
برعاية السفارة األميركية في الكويت

بدء التسجيل في مسابقة »بريلنت الب« للمشاريع التكنولوجية
وحت����ى   2015/07/23 م����ن 

.2015/07/26
3 � مرحلة اختيار أفضل 3 مشاريع 

متقدمة في 2015/07/27.
4 � السفر إلى مدريد من 2015/10/06 

وحتى 2015/10/10. 
الع����ودة وعق����د  5 � مرحل����ة 
الس����فارة  املؤمتر اخلتام�ي في 

األميركية.
لتق���دمي الطلب���ات يرجى تعبئة 
استمارة التقدمي على املوقع االلكتروني: 

www.brilliant-lab.com

البرمجيات(.
3 � املبادرون ممن لديهم مشروع 
تكنولوجي تتراوح أعمارها من 

)0 إلى 3 اعوام(.
4 � اتقان اللغة اإلجنليزية.

5 � أن يجت����از املتق����دم مرحلة 
العروض املرئية في الكويت.

مراحل المشروع 

1 � مرحلة التسجيل من 2015/07/04 
وحتى 2015/07/16.

العم����ل  ورش  مرحل����ة   �  2

أحد أفضل مسرعات املشروعات 
الصغيرة العاملية اخلاصة مبحرك 
البحث Google التي تهتم بتوفير 
اإلرش����اد وبيئة العمل اخلصبة 

للمبادرين اجلدد.

شروط التقدم للمسابقة

1 � الشباب من اجلنسني على اال 
يقل العمر عن 21 عاما.

2 � املب����ادرون ممن لديهم فكرة 
 � الكتروني  تكنولوجية )موقع 
برنامج للهواتف الذكية � مجال 

أعلنت شركة بريلنت الب عن 
التسجيل في مسابقة  فتح باب 
املشاريع التكنولوجية الصغيرة 
Brilliant Competition برعاي����ة 
سفارة الواليات املتحدة األميركية 
في الكويت، حيث سيتم اختيار 
أفضل 3 مش����اريع للعرض في 
مؤمتر The South Summit أكبر 
جتمع للمش����اريع الصغيرة في 
أوروبا في العاصمة اإلس����بانية 
مدريد وملدة 3 أيام في الفترة من 

7 الى 10 اكتوبر القادم.
 The ويعتبر االلتحاق مبؤمتر
South Summit فرص����ة ذهبية 
الصحاب املشروعات الصغيرة 
وذلك لوجود أكثر من 700 مبادر 
من أكثر من 50 دولة حول العالم 
مع إمكانية االتصال مع أكثر من 
450 جهة اس����تثمارية مختلفة 
العالم وذلك بهدف إرشاد  حول 
املبادرين على مدى 3 أيام ملعرفة 
الناشئة  آخر تطورات املشاريع 

والقطاع التكنولوجي.
 The South Summit ويذكر أن
وللسنة ال� 3 على التوالي يأتي 
مبش����اركة ورعاية استراتيجية 
 Google For Entrepreneurs م����ن

ندا الديحاني 

»داعش« تنظيم إرهابي لكنه يعمل بعقلية محترفة 
فهل يتبع قواعد الـ »Startup«..؟! ملاذا نسأل هذا 
السؤال؟ ألقت األحداث اإلرهابية األخيرة بظاللها 

على الكثير من دول املنطقة، حيث شهدت الكويت 
االسبوع املاضي انفجار مسجد االمام الصادق، 

وهناك ايضا العديد من االنفجارات املتتالية 
استهدفت جيراننا من الدول الصديقة والشقيقة 

كما نرى العديد من األمهات وأولياء األمور 
ونسمع منهم جملة »عيالنا خلونا وراحو داعش!«.

داعش و الـ »Business model« مالهم او طريقة 
العمل اخلاصة بهم واضحة وصريحة فهي تغرر 

بالشباب بفتح ابواب التوبة واجلنة الى اي شخص 
سواء كان على دين وخلق او ليس على دين 
وال حتى على خلق وذلك لسبب بسيط ألنهم 

يحتاجون لتكوين فريق عمل ومن ثم توزيع املهام 
على هذا الفريق اي كانت تخصصاته.

هكذا بالضبط هي آلية عمل Startup او ما نقصد 
به باملشاريع الناشئة مع اختالف املهام واملسببات 

في فريق العمل، حتى عند التنظيمات الشريرة 
واإلرهابية.

