
ــو"  ــ ــت مــــــحــــــالت "فـــــــــــور يـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ    أطـ

عطرها الجديد "ريبيتتو"  في 

ــدى أكـــثـــر من  ــوق فــعــلــى مــ ــ األســ

65 عاما, وما زال عطر ريبيتو 

مستوحى من السيدات الالتي 

حققن املستحيل على األساس 

اليومي. فمن الراقصات الالتي 

تحدين الجاذبية إلى املعجزات 

الصغيرة املليئة باألمل, يعتبر 

الــعــطــر مـــصـــدرا إللـــهـــام أحـــالم 

الفتيات الصغيرات ألنها تغذي 

البحث عــن الكمال عــن غيرهن 

من السيدات الكبيرة.

الـــتـــراث الفرنسي  تــأســس رمـــز 

( ريبيتتو ) عــام 1947 عندما 

قـــــــررت روز ريـــبـــيـــتـــو تــصــمــيــم 

زوج من األحذية البنها, راقص 

ومصمم الرقصات روالن بيتي. 

ــراود كل  ــ كــانــت هـــذه األحـــذيـــة تـ

ــرا والـــتـــي كــانــت  ــ ــ راقـــصـــي األوبـ

ــدام  ــتـــخـ ــاسـ مـــخـــيـــطـــة يـــــدويـــــا بـ

ــرة ثــم  ــيـ ــهـ عــمــلــيــة الـــــغـــــرزة الـــشـ

جاءوا ليحصلوا على أحذيتهم 

املصنعة مــن قبل روز ريبيتو, 

الــشــخــص الــوحــيــد الــــذي يفهم 

حقا متطلباتهم. وبعد ما يقرب 

من 10 سنوات, في عام 1956, 

ــاعـــة  ــنـ ــو بـــصـ ــتــ ــتــ ــيــ ــبــ ــــت ريــ ــامــ ــ قــ

ــدا مثل  ــيـــق جــ عــطــر خــــاص وأنـ

ــة الـــبـــالـــيـــه لــرقــصــة  أداء راقــــصــ

األرابــيــســك التي تتسم بالخفة 

والــثــقــة بالنفس ورفــــع الجسم 

فــي الــهــواء وكــأنــك راقـــة الباليه 

كارلوتا. دعت ريبيتتو أوليفر 

بولجيه لصناعة التركيبة.

" لــقــد ســعــيــت لــتــحــقــيــق تــأثــيــر 

مـــن نــاحــيــة الــخــيــاطــة الــيــدويــة 

وذلــــــــك مـــــن خــــــالل الـــجـــمـــع بــني 

املــــــكــــــونــــــات الــــــخــــــام الــــفــــاخــــرة 

واألصيلة. فــورد املسك املجفف 

هو الجوهر الحقيقي لألنوثة. 

ــبـــة املـــــكـــــررة مــن  ــيـ فــــهــــذه الـــتـــركـ

الـــورد والفانيال تمنح البهجة 

والــســرور". فــالــورد هــو العمود 

ــذي يــمــتــزج  ــ الـــفـــقـــري لــلــعــطــر الــ

مــع الــبــشــرة كــشــريــط الــســاتــان. 

فالكوريغرافيا املتوازنة  وزهر 

ــرز تـــدعـــو إلـــى  ــ ــكـ ــ الـــكـــمـــثـــرى والـ

الــتــفــاؤل. نــحــن نــــدرك أيــضــا أن 

الجوهر الثمني من العطر يفوح 

ــار  ــاألزهــ ــال. فــ ــقـ ــرتـ ــبـ ــر الـ ــ ــن زهـ مــ

الـــخـــالبـــة تــلــهــب املـــشـــاعـــر مثل 

ــذراع  ــ ــتـــي تــمــســك بـ ــة الـ ــراقـــصـ الـ

ــــاس دي  ــأتـــي بـ ــم يـ شـــريـــكـــهـــا. ثــ

دوكـــــس الــحــســي بـــني الــفــانــيــال 

ودفء خــشــب الــعــنــبــر ليخلق 

التوازن املطلق. 

