 

مختلفة داخل وخارج دولة الكويت.
وقد مت خالل البرنامج تناول أفضل املمارسات في إعداد النماذج والتقارير 
املالية، وإعداد التوقعات املستقبلة بناء على ذلك، كما متت دراسة املنهجيات 
املستخدمة لتقييم الشركات وقيمة األسهم، وكذلك إعداد النماذج املساعدة 
في تقييم عمليات االندماج واالستحواذ واالعتبارات الهامة في تلك احلاالت. 
وقد مت دراسة حاالت عملية واقعية كأمثلة على املنهج الذي مت تناوله خالل 
البرنامج، حيث ق��ام املشاركون بإعداد واستخدام النماذج على برنامج 
Excel، األمر الذي سيساعدهم كثيراً على فهم وتطبيق تلك النماذج بفاعلية 
في أعمالهم، ومبا يعود بالنفع على املستوى املهني وبالتالي الفائدة للشركات 

واجلهات التي يعملون بها.
وفى نهاية البرنامج مت تقدمي شهادات للمشاركن، وهم من اجلهات اآلتية: 
هيئة مشروعات الشراكة بن القطاعن العام واخلاص، شركة كويت بيالرز 
لالستثمار املالي، شركة مجموعة أرزان املالية للتمويل واالستثمار، شركة 
مجموعة اإلمتياز االستثمارية، شركة دميه كابيتال لالستثمار، بيت االستثمار 
العاملي جلوبل، شركة الوطني كابيتال لالستثمار، إضافة إلى املشاركات 

الدولية التي شاركت من خارج دولة الكويت.

1058 مليار دوالر  ارتفاع االحتياطيات الدولية إلى 
2018 عام 

»ض���م���ان االس���ت���ث���م���ار«: ص��ع��ود  
العربي  الناجت  منو  يعزز  النفط 

2.7 تريليون دوالر  إلى 
أعلنت املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( أن 
ارتفاع أسعار النفط عزز توقعات تسارع معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي 
في دول املنطقة مبعدل متوسط %2.8 ليبلغ 2703 مليارات دوالر عام 2018 
وليواصل االرتفاع مبعدل %3.9 إلى 2888 مليار دوالر عام 2019. وذلك رغم 
التحديات التي تواجه االقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العاملية، 
وتداعيات الصراعات اإلقليمية، واملقاومة املتزايدة لبرامج اإلصالح املالي 

وغيرها.
وتوقعت املؤسسة في تقرير خاص عن االقتصادات العربية، ضمن نشرتها 
الفصلية الرابعة لعام 2018، أن يتحسن أداء املوازنات احلكومية ليرتفع عدد 
الدول التي حتقق فائضا من دولة واحدة في عام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 

و2019.
كما توقع التقرير أن ينعكس حتسن أسعار النفط وإصالح أسعار الصرف 
على مؤشرات األداء اخلارجي ورجح حتسن أداء احلساب اجلاري في 12 دولة 

عربية منها 6 دول ستحقق فائضا خالل عامي 2018 و2019.
وفيما يتعلق مبؤشرات املديونية رجح التقرير استقرار عدد الدول التي 
ميثل فيها الدين اخلارجي أقل من %50 من الناجت احمللي اإلجمالي عند 8 دول 
في عام 2018 وان يرتفع عدد الدول التي تشهد حتسنا في هذا املؤشر إلى 11 

دولة، على أن يزداد عددها إلى 12 خالل العام 2019.
وتوقع التقرير حسب بيانات صندوق النقد الدولي أن تعاود االحتياطيات 
الدولية في دول املنطقة منوها إلى 1058 مليار دوالر عام 2018 ثم إلى 1111 
مليار دوالر عام 2019، وذلك مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن 
احلدود اآلمنة التي تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة ملدة 5 أشهر عند 
10 دول خالل العام 2018. واستقر عدد الدول العربية التي تقع ضمن احلدود 
اآلمنة التي تغطي فيها االحتياطيات واردات الدولة ملدة 5 أشهر عند 10 دول 
خالل عام 2017 مقارنة بالعام السابق. وقد شهد املؤشر حتسنا في 10 دول 
عربية واستقرارا في دولة واحدة وتراجعا في 6 دول خالل العام 2017 مع 

