
أعلنت وزارة النفط عن مشاركها في 
معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته 
)43( للسنة الثالثة على التوالي وذلك 
سعيا منها لنشر الثقافة البترولية و 

تعزيز مسئوليتها املجتمعية .
وي��ذك��ر ان م��ع��رض الكويت ال��دول��ي 
للكتاب )43( ستنطلق فعالياته بالفترة 
م��ن 14 – 24 نوفمبر اجل���اري ب��ارض 
املعارض الدولية مبشرف حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  جابر 
املبارك احلمد الصباح و بحضور معالي 
وزي���ر االع���ام ووزي���ر ال��دول��ة لشئون 

الشباب السيد محمد ناصر اجلبري .
و في ذات السياق ق��ال وكيل وزارة 
النفط بالوكالة الشيخ طال ناصر العذبي 
الصباح ان الوزارة حترص على املشاركة 
في معرض الكويت الدولي للكتاب سنويا 
وذل���ك ألهميته على امل��س��ت��وى ال��دول��ي 
وكونه يعد فرصة الطاع زوار املعرض 

بكافة فئاتهم العمرية على أهمية الصناعة 
النفطية ف��ي إرس����اء دع��ائ��م االق��ت��ص��اد 
الكويتي و التنمية املستدامة ودور الوزارة 
بغرس روح املسئولية املجتمعية و نشر 
الثقافة البترولية من خال ما تعرضه من 
مطبوعات و كتب الى جانب احملاضرات 

التنويرية .

و أضاف الشيخ طال في بيان صحفي 
ان ال���وزارة ستطرح اص��داري��ن جديدين 
ل��زوار املعرض ب��دورت��ه )43( و اللذان 
يحمان عناوين » ارض ال��ذه��ب » و » 
ل��ون م��ع مستر ب��رف��س��ور » مم��ا يعكس 
دور ال���وزارة احليوي في نشر الثقافة 
البترولية ملختلف فئات املجتمع  و لكافة 

القطاعات .
و من جانبها ذك��رت مراقب العاقات 
العامة و مراقب االعام البترولي باإلنابة 
و مسئولة م��ش��روع الثقافة البترولية 
الشيخة متاضر خالد األح��م��د الصباح 
ان املشاركة في معرض الكويت الدولي 
للكتاب يساهم في ترسيخ مبادئ القراءة 

ل��دى مختلف ش��رائ��ح املجتمع العمرية 
مؤكدة على دور ال��وزارة في نشر الثقافة 
البترولية السيما من خال مساهماتها 
الدورية بعقد الندوات اخلاصة للباحثني 
املتخصصني و مسئولي ال��ش��رك��ات و 
املؤسسات الكويتية بجميع مستوياتهم 
إلبراز األهمية احليوية في نشر مشروع 

التوعية الهادف للوزارة .
و استدركت ان االصدارين اجلديدين 
لوزارة النفط » ارض الذهب » و« لون مع 
مستر برفيسور » ميثان سعي ال��وزارة 
الدائم و ال��دؤوب على التواصل مع كافة 
أطياف املجتمع الكويتي و نشر الثقافة 
البترولية مما يعكس دورها االجتماعي و 
الثقافي و التنويري بالصناعة النفطية و 
الطاقة املتجددة و مما يعكس أيضا حرص 
ال��وزارة على املشاركة بإصدرات جديدة 
في املعرض ملا له من أهمية على املستوى 
الدولي و كونه يعد تظاهرة ثقافية سنوية 
يلتقي في رحابه الطامحون ال��ى نعمة 
املعرفة . و إض��اف��ت ان ج��ن��اح ال���وزارة 
سيشهد تنظيم العديد من الفعاليات و 
احملاضرات التنويرية بالصناعة النفطية 
و الطاقة املتجددة مم��ا يعكس األهمية 
احليوية ملشروع الثقافة البترولية الهادف 

للوزارة .
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أعلنت شركة الصاحلية العقارية عن حتقيق صافي 
ربح مببلغ 14 مليون دينار كويتي بربحية سهم 28.7 
فلس للسهم الواحد خال التسعة أشهر املنتهية في 
30 سبتمبر 2018، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 29% 
باملقارنة مع أرباح مببلغ 11 مليون دينار كويتي عن 