الــــلــــون الـــــــــوردي الـــــبـــــودرة هــو 

الــلــون الشهير لريبتتو  نــفــس 

فــي حــني أنـــه بــداخــل الــزجــاجــة 

يوجد شريط مطابق للشريط 

املـــســـتـــخـــدم مـــــن قـــبـــل راقـــصـــة 

ــا.  الــبــالــيــه الــشــهــيــرة كـــارولـــوتـ

ــاتــــان  ــتــــم لـــــف الــــشــــريــــط الــــســ يــ

ــنــــق حــــول  ــعــ ــلــــى الــ املــــــربــــــوط عــ

الــزجــاجــة واملــخــتــوم بالعالمة 

التجارية ’r‘  مع قــالدة أنيقة. 

ــا بــالــنــســبــة لــلــزجــاجــة فهي  أمــ

ــة بـــــمـــــهـــــارة وعــــــلــــــى مـــا  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ مـ

ــا مــنــحــوتــة بــحــركــة  ــهـ ــبـــدو أنـ يـ

دائــــمــــة. فــمــثــلــهــا مــثــل الــجــســم, 

تحتاج الزجاجة إلى أشهر من 

الــبــروفــات. فالزجاجة تحتوي 

عـــــلـــــى مــــنــــحــــنــــيــــات وأحــــــجــــــام 

وأشــكــال جامحة مما يعطيها 

لــــيــــونــــة فــــــريــــــدة مــــــن نــــوعــــهــــا. 

ــان الــــزجــــاجــــة بــيــديــك  ــتــــضــ احــ

ــــورا وإحـــســـاســـا  ــعـ ــ يـــعـــطـــيـــك شـ

ونعومة ال مثيل له فهي مدببة 

ومــســتــديــرة ولــكــن بــشــكــل غير 

مــنــتــظــم. فــعــلــى مـــا يـــبـــدو أنــهــا 

مـــثـــل الــــراقــــصــــة الـــتـــي تــتــحــرك 

بـــســـهـــولـــة ولــــيــــونــــة وذلـــــــك مــن 

خـــــــالل الـــــلـــــون الـــــــــــوردي الـــــذي 

يجمع بني الثلج والشفافية. 

•    دبي - حسام مبارك

فيلبس لأللكترونيات  كشفت شركة 

 ،9000 اللحية  آلة تشذيب  النقاب عن 

وذلـــــك بــمــؤتــمــر تـــم إقـــامـــتـــه فـــي دبـــي 

بـــدولـــة اإلمــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، 

حضره عدد من كبار موظفي الشركة 

التعاون  وصحفيني من دول مجلس 

الخليجي.

