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أكدت أنه أحد أهم المعارض في المنطقة ويتنامى باستمرار

مزيد الحربي رئيس ًا تنفيذي ًا
لـ « »VIVAخلف ًا لسلمان البدران

العنجري :القيمة السوقية لقطاعات

«هوريكا الكويت» تبلغ مئات ماليين الدنانير

عبدالرحمن:

تعيين الحربي

• المعرض يلعب
دوراً استراتيجي ًا

تتويج لسلسلة
النجاحات بعد

• حممود عبدالرحمن

• مزيد احلربي

ك�شفت �رشكة االت�صاالت الكويتية
،VIVAع������ن م��واف��ق��ة جمل�س
�إدارتها يف اجتماعه الذي انعقد
اخلمي�س امل��واف��ق  14مار�س
 ،2019على تعيني مزيد احلربي
رئي�س ًا تنفيذي ًا لـ ،VIVAوذلك
اعتبار ًا من � 14أب��ري��ل ،2019
خلف ًا لـ �سلمان البدران .وقال
حم��م��ود عبد ال��رح��م��ن ،رئي�س
جمل�س �إدارة �رشكة الإت�صاالت
الكويتية « :VIVAي�أتي تعيني
مزيد احلربي تتويج ًا ل�سل�سلة
ال��ن��ج��اح��ات والإجن�����ازات بعد
مرور ع�رش �سنوات على ت�أ�سي�س
.»VIVA
و�أ����ض���اف« :ي��ت�����س��ل��م الرئي�س
التنفيذي اجلديد ال�شعلة اليوم
من البدران حيث مل ي�ألُ الأخري
جهد ًا خالل عقد من الزمن مب�ؤازرة
ف��ري��ق ع��م��ل حم�ت�رف يف جعل
� VIVAرشكة ات�صاالت رائدة يف
املنطقة ،ونحن على ثقة كبرية
�أن احل��رب��ي �أه���لٌ ل��ه��ذه املهمة
ٍ
طويل وكفاءة
باع
ملا ميلكه من ٍ
عالية يف عامل االت�صاالت و�سرية
تبو�أ خاللها منا�صب
ذاتية عريقة ّ
قيادية ،ن�أمل �أن ي�سخرها يف
�سبيل تطوير ورفع م�ستوى �أداء
 VIVAوخدماتها ودع��م عملية
التحول الرقمي التي تقع �ضمن
�صلب ا�سرتاتيجيتها ،خا�صة
ونحن على عتبة �إط�لاق �شبكة

اجليل اخلام�س  5Gجتاري ًا يف
الكويت والتي �ستحدث تغيري ًا
ج��ذري�� ًا يف مفهوم الإت�صاالت
والإنرتنت».
يذكر �أن احلربي �شغل منا�صب
ع��دي��دة يف ��شرك��ات مرموقة يف
اململكة العربية ال�سعودية
�أبرزها م�ؤخر ًا الرئي�س التنفذي
لقطاع التكنولوجيا يف �رشكة
احتاد �إت�صاالت «موبايلي» منذ
عام  ،2015ويف �رشكة الإت�صاالت
ال�سعودية � STCشغل من�صب
نائب ًا الرئي�س للقطاع ال�سكني
بني  2011و ،2014ومدير ًا عام ًا
حل��ل��ول خ��دم��ات ال�شبكات بني
 2007و ،2011وم��دي��ر تنفيذ
اجلوال عام .2007
كما �شغل من�صب نائب مدير عام
اخل��دم��ات يف «��شرك��ة ه���واوي»
بني  2005و ،2006ومدير �أول
خلدمات املبيعات العاملية يف
«�رشكة لو�سنت للتكنولوجيا»
« »Lucent Technologiesبني
 2003و ،2005ومدير �أول تنفيذ
امل�شاريع بني  1999و،2003
ومهند�س �أول بني  1996و،1999
ومهند�س ًا يف «ال�رشكة ال�سعودية
للكهرباء» بني  1995و.1996
وحا�صل على بكالوريو�س يف
الهند�سة الكهربائية من «جامعة
امللك �سعود» يف الريا�ض عام
.1995

