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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» 

بدأت مسرعة املشـــاريع الصغيرة «بريلنت الب» في 
تقييم اكثر من ١٧ مشروعا مت تقدميهم ملسابقة بريلنت الب 
للمشاريع التكنولوجية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل 
باملسابقة األسبوع املاضي، حيث شارك في عملية تقييم 
املشاريع املشاركة باملسابقة السفير األميركي بالكويت في 
حادثة تعتبر األولى من نوعها ان يشارك سفير أميركا في 
جلنة تقيم املشاريع التكنولوجية مبسابقة بريلنت الب 

للمشاريع التكنولوجية.
وشهدت عملية التقييم أعلى درجات التنافس الشديد 
بني املشاريع املشاركة على املراكز الثالثة األولى ملا متلكه 
تلك املشـــاريع من ابداع وقدرة على االنتشـــار والتوسع 

محليا وإقليميا.
ومن جهتة قال الســـفير األميركي: بريلنت الب تقوم 

بتأسيس بنية حتتية سليمة وصلبة ألصحاب املشاريع 
التكنولوجية الناشئة مما يؤدي الى تغيير النظرة اخلارجية 
لالقتصاد الكويتـــي على انه اقتصاد نفطي، وكذلك خلق 
سوق تكنولوجي ينتج فرصا وظيفية وخدمات للمستخدمني 

على أعلى املستويات املطلوبة.
ويتحدث مؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة «بريلنت 
الب» ندا الديحاني عن املنافسة قائال: املنافسة شديدة وشرسة 
جدا ملا ميلكه هؤالء املبادرون من مواهب وإبداعات، مضيفا 
«بريلنت الب» ملتزمة بتنسيق وتنظيم مثل تلك املسابقات 
واملبادرات في السوق احمللي والسوق اإلقليمي حيث ان 
هذه املسابقات واملبادرات تساعد املبادرين على ان يكونوا 

أقرب الى األسواق العاملية واألسواق االستثمارية.
واجلدير بالذكر ان املشاريع الثالثة الفائزة في مسابقة 

«بريلنت الب» للمشاريع التكنولوجية ستكون على موعد 
مع املنافسة العاملية من خالل التأهل للمشاركة في مؤمتر 
اجلنوب في مدريد احد اكبر التجمعات للشركات االستثمارية 
والشركات املطورة واملبادرين العامليني من جميع أنحاء 
العالم، حيث ستتنافس مع اكثر من ٥٠ جنسية مشاركة 
باملؤمتر من مختلف أنحاء العالم والذي سيبدأ فعالياته في 

٧-٨-٩ من أكتوبر املقبل بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
ونذكـــر انه هنـــاك اكثر من ١٧ مشـــروعا تكنولوجيا 
يتنافسون على هذه املقاعد الثالثة وجاء في املقاعد الثالثة 

األولى، كل من: 
(Boxit Co) www.boxit.co -١

BubbleRumble -٢
Bookr -٣

السفير األميركي في الكويت:
بريلنت الب تسلط الضوء

على املشاريع الواعدة

مشروعات كويتية حتجز موعدًا 
مع العاملية مبدريد أكتوبر املقبل

لقطة جماعية لفريق «بريلنت الب» مع اصحاب املشاريع املشاركة السفير األميركي بالكويت دوغالس سيليمان يشارك في تقييم املشاريع املشاركة مبسابقة «بريلنت الب»

كيف متتلك موقعًا 
إلكترونيًا  لشركتك

في 6 خطوات؟

الكثير من الشباب من لديهم فكرة تأسيس موقع الكتروني، 
فإذا كنت من تلك الفئة أهنئك أوال على اتخاذ هذا القرار الصائب 
والذي سيدفع شركتك نحو مزيد من التقدم واالبتكار، فإنشاء 
موقع على اإلنترنت خاص مبشروعك من شأنه جلب زوار 
وعمالء مهتمني مبا تقدمه، ليس فقط في األســـواق احمللية 
ولكن األســـواق العاملية أيضا، فموقعك مفتوح للجميع ٢٤ 