اآللـــة   ،9000 الـــتـــشـــذيـــب  آلــــة  وتــعــتــبــر 

آلــة  األو لــى مــن نــوعــهــا، إذ أنــهــا أول 

العالم، مما  ليزر في  تشذيب بمؤشر 

الحصول على لحية  الــرجــال  يساعد 

مــثــالــيــة ودقــيــقــة، حــيــث يــقــوم مــؤشــر 

ــر دقـــيـــق  ــمــ ــيــــزر بـــــإصـــــدار خــــط أحــ ــلــ الــ

عـــلـــى الـــخـــد والـــفـــكـــني والـــعـــنـــق لــيــدل 

عــلــى مـــكـــان قـــص أو تــشــذيــب الــشــعــر 

ــلـــى شــكــل  ــال عـ ــ ــــرجـ ــة لــيــحــصــل الـ ــدقــ بــ

ــوانـــب لــلــحــاهــم مــهــمــا  مـــتـــســـاوي الـــجـ

كـــــان شـــكـــل الـــلـــحـــيـــة املـــــرغـــــوب، ويــتــم 

الليزر بسهولة وهــذا  تقنية  تشغيل 

عـــن طــريــق الــضــغــط عــلــى رأس الــقــلــم 

الــذهــبــي الــواقــع خــلــف اآللـــة مــبــاشــرة، 

حـــيـــث يـــظـــهـــر مـــؤشـــر الـــلـــيـــزر "الـــخـــط 

ــــد تــم  ــمــــر الـــدقـــيـــق" مـــبـــاشـــرة، وقـ األحــ

أدق  الضوء  الليزر ألن  اختيار موجة 

الـ "ليد"، وهذا ما يريده  من مؤشرات 

ــال حـــقـــًا لــلــحــصــول عـــلـــى الـــدقـــة  ــرجــ الــ

املستقيم، وتمتاز  والــخــط  والنعومة 

بـــأنـــهـــا   9000 ــيـــة  ــلـــحـ الـ تـــشـــذيـــب  آلــــــة 

الجانب. ثنائية 

آلــــة  اســـــتـــــخـــــدام  ــال  ــ ــرجـ ــ ــلـ ــ لـ يــــمــــكــــن  إذ 

ــة عـــلـــى الـــوجـــه  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـــتـــشـــذيـــب الـ

فيمكنه  الدقيق  الجانب  أما  والعنق، 

الــوصــول إلــى املــنــاطــق الــدقــيــقــة حــول 

الــفــم واألنــــف، وبــجــمــيــع األحــــوال فــإن 

مــؤشــر الــلــيــزر قـــادر عــلــى الــعــمــل بكل 

ة  ة ضــمــن كــافــة ظــــروف اإلضــــاء كـــفـــاء

وعــلــى كــافــة أنــــواع الــبــشــرة والــشــعــر، 

بــاحــتــوائــهــا   9000 فــلــيــبــس  وتــتــمــيــز 

الــلــحــيــة فتبدأ  لــطــول  17 خــيــارا  عــلــى 

من 0.4 مم إلى 7 ملم وتدرج مقاسات 

اآللـــة 0.2   لــتــحــديــد الــطــول املــنــاســب 

للمستخدم.

 ٪١٠٠ لـــلـــمـــاء  مــــضــــادة  اآللـــــة  أن  كـــمـــا 

لتنظيف غاية في السهولة، وتحتوي 

ليد تظهر  9000 على شاشة  فيلبس 

مر 
ُ
معدل طول الشعر املرغوب فيه وع

البطارية.

كــمــا أن اآللــــة قــابــلــة إلعـــــادة الــشــحــن، 

كاملة  يتم استخدامها لساعة  حتى 

بــــدون ســلــك مــقــابــل كـــل ســاعــة شحن 

ــإن فــيــلــبــس  ــك فــ ــــالوة عــلــى ذلــ فـــقـــط، عـ

الــجــانــب  ثــنــائــيــة  تـــشـــذيـــب  آلــــة   9000

لــتــنــاســب  ــم  ــلـ مـ ــم و15  ــلـ مـ  32 ــول  ــطــ بــ

ــلــــغ ســعــر  ــبــ ــاطــــق الــــــوجــــــه، ويــ ــنــ كـــــل مــ

175 دوالر  حــــوالــــي   9000 فـــلـــيـــبـــس 

ــرة فـــي  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــون مـ ــكـــ ــ ــتـ ــ أمـــــريـــــكـــــي، وسـ

واملتاجر  الــتــجــاريــة  املجمعات  كــبــرى 

.2013  من أكتوبر 
ً
ابتداء االلكترونية 

وفي لقاء مع أوزليم دوزين فيدانشي 

نــائــب الــرئــيــس واملــديــر الــعــام لشركة 

فــيــلــبــس كـــونـــســـيـــومـــر اليـــــف ســتــايــل 

ــالـــت  ــا، قـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ بــــالــــشــــرق األوســـــــــط وتـ

فـــيـــدانـــشـــي إن شـــركـــة فــيــلــبــس تــقــوم 

بـــعـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن األبــــــحــــــاث الـــتـــي 

