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فقد تابعنا التوسع واالعتامد عىل الطاقة البديلة ملا لها من تأثري إيجايب عىل البيئة واملجتمع وما تحققه

أيها الحضور الكريم:

من توفري يف استهالك الطاقة ،وعملنا عىل تطوير الشبكة وإيصال التغطية إىل كل املناطق وخاصة

أسعد الله أوقاتكم ..يطيب يل أن ألتقي بكم مجدد اً يف
اجتامع الهيئة العامة لرشكتنا سرييتل ،نلتقي هذا العام
ٍ
سنوات عىل هذه الحرب الكونية التي
سبع
وقد م ّرت ُ
ُفرِضَ ت عىل بلدنا سورية.
سبع سنني عجاف تح ّملنا فيها األمل والغربة ،ووضع أعداؤنا
ُ
فيها كل قدراتهم ومقدراتهم لتدمري بلدنا وتفريق شعبنا

فإن
رغم الظروف الصعبة
ّ
شركة سيريتل لعبت دور ًا هام ًا
في تطوير قطاع االتصاالت في
سورية وأثبتت بفضل كفاءة
وهمة أبنائها الذين تجاوزا
إدارتها
ّ
أربعة آالف شاب وشابة من خيرة
الشباب السوري أنها الشركة
السورية األفضل والمشغل
الخلوي األول

ومتزيق وحدتنا الوطنية ،ولكن وكام كان السوريون دامئاً

املناطق التي حررها جيشنا الباسل.
وبالتوازي مع عودة الروح ألكرب وأعرق فعالية اقتصادية يف سورية ،وهي معرض دمشق الدويل ،والذي
عاد إلينا من جديد بعد غياب عدة سنوات ،أطلقت رشكة سرييتل خدمة الجيل الرابع وذلك تلبية
لتطلعات املجتمع السوري يف مواكبة التقدم العاملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وسيتم التوسع
أكرث بخدمة الجيل الرابع لتغطي كل سورية إن شاء الله ،باإلضافة إلطالق عدد من التطبيقات عىل
الهواتف الذكية كتطبيق شببلينك الذي مكّن طالبنا األعزاء من التواصل بتعرفة مخفضة واالستعانة
بتطبيق شببلينك من أجل مراجعة املحارضات واملراجع إضافة إىل عروض السريف واملكتبة اإللكرتونية

ومنذ األزل أثبتوا أنهم بوحدتهم وقوتهم وصمودهم وبقوة ولحمة نسيجنا الوطني الذي يحمل بطياته

والعديد من الخدمات الجديدة.

كل املذاهب والقوميات استطعنا الصمود يف وجه العاصفة ورددنا أعداءنا عىل أعقابهم وانتقلنا من

كام استمرينا بتقديم كافة أشكال الدعم واملعونات للجمعيات الخريية واملتابعة بربامج (أرس الشهداء

الصمود إىل املواجهة والتحدي فوقفنا وقفة شعب واحد مبصري واحد خلف قائد واحد ،ومع غروب

أمانة يف أعناقنا) .ولعل الحدث األبرز كان مع نهاية العام ،حيث قامت رشكة سرييتل بالتعاون مع

شمس هذا العام سطع نور درة الفرات وعادت إىل حضن الوطن كام عادت قبلها حلب وحققنا االنتصار

مؤسسة أمانة الشهيد بإقامة أضخم عرس جامعي يف سورية لـ  1034شابة وشاب من أبطال الجيش

تلو االنتصار ودحرنا اإلرهابيني والظالميني عن بلدنا وانقلب سحرهم األسود عليهم.

العريب السوري وقوى الدفاع الشعبي من أرس الشهداء ،حيث كانت سرييتل الس ّباقة دامئاً بإقامة

السادة املساهمون:

لتقول أن الحياة مستمرة والبد للفرح بعد االنتظار.

سبع سنني عجاف م ّرت عىل سرييتل كام عىل سوريتنا الحبيبة وشعبنا الصامد ،ورغم الظروف الصعبة
ُ
فإ ّن رشكة سرييتل لعبت دوراً هاماً يف تطوير قطاع االتصاالت يف سورية وأثبتت بفضل كفاءة إدارتها

ويف الختام أود التأكيد أن ما ت ّم تحقيقه خالل السنوات السابقة يجعلنا واثقني أننا نسري عىل الطريق
الصحيح وأننا عازمون عىل امليض قدماً يف الحفاظ عىل مركزنا الريادي يف السوق السورية.

وه ّمة أبنائها الذين تجاوزوا أربعة آالف شاب وشابة من خرية الشباب السوري أنها الرشكة السورية

باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة وكافة العاملني يف رشكة سرييتل أشكر لكم ثقتكم وإننا عىل العهد

األفضل واملشغل الخلوي األول وذلك من خالل العمل الدائم بشغف وبجهود جبارة ُمتح ِّد ين كافة

لباقون والله و ّيل التوفيق والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

األعراس الجامعية منذ  4سنوات ولغاية اليوم والتي جمعت من خاللها قلوب األبطال بفرحة العمر

الصعوبات وذلك لضامن استمرارية العمل ضمن معايري جودة دولية متوافقة مع املتطلبات القانونية
والتنظيمية ومع األهداف االسرتاتيجية للرشكة.
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