يجب ان نقف بجانب اوالدنا واخواننا من 
اجلنسني وان نشجعهم على التوجه الصحيح 
في اختيارهم ألي من املشاريع الناشئة التي 

يريدون االلتحاق بها، فعلينا ان نكف عن اهمالهم 
ووصفهم بالفاشلني الن هذا النوع من االحباط من 

املمكن ان »يودي ورا الشمس« او مبعنى اوضح 
يؤدي بالفرد الى التوجه بالعمل الى املشروع 
الناشئ الفاشل وذلك فقط بهدف اثبات الذات.

رسالة الى كل الدول العربية، فاملدارس واملناهج 
التربوية اململة والقدمية والنوادي الرياضة 

املتهالكة املوجودة حاليا والشعارات واحلمالت 
اإلعالمية لم ولن تأتي بجيل واع يعرف اهدافه 

ويتطلع الى بناء دولته لنأخذ هذه الفرصة لفهم 
اجليل احلالي وفهم احتياجاته، كما يجب علينا 

ايضا ان نتعامل مع هذا اجليل بذكاء، فاغلبنا ال 
يستطيع ان يصل الى مستوى ذكاء وتفكير هذا 

اجليل.
لذلك يجب إشراك هذا اجليل بجميع مراحله 

العمرية من الروضة الى اجلامعة في حل مشاكل 
الدولة، حتى تنمو لديهم القدرة على اختياراتهم 
املستقبلية اخلاصة بأي املشاريع الناجحة التي 

يلزم عليهم بناءها او حتى االلتحاق بها افضل من 
ان نتركهم الختيار املشاريع الفاشلة واالرهابية 

ويسقطوا بيد »داعش« أو غيره من مشاريع الفكر 
التدميري.

اللهم احفظ الكويت بعينك التي ال تنام.

اختيار أفضل 3 مشاريع 
لعرضها مبؤمتر 

املشاريع التكنولوجية 
في مدريد أكتوبر 

املقبل

ضمن توجه لبعض الشركات 
االستثمارية في الكويت باستثمار 

اموالها في عدد من الشركات الناشئة 
باملنطقة، قامت شركة »أرزان لتمويل 
املشاريع«، ذراع متويل املشاريع في 

مجموعة أرزان املالية، باالستثمار مببلغ 
غير معلن عنه في شركة »طماطم 

غاميز« األردنية بهدف تطوير شركة 
األلعاب ونشرها إلى الهيمنة على متاجر 
األلعاب العربية، وذلك وفقا ملوقع »عرب 

نت«. وتسعى شركة »أرزان لتمويل 
املشاريع« لالستثمار في الشركات 

الناشئة باملنطقة. وقد مت جذب الشركة 
الكويتية لتمويل املشاريع من فريق 

العمل في »طماطم غاميز« املفعم 
بالتحفيز والسعي للدقة في التفاصيل، 

حيث يقول املدير العام التنفيذي لشركة 
»طماطم غاميز« حسام هامو، إن الشركة 

بصدد تطوير »ألعاب عالية اجلودة 
وثقافية يفتخر بها جميع العرب.ويذكر 
ان فريق العمل بشركة »طماطم غاميز« 

كان قد حقق العديد من األهداف على 
الرغم من محدودية موارد ورأسمال 

الشركة، وبالتالي فإن االستثمار بشركة 
»طماطم غاميز« هو أفضل وأنسب 

رهان ملن يريد املراهنة واملنافسة مبجال 
صناعة األلعاب في املنطقة.

وتقوم عملية صناعة األلعاب على 
مرحلتني هما: »تطوير األلعاب، 

ونشرها«، وتتضمن املرحلة األولى 
عادة خطرا أكبر لذلك اختارت »طماطم 

غاميز« النموذج املتوازن، وقسم 
الفريق جهوده لتطوير األلعاب داخل 

الشركة وجنح في نشر األلعاب 
العربية للطرف الثالث. بالتالي، هذا ما 

سهل للشركة ارتقاءها.

كيفية النجاح في صناعة األلعاب

في هذا الصدد، قال حسام هامو: كنا 
نركز على بناء اخلبرة والقدرة. وكسبنا 
الكثير منذ العام 2013 واستطعنا مواجهة 
التحديات والعقبات بنجاح. يعتبر مجال 

الهواتف احملمولة املنصة التي يجب العمل 
فيها اآلن وفي السنوات القليلة التالية على 

األقل، ولالستفادة من عدد املستخدمني 
العالي، تعتمد الشركة كثيرا على الترقية 

املتبادلة بني األلعاب املختلفة لزيادة 
االستخدام، وحتى اآلن، يتم إنتاج الدخل 

من شراء التطبيقات والدعاية واإلعالن لها. 
واشار هامو الى ان الشركة تعمل حاليا 

على منوذج مجاني ممتاز أللعاب جديدة.
وفي منطقة تقل فيها االحصائيات عن 

صناعة األلعاب أو تغيب عنها، تعني على 
»طماطم غاميز« إنشاء بياناتها اخلاصة. 