تــســاعــدهــم فــي الــوصــول إلــى تحقيق 

ــات الــــرجــــال ويــحــقــق  ــبـ ــا يـــرضـــي رغـ مـ

مـــطـــالـــبـــهـــم، وهــــــــذه األبــــــحــــــاث تـــكـــون 

ــاســـي عــلــى أجــوبــة  مــبــنــيــة بــشــكــل أسـ

دومـــــًا حـــول  الــــرجــــال  آراء  ــتـــطـــالع  اسـ

املجال. متطلباتهم في هذا 

أنهم يجدون  أجوبتهم  أغلب  وكانت 

إخـــراج لحية مستقيمة  فــي  صــعــوبــة 

تــلــبــي  آلـــــــة  يـــــوجـــــد  ومــــــتــــــوازنــــــة، وال 

 مـــع الــشــبــاب 
ً
ــر، خـــاصـــة ــ لــهــم هـــذا األمـ

الـــذيـــن ال يـــجـــدون وقــتــًا لــلــذهــاب إلــى 

صــالــونــات الــحــالقــة ويــعــتــمــدون على 

أنــفــســهــم فـــي تــشــذيــب لــحــاهــم، األمـــر 

ــل إلـــــى أهــمــيــة  ــتـــوصـ الــــــذي جـــعـــلـــنـــا نـ

وضـــــع تــقــنــيــة الـــلـــيـــزر بـــآلـــة تــشــذيــب 

ــا يــتــطــلــبــه  ــذا ســيــحــقــق مــ ــهـ الـــلـــحـــى، فـ

 9000 فليبس  انــتــاج  فــفــكــرة  الـــرجـــال، 

أتت من أجوبة الرجال. 

   طرحت "دي. إتش. إل" إكسبرس 

(DHL Express)، أكــبــر شبكة 

ــي الـــعـــالـــم،  ــريـــع فــ لــلــشــحــن الـــسـ

حــزمــة جــديــدة مــن حــلــول إدارة 

ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر اإلنـ ــ ــبـ ــ ــات عـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ الـ

لعمالئها من الشركات واألفراد 

في قطر. ويتيح النظام الجديد 

للعمالء إمكانية جدولة مواعيد 

تسليم الشحنات عبر اإلنترنت 

مــن منازلهم أو مكاتبهم، مما 

يــوفــر عــلــيــهــم الـــوقـــت والــجــهــد، 

لتالئم خــدمــات "دي. إتـــش. أل" 

متطلباتهم الــخــاصــة. وتعتبر 

هـــذه الــخــدمــة مــثــالــيــة للعمالء 

ــقـــومـــون بــإإلســتــعــانــة  ــن يـ ــذيــ الــ

بـــــخـــــدمـــــات الــــشــــحــــن بــــصــــورة 

منتظمة، إلــى جــانــب الشركات 

الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة الــتــي 

تملك متطلبات شحن منتظمة 

ــتــــي تـــمـــلـــك مــتــطــلــبــات  ــلــــك الــ وتــ

شحن كبيرة.

وقـــال نــائــل عــطــيــات، مــديــر "دي. 

إتـــــش. أل" إكـــســـبـــرس فـــي قــطــر: 

"تشتمل الخدمة الجديدة على 

حزمة مــن حلول الشحن سهلة 

اإلستخدام عبر اإلنترنت وميزة 

ــارات  ــطــ ــد الــشــحــنــات واإلخــ رصــ

ــكـــن  ــمـ وإعــــــــــــــداد الـــــتـــــقـــــاريـــــر. ويـ

لــعــمــالئــنــا، الــحــالــيــني والـــجـــدد، 

اإلستعانة بالخدمة الجديدة من 

أجل شحن وإستيراد شحناتهم 

 عن رصــدهــا. عــالوة على 
ً
فضال

ذلــــــــك، قـــمـــنـــا بــتــبــســيــط عــمــلــيــة 

الــــدفــــع، حــيــث ال يــتــوجــب على 

العمالء ســوى تعبئة إستمارة 

DHL. الشحن مــن خــالل املــوقــع

com.qa ودفــع املبالغ املستحقة 

ـــة بـــطـــاقـــاتـــهـــم  ــطـ ــواســ عـــلـــيـــهـــم بــ

االئتمانية."

