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»المالية« شّكلت 4 فرق عمل لمراجعة 
المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة 

تم االتفاق على إدراجها بميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2011/2010 

كشفت شركة زين أن شبكتها 
حققت رقم����ا قياس����يا لعدد 
الرسائل املرسلة خالل أيام عيد 
املبارك، فقد سجلت  األضحى 
خدم����ات الرس����ائل القصيرة 
))sms والرس����ائل املص����ورة 
)mms( مستويات عالية خالل 
هذه األيام املباركة، والتي عادة 
ما متثل أدوات اتصال لتبادل 
التهاني بني األهل واألصدقاء.

وذكرت الش����ركة في بيان 
الرس����ائل  صحاف����ي أن عدد 
القصيرة املرس����لة جتاوز 42 
مليون رسالة قصيرة، بنسبة 
زيادة بلغت 40% على الشبكة 
عن العام املاضي، مشيرة إلى 
أن يوم وقفة عرفات بلغ عدد 
الرسائل املرسلة ذروته فوصل 
أكثر م����ن 17 مليون رس����الة 
قصيرة، فيما بلغ عدد الرسائل 
املرسلة خالل اليوم األول من 
العيد أكثر من 12مليون رسالة 

نصية.
وأوضحت الشركة أن رسائل 
ال� mms )الڤيديو- الصور- 
األغاني( سجلت رقما قياسيا 
هى األخرى، بتجاوزها نصف 
مليون رسالة مصورة، وهو رقم 
كبير في ظل نسبة االنخفاض 
امللح����وظ له����ذه النوعية من 
الرس����ائل ليس على مستوى 
الكويت فحسب بل على مستوى 
العالم، والت����ي ال يعرف أحد 

سببها حتى اآلن.
ي����وم وقفة  وأوضحت أن 
عرفات س����جل أعلى مستوى 
لعدد الرسائل املصورة املرسلة 
بتجاوزه 283 ألف رسالة، فيما 

أكثر  الذي سبقه  اليوم  سجل 
من 230 ألف رس����الة مصورة 

وڤيديو.
التنفيذي  الرئي����س  وقال 
في الش����ركة خال����د الهاجري 
»لقد سجلت شبكة زين أرقاما 
قياسية خالل موسم احلج هذا 
العام، وهو مؤشر واضح على 
قدرة وكفاءة الشبكة«، مضيفا 
»نعتقد أن زين استطاعت أن 
تؤّمن أعلى مستويات اجلودة 
لشبكتها، وهو ما عكسته األرقام 
واملؤشرات التي سجلتها كمية 
أيام  الرسائل املرس����لة خالل 

األضحى املبارك«.
وبني أن »زين« اس����تعدت 
جيدا لهذه املناسبة، فهي تعرف 
األهمية الكبي����رة التي ميثلها 
األضحى جلموع العمالء، كما 
تعرف جي����دا أن جهاز النقال 
بات ميث����ل أداة اتصال مهمة 
املناس����بة،  للغاية خالل هذه 
مبينا أن الشركة وضعت في 
مقدمة أولوياتها احلفاظ على 
ق����درة وكفاءة الش����بكة حتى 

تك����ون حريصة عل����ى إمداد 
التهان����ي خالل هذه  وتبادل 

األيام املباركة.
وأكد الهاجري على أن »زين« 

ستبقى دائما عند حسن ظن 
عمالئها، كم����ا عودتهم دائما، 
وهي في حتقيق ذلك س����وف 
تتب����ع أفض����ل التقنيات مبا 

يضمن توفير منصة تشغيلية 
متط����ورة تخ����دم طموحات 
ورغب����ات العم����الء مبختلف 

ميولهم واستخداماتهم.

ش���كلت وزارة املالية 4 ف���رق عمل ملراجعة 
ومقارنة املشاريع الواردة ببرنامج عمل احلكومة 
للفصل التش���ريعي الثالث عش���ر مع مشاريع 
ميزاني���ات اجله���ات احلكومية للس���نة املالية 
2011/2010 وذلك مبوجب قرار وزير املالية رقم 
)64( لس���نة 2009 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 
2009 وذلك حتت اشراف الوكيل املساعد لشؤون 
امليزانية العامة بوزارة املالية عبد الوهاب صالح 