الفترة ذاتها من العام املاضي.
وذك���رت الشركة ف��ي بيان صحفي أن اإلي���رادات 
التشغيلية للشركة بلغت 34 مليون دينار كويتي 
كما ف��ي نهاية سبتمبر 2018 بنسبة من��و %3 عن 
الفترة ذاتها من العام املاضي، كذلك فإن حقوق امللكية 
ارتفعت بنسبة %7 إل��ى مبلغ 149 مليون دينار 
كويتي، وبلغ إجمالي موجودات الشركة 314 مليون 
دينار كويتي بنمو قدره %9 وذلك عن الفترة املقارنة 

من العام 2017.
وق��ال غ��ازي فهد النفيسي - رئيس مجلس إدارة 
الشركة، أن االرتفاع في صافي الربح يعود إلى بيع 
بعض املمتلكات في اململكة املتحدة، باإلضافة إلى 
جناح الشركة في حتقيق استقرار في حجم اإليرادات 
التشغيلية، وذلك رغم الظروف التي يواجهها القطاع 
ال��ع��ق��اري محلياً وإقليمياً م��ع ال��ت��ط��ورات احمليطة 
باملنطقة، حيث أع��رب غ��ازي النفيسي عن سعادته 
بهذه النتائج التي تعكس منواً متواصاً في مختلف 
املؤشرات املالية للشركة، كما أنها تؤكد على فعالية 
االستراتيجية التي تنتهجها شركة الصاحلية العقارية 
في تعظيم حقوق املساهمني وحتقيق منو مستدام من 

خال تطوير مشاريعها في الداخل واخلارج.
يشار إلى أن شركة الصاحلية العقارية قد كشفت 
مؤخراً عن توقيع عقود شراكة جديدة في مشروع 
العاصمة في مجاالت مختلفة، تضمنت عقد الشراكة 
مع شركة التمدين الترفيهية »سكاي زون« العامة 

الرائدة في مجال الترفيه، وشركة صناعات الغامن 
إحدى أكبر شركات القطاع اخلاص في املنطقة، حيث 
ارتفعت بذلك املساحات املؤجرة في مشروع العاصمة 
إلى أكثر من 40 ألف متر مربع تقريباً وبنسبة تفوق 
%56 م��ن إجمالي املساحات القابلة للتأجير في 

املشروع وذلك قبل االنتهاء منه.

29باملئة بنسبة منو بلغت 

14 مليون دينار أرباح »الصاحلية 
9 أشهر العقارية« في 

غازي فهد النفيسي

سعيا منها لنشر الثقافة البترولية و تعزيز مسئوليتها املجتمعية

وزارة النفط تعلن عن مشاركها في معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته »43«
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شراكة  اتفاقية  »زين«توّقع 
»بالدرب« تطبيق  مع 

أعلنت زين عن توقيع اتفاقية شراكة مع »ب��ال��درب« وهو التطبيق 
الرائد حلجز الطاوالت وطلبات املطاعم، وذلك لتقدمي خصومات حصرية 

لعمائها من مستخدمي التطبيق تصل إلى 35%. 
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن توقيعها التفاقية الشراكة 
مع تطبيق »بالدرب« يأتي حتت مظلة استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز 
شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة اخلدمات واحللول املُبتكرة –والتي 
تشمل التطبيقات الذكية - التي ُتقّدمها لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة 
عمائها ومجتمع قطاع األعمال التي ُتعتبراألكبر في السوق الكويتي.  
وبّينت زين أن تطبيق »ب��ال��درب« يتمّيز بتقدمي مجموعة واسعة من 
اخلدمات التي ُتسّهل على املستخدم عملية حجزالطاوالت والطلبات من 
املطاعم، والتي تشمل حجز الطاوالت وعدم احلاجة للوقوف في الطوابير 
أو االنضمام إلى قائمة االنتظار، واالستمتاع باجللوس فوراً، وإمكانية 
طلب الطعام ُمسبقاً والدفع عن طريق التطبيق قبل الوصول إلى املطعم، 
وميزة تقسيم مبلغ الطلب على أكثر من شخص، هذا باإلضافة إلى توفير 
خريطة املطعم وتوجيه املستخدم إليه من داخل التطبيق نفسه ومن غير 
احلاجة الستخدام تطبيقات أخرى، ودعوة األهل واألصدقاء إلى املطعم 