وأضــــــــــــــــاف عــــــطــــــيــــــات: "تـــــقـــــوم 

إستراتيجيتنا على اإلستماع 

إلى مطالب العمالء وتزويدهم 

 
ّ
بــحــلــول تــالئــم متطلباتهم. إن

طرح الخدمة الجديدة ينسجم 

مع سعينا الدائم إلى مواصلة 

تحسني الخدمات التي نقدمها 

وتـــعـــزيـــز ريـــادتـــنـــا لــلــســوق من 

خالل تفعيل عامل االبتكار."

 "دي. إتش. ال" إكسبرس 
ّ
يذكر أن

ــراف  ــرز األطــ قــطــر تعتبر مــن أبــ

الــرئــيــســيــة الــفــاعــلــة فـــي قــطــاع 

خـــــــدمـــــــات الـــــشـــــحـــــن الــــســــريــــع 

فـــــي قــــطــــر. وطـــــرحـــــت الـــشـــركـــة 

مــؤخــرًا خــدمــة إثــبــات التسليم 

اإللكتروني لعمالئها في قطر، 

والــــتــــي بـــفـــضـــل هــــــذه الــتــقــنــيــة 

الرقمية الــجــديــدة فــي تسجيل 

الــتــواقــيــع إلــكــتــرونــيــًا، لـــم تعد 

هناك حاجة لتزويد فرق العمل 

ــة مــــن مــســتــنــدات  ــيــ بــنــســخ ورقــ

إثبات التسليم. وتعتبر شركة 

"دي. إتــــش. أل" شــركــة الشحن 

الــســريــع الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــوفــر 

هــذه الخدمة للعمالء في قطر. 

وتعتزم "دي. إتش. ال إكسبرس 

ــا فــي  ــورهــ ــز حــــضــ ــزيـ ــعـ ــر" تـ ــطــ قــ

الــســوق املحلية بوصفها أكبر 

شركة متخصصة فــي خدمات 

الشحن السريع. 

•    الدوحة - الشرق

كــشــفــت الـــلـــؤلـــؤة قـــطـــر، أحـــــد أضــخــم 

فــي قطر،  الــعــقــاري  التطوير  مشاريع 

عـــن إطـــالقـــهـــا رســمــيــًا حـــزمـــة تــطــبــيــق 

تتيح بموجبها ملستخدمي  ر 
ِّ

مــتــطــو

الـــهـــواتـــف الــذكــيــة فــــرص االســتــمــتــاع 

ــن الـــخـــدمـــات  بــمــجــمــوعــة مـــتـــنـــوعـــة مــ

الجزيرة.  في  الفاخرة والحصرية 

«املساعد  التطبيق بمثابة  هــذا  يعد 

ن 
ِّ
يمك إذ  التسوق،  الخاص» لخدمات 

الزائر من اإلطالع وبسرعة على كافة 

املــواقــع فــي الــجــزيــرة ، والــعــثــور على 

الجهة التي يرغب في الوصول إليها 

دون دلــيــل، األمــــر الــــذي يــمــنــح املــزيــد 

داخل  التنقل  في  الراحة وسهولة  من 

اللؤلؤة-قطر.    

كـــمـــا يـــوفـــر هـــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق إمــكــانــيــة 

تــحــديــد مــواقــع املــقــاهــي واملــطــاعــم أو 

ــلــــزوار، مـــن خــالل  املـــحـــالت املــفــضــلــة لــ

ــاد تــم  ــعــ تــصــفــح خـــريـــطـــة ثـــالثـــيـــة االبــ

إعــــدادهــــا بــطــريــقــة واضـــحـــة وســهــلــة 

ة. ويــمــتــاز الــتــطــبــيــق بــتــزويــد  ــراء ــقــ الــ

مــــســــتــــخــــدمــــيــــه بـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات أكــــثــــر 

ــعـــرف عــلــى  ــتـ ــن الـ  عــ
ً
، فـــضـــال

ً
تـــفـــصـــيـــال

ــاكـــن املــخــتــلــفــة  ــام الـــهـــواتـــف لـــألمـ ــ ــ أرقـ

فـــي الــلــؤلــؤة - قــطــر والــحــصــول على 

الـــتـــحـــديـــثـــات فــــي الــــوقــــت الــحــقــيــقــي 

لالستمتاع بصفقات تسوق هائلة. 