املزيني.
 وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس أن فرق 
العمل املشكلة برئاسة مديري امليزانيات العامة 
انتهت اجتماعاتها مع 51 جهة حكومية، بحضور 
املختصني بوزارة املالية، وممثلي األمانة العامة 
للمجل���س األعلى للتخطيط والتنمية، وممثلي 
اجلهات احلكومية، وقد عقدت االجتماعات بوزارة 
املالية – قطاع شؤون امليزانية العامة على مدى 
الفترة من 18 وحتى 25 نوفمبر 2009 من التاسعة 
صباحا حتى الثانية بعد الظهر بواقع جهتني أو 

ثالث جهات لكل فريق عمل في اليوم.
 ومت االتفاق خ���الل االجتماعات على وضع 

املشاريع الواردة ببرنامج عمل احلكومة موضع 
التنفيذ، وذلك بإدراجها مبشاريع ميزانيات اجلهات 

احلكومية للسنة املالية 2011/2010.
 ويعكف عبد الوهاب املزيني الوكيل املساعد 
لش���ؤون امليزانية العامة عضو اللجنة العليا 
للميزانية واملش���رف العام على ف���رق العمل، 
على إعداد تقرير بنتائج اجتماعات فرق العمل 
واملالحظات التي ينبغي أخذها باالعتبار وبصفة 
خاصة القدرة التنفيذية للجهات احلكومية، ومن 
ثم رفعه إلى وكيل الوزارة ونائب رئيس اللجنة 
العليا للميزانية خليفة حمادة، وذلك لعرضه على 
اللجنة العليا للميزانية املشكلة برئاسة وزير 
املالية وعضوية األم���ني العام للمجلس األعلى 
للتخطي���ط والتنمية، ورئي���س ديوان اخلدمة 
املدنية، ووكيل وزارة النفط، وممثل بنك الكويت 
املركزي، في اجتماعها القادم، وذلك إلقرار املشاريع 
املقت���رح إدراجها مبيزانيات اجلهات احلكومية 
ليتسنى إعداد مشروع امليزانية العامة للدولة 
للسنة املالية 2011/2010 وتقدميه إلى السلطات 

املختصة في املوعد الدستوري.

الشبكة تمتعت بكفاءة عالية خالل أيام عيد األضحى المبارك

الهاجري: الشركة تؤّمن شبكة حديثة ومتطورة تخدم طموحات عمالئها

»زين« تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الرسائل 
بتمرير أكثر من 42 مليون رسالة نصية على شبكتها

»زين« ترعى مؤتمر »نموذج القيادة الجديد«
حت��ت رعاية ش��ركة 
املتنقلة )زين(  االتصاالت 
س��يقام مؤمت��ر »منوذج 
القيادة اجلديد« الذي تنظمه 
إدارة«  ش��ركة »مجموعة 
بالتعاون مع مستش��ارها 
الفن��ي مؤسس��ة احللول 
لالستش��ارات  املثل��ى 
والتسويق، وذلك في الثامن 
املقبل وملدة  من ديسمبر 
يوم واحد بفندق جي دبليو 

ماريوت.
وذكرت الشركة املنظمة 
ان املؤمتر سيس��تضيف 
بتس��ي مايرز املستشار 

األعل��ى للحملة الرئاس��ية للرئيس األميركي 
ب��اراك أوباما، حيث وقع االختيار عليها نظرا 
ملا تتمتع به من خبرات عملية كبيرة، باإلضافة 
الى اخلبرة األكادميية التي اكتسبتها من خالل 
عمله��ا في برنامج تطوير القيادات احلكومية 

في جامعة هارفارد كنيدي.
وأكدت الشركة املنظمة أن املؤمتر سيحضره 
نخبة من قي��ادات القطاع احلكومي واخلاص 
لالطالع على أحدث األساليب في فن القيادة 

والتعامل مع اآلخرين.
وأفادت الش��ركة بأن نائب رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ملجموع��ة زين د.س��عد 
البراك س��يكون املتحدث 
الرس��مي ف��ي املؤمتر ملا 
يتمتع به من سمعة دولية 
كش��خصية إداري��ة تدير 
إحدى أكبر الش��ركات في 
الشرق األوسط، الفتة الى 
أنه منذ تولي د.سعد البراك 
ارتفع  منصبه في »زين« 
ع��دد عمالء الش��ركة من 
600 أل��ف عميل الى نحو 
71.8 ملي��ون عميل وذلك 
من خالل التوسع اإلقليمي 
في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، كما ارتفعت القيمة السوقية 
لش��ركة زين في بورصة الكويت خالل فترة 

