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تستضيف العاصمة القطرية 
الدوحة خالل الفترة من 21 إلى 23 
يناير 2018، معرض قطر لالكتفاء 
الذاتي في مركز الدوحة للمعارض 
ــذا املعرض  واملــؤمتــرات، ويــأتــي ه
ــاً مــن تــوجــيــهــات حضرة  ــالق ــط ان
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى حفظه 
الله، ونظرته الثاقبة بأهمية قضية 
االكتفاء الذاتي، التي مت وضعها على 
رأس أولويات استراتيجيات وخطط 

الدولة واحلكومة. 
وسيشكل معرض قطر لالكتفاء 
الذاتي الــذي يعتبر األول من نوعه 
فــي الــدولــة منصة مثالية لتبادل 
ــرات واســتــعــراض التجارب  ــب اخل
العاملية، والتواصل مع صناع القرار 
في اجلهات احلكومية والشركات 
التي تؤمن خطوط اإلنتاج ملناقشة 
الفرص االستثمارية املتاحة، حتقيقا 
لهدف رسم املالمح الواعدة ملستقبل 

قطر.
وسيستهدف املعرض مشاركة 
عدد من الشركات العاملية واحمللية 
الــــرائــــدة، عــلــى مــســتــوى املشهد 
الصناعي القطري والــدولــي، في 
ــاج حتت  ــت خــطــوط التصنيع واإلن

سقف واحد.
كما سيشهد حــضــور نخبة من 
العارضني الذين ينتمون ملجموعة 
ــات، وذلـــك  ــاع ــط ــق مــتــنــوعــة مـــن ال
بــهــدف اســتــعــراض أحـــدث احللول 
واخلدمات التي تدعم استراتيجية 
التنويع التدريجي ملقّومات االقتصاد 
القطري، وحتسني كفاءة عمليات 
ـــاج، مبــا يــحــقــق رؤيــــة قطر  ـــت اإلن

الوطنية 2030.
وسيتم خالل املعرض استعراض 
خطوط إنــتــاج ملختلف القطاعات 
ومنها القطاع الــغــذائــي والــثــروة 

ــاع الصحي،  ــط ــق احلــيــوانــيــة، وال
والقطاع الصناعي، فضالً عن القطاع 

البيئي من حيث مصانع التدوير.
ــى جانب استقطاب اجلهات  وإل
الفاعلة في هذا املضمار، سيستضيف 
ــات  ــرك ــش ـــن ال ـــرض نــخــبــة م ـــع امل
واملــســتــثــمــريــن مــن اخلــــارج ممن 
يحرصون على تأسيس موطئ قدم 
لهم في السوق القطرّية للمساهمة 
في إثــراء املشهد االقتصادي سريع 

التطّور. 
وبهذه املناسبة، قال عبد الرحمن 
صــالــح العبيدلي، رئــيــس مجلس 
إدارة شركة هــاي سكاي للسياحة 
واملـــعـــارض، الــتــي تــتــولــى تنظيم 
معرض قطر لالكتفاء الذاتي: “ترتكز 
فكرة هذا املعرض انطالًقا من حكمة 
حضرة صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، 
الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع 
ــى التشديد  االقــتــصــادي إضــافــة إل
على أهمية االكتفاء الذاتي. ونعمل 
بكافة طاقتنا الستقطاب مشاركة 
العديد من املؤسسات في املعرض، 
ال سيما مستثمرين من دولة الكويت  
الذين يتطلعون ألن يكونوا جزءاً من 

السوق القطرّية.”

2018 23 يناير  21 إلى  يعد احلدث األول من نوعه في قطر.. وتنطلق أعماله من 

معرض قطر لالكتفاء الذاتي يتطلع 
إلى جذب خبرات من الكويت  

عبد الرحمن العبيدلي

1100 طراز جديد و55 غرفة معروضة و105 أفكار مميزة لألطفال أكثر من 

هوم سنتر تطرح كتالوجًا جديدًا يدمج 
املتعة مع جتهيز املنازل

أطلقت هــوم سنتركتالوجها 
اجلديد املنتظر. ويتميز الكتالوج 
املــــؤلــــف مــــن 104 صــفــحــات 
ــن األفــكــار  ــة م ــع مبجموعة واس
ــدة، ويحقق  ــدي واالجتــاهــات اجل
وعد هوم سنتر املتمثل في تقدمي 
أفكار ملهمة ملنازل جميلة متّكن 
العمالء من حتقيق املتعة أثناء 

