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اختتمت مسرعة المشاريع الصغيرة 
»بريلنت الب« مش���اركتها في مؤتمر 
South Summit والذي أقيم في العاصمة 
االسبانية مدريد لمدة 3 أيام هي: 7 و8 
و9 أكتوبر الجاري، بحضور وتكريم من 
ملك اسبانيا فيليب السادس، وبمشاركة 
10 مشاريع كويتية ناشئة، وتواجد نحو 

12.500 زائر. 
وش���هد المؤتمر مش���اركة اكثر من 
400 ش���ركة متخصصة في االستثمار 
المبكر بالمشاريع التكنولوجية الناشئة، 
حيث كانت هناك منافسة كبيرة بين 100 
مشروع ناشئ من قطاعات تكنولوجية 
مختلف���ة، وذلك لتب���ادل الخبرات مع 
المتخصصين في ه���ذا المجال، وفيما 
يلي نعرض اهم المشاريع التكنولوجية 

الناشئة المشاركة من الكويت:

٭ الفئات المشاركة من المشاريع 
الكويتية 

1- الفئة األولى:  المش���اركون بجناح 
في المؤتمر. 

2- الفئة الثانية: المشاركون في مسابقة 
ال� 100 مشروع ناشئ.

3- الفئة الثالثة: هي المبادر الزائر.
وقد شارك في الفئة االولى من الكويت، 

المشاريع التالية:
٭ مشروع 965flowers، وهو يعتبر السوق 
االلكتروني الكويتي للهدايا والكماليات 

والورود االول في الكويت.
٭ مشروع Ayiwa، مشروع للتسويق 
االلكتروني والدعايات عبر شاش���ات 

الهاتف المحمول.

٭ مشروع Myu، هو مشروع تعليمي 
يربط بين المجتمع���ات الطالبية بكل 

مراحلها وبين المدرسين. 
٭ أما الفئة الثانية، وهى المشاركون 
في مسابقة ال� 100 مشروع، فتم اختيار 
3 مشاريع من الكويت وذلك بتعاون 
مسبق بين »بريلنت الب« والسفارة 
األميركية بالكويت، والتي أثبتت أن 
دوره����ا ال يقف فقط عن����د العالقات 
الديبلوماسية بل أيضا في تعزيز دور 
الش����باب الطموح والمبادر، لذلك تم 
ابتعاث 3 مشاريع كويتية على نفقة 
السفارة األميركية بالكويت لالستفادة 
من هذه التجربة العالمية، والمشاريع 

الثالثة هي: 
Boxit -1، ه���و مش���روع يوفر خدمات 

التخزين بطريقة تكنولوجية.
Bookr -2، ه���و مش���روع تكنولوجي 
متخص���ص بتوفي���ر خدم���ات حجز 
الصالون���ات ومعرفة آخ���ر العروض 

الخاصة بها.
Bubble Rumble -3، هي احدى ألعاب 

الجوال ذا التقنية العالية.
٭ أما الفئة الثالثة، وهي الفئة الزائرة 
التي تطمح الى العالمية من المشاريع 
الكويتية، وشارك فيها 3 مشاريع هي: 
Tikkti -1، وهو مشروع لحجز التذاكر 

عن طريق الجوال. 
Fan Scan -2، هو مشروع متخصص 
لبرنام���ج  التس���ويقي  باالحص���اء 

انستغرام.
Whatsonyourfork -3، ه���و مش���روع 

لإلرشادات الغذائية.

»سيلفي« للمبادرين املشاركني مبشاريع ناشئة من الكويت 

جانب من جناح »بريلنت الب« في املؤمتر 

شعارات لبعض املشاريع املشاركة من الكويت 

»سيلفي« ملؤسس مسرعة املشاريع الصغيرة »بريلنت الب« الزميل ندا الديحاني مع ملك إسبانيا فيليب السادس 

»الصندوق الوطني« يعقد املنتدى األول 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

خالل زيارة املوقع اإللكتروني 
nationalfund.gov.kw الفتا 
إل���ى أن املش���اركة الفاعلة 
وإب���داء اآلراء واملالحظات 
ستؤدي إلى اخلروج بنتائج 
إيجابية تصب في صالح دعم 

وتطوير هذا القطاع.

أعلن الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة أنه 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
األول  املنت���دى  س���يعقد 
للمش���روعات الصغي���رة 
واملتوس���طة يومي 21 و22 
من أكتوبر اجلاري في فندق 

شيراتون الكويت.
وقال الصندوق أن وزير 
التجارة والصناعة د.يوسف 
العلي سيفتتح املنتدى الذي 
تش���ارك فيه ش���خصيات 
عاملي���ة وإقليمية من بينها 
اللورد جوناث���ان مارالند 
عضو املجلس االستشاري 
األعلى للصن���دوق وأنابل 
غوانزالس م���ن مجموعة 

البنك الدولي.
وأض���اف الصندوق أن 
برنامج املنتدى حافل بعدد 
الهامة  م���ن املوضوع���ات 
املتعلقة بقطاع املشروعات 
واملتوس���طة  الصغي���رة 
إضافة إلى جلسات وحلقات 
نقاشية الستعراض مختلف 
التجارب في هذا القطاع على 
املستوى اإلقليمي واآلسيوي 

والعاملي.
وأك���د الصندوق أهمية 
االس���تفادة م���ن مختلف 
التي س���تعرض  التجارب 
خالل املنتدى مش���يرا إلى 
الهام للمش���روعات  الدور 
الصغيرة واملتوس���طة في 

دعم االقتصاد الوطني.
وأوض���ح الصن���دوق 
الدع���وة موجهة لذوي  أن 
االختص���اص والعالقة في 
تطوير قطاع املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة كما 
ميكن للمهتمني التسجيل من 

