
اقتصـاد
25االثنني ٢٠ يناير ٢٠٢٠

«زين» الشريك اإلستراتيجي ملعرض الكويت للسيارات في مول ٣٦٠
شاركت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
بافتتاح النسخة التاسعة من 
الكويت للســيارات  معرض 
٢٠٢٠، وذلك ضمن شراكتها 
لفعاليــات  االســتراتيجية 
احلدث األكبــر من نوعه في 
الكويــت الــذي يوفر منصة 
متكاملة لوكاالت الســيارات 
واملركبات والدراجات النارية، 
ويستمر خالل الفترة من ١٦ - 
٢٥ يناير في مول ٣٦٠ حتت 
رعايــة نائب وزير شــؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد 

العبداهللا املبارك الصباح.
وأوضحــت الشــركة في 
بيان صحافي أن حفل افتتاح 
املعرض قد شهد حضور نائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا املبارك 
الصباح، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 

التي  والعــروض احلصرية 
توفرها الوكاالت احمللية.

وأضافــت الشــركة أنهــا 
تتواجد في املعرض من خالل 

عروضهــا احلصريــة لزوار 
املعرض علــى مجموعة من 
أحــدث خدماتها ومنتجاتها، 
باإلضافــة إلى توفير فرصة 

في املعرض.
وذكرت زيــن أن معرض 
الكويــت للســيارات ٢٠٢٠ 
يعتبــر احلــدث األكبــر من 
نوعه على مستوى الكويت، 
خاصة مع النجاح الكبير الذي 
حققــه في املواســم الثماني 
املاضية، والتي شهدت عرض 
أكثر من ١٥٠ سيارة من أكبر 
الشــركات العاملية، وتوفير 
العــروض احلصريــة مــن 
الوكاالت احمللية، والكشــف 
عن ٢٤ ســيارة جديدة خالل 
املعرض بعضها للمرة األولى 
على مستوى الشرق األوسط، 
وزيارة أكثر من ٣١٢ ألف زائر 
خالل املوسم السابق لوحده، 

وغيرها الكثير. 
وأكدت الشركة أنها تدرك 
أهمية دور مؤسسات القطاع 
اخلاص في تشجيع مثل هذه 
املبادرات التي تدفع من احلركة 

جناحها اخلــاص على مدار 
فترة تنظيمــه في مول ٣٦٠ 
وملدة عشرة أيام متواصلة، 
والذي تقوم من خالله بتوفير 

الســحب  فــي  للمشــاركة 
األســبوعي علــى حملتهــا 
اجلديدة «ســجل مــع زين» 
مجانــا عبر جناح الشــركة 

االقتصادية في الدولة، خاصة 
كونها إحدى أكبر الشــركات 
الوطنيــة الرائدة في القطاع 
اخلاص، حيث أتت مشاركتها 
لتؤكــد اهتمامهــا والتزامها 
بتطويــر األعمــال اإلبداعية 
املختلفة في املجتمع الكويتي 
املليء بأصحاب املواهب من 
الذين  الشــغوفني واملبدعني 
ميلكون أفكارا إبداعية تهدف 
إلــى تقــدمي حلــول فعليــة 

الحتياجات السوق.
ودائما ما حترص زين على 
املشاركة الفعالة في مختلف 
األنشطة احمللية التي تهدف 
إلى اإلســهام فــي دفع عجلة 
االقتصاد احمللــي، حيث لن 
تدخر الشركة جهدا في تقدمي 
املساندة والدعم لكل جهة متلك 
فكرة ورؤية تتسم بنواحي 
اإلبداع وتخدم املجتمع وتسهم 

في رفعة الوطن.