جتهيز املنازل.
وقــد مت تصميم هــذا الكتالوج 
الجتذاب قاعدة العمالء املتنوعة 
لهوم سنتر، ويوفر مجموعة من 
األثــاث واإلكــســســوارات املنزلية 
الــنــابــضــة بــاحلــيــاة واملــنــاســبــة 
ــش وتـــــنـــــاول الــطــعــام  ــي ــع ــل ل
واالسترخاء واللعب، حيث يلبي 
الكتالوج احتياجات اجلميع من 
حيث التصميم واملــيــزانــيــة، ما 
يساعد العمالء في بناء مساحاتهم 

اخلاصة بهم.
ويتناول الكتالوج الذي يضم 
أكثر من 1100 منتج جديد ثالثة 
مواضيع رئيسية مستوحاة من 
 Sojourn الطبيعة ومــفــهــوم
الهندي، وGeomatrix،بحيث 

تــعــزز االنــســجــام والــتــنــاغــم في 
املــــنــــازل. وتــتــمــيــز مــجــمــوعــتــا 
“سبرينغفيلد” و”ليكسينغتون” 
بــاســتــلــهــام األمــاكــن اخلــارجــيــة 
والطبيعية داخــل املنازل، بحيث 
تصبح الطبيعة سمة رئيسية 
فــي الــديــكــور الــداخــلــي للمنازل. 
وتستوحي مجموعتا تاج وإنديانا 
الهنديتان تصاميمهما من الطراز 
الهندي الذي يتميز بألوان نابضة 
باحلياة مــع مطبوعات وأمنــاط 
محدثة، في حني تتميز مجموعة 
 Geomatrix’s Mystique
برسوماتها املؤثرة وتصاميمها 
املستقبلية العصرية على خلفية 

أحادية اللون.
وتشمل العروض املقدمة من قبل 
هوم سنتر ستة حلول منوذجية 
هــذا العام، مثل أســّرة “ستيلر”، 
ووحــــدات تــخــزيــن “سبازيو”، 
وخزانة “إنفينيتي” وغرف نوم 
“برادلي”، وأرائك وأثاث “إترنو” 
و”كيديت” املصممة داخلياً، والتي 
تناسب متاماً شخصيات العمالء 

هوم سنتر  تطرح كتالوجاً جديداًومنازلهم.

أعلنت اخلطوط اجلوية التركية عن أسعار خاصة على 
رحالتها لشهر أكتوبر. وميكن للعمالء من دولة الكويت 
اآلن حجز تذكرة بـ 69 دينار كويتي عند سفرهم على منت 
خطوطها اجلوية من مطار الكويت الدولي إلى اسطنبول. 
يشمل هذا العرض العمالء الذين يقومون بحجز رحلة 
من الكويت إلى اسطنبول لغاية 27 أكتوبر 2017؛ وذلك 
طاملا كانت لديهم النية للسفر خالل الفترة املمتدة من 
17 أكتوبر إلى 30 مايو 2018.  وتعد اسطنبول مدينة 
متكاملةيجد فيها الزائر ما يبحث عنه كوجهة سياحية، 
حيث متتلك أمــاكــن تاريخية عريقة متتد لــقــرون من 
الزمن، ومأكوالت مميزة، وفنوننابضة باحلياة وجوانب 
ثقافية متنوعة. وال تقتصر اسطنبول على كونها مكاناً 
ممتعاً للمسافرين، بل تشكل أيضاً وجهة سفر مريحة 

للغايةتلبي أذواق املواطنني من مختلف أنحاء العالم. 
وإلى جانب كونها موطنا لآلثار التي تعود إلى آالف 
السنني واملتاحف الغنية بالقطع األثــريــة واملعارض 
الفنية املتطورة، توازن اسطنبول وبشكل تام بني التقاليد 
ومواكبة احلداثة مع وفرة من املواقع السياحية الهامة. 