عبر التطبيق، وغيرها. 
وأضافت الشركة أن تطبيق »بالدرب« ُيقّدم أيضاً العديد من املميزات 
لعمائها من أصحاب املطاعم واملقاهيمن مجتمع األعمال، حيث يقوم 
بتحسني اإلنتاجية وتطوير خدماتهم وتوسيع قاعدة عمائهم، باإلضافة 
إلى تنظيم عملياتهم ومساعدة املوظفني على خدمة العماء بشكل أسرع 
وأفضل، وتقدمي خدمات الدفع اإللكتروني، ومراجعة البيانات عبر لوحة 

التحكم اخلاصة باملطعم، وغيرها. 

متاضر الصباح

خالل مشاركته في اجتماعات معهد التمويل الدولي)IIF( في أبو ظبي

2035 الناهض: متويل مشاريع تنموية في اطار رؤية الكويت 
أك��د الرئيس التنفيذي للمجموعة في 
بيت التمويل الكويتي »ب��ي��ت��ك«، م��ازن 
سعد الناهض أهمية دور ادوات التمويل 
االس��ام��ي في توفير حلول متويلية ذات 
كفاءة عالية، مشيرا الى ان حجم الفرص 
املتاحة في مجال التمويل اإلسامي فاق 
2.5 تريليون دوالر أمريكي، ومن املتوقع 
أن ينمو مبعدل منو سنوي مركب يتجاوز 9 
في املئة ليصل إلى 4 تريليون دوالر بحلول 

عام 2022.
جاء ذلك خال مشاركته في اجتماعات 
معهد التمويل الدولي )IIF(- القمة املالية 
للشرق األوسط وشمال افريقيا التي عقدت 
في أبو ظبي حتت عنوان »مستقبل القطاع 
املالي: تعميق وتنويع االسواق املالية في 
الشرق االوس��ط وشمال افريقيا«، ضمن 
حضور واسع من رؤساء مؤسسات مالية 
وم��س��ؤول��ني تنفيذيني ومحافظي بنوك 
مركزية وهيئات رسمية ومحللني ماليني 

والعديد من املهتمني.
وأض��اف الناهض ان االص��ول املصرفية 
االسامية على أس��اس القطاعات تساهم 
بأكثر م��ن 1.5 تريليون دوالر أمريكي 

وم��ن املتوقع أن تنمو مبعدل منو سنوي 
مركب يبلغ 7 في املئة لتصل إلى أكثر من 2 
تريليون دوالر أمريكي في السنوات اخلمس 
القادمة، الفتا الى ان القطاع الرئيسي اآلخر 
يشمل الصكوك بأكثر من 350 مليار دوالر، 
في حني أن حجم إدارة األص��ول اإلسامية 

يتجاوز 100 مليار دوالر. وقال ان الفرص 
الرئيسية للتمويل اإلسامي تشمل الصكوك 
باعتبارها أداة لتمويل مشاريع البنية 
التحتية ال��رئ��ي��س��ي��ة. وب��ال��ت��ال��ي، تعمل 
الصكوك كأداة ملعاجلة العجز في املوازنة 
احلكومية، كما تعمل إصدارات الصك��وك 

للشركات كفرص تمويل بديلة.
وأش��ار ال��ى ان البنوك الكويتية بشكل 
عام تلعب دورا كبيرا في متويل املشاريع 
االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي إط���ار رؤي���ة الكويت 
التنموية 2035، ومتهد البنوك االسامية 
في الكويت الطريق جلعل الكويت مركزا 
متميزا للتمويل اإلسامي، منوها مبشاركة 
»بيتك« ف��ي متويل العديد م��ن املشاريع 
احليوية ومنها املشاركة بتمويل مجمع 
قيمته 831 مليون دوالر الن��ش��اء مبنى 
الركاب اجلديد في مطار الكويت الدولي 
)باالشتراك مع البنوك التقليدية(، و200 
مليون ي��ورو تسهيات ائتمانية لشركة 
ليماك لبناء جسر في تركيا، وتسهيات 
ائتمانية بقيمة 120 مليون دينار لصالح 
شركة مينا هومز العقارية، ومتويل شركة 
تعاقد م��ع وزارة الكهرباء وامل���اء بقيمة 
إجمالية تبلغ 120 مليون دينار، ومتويل 
صفقة لشراء 3 طائرات بقيمة بلغت 124 
مليون دينار لصالح شركة »أالفكو« لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات، وغيرها الكثير من 