يوّفر منصة متكاملة لوكاالت السيارات واملركبات والدراجات النارية

العبداهللا واخلرافي يتوسطان عددا من السفراء والديبلوماسيني خالل افتتاح املعرض

ملجموعة «زيــن» بدر ناصر 
اخلرافــي، ومجموعة كبيرة 
من السفراء والديبلوماسيني 
واملسؤولني من القطاعني العام 
واخلاص.  وبينت «زين» أن 
شراكتها االستراتيجية لهذا 
املعــرض تأتي متاشــيا مع 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
واالســتدامة،  االجتماعيــة 
والتــي تســعى مــن خاللها 
كشــركة رائــدة فــي القطاع 
اخلاص الكويتــي على دعم 
مختلف املبــادرات واجلهود 
املبتكــرة مبــا يســهم بدفع 
عجلة التنمية االقتصادية في 
الدولة، خاصــة أن املعرض 
يوفر املساحة األكبر من نوعها 
السيارات واملهتمني  لعشاق 
باملركبات والدراجات النارية 
للتعــرف على أحــدث وآخر 
ما توصل إليــه أكبر صناع 
املركبات من الشركات العاملية 

آالف الزوار مبعرض «الكويت للسيارات ٢٠٢٠» 
في «مول ٣٦٠».. وعروض مميزة من ٤٠ شركة

الكويــت  شــهد معــرض 
للســيارات ٢٠٢٠ زيارة آالف 
الــرواد خــالل األيــام األولى 
من افتتاحه في «مول ٣٦٠»، 
للتعرف على موديالت نحو 
٤٠ شركة تشارك في فعالياته 
التي تستمر حتى ٢٥ اجلاري.

وشهدت األجنحة املشاركة 
إقباال كبيرا خالل عطلة نهاية 
األســبوع، حيــث تســابقت 
الشــركات على تقــدمي مزايا 
موديالت العام ٢٠٢٠ اجلديدة 

من سياراتها العاملية.
في هذه املناســبة، أعرب 
الرئيس التنفيذي في املجموعة 
العامــة  العامليــة للتجــارة 
واملقاوالت، الشــركة املنظمة 
للمعرض أسامة بستكي، عن 
فخره بالثقة الكبيرة التي بات 
يحظى بها «الكويت للسيارات» 
منــذ انطالقته قبــل ٩ أعوام 

وحتى اليوم.
وقال بستكي إن املعرض 
يقــام هذا العــام داخل «مول 
٣٦٠» فقط، ما يؤدي إلى جمع 
أغلب وكاالت الســيارات في 
الســوق احمللي حتت ســقف 
واحــد، ومــا يســمح للزوار 
الســيارات  بــني  باملقارنــة 
املتنوعــة املعروضــة والتي 
تلبــي مختلــف االحتياجات 
واملتطلبــات جلميــع الفئات 

في السوق الكويتي.
الشــركة بدأت  وذكــر أن 
العاشرة  التحضير للنسخة 
من املعرض التي ستقام العام 
املقبل والتي ستشمل التوسعة 
اجلديدة من «مول ٣٦٠»، على 
أن يصاحب النسخة العديد من 
الفعاليات االحتفالية مبناسبة 
مــرور ١٠ أعوام على انطالقة 
احلدث األكبر للســيارات في 

الكويت.
وأشــار بســتكي إلــى أن 
«الكويــت للســيارات ٢٠٢٠» 
يضم هذا العــام أكثر من ٤٠ 
عالمة جتارية عاملية، اختارت 
طــرح موديالتهــا اجلديــدة، 
وتقدمي العروض املميزة أمام 
رواد «مــول ٣٦٠»، مبينا أنه 
يشهد حضورا كبيرا للعالمات 
الصينية والكورية واألميركية.

وأوضح أن اليوم األول من 
املعرض شهد كشف النقاب عن 
أكثر من ١٧ موديال جديدا ومن 
بينها «شــفروليه كورفيت» 
و«كيــا ســيلتوس» و«كيــا 
 «+CSكادينزا» و«شانغان ٣٥
و«كاديالك CT٦» وغيرها، ما 
يعكس الثقة الكبيرة للحدث 
السنوي من أصحاب الوكاالت، 
والعمالء الذين يحرصون على 
التعرف على اجلديد في عالم 

القيادة.