حيث ميكن رؤيــة الكنائس وخــزانــات املــاء األرضية 
البيزنطية، واملساجد والقصور العثمانية واملتاحف 
واألســواق وغيرها الكثير التي جتدهافي مكان واحد. 
وباإلضافة إلى ذلك، ثمة تفاصيل صغيرة تبقى عالقة في 
ذهن الزائر للمدينة، مثل الرحالت البحرية بالعبارات، 
واملشي في أحياء املدينة وأزقتها، وترحيب السكان 
احملليني بــالــزوار بابتسامة لطيفة وجتربة األطعمة 

التركية ذات املذاق املميز.  

»اخلطوط التركية« تعلن أسعار خاصة لشهر 
أكتوبر على رحالتها من الكويت ألسطنبول 
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ضمن فعاليات موسمها التدريبي للربع األخير من العام احلالي

3 برامج  »اإلبداع اخلليجي« تعقد 
في مسقط وكواالملبور واسطنبول

عقدت شركة االبداع اخلليجي 
للتدريب واالســتــشــارات ضمن 
موسمها التدريبي للربع األخير 
مـــن الـــعـــام احلـــالـــي 3 بــرامــج 
تدريبية في الفترة من 8 إلى 12 

أكتوبر اجلاري.   
وبهذه املناسبة ، أشار املدير 
العام في الشركة عماد أبو زور 
إلى أن العاصمة العمانية مسقط 
استضافت وألول مرة فعاليات 
برنامج “رباعيات االنتاجية 
ــذي  الــفــرديــة واجلماعية”  وال
وقدمه خبير القيادة والتدريب 
د. طارق السويدان، الفتاً إلى أن 
باب التسجيل في الدورة قد أغلق  
مبكراً وقــبــل املــوعــد املخصص 
بسبب التفاعل اجلماهيري مع 
محاور وموضوعات البرنامج. 
ولفت أن املدرب استطاع أن يضع 

بصمته الكبيرة فــي البرنامج  
نتيجة مستوى اخلــبــرة التي 
يتمتع بها واملمتدة لثالثني عاماً 
ــادة وإدارة الــعــديــد من  فــي قــي

املنظمات والهيئات.
ــح أبــو زور أن من بني  وأوض
أهداف البرنامج البارزة والهامة 
التي مت تناولها هي كيفية حتقيق 
الفرد النجاح لذاته أوالً والذي 
ســيــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة على 
جناحه في عمله واالرتقاء بأداء 
منظمته ثانيا وذلــك مــن خالل 
استخدام التطبيقات االلكترونية 
ــي صــمــمــت خــصــيــصــاً لهذا  ــت ال
الــبــرنــامــج،  وكــذلــك عــن طريق 
األدوات العملية احلقيقية التي 
مكنت املــشــاركــني مــن املمارسة 
ــوال فترة االنعقاد  والتفاعل ط

وعلى مدى 5 أيام.

وبــني أبــو زور أن العاصمة 
املاليزية كواالملبور كانت احملطة 
الثانية ، حيث استضافت برنامج 
“ تسويق املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة”، والذي قدمه املدرب 
ثابت حجازي ، موضحاً أن أهمية 
هذا البرنامج تكمن في أنه وضع 
ــدي املستثمرين األســـرار  بــني ي
واألدوات العلمية والعملية 
لصناعة األســواق وكيفية كسب 
حصة سوقية منافسة في سوق 
مليء بالتحديات التي تواجه 
املشروعات الصغيرة واجلديدة 

حتديداً.
وأشـــار أبــو زور أن احملطة 
األخيرة للبرامج التدريبية التي 
نظمتها الشركة كانت في مدينة 
اسطنبول التركية ، حيث قدم 
خبير التدريب املستشار د. محمد 
عامري برنامج “إعداد أخصائي 
ــذي  الــتــدريــب والتطوير”، وال
سلط الضوء على أهمية وظيفة 
أخصائي التدريب احملترف القادر 

عــلــى حتليل املنظمة وحتليل 
العمل بها وحتديد االحتياجات 
الــتــدريــبــيــة وتصميم اخلطط 
التدريبية امللبية لالحتياجات 
التدريبية واإلشــراف على تنفيذ 

وتقييم البرامج التدريبية.
ــال أبــو زور ولقد انعكس  وق
متيز شــركــة االبـــداع اخلليجي 
على تنظيم وإدارة هــذا الزخم 
من البرامج من خــالل تقييمات 
املشاركني الذين أشادوا مبستوى 
األداء العالي لفريق العمل الذي 
ــرف على سير هــذه البرامج  أش
من بداية احلمالت التسويقية 
وحتى اختتام الفعاليات وتوزيع 
ــن خــالل  ــك م ــذل ــادات، وك ــه ــش ال
الثناء على اجلهود املبذولة في 
تقدمي اخلدمات التدريبية جلميع 

املشاركني.