صفقات التمويل في قطاعات مختلفة.
وقال ان »بيتك« احتل املركز االول على 

مستوى املتداولني الرئيسيني في إصدارات 
الصكوك االولية، وهو ما ميثل نسبة 30 
في املئة من قيمة تبلغ 10 مليارات دوالر 
أمريكي. وق��د بلغ حجم ت���داوالت »بيتك« 
في سوق الصكوك أكثر من 16 مليار دوالر 
في 2017. وقال ان »بيتك« يدعم اكثر من 
1000 عميل من فئة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة التي تساهم ب��دور فعال في 
تعزيز التنمية وخلق ف��رص عمل جديدة 
للشباب. وأوض��ح ان تطوير النظام املالي 
هو حجر الزاوية في التنمية االقتصادية، 
منوها بأهمية تطوير أسواق املال بطريقة 
متكنها من قيادة منو اقتصادي مبؤشرات 
عالية، مبينا ان اإلصاحات املالية تدعم ثقة 
املستثمرين في أسواق املال من خال تعزيز 
العدالة والشفافية والكفاءة واحلماية من 
مخاطر ال��س��وق والتشغيل. كما تساهم 
االصاحات في زيادة السيولة في السوق 
من خال جذب املستثمرين من املؤسسات 
األجنبية الذين يستثمرون في صناديق 
امل��ع��اش��ات ال��ت��ق��اع��دي��ة ال��ط��وي��ل��ة األج���ل، 
واألوق���اف، وم��دي��ري الصناديق العاملية 

الكبرى.

IIF�مازن الناهض متحدثا باجتماعات ال

طال الصباح

املجتمع  خلدمة  الوزارة  بدور  التعريف  و  املجتمعية  املسئولية  روح  لغرس  نسعى   الصباح:  طالل 
ل��ي��ة و ل��ب��ت��ر ا فة  لثقا ا من  ز  تعز م��ت��خ��ص��ص��ة  ت  ا و ند و  ت  عا مبطبو ك  ر تشا ة  ر ا ز لو ا  : ح لصبا ا ضر  متا

 Business 2 Digital Ooredoo نظمت منتدى ريادة األعمال والتحول الرقمي 

الروضان: االقتصاد الرقمي أهم دعائم االقتصاد العاملي
قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان االقتصاد 
الرقمي أحد اهم التطبيقات احلالية واالكثر استخداما في 
الشبكة العنكبوتية، االنترنت، مبينا ان��ه اصبح اح��د اهم 
دعائم االقتصاد العاملي، مؤكدا ان امام هذا النوع من االسواق 

الناشئة في الكويت مستقبل كبير جدا.
ج��اء ذل��ك خ��ال رع��اي��ة ال��روض��ان وح��ض��وره افتتاح 
منتدى  ريادة االعمال والتحول الرقمي الذي نظمته  شركة 
Ooredoo يوم امس، بحضور وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزي��ر الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح 
ومدير عام إدارة اجلرائم االلكترونية يوسف احلبيب وممثل 
وكيل وزارة االع���ام ب��در املشعان وامل��دي��ر ال��ع��ام لشركة  