الســــيارات املشــاركـــــون، 
والعــروض واألســعار التي 
ســيتم وضعهــا بــني أيــدي 
العمالء. وكشــف أن املعرض 
يتميز بكونه يقام في مجمع 
جتاري، وضمن بيئة عائلية، 
ما يســاعد العمالء الباحثني 

عن سيارة تناسب ميزانياتهم 
وقدراتهــم على التعرف على 
أغلب املوديالت املوجودة في 
الســوق، من دون االضطرار 
املعــارض وصاالت  لزيــارة 
العرض املنتشرة في العديد 

من أنحاء الدولة.

تستمر فعالياته حتى ٢٥ اجلاري

جانب من املعرض

وتــوقـــــع أن يحـــقـــق 
املعــرض جناحــا كبيــرا في 
عــدد الســيارات املبيعة، في 
فعالياتــه حتــى ٢٥ اجلاري، 
مؤكدا أن األمر يتعلق بشكل 
أساسي بالبيئة االقتصادية، 
واملناخ الذي سيوفره وكالء 

افتتاح ملتقى املناقصات للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة.. غدًا

املناقصــات  ملتقــى  يفتتــح 
للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 
أعمالــه يوم غد الثالثــاء في حديقة 
الشهيد «٢» (التوسعة اجلديدة)، حتت 
رعاية اجلهــاز املركزي للمناقصات 

العامة.
ومن املتوقــع أن يحضر امللتقى 
شخصيات مهمة، بينهم أعضاء من 
مجلس األمة، ومسؤولون حكوميون 
في عدة جهات وممثلون عن املؤسسات 
املعنية باملناقصات إلى جانب اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة كوزارة 
املالية ومؤسسة البترول الكويتية. 
كما تشارك فيه عدة شركات قيادية 
من القطاع اخلاص في عدة مجاالت 
كاالتصاالت والتكنولوجيا واملصارف 
وشركات االستثمار، وشركات اخلدمات 
الرسمية  اللوجستية واملؤسســات 
املعنية بالقطاع وجمعيات النفع العام 
ومؤسسات املجتمع املدني، ويحضره 
عــدد كبير من املبادريــن وأصحاب 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ويكتســب امللتقــى أهمية كبيرة 
جلهة تســليط الضــوء على حقوق 
والتزامات املبادرين في ضوء القانون 
رقــم ٧٤ لســنة ٢٠١٩ الذي صدر في 
يوليــو املاضــي ومنحهــم فرصــة 
االستفادة من املناقصات التي تفوز 
بها الشــركات الكبــرى، كما يبحث 
امللتقــى الفراغــات التشــريعية في 
القوانني وكيفية معاجلتها مبا يفتح 
آفاقا أوسع أمام املبادرين وأصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ثقافة املشاريع الصغيرة واملتوسطة

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة 
املنظمــة للملتقــى داود معرفــي إن 
امللتقــى يأتي بعــد التعديالت التي 
املناقصــات  أدخلــت علــى قانــون 
العامة والتــي منحت املبادرين حق 
االستفادة من املناقصات التي تفوز 
بها الشركات الكبرى، داعيا إلى جعل 

مفهوم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ثقافة متجذرة في التوجهات احلكومية 
ولدى املؤسســات العامة عبر تبني 
استراتيجية شاملة محددة األهداف 
لهذا الغرض، وذلك نظرا ألهمية هذا 
القطاع في إيجاد فرص عمل للشباب 
الذين يشكلون الشريحة األوسع من 

املجتمع الكويتي.
ودعا معرفي املبادرين وأصحاب 
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة 
للمشــاركة الفاعلة فــي امللتقى، مبا 
يساهم في خلق حوار مباشر بينهم 
وبني املؤسســات احلكومية املعنية 
وشــركات القطاع اخلاص املشاركة 