ويــمــنــح الــبــرنــامــج الــجــديــد إمــكــانــيــة 

العروض  كافة  والتحقق من  التعرف 

ــتـــي تــقــدمــهــا املـــحـــالت  الـــتـــرويـــجـــيـــة الـ

املنتشرة  املطاعم  التجارية وسلسلة 

الجزيرة.  في 

إضافة إلى ذلك، يقدم «تطبيق اللؤلؤة 

الــتــعــرف  ــرة خـــاصـــيـــة  ــ قـــطـــر» ألول مـ  -

عــلــى أقــــرب املـــواقـــع مـــن خــــالل تــوجــيــه 

الــذي يحتوي  جهاز الهاتف املحمول 

 على الشاشة أسماء 
ٌ
بني

ٌ
على كاميرا ت

والفتات محددة مثل املطاعم واملحالت 

التجارية ومرافق الترفيه في الجزيرة، 

لتشكل بذلك إضافة حقيقية إلى قائمة 

 في 
ً
الــخــدمــات األخــــرى املــتــوفــرة أصـــال

اللؤلؤة قطر.  

ومــن املــزايــا الــعــديــدة لــهــذا الــبــرنــامــج 

ــه يــتــيــح تــصــفــح املــتــاجــر  ــ الـــجـــديـــد أنـ

أي متجر  البحث عن  أو  الفئة  حسب 

بـــــاالســـــم، مــــن خــــــالل قـــائـــمـــة بــحــســب 

تـــرتـــيـــب األحـــــــرف األبــــجــــديــــة بــالــلــغــة 

اإلنــجــلــيــزيــة. كــمــا يــوفــر ملــســتــخــدمــيــه 

اخــــــتــــــصــــــار الــــــــوقــــــــت واالســـــتـــــمـــــتـــــاع 

هــدوء، إضافة  والتنزه في  بالتسوق 

املطعم  فــي  طــاولــة  امكانية حجز  الــى 

لديهم.  املفضل 

ــو تـــطـــبـــيـــق  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ ــع مــ ــيــ ــطــ ــتــ ــســ ويــ

الـــلـــؤلـــؤة قـــطـــر اســـتـــكـــشـــاف الـــجـــزيـــرة 

ومــبــانــيــهــا والــتــعــرف عــلــى الــجــوانــب 

املــعــمــاريــة والــعــقــاريــة واالطــــالع على 

الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــــخـــــاصـــــة بــــاألنــــشــــطــــة 

قيامها.  املزمع  والفعاليات 

وبـــــــهـــــــذه املـــــنـــــاســـــبـــــة صـــــــــرح الـــســـيـــد 

الرئيس   ، السليطي  مــبــارك  إبــراهــيــم 

للتنمية  املــتــحــدة  لــلــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 

التطبيق يأتي متوافقًا  إن هذا   :
ً
قائال

ــــؤة قــطــر  ــؤلـ ــ ــلـ ــ ــة والـ ــركــ ــــع رؤيـــــــة الــــشــ مـ

ــــواء مــن  بــإعــتــبــارهــا جـــزيـــرة ذكـــيـــة سـ

نـــاحـــيـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو نــاحــيــة 

تقدمها». التي  الخدمات 

الـــــلـــــؤلـــــؤة  تــــطــــبــــيــــق  اآلن  ويــــــتــــــوفــــــر 

ــن املــتــجــر  ــًا مــ ــانـ ــر لــلــتــحــمــيــل مـــجـ ــطـ قـ

االفــتــراضــي « جــوجــل بـــالي» لــشــركــة 

جـــــــــوجـــــــــل، ومــــــتــــــجــــــر الــــتــــطــــبــــيــــقــــات 

ــك  ــل ، وذلــ ــ ــور» لـــشـــركـــة آبـ ــتــ ــــس ســ «ابــ

عـــلـــى األجـــــهـــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــنــظــام 

الـ»أندرويد» ونظام «إي أو إس». 