حيث يقول هامو: نحن نعي الفرصة 
ومدى محرومية السوق. يبدأ تطوير 

األلعاب في شركة »طماطم غاميز« بتحليل 
دقيق للسوق باالستناد إلى اخلبرة 
التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل. 

ومتثل اململكة العربية السعودية 70% من 
إجمالي تنزيالت الشركة. وأضاف حتى 

مع خبرة طويلة في صناعة األلعاب، 
اليزال املستخدمون يثيرون املفاجأة مبا 
يحبونه وما ال يحبونه. وال تزال طريقة 

معاجلة التوقعات غير واضحة فيما 
يتعلق باإلطالق. وأنصح بعدم استغراق 
الوقت في إعداد منتج إلطالقه من دون 

مجموعات تركيز والسماح للمستخدمني 
باختبار املنتج في مرحلة مبكرة.

وتشمل ألعاب »طماطم غاميز« األكثر 

شعبية لعبة ملك التوصيل، وهي لعبة 
توصيل البيتزا الشعبية وبخاصة في 

خالل شهر رمضان، والتي وصلت إلى 
ما يقارب مليون تنزيل. وجمعت أيضا 

لعبة السباق شارع املوت، ولعبة املسابقة 
السؤال القوي أكثر من مليون تنزيل لكل 

منهما.

هل تملك منطقة الشرق األوسط وشمالي 
أفريقيا ما يلزم؟

كشف هامو عن ان العالم العربي يجمع 
العبني أكثر فأكثر على الهواتف احملمولة. 

حيث يزداد عدد املستخدمني يوميا. 
وتزداد نسبة االستخدام بشكل قوي 

وكذلك القدرة الشرائية، كما نالحظ 
اهتماما من العالمات واالستديوهات 

العاملية ملنطقتنا، أي ما يعني إنفاقا أكثر 
على الدعايات. وأعتقد أيضا أنه مع افتتاح 

متاجر آبل في املنطقة، سنشهد قفزة 
كبيرة في نهاية السنة.

وفقا لشركة »أرزان لتمويل املشاريع«، ثمة 
مكان كاف لالعبني متعددين في صناعة 

األلعاب للتواجد املشترك في منطقة الشرق 
األوسط وشمالي أفريقيا. وقال مصدر 

في الشركة: فضال عن ذلك، لقد استثمرنا 
في »طماطم غاميز« ألننا نحب صناعة 
األلعاب ونؤمن بإمكانياتها. من اجلانب 
السلبي، تفتقر منطقة الشرق األوسط 

وشمالي أفريقيا ملوظفني أكفاء متكيفني مع 
صناعة األلعاب، وفقا لهامو. حيث يوضح 

ان بناء األلعاب إحدى الوظائف املعقدة جدا 
ولكنها ليست مستحيلة. ونحن بحاجة إلى 
املزيد من املهندسني واملصممني. وفي حال 

وجودهم، ال يكونون لألسف معروفني 
)على األقل بالنسبة إلي(.

مبادرات ومشروعات صغيرة
االربعاء 8 يوليو 2015
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 بريلنت الب هي مسرعة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة، تهدف الى توفير اهم الوسائل 
التدريبية للمبادرين في الكويت، كما تنظم 

العديد من املراسم واملؤمترات اخلاصة 
بسوق املشاريع الصغيرة واهم وسائل وسبل 

االستثمار بها.
يقوم على إعداد هذه الصفحة م.نشوة االبراهيم 

من فريق بريلنت الب وذلك بهدف اإلضاءة 

على اهم التجارب احمللية والعاملية في 
عالم اعمال املشاريع الصغيرة بصورة عامة 
والتكنولوجية منها بصورة خاصة، كما نود ان 

نسلط الضوء على آخر الصفقات االستثمارية في 
عالم املشروعات الناشئة وذلك بهدف تقريب 

وجهة النظر بني شركات االستثمار الكويتية 
واملبادرين.

www.brilliant-lab.com

صفحة من إعداد: »بريلنت الب« 

االستثمارات الكويتية تتجه نحو املشاريع الناشئة للمنطقة

Startup »داعش«!

»أرزان لتمويل املشاريع« تستثمر في »طماطم غاميز«