د.محمد الزهير 

 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« 

مجالت اقتصادية عاملية
ينصح بقراءتها باستمرار

االقتصاد هو عصب احلياة وترتبط به جمع جوانب حياة اإلنسان بشكل أو 
بآخر، وكثيرا ما قامت حروب من أجل السيطرة على املوارد الطبيعية أو من أجل 
استغالل غنى املوارد البشرية التي ميتلكها البلد اآلخر، وتزداد أهمية االقتصاد 
في عصرنا احلالي الذي أصبح فيه خبر انخفاض س�عر النفط أو الذهب وتباطؤ 
النمو في الصني متصدرا نشرات األخبار. ومن هنا جاءت أهمية االطالع الواعي 
على جديد األحداث والتحلي�الت الصادرة من جهات أو مراكز أبحاث موثوقة، 
من أجل أن يصبح الش�خص واعيا حقا مبا يدور حوله، يصب�ح االطالع »إلزاميا« 
حينما يكون القارئ يدرس في مجال إرادة األعم�ال أو االقتصاد أو غيرهما من 
التخصصات ذات العالقة، أو كان من رواد األعمال وميتلك مشروعا يعمل عليه، 
واالهم م�ن ذلك هو ان قراءة هذه املجالت املتخصص�ة ال تفيد فقط في رفع 
درجة الوعي لدى القارئ، بل تعطيه أيضا أدوات ووس�ائل تساعده على إدارة 
حياته بشكل أفضل، لذلك نعرض فيما يلي افضل 10 مجالت اقتصادية عاملية 

ينصح بقراءتها باستمرار: 

Inc Magazine مجلة
هي إحدى أشهر املجالت 
االقتصادية في العالم، ويكتب 
فيها بعض من أفضل اخلبراء 
االقتصادي���ني، حي���ث تهتم 
بتوجيه املديرين التنفيذيني 
وأصحاب املشروعات املتوسطة 
نحو النجاح، وتصدر قائمة 
بأكثر 5 آالف شركة ناشئة منوا 
في الواليات املتحدة، وأيضا 
قائمة Under 30 30 وهي قائمة 
سنوية ألفضل 30 رائد أعمال 

حتت سن ال� 30.

 Harvard Business  مجلة
Review

هي مجلة صادرة عن كلية هارفارد 
لألعمال ص���درت في عام 1922، 
وحتتل مكانة مرموقة في عالم 
اإلدارة واألعم���ال، ومت إط���الق 
النسخة العربية منها في 2015، 
وهي متاحة للشراء عبر اإلنترنت 

بسعر 10 دوالرات.

Financial Times  مجلة
 Financial  تعتبر مجلة
Times م���ن املجالت التي 
يتابعه���ا أب���رز املديرين 
التنفيذي���ني حول العالم، 
حيث يكتب فيها املستثمر 
األميرك���ي وارن بافيت، 
وتعرض جديد التحليالت 
ليس في االقتصاد وحده، 
بل وفي السياس���ة أيضا، 
وهو م���ا يجعلك في قلب 

األحداث دائما. 

 Wall street جري�دة
journal

هي جري���دة يومية تهتم 
باألخب���ار االقتصادي���ة 
والقضاي���ا املالي���ة ف���ي 
الواليات املتحدة والعالم، 
ويأتى اس���مها من شارع 
»وول ستريت« الذي يشكل 

قلب املدينة املالي.

Fortune Magazine مجلة
يعتبر أحد األسباب التي 
جعلت هذه املجلة من أفضل 
املج���الت االقتصادي���ة هو 
شموليتها جلميع اجلوانب، 
مث���ل: االقتص���اد العامل���ي، 
واملش���اريع  والش���ركات، 
الناشئة، وغيرها، فهى تشتهر 
املجلة بقوائمها السنوية التي 
ينتظره���ا الكثيرون، والتي 
من بينها: »أقوى النساء في 
العالم«، »أغنى 40 شخصا قبل 

.»500 Fortune«ال� 40«، و

The Economist  مجلة
هي مجلة اقتصادية 
أسبوعية تصدر من لندن 
وتهتم بأخبار االقتصاد، 
وتصدر هذه املجلة بشكل 
أسبوعي، وتغطي باإلضافة 
إلى أخبار االقتصاد، أخبار 

التقنية والفن وغيرها.

Entrepreneur مجلة
تختص ه���ذه املجلة 
ب���رواد األعم���ال، حيث 
س���يجدون ف���ي داخلها 
أحدث االستراتيجيات في 
التسويق واإلدارة والتقنية 
وغيره���ا، وباإلضافة إلى 
املقاالت تض���م صفحات 
املجلة ايضا مقابالت مع 
أب���رز رواد األعمال حول 

العالم.

Forbs مجلة
هي مجل���ة أميركية 
تصدر بش���كل ش���هري، 
تأسست عام 1917، وتهتم 
بأخب���ار االقتصاد وعالم 
املال، وتتميز باحلضور 
اجليد في منطقة الشرق 
األوسط، كما أن لها نسخة 

عربية أيضا.

Business Week مجلة
بعي���دا ع���ن الضجي���ج 
والصخب اليومي الذي يطغى 
على عالم األعمال هذه األيام، 
تعطيك هذه املجلة أبرز وأهم 
األحداث باإلضافة إلى حتليالت 
عميقة ملجري���ات االقتصاد 
العاملي، حيث ميكن أن يحصل 
القارئ على مواضيع املجلة 
بشكل دائم عن طريق االشتراك 

املدفوع.

Business Insider موقع
هو موقع إخباري أميركي، 
مت إطالقه في فبراير 2009، ال 
يركز فقط على أخبار املال، بل 
أيضا على األحداث السياسية 
احلاصل���ة وتأثيراتها على 

االقتصاد.
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