Ooredoo الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني.
وفي اش��ارة له نحو التحول الرقمي بني الروضان اننا 
امام جيل قادم جديد مؤكدا ترحيب القطاع احلكومي بدعم 
هذا اجليل من خال ميكنة اخلدمات املقدمة له، مشيرا الى 
العمل على اصدار قانونني من شأنهما املساهمة في تطوير 
ري��ادة االعمال ودع��م الشباب منها التمويل اجلماعي الذي 
سيساعد الشباب خاصة اصحاب الشركات الناشئة متوقعا 
صدوره خال دور االنعقاد احلالي، اضافة الى العمل على 
اصدار قانون احلضور والتصويت االلكتروني باجلمعيات 
العمومية للشركات. واش��ار الروضان الى ان الباد تتمتع 
بتاريخ حافل من الشركات الناشئة الناجحة التي تعمل في 
مجال التكنولوجيا والتي ازده��رت في االس��واق االقليمية، 
والدولية، مبينا انهم في وزارة التجارة يعززون االقتصاد 
الرقمي في جميع القطاعات من خال ايجاد بيئة مناسبة 
لتفعيل االعمال االلكترونية. واشار الى ان هناك مناذج من 
الشركات الناشئة التي مت بيعها مبايني ال���دوالرات، منها 
شركة طلبات، مت بيعها بأكثر من 150 مليون دوالر في حني 
انها بدأت برأس مال 15 الف دوالرا فقط، اضافة الى شركة 
كاريدج التي بيعت بصفقة مليونية من خال استحواذ شركة 
»ديليفري هيرو« عليها، معرجا على شركة بوتيكات التي مت 
بيع جزء منها بأكثر من 70 مليون دوالر وغيرها ك� جست 
كلني و4sale  وغيرها من الشركات. ولفت الروضان الى 
ان املستثمر في هذه الشركات لم يكن اجنبيا فقط، بل محليا 
ايضا، مما يدل على زيادة الثقة محليا بهذا القطاع االقتصادي.

واكد ان االستثمار في تقنيات قطاع التكنولوجيا، اصبح 
ماذا للكثير من الشباب إليجاد فرصة حقيقية الثبات الذات، 
وحتقيق الطموحات ومواجهة شبح البطالة، انطاقا من فكرة 
خاقة قادرة على تلبية متطلبات السوق، االمر الذي يجعل 

هذه االفكار تتحول الى شركات ناشئة تدر ارباحا واعدة.
وبني الروضان ان وزارة التجارة تعمل على تهيئة االطار 
القانوني والتنظيمي اآلم��ن مبا يساهم في تعزيز مقدرة 
قطاعات االعمال التنافسية وزي��ادة ف��رص نفاذ ص��ادرات 
الكويت الس���واق العالم اخل��ارج��ي. ولفت ال��ى ان تسهيل 

وزارة ال��ت��ج��ارة للمعامات واص���دار ال��رخ��ص التجارية 
الكترونيا وتنوعت باالنشطة التجارية في فترة وجيزة 
مما ساهم في تشجيع الدخول الى السوق وري��ادة االعمال 
لكثير من الشباب، اضافة ال��ى اط��اق حزمة من اخلدمات 
االلكترونية شملت تأسيس وترخيص الشركات وخدمات 
تعديات الشركات واستعام السجل التجاري واملؤسسات 
والتراخيص الفردية وجتنيب املواطنني قدر املستطاع عناء 
املراجعات واالج��راءات الورقية. واعلن الروضان عن طرح 
مناذج الكترونية لتراخيص احملات التجارية مع بداية العام 
املقبل 201٩، اضافة الى العمل على استحداث قانون للتجارة 
االلكترونية تزامنا مع التطورات االخيرة. وافاد الروضان بان 

عدد الطلبات التي مت تقدميها عن طريق من يناير 2018 الى 
يوم امس، بلغت 24.80٩ طلب، ومت تأسيس 14.588 شركة 
ومت اص��دار 10.255 رخصة فاعلة.واشار ان��ه من اطاق 
التراخيص احلرة متناهية الصغر بلغ عدد تأسيس الشركات 
الناشئة التي متارس نشاط التصميم والبرمجة عدد ٦1 طلب 
من جهته قااللرئيس  تأسيس وعدد 43 طلب ترخيص. 
التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن 
عبدالله آل ثاني أن ري��ادة األعمال والتحول الرقمي«هو ما 
تطمح إليه Ooredoo لتغيير عاملكم إلى عالم رقمي متكامل 
مينحاملزايا املطلوبة لانتقال من الفكرة إلى مرحلة التنفيذ 
ومنها إلى املرحلة األهم وهي جني اإلرباح. وبني آل ثاني أنه 

في عاملنا الذي يتسم بالسرعة،هنالك منصة رقمية جتتمع 
فيها املعلومات الرقمية وامل��وارد املادية بطرق جديدة خللق 
قيمة وزيادة العائدات، مضيفا ان Ooredoo تفخر بتقدمي 
حلول ذكية لكل ما يتعلق بطرق االتصاالت في عملك، مشيرا 
الى ان الرؤية هي االستمرار في إثراء احلياة الرقمية للمجتمع 
في دولة الكويت. واكد آل ثاني بالقول : وأننا نؤكد على دعمنا 
لرؤية صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح للكويت اجلديدة 2035 »تطوير وحتديث البنية 