توليه من 2.5 الى 20 مليار دوالر.
وكشفت الش��ركة املنظمة عن أن املؤمتر 
سيتطرق الى عدة محاور أبرزها اهمية القيادة 
وكيفية استخدام احملاور القيادية في حتفيز 
الفريق، وكيفية حتفي��ز الفريق بالتفويض، 
واكتساب الثقة بالنفس، باإلضافة الى احملاور 
الرئيسية واألبحاث حول املهارات القيادية الهامة 
وفن القيادة واالستماع اجليد والفعال وأهمية 

األفراد )التعلم – الشجاعة – املرأة القيادية(.

»مينا تليكوم« تحتفل بالذكرى السنوية
األولى لنجاح خدمة الواي ماكس

تمضي نحو توسيع شبكتها وزيادة التغطية بنسبة ٪50

نظرا الجنازاتها الكبيرة من 
حيث عدد املش����تركني، تنظر 
مينا تليكوم اليوم وهي حتتفل 
بالذكرى السنوية األولى إلطالق 
خدمة الواي ماكس، إلى تخطي 
خططها السابقة واملضي قدما 
نحو توسيع شبكتها وزيادة 
التغطية بنسبة 50% مقارنة 

بشهر نوفمبر العام املاضي.
احتفلت شركة مينا تليكوم، 
إحدى الشركات االستثمارية 
التابعة لبيت التمويل الكويتي 
� البحرين، ومقرها البحرين، 
وأول شركة في العالم تطلق 
خدمة الواي ماكس على املستوى 
الوطن����ي باس����تخدام تقنية 
واي ماكس e802.16، بالذكرى 
السنوية األولى إلطالقها خلدمة 
املاك����س، وتزامن هذا  الواي 
االحتفال بإعالن الشركة عن 
جتاوز جمي����ع التوقعات من 
حيث عدد املشتركني والنمو 
في الطل����ب على هذه اخلدمة 

اجلديدة.
وبهذه املناسبة قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

املنتدب ملينا تليكوم وممثل بيت 
الكويتي )البحرين(  التمويل 
عبد الرزاق جواهري إن إجنازات 
مينا تليكوم التي حتققت خالل 
هذا الع����ام تؤك����د على مدى 
التزام الشركة بتوفير خدمة 
البرودباند ف����ي البحرين من 
خالل أحدث التقنيات وأكثرها 
تط����ورا ومن خ����الل الباقات 
إلى قطاعي  املختلفة املوجهة 
املستهلكني واألعمال التجارية. 
وتلعب »مينا تليكوم« أيضا 
الطلب  دورا نشطا في تلبية 
املتزايد على خدمات البرودباند 
عالية السرعة في البحرين، وفي 
هذا الصدد قال السيد جواهري 
موضحا »مرت سنة واحدة منذ 
أن انطلقنا في رسالتنا لتقدمي 
تكنولوجي����ا البرودباند التي 
بإمكانها أن تصل إلى كل فرد 
البحرين. وباعتبارنا من  في 
الرواد في عالم خدمات الواي 
ماكس التجارية، فإننا فخورون 
اليوم.  جدا مبا حققناه حتى 
والبد من اإلشارة إلى أن أسعار 
اإلنترنت في البحرين قد شهدت 

انخفاضا كبيرا منذ دخول مينا 
تليكوم إلى السوق«.

ولقد ساهمت مينا تليكوم 
في تغيير الطريقة التي يتواصل 
بها الناس في البحرين من خالل 
تقدمي خدمات جديدة ومريحة 
لم تكن متاحة م����ن قبل، مع 
االحتف����اظ بحرية البقاء على 
اتصال دائم بهذه اخلدمات في 

أي مكان وفي أي وقت.
خالل هذا العام قامت مينا 
تليكوم بتقدمي مجموعة واسعة 
من منتجاتها وخدماتها، مثل 
خدمة واي ماك����س ميناهوم 
التي تق����دم للعمالء  لألفراد، 
العدي����د من الع����روض التي 
تفي باحتياجات جميع فئات 
التحميل  إل����ى  املس����تخدمني 
بسعات كبيرة وممارسة ألعاب 
الكمبيوت����ر عب����ر اإلنترنت، 
باإلضافة إل����ى خدمة الهاتف 
عب����ر بروتوك����ول االنترنت، 
إلى خدم����ة واي  باإلضاف����ة 
ماكس مينابزنيس للشركات 
والتي تقدم سعة غير محدودة 
للتحميل مقرونة بخدمة هاتفية 