توقعات باستقرار هذا العدد خالل العام 2018.
أما على صعيد توقعات االستثمارات األجنبية املباشرة في الدول العربية، 
فرغم تراجعها عامليا، حسب االونكتاد، بنسبة %41 خالل النصف األول 
من العام 2018 إال أنها شهدت ارتفاعا في بعض الدول العربية ومنها مصر 
واإلمارات. واعتمادا على تقارير اجلهات الدولية املتخصصة ذكر التقرير أنه 
ولكي تتمكن دول املنطقة من حتقيق استدامة هذا النمو وحتسن مؤشراتها 
االقتصادية املختلفة عليها، أن تواصل برامج اإلص��الح املالي واالقتصادي 
والتشريعي واإلج��رائ��ي مب��ا يعزز م��ن استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها 

لالستثمار والتجارة واألعمال بشكل عام.
وف��ي ه��ذا السياق يحث التقرير على توجيه أول��وي��ات اإلن��ف��اق نحو 
االستثمارات عالية اجلودة والداعمة للنمو في مجاالت رأس املال البشري 
والبنية التحتية، مع احلفاظ على اإلنفاق االجتماعي املوجه بدقة ملستحقيه، 
وكذلك االنتقال إلى هيكل ضريبي تصاعدي، وتنويع قاعدة اإليرادات وإزالة 
التشوهات، وذلك حتى تضمن احلكومات املنفذة لتلك اإلصالحات أن إجراءات 

التصحيح املالي في املستقبل ستكون منصفة وداعمة للتنمية.
كما أكد التقرير على أهمية اتباع سياسات أكثر فعالية في حتسن مناخ 
االستثمار وتشجيع وجود قطاع خاص ديناميكي لرفع مستوى االستثمار 
اخلاص في املنطقة والذي الزال منخفضا مقارنة مبستواه في مناطق أخرى، 
وذلك عبر املراجعة الدورية ملواطن القوة والضعف في مناخ االستثمار والعمل 
على حتسن امل��ؤش��رات الرئيسية احلاكمة ل��ق��رارات املستثمرين والسيما 

الشركات متعددة اجلنسية ذات التأثير األكبر في هذا املجال.

جانب من اجللسة

Ooredoo تطلق باقات »My Country« للتجوال
 ’My Country‘الكويت باقات Ooredoo أطلقت
للتجوال، وهي الباقة األولى من نوعها في الكويت التي 
متنح عمالئها اإلستمتاع باإلنترنت واج��راء املكاملات 
مل��دة 30 يوملكل م��ن دوالخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وال��ع��راق 
واألردن وسويسرا وإيطاليا وأملانيا والواليات املتحدة 
األمريكية. كما تتوفر باقة »My Country«للتجوال 

من خ��الل شريحةSIM خاصة للتجوال مع اشتراك 
واحد مجاني.  تتيح باقة »My Country » للعمالء 
200 دقيقة من املكاملات ال��واردة وال��ص��ادرة، مبا في 
ذل��ك  30GB م��ن اإلنترنتمن غير ح��د يومي ملواكبة 
زيادة استخدام العمالء لشبكات التواصل االجتماعي 
وملشاركة أجمل اللقطات املرئية واملسموعة مع أحبائهم 

 Ooredoo عبر اإلنترنت.  وتعليقاً على ذلك، صرحت
الكويت أن إطالق هذه الباقة جاء تلبية ملتطلبات العمالء 
الكرام، حيث تسعى الشركة باستمرار لتقدمي باقات 
وخدمات مكّملة لنمط استخدام العمالء وأسلوب حياتهم 
العصري، حيث أن الشركة تعمل وفق سياسة تسعى 
من خاللها إلث��راء جتربة العمالء وحتقيق تطلعاتهم. 

كما أك��دت Ooredoo  الكويت إميانها التام بأهمية 
توفر اإلنترنت املتنقل لدى العمالء، حيث أن استخدام 
اإلنترنت املتنقل على األجهزة أصبح جزءاً أساسياً من 
حياة األف��راد العصرية. وميكن تفعيل الباقة والتحكم 
 My بها وإع���ادة جتديدها تلقائياً م��ن خ��الل تطبيق

Ooredoo  للهواتف الذكية.