التحتية الوطنية لتحسني نوعية احلياة جلميع املواطنني«.
واش���ار ال��ى ان رؤي���ة الشركة تتمثل ف��ي متكني قطاع 
الشركات من حتقيق النجاح من خ��ال منح الفرص دون 

قيود مضيفا ان Ooredooالزالت على عهدها ف��ي دعم 
قطاع الشركات مبختلف أحجامها وذلك لتحقيق املزيد من 
خال التواصل الدائم واآلم��ن معا. واك��د آل ثاني : إننا في 
Ooredoo الكويتنقدم الدعم لشرائح مختلفة في قطاع 
الشركات في الكويت ومنها القطاع احلكومي  والشركات 
الصغيرة واملتوسطة والكبيرةونسعى دوما لتقدمي أفضل 
حلول األع��م��ال على اإلط���اق، مؤكدا االستمرار في قيادة 
التحول الرقمي في الباد وتقدمي أفضل احللول املوثوقة 
واملبتكرة للشركات في الكويت. واشار ال ثاني الى افتتاح 
مركز بيانات Ooredooوالذي نفتخر في افتتاحه في عام 
2017 حيث مت إنشائه حسب أفضل املستويات العاملية وهو 
مجهز بالكامل لتقدمي جتربة استثنائية في مجال اخلدمات 
واحللول التكنولوجيةمثل: CPE ،خدمات سحابية،اإلدارة 
والعمليات، باالضافة الى خدمة الدعم الفني واالستشارة 
على مدى 24 ساعة،هذا والكثير من اخلدمات واملزايا غيرها، 
قائا : ومن خال شبكاتنا اآلمنة واملوثوقةنقدم املساعدة 
للشركات على تصميم األس��س املستقبلية لها م��ن خال 
استكشاف إنترنت األشياء IoT، اضافة الى السيطرة الكاملة 
على جميع اتصاالت إنترنت األشياء اخلاصة بكمضمان 

سهولة الوصولوتفادي أي احتيال ممكن أو سوء استخدام.
واك��د ال ثاني ان��ه من هنا فالطريق إل��ى شبكة املستقبل 
5G مميز وواعدففي يونيو هذا العام مت إطاق 5G وبنجاح 
في Ooredoo الكويت والتي ستوفر سرعة تصل إلى 10 
جيجابت في الثانيةومع شبكة 5Gاجلديدة سوف تتسع 
اآلفاق أمام العماء، مؤكدا استمرار OOREDOO في تقدمي 
كل جديد. وختم آل ثاني بالتأكيد ان Ooredoo الكويت 
تؤمن بإن الشبابهم إرث هذا الوطن، قائا :أنا فخور للغاية 
اليوم وأنا أجد بعضا من الشباب املبدعيناملشاركني اليوم 
في سوق التطبيقات وكلي ثقة في أفكارهم املبدعة واملميزة 
والتي ستضيف الكثير لعالم التطبيقاتإن شغفهم وطاقتهم 

ومشاريعهم سوف تاخذ بالكويت إلى آفاق جديدة«.
وتقدم آل ثاني بالشكر للحضور قائا : اشكر لكم حضوركم 
وتشريفكم لنا اليوموكلمة خاصة لشركاءنا في قطاع األعمال:
كل الشكر واالمتنان لكم على ثقتكم الغاليةونعدكم ، سنكون 
معكم يدا بيد لتحقيق النجاح معا في التحول الرقميولكل من 

شارك وساهم في جناح هذا احلدث.
وتضمن االفتتاح جولة للروضان وآل ثاني على املعرض 
املصاحب للمنتدى بداية من ركن Ooredooالذي عرض 
احدث التقنيات في دعم قطاع الشركات واخلدمات املقدمة 
الصحاب الشركات، سواء كانت مشاريع صغيرة او كبيرة، 
الى جانب زيارتهم للشركات االخ��رى املشاركة باملعرض 
 Simplit، Ericsson، Cisco، Fortinet، SAP : وهي
، الذين قدموا عرضا عن خدماتهم في مجال التقنيات ونظم 

املعلومات واملجاالت التقنية االخرى.

بدر املشعان و الروضان و آل ثاني و الصبيح و احلبيب
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