متكاملة وخيار خدمة البداالت 
اخلاصة. وبإمكان املستخدمني 
من األفراد والشركات احلصول 
على سرعات عالية تصل إلى 

15 ميجابت في الثانية.
ولالحتف�������ال بالذك����رى 
الس����نوية األولى، تقدم مينا 
تليكوم عرضا ترويجيا جديدا 
خالل األسبوع الذي يتم خالله 
االحتفال بهذه الذكرى، بحيث 
يحصل زبائ����ن مينا بزنيس 

اجلدد على:
تسجيل مجاني ورقم ذهبي 
مجاني للعمالء الذين يختارون 
سرعة 2 ميجابت فما أعلى في 
حني يحصل زبائن مينا هوم 
اجلدد على تس����جيل مجاني 
ورقم ذهب����ي مجاني للعمالء 
الذي����ن يختارون س����رعة 2 
ميجابت فما أعلى، كما سيتأهل 
كل من زبائ����ن مينا بزنيس 
ومين����ا هوم اجل����دد للدخول 
في الس����حب عل����ى 15 جهاز 
بالك بيري متطور )س����تورم 
9530( و)كيرف 8310، 8320(. 
وقال جواهري ان مينا تليكوم 

متتعت بعدد من املميزات التي 
شكلت مفتاحا للنجاح، حيث 
قال »منتلك فريق عمل يؤمن 
الكامنة  بشكل كامل برؤيتنا 
وراء طرح خدمة الواي ماكس، 
ويتمتع جميع موظفينا بدءا 
باملهندسني ومسؤولي التسويق 
والشؤون املالية وخدمة العمالء 
مبعرفة ش����املة بتكنولوجيا 
الواي ماكس، ونحن منتلك اآلن 
عل����ى األرجح واحدة من أكثر 
القوى العاملة مهارة في العالم 
في إطالق وتقدمي وتوفير خدمة 

الواي ماكس«. 
وأض����اف جواه����ري »لقد 
قامت خدمة الواي ماكس من 
مينا تليكوم بتحطيم جميع 
احلواجز من خالل تقدمي أسرع 
انترن����ت متوافرة في  خدمة 
مملك����ة البحرين، عالوة على 
خدمات هاتف متطورة تستخدم 
مجموع����ة األرق����ام اجلديدة 
77xxxxxx. ه����ذا باإلضافة إلى 
احلرية الكاملة وإمكانية التنقل 
التي صممت تقنية الواي ماكس 

802.16e من أجلها«.

»الغرفة« تشارك في المؤتمر الوزاري السابع
لمنظمة التجارة العالمية في جنيڤ

في اطار جهود غرفة جتارة وصناعة الكويت في متابعة 
القضايا واملواضيع املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية، تشارك 
الغرفة في املؤمتر الوزاري السابع للمنظمة والذي يعقد خالل 
الفترة من 2009/11/30 الى 2009/12/2 في جنيڤ، حيث يترأس 
وفد الغرفة عضو مجلس االدارة اسامة النصف يرافقه املدير 
العام بالوكالة رباح الرباح علما ان وفد الكويت يترأسه وزير 

التجارة والصناعة احمد الهارون.
ومن أبرز املواضيع التي س���تتم مناقش���تها على جدول 
اعمال االجتماع الوزاري السابع موضوع مراجعة السياسات 
التجارية، والذي يتطلب من الدول االعضاء في منظمة العمل 
وضع آلية منتظمة ملراجعة السياسات التجارية املعمول بها 
محليا لضمان مواكبة تلك السياس���ات للمتطلبات التجارية 
الدولية، كما يناقش االجتماع موضوع تنفيذ اتفاقية تيسير 
التبادل التجاري والتي تستوجب من الدول االعضاء تشكيل 
فرق عم���ل وطنية للعمل على تطبيق بن���ود هذه االتفاقية 
تدريجيا وصوال الى النافذة الواحدة في تخليص املعامالت 
التجارية في املنافذ اجلمركية تيسيرا للتبادل التجاري بني 
الدول االعضاء، وكذلك مراجعة عامة النشطة املنظمة خالل 
الفترة من 2005 الى 2009 وذلك بسبب عدم انعقاد االجتماع 
الوزاري منذ 4 س���نوات، علما ان الغرفة تش���ارك باجلهود 
املبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة في اللجنة املشكلة 
ملتابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بالتعاون مع 
جميع اجلهات احلكومية )16 جهة رسمية( التي مت تشكيلها 
بالقرار الوزاري رقم 55 لس���نة 1998 برئاسة وزير التجارة 

والصناعة.