عماد أبو زور

»احتاد شركات االستثمار«  يصدر 
العدد األول من مجلة »املستثمر«

أكــد   رئيس احتاد شركات 
االستثمار – رئيس حترير 
مجلة “املستثمر” بدر ناصر 
السبيعي : أنـــه وانــطــالقــاً 
ــــداف احتــــاد شــركــات  ــن أه م
االستثمار بإصدار املطبوعات 
اإلعــالمــيــة لــنــشــر الــثــقــافــة 
االستثمارية والتجارية في 
املجتمع ولدى أعضاء االحتاد، 
عكف احتاد شركات االستثمار 
وبناء على تعليمات مجلس 
اإلدارة وبجهود جلنة اإلعالم 
والتسويق باالحتاد بالعمل 
على إصــدار مجلة “املستمر” 
لــتــكــون مجلة ربـــع سنوية 
ــدر عــن احتــــاد شــركــات  ــص ت

االستثمار.
 وتكليالً لتلك اجلهود، صدر 
العدد األول في أكتوبر 2017، 
وبافتتاحية أفـــاد فيها بدر 
السبيعي بأن قطاع االستثمار 
ـــم الــقــطــاعــات  ـــد أه ميــثــل أح
ــة فــي الــكــويــت،  ــادي ــص ــت االق
ــه يعتبر ثاني  خصوصا وأن
أكبر القطاعات االقتصادية في 
البالد. ولم تكن فكرة اصدار 
مجلة فصلية الحتاد شركات 
االستثمار فكرة جــديــدة، بل 
راودت االحتــــاد مــنــذ فــتــرة، 
غير أن بعض الــقــرارات التي 
ــزة احلكومية  ــه تــخــص األج
استغرقت وقتا ليس بالقليل، 
وقد استطعنا احلصول على 
ــدار املجلة  ــإص الترخيص ب
التي بــني أيديكم فــي عددها 
األول والــتــي نــأمــل أن تعبر 
بصدق ووضـــوح عــن نشاط 
الشركات االعضاء في االحتاد. 
وتبرز أهمية قطاع االستثمار 
ملا تلعبه الشركات االعضاء 
ــل ضمن  ــاع ــن دور مــهــم وف م

أنشطتها املتنوعة التي تلمس 
احلياة اليومية للمواطن في 
قطاعات التعليم والصحة 
ــى دور  ــات إضــافــة ال ــدم واخل
ــات الـــبـــارز في  ــرك ــش هـــذه ال
انشطة املسؤولية االجتماعية 
الــتــي تنعكس ايــجــابــا على 
ــع شـــرائـــح املــجــتــمــع  ــي ــم ج
الكويتي. وال يخفى على أحد 
أيضا الــدور املهم الــذي تقوم 
بــه شــركــات االحتـــاد فــي دعم 
العمالة الوطنية خصوصا 
فئة الشباب الكويتي الواعد 
ــاءة ومــهــارة  ــف ــك ــن ذوي ال م
العمل ليتسلم الراية لكويت 
الغد ليكون خير خلف خلير 
ــــداد  ــــاء واألج ــن اآلب ســلــف م
الذين وضعوا اللبنة األولى 
لالقتصاد الوطني. وسوف 
حتــرص إدارة حترير املجلة 
على إبـــراز وترجمة أنشطة 
شركات االستثمار األعضاء 
ــن خـــالل نشر  ــي االحتــــاد م ف
أنشطتها املتنوعة وبياناتها 
املالية الفصلية والسنوية 

واإلعالن عن أرباحها.