   أطــلــقــت ايـــكـــيـــا، إحـــــدى شـــركـــات مــجــمــوعــة الــفــطــيــم، 

موقعها اإللكتروني باللغة العربية، وذلك بالتزامن 

مــع احتفاالت عيد األضــحــى املــبــارك. وتــم فــي املوقع 

يــزيــد  ، تـــرجـــمـــة مــــا   www.IKEA.qa ــتــــرونــــي ــكــ اإللــ

عن13,000  صفحة إلى اللغة العربية.

املــزايــا التي  ويضم املوقع اإللكتروني مجموعة من 

تتيح للعمالء التخطيط بشكل أفضل لزيارة املتجر. 

وتكمن الخاصية املتميزة ملوقع ايكيا اإللكتروني في 

إمكانية الوصول لقوائم التسوق. وبمقدور العمالء 

تصفح املنتجات عبر شبكة اإلنترنت من خالل قائمة 

منتجات ايكيا التي تزيد عن 5000 منتج متوفر في 

الدوحة، والبحث عن التفاصيل الخاصة باملنتجات 

التأكد من توفرها في املتجر، وإنشاء قائمة  وكذلك 

باملشتريات لتسهيل عملية التسوق أثناء تواجدهم 

باملتجر. ويمكن للعمالء طباعة قائمة مشترياتهم أو 

تخزينها أو إرسالها إلى البريد اإللكتروني الخاص 

بهم إلستخدامها في وقت الحق.

ويوفر املوقع اإللكتروني أيضًا، وبما يتماشى مع 

 
ً
قــيــم عــالمــة ايــكــيــا الــتــجــاريــة، أفـــكـــارًا ملهمة وحــلــوال

فورية ألولئك الذين يخططون لتأثيث منزل جديد 

أثــاث منزلهم. وتشمل خيارات  أو للراغبني بتجديد 

التصفح األخــرى تفاصيل حــول الخدمات املتوفرة، 

وأوقات عمل املتجر واملطعم، وموقع املتجر. وتتوفر 

جــمــيــع هـــذه املـــزايـــا حــالــيــًا عــلــى املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 

باللغة اإلنجليزية. 

وقــال جــون كيرستني، مدير إداري، ايكيا- اإلمـــارات، 

"تــؤمــن ايكيا بأهمية مخاطبة  ــمــان: 
ُ
قــطــر، مصر وع

العمالء باللغة التي تريحهم. ونأمل مع هذا اإلصدار 

ايــكــيــا اإللــكــتــرونــي أن نجعل  الــعــربــيــة ملــوقــع  باللغة 

الــعــالمــة أكــثــر قــربــًا مــن عــمــالئــنــا ومــســاعــدتــهــم على 

التواصل معنا على نحو أفضل. ويعتبر إطالق هذا 

املوقع اإللكتروني ضرورة ملحة، حيث يمثل العمالء 

الـــعـــرب حــالــيــًا نــســبــة تــبــلــغ %60 تــقــريــبــًا مـــن عــمــالء 

متجرنا في الدوحة". 

وأضاف: "زار موقعنا اإللكتروني في دولة قطر أكثر 

مــن 280,000  شــخــص خـــالل مــا يــزيــد عــن 3 شهور 

التقارير أن  الــدولــة. وتظهر  مــن افتتاح متجرنا فــي 

العمالء قاموا بتصفح ما يقارب 3,500,000  صفحة 

خـــالل هـــذه الــفــتــرة. ونـــأمـــل، مــن خـــالل إطــــالق املــوقــع 

اإللكتروني باللغة العربية، تزايد هذه األعداد وكذلك 

تسجيل إقبال أفضل لزوار املوقع". 