د.سعد البراك 

خالد الهاجري 

33 شركة استثمارية تطلب من »هيئة االستثمار« 
الحصول على حصص مؤثرة بالمحفظة الوطنية

»القلعة« تحصد جوائز المؤتمر الدولي
لالستثمار المباشر في الشرق األوسط

»الكويتية الصينية«: تقارير اقتصادية
عن األسواق اآلسيوية على الموقع اإللكتروني

»جلف سات« تقدم خدمات البث الفضائي
واإلنترنت من خالل األقمار الصناعية

محمود فاروق
كش����فت مصادر ذات صلة ل� »األنباء« عن توجه 33 شركة استثمارية بطلب 
الى الهيئة العامة لالس����تثمار ومديري احملفظة الوطنية املتمثلني في الش����ركة 
الكويتية لالستثمار واألمان بضرورة متلك حصص مؤثرة باحملفظة بهدف دعم 

السوق عن طريق شراء اسهم في الشركات املتعثرة.
وذكرت املصادر ان اللجنة االشرافية للمحفظة قد رفعت تقريرا خالل االسبوع 
املاضي عقب اجتماعها االس����تثنائي يفيد بضرورة ضخ مبلغ جديد بالس����وق 
خللق توازن في الس����وق بعد ان فق����د توازنه عقب االعالن عن قضية اجيليتي 
وترقب صفقة زين مما اس����تدعى االمر املطالبة بضخ مبلغ جديد قبل ان تأخذ 
املؤش����رات العامة للسوق الشكل النزولي � حسب قول املصدر. وكانت احملفظة 
قد دشنت بسوق الكويت لالوراق املالية شهر ديسمبر املاضي حيث ضخت الى 
اآلن نحو 400 مليون دينار سعيا منها لتحقيق توازن في البورصة عبر توزيع 
اس����تثماراتها على القطاعات املختلفة للشركات املدرجة، فضال عن حتقيق منو 

وربحية جيدة في اداء احملفظة على املدى الطويل.

حصدت ش����ركة القلعة املتخصصة في مجال االستثمار املباشر في منطقة 
الش����رق األوسط وأفريقيا جائزة أفضل ش����ركات االستثمار املباشر في منطقة 
الش����رق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2009 وذلك ضمن أنشطة املؤمتر الدولي 

الثالث لالستثمار املباشر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
هذا وقد ش����هد املؤمتر والذي متت استضافته في فندق شانغريال دبي يوم 
23 نوفمبر، تكرمي مؤس����س ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، د.أحمد هيكل، 
ومنحه جائزة اس����تحقاق خاصة تقديرا ملساهماته البارزة طوال حياته املهنية 
في تطوير القطاع املالي على املستوى اإلقليمي. وفي هذا السياق قال أحمد هيكل 
»إنني أفتخر مبا حصلنا عليه من تكرمي خالل املؤمتر، سواء كان التكرمي لشركة 
القلعة أو لش����خصي. ولقد شهد املستثمرون في جميع القطاعات وفي مختلف 
أنحاء العالم العديد من التحديات خالل عام 2009 ولكن هذا العام العسير أيضا 
منح املناخ املناس����ب لتقييم مناذج ومناهج االستثمار في املنطقة، واالستعداد 
الس����تغالل فرص النمو الهائلة التي بدأت في الظهور بعد فترات التشكك التي 

سادت على نطاق واسع«.

ثالثة أضعاف كمعدل وسطي مقداره 
6.4% سنويا، أما الصني فقد أصبحت 
ثالث أكبر اقتص����اد عاملي خالل ال� 5 
سنوات املاضية، في حني احتلت الهند 

املركز ال� 12 في االقتصاد العاملي.
وم����ن املتوقع أن يصبح االقتصاد 
الصين����ي مع حلول ع����ام 2050 أكبر 
اقتصاد في العالم، واالقتصاد الهندي 
الثالث عامليا. وأضاف »هنالك توقعات 
عالية بني احملللني واملستثمرين اليوم 
أن النمو االقتصادي في آسيا سيحتل 
العص����ر اجل����اري، ووض����ع أبحاثنا 
ودراس����اتنا في متناول أيدي اجلميع 
سيساعد املستثمرين على اتخاذ أفضل 
قرارات اس����تثمار مدروس����ة لتقييم 

قطاعات االستثمار«.