ساعة في اليوم دون توقف أو انقطاع.
اخلطوات الســـت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
حتتاج إليها إلنشاء موقع جديد على اإلنترنت وهي املسؤولة 

عن وضع مشروعك على بداية الطريق الصحيح:

1 اسم الموقع

تخطينا خطـــوة احلصول على الفكرة علـــى اعتبار أن 
لديك فكرة مشروع ناجح تود إطالقها، أو أن لديك مشروعا 
قائما بالفعل وتريد إنشـــاء موقع مميز لهذا املشروع. وأول 
ما ســـنفكر به هو اســـم املوقع ويجب ان تضع في اعتبارك 
أهمية اختيار اسم سهل وبسيط للموقع يكون سهل النطق 
واحلفظ، وميكن تذكره بسهولة. كما يفضل ان يكون مكونا 

.Facebook.com من عدد حروف قليلة، مثل

2  تصميم شعار الموقع

شعار املوقع له نفس األهمية مثل االسم، فغالبا ستتعرف 

عليك الناس عن طريقه، وستستخدمه للحفاظ على حقوقك 
امللكية والفكرية على الصـــور والفيديوهات مثال لذلك فإن 
اخلطـــوة التالية التي ينصح بها اخلبراء بعد اختيار اســـم 
املوقع هي اختيار مصمم محترف لتصميم شـــعار موقعك 

فمن الصعب جدا تغييرهما في املستقبل.

٢٤ تصميم الموقع وبرمجته

اخلطوات الســـت التالية متثل اخلطوات األساسية التي 
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تبدأ في هذه اخلطوة تنفيذ 
املوقع عمليا من خالل تصميمه 
وبرمجتـــه، وعندما تتعامل مع 
املصمم أو املبرمج سيطرح عليك 
العديد من األســـئلة، والتي من 

أبرزها األسئلة التالية:

ما فكرة موقعك؟

ســـيكون مطلوبا منك شرح 
فكرة املوقع وأهميته وما تريد 
إيصاله للزوار أو مبعنى مختصر، 
الدافع الذي جعلك تنشئ موقع 
على اإلنترنـــت. فمن املمكن أن 

يكون موقعك هـــذا غرضه إتاحة الفرصة للعمالء لشـــراء 
منتجاتك أون اليـــن، ومن املمكن أن يكون غرضه التواصل 

مـــع عمالئك وخدمتهم، كما من املمكن أن يكون الغرض منه 
هو التدوين فقط. وحســـب غرض وهدف موقعك ســـيكون 

التصميم والبرمجة.

هل تحتاج إلى تصميم وبرمجة خاصة أم يكفي البرمجيات الموجودة؟

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
سوف يطرح عليك هذا السؤال، 
فهناك مشروعات كثيرة ميكن 
أن تدار باســـتخدام سكربتات 
وبرمجيات متوافرة مسبقا مثل 
الووردبريس إلدارة املدونات، 
واألوبـــن كارت لعمـــل املتاجر 
اإللكترونية، ويوجد غيرها الكثير 

حسب كل غرض وهدف.

استضافة الموقع وإطالقه 4

هذه خطوة أخرى مهمة، وهي 
اختيار االســـتضافة املناسبة 
ملوقعك حتى ال تتعرض لتوقفات 
متكررة وتخســـر زوار املوقع. 
مطور املوقع الذي صممه وبرمجه سوف يكون لديه معلومات 
كافية عن أفضل اســـتضافة مناسبة ملوقعك، فاالستضافة 

التي تصلح ملدونة بسيطة، قد ال تصلح لعمل موقع خلدمة 
العمالء وعليـــه طرق دفع كذلك ســـتختلف طرق احلماية 

ودرجاتها حسب عمل املوقع.

 محتوى الموقع

بعد أن تخبر املطور بفكرتك، 
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هنا ليس املقصـــود محتوى املوقع املقاالت املكتوبة وال 
احملتوى املرئي من فيديوهات وصور وفقط، ولكن املقصود 
احملتـــوى الذي بنيت املوقع من أجلـــه، فإذا كان هدفك بيع 
منتجات وأدوات خاصة بـــك، فإن هذه املنتجات والتقارير 
اخلاصة بها وصورها ســـتكون احملتوى، وإن كان موقعك 
عبارة عن مدونة تنقل من خاللها أفكار شركتك إلى املتابعني، 
فاحملتوى سيكون إما مقاالت مكتوبة أو صوتيات أو فيديوهات 

أو صور.