بدر ناصر السبيعي

أطلقت كل من OSN، وجمارك 
ــواقــع  دبــــي، أول لــعــبــة بــنــظــام ال
االفتراضي تهدف إلى زيادة الوعي 
بني األطفال بأهمية محاربة سرقة 

احملتوى. 
وتدعى اللعبة التي متتد لـ60 
 ،Copycat Combatثانية
ــاون بني  ــع ــت ــال ومت تــطــويــرهــا ب
ــارك دبــي الــتــي متلك  ــم OSN وج
ــات قــويــة فــي إطـــار اجلهود  ــراك ش
الرامية حملاربة استيراد األجهزة 
غير القانونية للبثالتلفزيوني 
وأجهزة البث التلفزيوني عن طريق 
اإلنترنت، كما تقود مبادرات حماية 

حقوق امللكية الفكرية. 
 Copycat وتــســتــهــدف لعبة
Combat األطفال بعمر 5 إلى 12 
عاماً وستكون متاحة في منصات 
OSN في مراكز التسوق وغيرها 
من منافذ الشبكة في املنطقة. كما 
ــارك دبـــي عــلــى نشر  ــم ستعمل ج

ــارات  ــدارس دولــة اإلم اللعبة في م
العربية املتحدة ضمن مبادراتها 
التعليمية الرامية إلى ترسيخ قيم 
امللكية الفكرية لــدى كافة شرائح 

املجتمع.
ــي يــجــول  ــراض ــت ــم اف ــال ـــي ع وف
ــة فـــي أرجـــــاء محتوى  ــن ــراص ــق ال
ـــالم  OSN االســتــثــنــائــي مــن األف

واملسلسالت التلفزيونية وبرامج 
ــال والتغطيات الرياضية  ــف األط
ومعهم أشعة ليزر قوية، ويجب 
على الالعبني حماية هــذه األعمال 
ــازات مصفحة في  ــف بــاســتــخــدام ق
أجواء مشوقة تتطلب منهم استخدام 
مهاراتهم بسرعة ودقةلصد هجمات 

القراصنة. 

وجمارك دبي تطلقان أول   OSN
لعبة ملكافحة القرصنة في العالم

إطالق أول لعبة ملكافحة القرصنة
أعلنت جامعة الكويت، ممثلة في قسم البرامج 
اإلنشائية، عن ترشيح مشروع املباني اإلدارية 
اجلــديــدة في مدينة صباح السالم اجلامعية 
»الشدادية«، للفوز في املسابقة النهائية ملهرجان 
الــعــمــارة الــعــاملــي، الـــذي يعد مــن بــني أضخم 
امللتقيات املعمارية حول العالم، والذي ستقام 
فعالياته في العاصمة األملانية برلني خالل 

الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر املقبل.
ومت تصنيف مشروع املباني اإلدارية اجلديدة 
ـــل املــشــروعــات  فــي الــشــداديــة ضمن فئة أوائ
التعليمية املستقبلية، وسيتم اإلعـــالن عن 
الفائزين في شهر نوفمبر املقبل في حفل كبير 

لتوزيع جوائز املهرجان.
وفي هذا الصدد قال مدير البرنامج اإلنشائي 
بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقــي: 
“إن ترشيح مشروع املباني اإلدارية اجلديدة في 
مدينة صباح السالم اجلامعية ضمن نهائيات 
مهرجان العمارة العامليWAF، مبعث فخر لنا 
كأسرة جامعة الكويت وككويتيني، حيث جنح 
املشروع في حتقيق وإظهار نهج مبتكرة لتنظيم 
وتوظيف العناصر اإلدارية والتعليمية املتنوعة 
واملطلوبة في املرافق التعليمية، مع إيجاد حلول 
إبداعية لالستجابة ملتطلبات املشروع العديدة 
واملختلفة، وفوز هذا املشروع العمالق بالعديد 
من اجلــوائــز وترشيحه ضمن أكبر املشاريع 
الدولية بتقييم من أبرز جلان التحكيم العاملية، 
يبرهن على مكانة الكويت االقليمية في الريادة 

في املشاريع الكبرى”.
ومــن جانبه، علق مساعد مدير البرنامج 
اإلنشائي بجامعة الكويت للتخطيط والتصميم 
واملتابعة الدكتور محمد صادق على الترشيح 
بالقول إنه “يأتي توثيقاً ملكانة مشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية على الصعيد املعماري 
اقليمياً ودولياً، وإبراز ملساحة اإلسهامات التي 
يقدمها هــذا املــشــروع الوطني االستراتيجي 
أكادميياً واجتماعياً للكويت واملنطقة”، مذكراً 
بترشيحات متعددة سابقة اختارت مكونات 
احلــرم اجلامعي في الشدادية والــذي حصدت 
تصاميم كلياته ومرافقة العديد من اجلوائز 
العاملية في املجال املعماري واإلنشائي، ومنها 
مشروع كلية اآلداب والتربية الذي حاز تصميمه 
على ثمان جوائز عاملية مرموقة، إلى جانب كون 