الشركة في املعرض استقطب العديد 
من الزائرين خاص���ة أنه مت عرض 
مركبة البث املباش���ر داخل اجلناح، 
آلية استخدامها ومميزاتها،  وشرح 
وتوافد العديد من جمهور املعرض على 
املركبة ملشاهدة كيفية البث الفضائي 
املباش���ر، كما مت توفي���ر خدمة بث 
أنشطة املعرض، من خالل استحداث 
قناة فضائي���ة نقلت جميع األحداث 
املتعلقة ملدة خمسة أيام هي مدة انعقاد 
املعرض، مما أكد متيز جناح الشركة 

في نقل احلدث أوال بأول.

أعلنت الشركة الكويتية الصينية 
االس����تثمارية ان تقاريره����ا اخلاصة 
عن األسواق اآلس����يوية على موقعها 
اإللكترون����ي أصبح����ت اآلن متوافرة 
للمس����تثمرين باملعلومات والتحاليل 

الدقيقة عن آسيا.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس أن تقارير الشركة، املتوافرة على 
www.kcic- موقع الشركة على العنوان
asia.com، تغطي التطلعات القصيرة 
واملتوسطة األجل على االقتصاد عامة 
التحالي����ل االقتصادية  الى  باإلضافة 
عن الدول اآلسيوية والدول اخلليجية 
وبعضا م����ن أقوى ال����دول اقتصاديا 
باإلضاف����ة إلى تطور جتارة الس����لع 

األكثر انتشارا.
 وبهذه املناسبة قال رئيس اخلبراء 
االقتصادي����ني في الش����ركة الكويتية 
الصينية االستثمارية، أليساندرو بوكي 
»جذب منو األسواق اآلسيوية اهتمام 
املستثمرين من اخلليج والشرق األوسط 
الغتنام وتقييم الفرص االستثمارية في 
دول آسيا، وتوفر تقاريرنا املتخصصة 
باالقتصاد واألسواق في آسيا املعلومات 
والتوقعات األساس����ية التي تس����اعد 

مؤسسات األبحاث واملستثمرين«.
وذكر أن����ه خالل العق����ود الثالثة 
األخيرة، منا االقتصاد الصيني 15 ضعفا 
عما كان عليه سابقا، فقد وصل معدل 
النمو الى 10% سنويا على مدار العشرين 
عاما املاضية، كما منا االقتصاد الهندي 

قال كبير مدراء البث التلفزيوني 
بشركة جلف سات لالتصاالت صباح 
السلطان ان الش���ركة قامت برعاية 
معرض صناعة اإلع���الن واإلعالم، 
والذي أقيم مؤخرا في أرض املعارض 
الدولية مبشرف، برعاية وزير اإلعالم 
وافتتحه وكيل وزارة اإلعالم لشؤون 
املطبوعات طارق العجمي وشارك فيه 
العديد من شركات اإلعالن واإلنتاج 
التلفزيون���ي وع���دد م���ن القنوات 

الفضائية في البالد.
وأضاف السلطان ان رعاية الشركة 
لهذا احلدث تأتي انطالقا من مكانتها 
وعراقتها في قط���اع البث الفضائي 
وتق���دمي خدم���ات االتص���االت عبر 
شبكة اإلنترنت، وتعريف الزائرين 
واملشاركني والشركات املهتمة بقطاعي 
الفضائي بقدرات  االتصاالت والبث 
الشركة وإمكانياتها، من خالل امتالكها 
لبنية تكنولوجية حديثة تتمثل في 
العديد م���ن محطات البث الفضائية 
داخ���ل وخ���ارج الكوي���ت، وأحدث 
أس���توديو لإلنتاج الفني ميكن من 
خالل���ه تقدمي جمي���ع اخلدمات من 
إنتاج وتصوير وبث فضائي ومزود 
بكل م���ا حتتاجه القنوات الفضائية 
وبجودة عالية.  وأشار إلى أن جناح 

أليساندرو بوكي

صباح السلطان

أخبار الشركات