«SEO» 6 تهيئة الموقع لمحركات البحث

هذه اخلطوة ستقوم بها بنفسك او ستوظف شخصا محترفا 
فـــي تهيئة املوقع حملركات البحث SEO، وهي من اخلطوات 
الضرورية التي ستســـاعدك على جلب زوار مستهدفني من 
محركات البحث بشكل مجاني متاما. وهناك عدة أمور هامة 
بخصوص الـ SEO، أهمها تهيئة املوقع داخليا وفقا للمعايير 
القياسية الدولية التي يعتمدها اإلنترنت، وثانيها هو احلصول 

على Social signals وBacklinks من مواقع موثوق بها.

VIVA تربح 21.6 
مليون دينار  في النصف 

األول بنمو  %14

عقود األمم املتحدة 
قفزت بأرباح اخلدمات 

112% لدى »ميزان« 

مبادرات 
ومشروعات 

صغيرة 192118

خيارات متعددة للتنفيذ أحدها إنشاء إدارة عامة متخصصة

تطبيق »البصمة الوراثية« مطلع 2016

كريم طارق

في مبادرة هي األولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد، أحالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطي���ط والتنمية هند الصبيح قضية مديونية جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية 
بقيمة 7 مالي���ن دينار إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
حي���ث أوضح���ت الصبيح 
في قرار اإلحالة أن أسباب 
إحالة القضية للتحقيق هي 
معرفة م���ن يقف وراء هذه 
األخط���اء املتمثلة في عدم 
اتخاذ اإلجراءات الصحيحة 
لسداد املديونية، فضال عن 
مخالفة القرارات التنظيمية 
للعمل التعاوني ومخالفات 
أخرى إدارية كانت لها صلة 
مباش���رة بنشأة املديونية، 
وهو األمر الذي أدى إلى إهدار أموال املساهمن وتعذر سداد 

املديونية حتى الوقت احلالي.
من جهة أخرى، أحالت الوزيرة الصبيح شبهة مخالفات 
مالية وإدارية في الهيئة العامة لش���ؤون ذوي اإلعاقة إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، موضحة أن شبهة املخالفات 
تتمثل في ملفات املعاق���ات وامللفات التعليمية والتي نتج 
عنها صرف مس���تحقات ومخصصات مالية وعينية غير 

مستحقة، ما شكل هدرا وضياعا للمال العام.
التفاصيل ص9 ٭

ذعار الرشيدي ـ أمير زكي

أعلن مصدر أمني مطلع ان القانونين في 
وزارة الداخلية بدأوا فعليا في اإلعداد لالئحة 
التنفيذية لقانون البصمة الوراثية الذي نشر 
في اجلريدة الرس���مية امس. وقال املصدر ان 
القان���ون الذي يحمل الرق���م 2015/78 ينتظر 
االنتهاء من الئحته التنفيذية خالل 6 أشهر على 
ان يراعى فيها كيفية تطبيق وآلية تنفيذ كامل 
مواد القانون الواردة ووفقا للمذكرة اإليضاحية، 
مشيرا الى ان القانونين شرعوا منذ امس في 
البدء مبراجعة كامل املواد القانونية من اجل 
إجناز الالئحة في أسرع وقت، متوقعا ان يتم 
االنتهاء منها ورفعه���ا ملجلس الوزراء خالل 

هند الصبيح

مديونية تعاونية الدسمة وبنيد القار
وشبهات »ذوي اإلعاقة « 

في عهدة »مكافحة الفساد«

حليب التموين يباع
 في صعيد مصر بـ 5 دنانير

عاطف رمضان

انتشرت خالل الفترة األخيرة ظاهرة بيع احلليب الكويتي املدعوم 
في صعيد مصر بسعر يقارب 5 دنانير للعلبة الواحدة. 