 
ً
وأشـــار: "يعتبر إطــالق املوقع اإللكتروني هــذا دليال

عــلــى الــتــزامــنــا فـــي تـــزويـــد الــعــمــالء بـــــــاألدوات الــتــي 

يحتاجونها ملساعدتهم على تصميم منزل أحالمهم.

ونـــأمـــل، وبــمــا يــنــســجــم مـــع قــيــم عــالمــتــنــا، مــواصــلــة 

تقديم منتجات تأثيث منزلي جيدة التصميم وذات 

اســتــخــدام عملي وأســعــار منخفضة للغاية، بحيث 

يــمــكــن ألكــبــر عــــدد مــمــكــن مـــن األشـــخـــاص الــحــصــول 

عليها". 

ويتوفر موقع ايكيا اإللكتروني أيضًا بـ 33 لغة أخرى 

بما فيها اإلنجليزية. 
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¶  آلة التشذيب فليبس 9000 

¶ أوزليم فيدانشي¶  روي ياكوبس 

¶ نائل عطيات

من خالل إطالق أحدث التطبيقات عبر الهواتف املحمولة

 «اللؤلؤة قطر» تدشن مجموعة من الخدمات الحصرية 

 ايكيا تطلق موقعًا إلكترونيًا باللغة العربية في قطر 

اهتمام كبير بمنطقة الخليج لعرض منتجات الشركة

 فليبس تطرح آلة جديدة لتشذيب اللحى بالليزر 

 «مساندة يو جي إلفي قطر» تحصل على نظام 
أوبتمم لتخطيط موارد املؤسسات 

لعمالئها في قطر

 «دي. إتش. إل» تطرح حزمة حلول إلدارة 
الشحنات عبر اإلنترنت 

« فور يو» تطلق عطرها الجديد «ريبيتتو» 

   وقعت شركة مساندة يو جي إلفي قطر على عقد 

لــلــحــصــول عــلــى نــظــام أوبــتــمــم لتخطيط مـــوارد 

املؤسسات. وتعتبر مساندة يو جي إل مشروعا 

مشتركا بــني شــركــة أسبايركتارا لالستثمارات 

والــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــقــطــريــة وخـــدمـــات يـــو جي 

إل. حيث هــي الشركة الــوحــيــدة املتخصصة في 

إدارة املرافق على مستوى الشرق األوسط، حيث 

لها بــاع طويل وخبرة في التعامل مع املشاريع 

الضخمة واملعقدة. تقدم الشركة خدمات متكاملة 

 بالتصميم املبدئي 
ً
إلدارة املرافق في قطر إبتداء

 إلى مرحلة التخلص من املمتلكات.
ً
وصوال

ــارت مـــســـانـــدة يـــو جـــي إل وحــــــدات أوبــتــمــم  ــتــ اخــ

ــوارد الــبــشــريــة واألســـتـــاذ الــعــام  ــ الــتــالــيــة: إدارة املـ

ــراف والــحــســابــات الــدائــنــة  ، والــحــضــور واالنــــصــ

وبرنامج التقارير الذكية (أوبتمم إكسل أد-أون).

ــة عــالــيــة مـــن املـــرونـــة  "تــتــمــيــز مــنــتــجــاتــنــا بـــدرجـ

ــــوع مــن  وقـــابـــلـــيـــة الــتــكــيــف مــــع مــتــطــلــبــات أي نـ

األعمال. نحن فخورون باكتسابنا ثقة شركات 

مرموقة مثل مساندة يو جي إل، فإن اختيارهم 

ــتــــراف بــإمــكــانــيــاتــنــا عــلــى تلبية  لــخــدمــاتــنــا اعــ

احتياجاتهم بالكامل" قال السيد هاني عواجي 

ــر الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة األمــــثــــل. وأضـــــاف  املــــديــ

"سيثبت نظام أوبتمم لجميع عمالئه بأنه جدير 

بهذا االستثمار". 
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