في امللتقى.
٤ جلسات و١٤ متحدثًا

ويســتقطب امللتقــى ١٥ متحدثا 
موزعني على ٤ جلسات رئيسية، وهي 
تناقش مجموعة من القضايا احليوية 
واملهمة التي تهم املبادرين وأصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، بينها 
ما يــدور حــول ثقافة املشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة والغاية من 
تطوير مع مقاربة األسس التي يجري 
على أســاس التعامل مع القطاع بني 
خيار اقتصادي استراتيجي تنموي أو 
مجرد دعم سياسي آٍن وغير مستدام.
- اجللســة األولــى: تعقد حتت 
عنوان شرح قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩ 
والذي عدل بعض أحكام القانون رقم 
٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة 
واملتضمن حقوق أصحاب املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة. ويتحدث فيها 
كل من م.شــعاع أكبــر نائب رئيس 
مجلس اإلدارة وم.أسامة الدعيج األمني 
العــام بالوكالة مــن اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة، مناف املنيف مدير 
عام الصندوق الوطني لتنمية ورعاية 
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وخالد الكندري مراقب املتابعة لنظم 
الشراء في وزارة املالية، ويديرها بدر 

العيســى الرئيــس التنفيذي مكتب 
ريختر اإلبداعي.

- اجللسة الثانية: تركز على الفرص 
املتوافرة أمام املبادرين، ويتحدث فيها 
كل من د.خالد مهدي األمني العام في 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
حمد املرزوق الرئيس التنفيذي لقطاع 
األعمال واحللول في شركة زين، بشار 
عبداهللا العبدالهادي املؤسس والرئيس 
التنفيذي لقطاع التكنولوجيا شركة 
كويت نــت، ريهام العيار املؤســس 
التنفيــذي فــي شــركة  والرئيــس 
فيلوســوفي لالستشارات اإلعالمية. 
حسني العريان نائب املدير العام في 
شركة كونسبت كومنيكيشنز للتجارة 
العامة واملقاوالت. د.عبداهللا املطوع 
املدير التنفيذي شركة فيم للتجهيزات 
الغذائية. ويدير اجللسة سعيد املانع 
رئيس مجلس إدارة شركة العز العاملية 

للتجارة العامة واملقاوالت.
- اجللســة الثالثــة عبــارة عــن 
مناظرة حتت عنوان الدعم احلكومي 
للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة: 
للمنفعــة  أم  سياســية  مجاملــة 
االقتصاديــة؟ ويتحــدث فيهــا أحمد 
يوســف الصالــح شــركة بونســاي 
لالستشارات اإلدارية زميل مستشار 
ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة في 
الواليات املتحدة األميركية. عبداهللا 
محمود اخلنجي رائد أعمال ومستشار 
جتاري. ويدير اجللسة نزار الصالح 

من «نقاشنا».
- اجللسة الرابعة: تناقش الفراغات 
التشــريعية مع أصحــاب القرار من 
أعضــاء من مجلــس األمــة واقتراح 
حلول تشريعية مبا يخدم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة. ويتحدث فيها 
النائب عمر الطبطبائي، عبدالوهاب 
العيســى، فيصل الســعيد، ويديرها 
احملامي عبداهللا البكر الشريك ومدير 
مكتب خليل دشــتي وعبداهللا البكر 

للمحاماة واالستشارات القانونية.

يستقطب ١٥ متحدثاً موزعني على ٤ جلسات رئيسية

د.خالد مهدي

فيصل السعيد

عبداهللا اخلنجي

أسامة الدعيجريهام العيار

عبدالوهاب العيسى

حمد املرزوقداود معرفي

مناف املنيفي

النائب عمر الطبطبائي

أحمد الصالح

بشار العبدالهادي

معرفي: ضرورة جعل مفهوم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ثقافة متجذرة في التوجهات احلكومية