وقال مسؤولون في وزارة التجارة والصن�����اعة ل� »األنباء«: 
ان الس���بب في ذلك يكمن في تنازل بع���ض املواطنن عن 
حاجاتهم من املواد التموينية املدعومة لبعض األش���خاص 
م���ن العمالة الوافدة، وان هؤالء األش���خاص يقومون ببيع 

هذه املواد التموينية.
وأشار املسؤولون إلى وجود عصابات منظمة تتسول حول 
فروع ومراكز التموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
للحص���ول على كميات من تلك امل���واد املدعومة من بينها 
احلليب بقصد بيعها في الس���وق احمللي أو اخلارجي مبا 

يخالف القانون.
وأضافوا أن اإلدارة العامة للجمارك، وهي اجلهة املختصة 
بالرقاب���ة على املواد التموينية، قد أحبطت العديد من مثل 
هذه املخالفات خالل الفترة املاضية، وأن هناك كميات قليلة 
أو محدودة يتم تهريبها بقصد االس���تفادة منها او بيعها. 
وذكروا ان العقوبة حسب القانون قد تصل للسجن لفترة 

10 سنوات ألنها قضية مال عام.
وأكد املس���ؤولون ان »التجارة« ضبطت مؤخرا كميات 
كبيرة من املواد التموينية املدعومة وتشمل األرز والسكر 
والزيت واحلليب في منطقة جليب الشيوخ بعيدا عن أعن 
رجال الشرطة وفرق تفتيش وزارة التجارة، ومتت مصادرة 
املضبوط���ات وحترير محاضر ضبط وإحالة املخالفن الى 

النيابة التجارية.

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

األش���هر ال� 6 املقبلة عل���ى ان يدخل القانون 
بعد إصدار الئحته التنفيذية حيز التنفيذ في 

الربع األول من العام 2016.
وحول اإلدارة املنوط بها ان تقوم بتطبيق 
القانون، قال املصدر: »إلى اآلن لم تتضح الرؤية 
بعد ولكن هناك خيارات متوافرة منها: إنشاء 
إدارة متخصصة للبصمة الوراثية تتبع االدارة 
العامة لألدلة اجلنائية، وتكليف إدارة حتقيق 
الشخصية بتطبيق قانون البصمة الوراثية 
مع توسعة أقسامها، وأخيرا إنشاء إدارة عامة 
متخصصة حتمل اسم إدارة حتقيق البصمة 
الوراثية متاما كما حصل عندما أقر قانون جمع 
الس���الح وبعدها مت إنشاء إدارة عامة جديدة 

حملت اسم اإلدارة العامة ملباحث السالح«.

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان

توقع مدي����ر إدارة األرصاد اجلوية في 
اإلدارة العامة للطيران املدني محمد كرم أن 
تس����تمر موجة الرطوبة التي تسيطر على 
أجواء البالد حاليا حتى يوم اخلميس املقبل، 
وذلك من واقع تنبؤات إدارة األرصاد حلالة 
الطقس لأليام اخلمسة املقبلة. إلى ذلك وفيما 
ذكرت تقارير ان مؤشر درجة احلرارة في 
مدينة بندر ماهش����ار بإيران وصل الى ما 
يعادل 73 درجة مئوية وأن دوال في الشرق 

األوسط تعاني بشدة ارتفاع درجة احلرارة 
الذي ميكن ان يوصف باملرعب،  نفى كرم ان 
تكون مثل هذه الدرجات قد سجلت في أي 
موقع من العالم، وقال إن أعلى درجة حرارة 
مسجلة على وجه األرض كانت في الصحراء 

الكبرى بليبيا وبلغت 57 درجة مئوية.
وحول حقيقة تسجيل 81 درجة مئوية 
في الظهران عام 2003، أوضح كرم ان هذا 
لم يثبت أب����دا وبلغت أعلى درجة نحو 52 

وذلك في خمسينيات القرن املاضي.
التفاصيل ص36 ٭

حليب التموين الكويتي يهرب ويباع في صعيد مصر

)قاسم باشا( الرطوبة مستمرة لأليام األربعة املقبلة  

الرطوبة مستمرة حتى اخلميس.. و»الشرق األوسط« يعاني رعب »احلرارة«