مشروع املباني اإلدارية في مدينة صباح السالم 
اجلامعية نــال ترشيحات سابقة للفوز في 

مسابقة معمارية عاملية أخرى.
من جهته، قــال الرئيس التنفيذي للمكتب 
العربي الذي قام بتصميم املشروع بالتآلف مع 
مكتب SOM املهندس طارق شعيب إن “األهداف 
األساسية لتصميم هذا الصرح املركزي تكمن في 
خلق لغة معمارية موحدة لسبعة مبان مختلفة، 
لكل منها برنامج متطلبات خاص، وبتصاميم 
حديثة استلهمت من العمارة احمللية والعربية، 
ذلك إلى جانب تعيني أحدث التقنيات للتخفيف 
من آثار املناخ الصحراوي القاسي في الكويت، 
وبطرق مبتكرة للحد من عوامل الطقس قدر 
املستطاع، حيث تقوم التصميمات الشريطية 
للواجهات بالتحكم في أشعة الشمس املباشرة 
على املباني وكذلك املناطق واملمرات الفاصلة 
اخلارجية، مما سيسمح لتلك املساحات أن تكون 
أكثر راحة للتجول وأن تقوم بتعزيز التفاعل 
االجتماعي بني الطالب، كما ستخلق الهياكل 
الشريطية املتباينة تصميما بصريا خالبا من 
الظل والنور، وحتت مفهوم )ظالل من املعرفة( 
مت تصميم هياكل التظليل على الــواجــهــات 
بنماذج متكررة من فن اخلط العربي، وبكتابات 
من الــقــرآن الكرمي عن العلم واملعرفة، كذلك 
مبقوالت شهيرة ألكبر الشخصيات التاريخية 

العربية”.

مشروع املباني اجلديدة في مدينة صباح السالم 
اجلامعية يترشح جلائزة معمارية للمرة الثانية

احد املباني اجلديدة

ــق تطبيق كوفي  ــري شــــارك ف
 ،Cofe District دســتــركــت
املتخصص فــي توصيل طلبات 
ــا داخــــل مدينة  ــقــهــوة حــصــرًي ال
الكويت، في سوق مشاريع الشباب 
العربي الذي ينظمه مركز الشباب 
العربي في مقره بدبي، حيث مت 
 Cofe اخــتــيــار كــوفــي دســتــركــت
District مـــن بـــني 20،000 
مــشــروع عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

العربي.
وأثناء زيارته الفتتاح السوق، 
اطلع ولي عهد دبــي، سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
 Cofe على تطبيق كوفي دستركت
District واخلدمات املختلفة التي 
يقدمها، وذلك بحضور نائب حاكم 
دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون 
مجلس الــوزراء واملستقبل، محمد 
ــرة  بن عبد الله الــقــرقــاوي، ووزي

الدولة لشؤون الشباب، شما بنت 
ــي، ونــورة  ــزروع ــارس امل سهيل ف
الكعبي، وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
ــادي، وعدد  املجلس الوطني االحت
من كبار املسؤولني واملستثمرين 

من املنطقة والعالم. 
وميثل سوق مشاريع الشباب 
ــو األول واألكــبــر  جتــمــع فــريــد ه

من نوعه في املنطقة، حيث شمل 
مشاريع شبابية في عدة قطاعات 
جتــاريــة، حتت شعار “االقتصاد 
اإلبداعي”، كما شــارك فيه نحو 
80 مستثمًرا أعربوا عن اهتمامهم 
مبــشــاريــع الــشــبــاب وشــاركــوهــم 
خبراتهم العملية بهدف تطوير 

مهارات ريادة األعمال لديهم.

ألف مشروع عربي متقدم هذا العام  20 ضمن  

»كوفي دستركت« الكويتي  يشارك 
في سوق مشاريع الشباب العربي

فريق كوفي دستركت مع نورة الكعبي