الرتباطه بأداء

مرور عشر سنوات

ومستقبل

على تأسيس

األمن الغذائي

الشركة

والسياحة
والترفيه

نحن على عتبة
إطالق شبكة

الجيل الخامس
 G5تجاري ًا
في الكويت

«المركزي» نظم حلقة نقاشية

حول الفرص االستثمارية في المنطقة

• الدورة ال�سابقة من املعر�ض

االداء النوعي والت�شغيلي للقطاعات املعنية به،
قالت مدير عام �رشكة «ليدرز جروب لال�ست�شارات
عرب ت�شجيع التناف�سية بني العديد من الكفاءات
والتطوير» نبيلة العنجري ان معر�ض «هوريكا
العاملة يف حقول ال�ضيافة والفنادق ،خا�صة
الكويت» لل�ضيافة وال�صناعات الغذائية وجتهيزات
الفنادق واملطاعم «ا�صبح احد اهم املعار�ض يف
مع احل�ضور الفاعل للخرباء الدوليني الذين
املنطقة من حيث القيمة ال�سوقية التي ي�ستقطبها
ي�شاركون يف فعاليات ولقاءات املعر�ض ،وكذلك
�سنويا البالغة مئات ماليني الدنانري ،ومن حيث
يف اللجان التحكيمية مل�سابقات الطهي التي
االهمية اال�سرتاتيجية لالمن الغذائي من جهة
ت�ضم نخبا من ا�شهر خرباء العامل ،هذا ا�ضافة
ال��ى املتخ�ص�صني يف اه��م اخل�براء يف تقنيات
ومل�ؤ�س�سات ال�ضيافة واالقامة من جهة ثانية ،عدا
النظافة احلديثة للمعدات واملطابخ».
عن عدد من ال�رشكات واخلدمات امل�ساندة».
وقالت ان «ال�سنوات القليلة املقبلة «�ست�شهد
و�أو�ضحت العنجري ،التي تر�أ�س اي�ضا اللجنة
املزيد من النمو الكمي والنوعي لهذه القطاعات
املنظمة للمعر�ض ،ان معر�ض «هوريكا الكويت
ككل» ،م�ضيفة ان «الفنادق الكويتية احتلت
 2019يف يناير املا�ضي «اظهر ب�شكل عام نتائج
م�ستويات اداء ومركزا جيدا بني باقي فنادق
وارقام مبيعات مهمة جدا للعار�ضني على اختالف
املنطقة يف ال�سنتني املا�ضيتني ،على االقل من
فئاتهم ،ما دفع العديد من ال�رشكات الى حجز
• نبيلة العنجري
حيث معدل منو اال�شغال الفندقي حيث جاءت
م�ساحات او�سع يف معر�ض هوريكا الكويت املقرر
الفنادق الكويتية بني  6دول �شهدت حت�سنا �سنويا يف هذا املعدل،
يف يناير املقبل .»2020
ُ
املنجزة عن ال��دورة ال�سابقة فيما تراجع معدل اال�شغال يف � 9أ�سواق �أخرى باملنطقة وذلك ح�سب
ولفتت الى ان الدرا�سة التحليلية
للمعر�ض «حملت ارقام َا ون�سب عالية جدا من ر�ضا امل�شاركني على تقرير «�أرن�ست �آند يونغ» عن قطاع الفنادق وال�ضيافة يف ال�رشق
اداء املعر�ض وتناميه امل�ستمر» ،م�شرية اي�ضا الى ان اللجنة املنظمة الأو�سط خالل ابريل املا�ضي» .وختمت العنجري :كذلك االمر
«م�ستمرة كعادتها بالتح�سني امل�ستمر للدورات املقبلة لناحية جميع بالن�سبة لقطاع ال�صناعات الغذائية الذي حقق ارتفاعا كبريا يف
م�ؤ�رشات املعر�ض مبا ير�سخ ثقة جميع العار�ضني ،مبا يف ذلك ال�سنوات القليلة املا�ضية ،لعدة عوامل ابرزها :تر�سيخ مفاهيم
�رشكات التكنولوجيا واخلدمات اللوج�ستية التي اخذت تهتم اكرث الأم��ن الغذائي ،والقفزة يف طرق وع��ادات اال�ستهالك الغذائي،
الزيادة الكبرية يف املطاعم املحلية الى جانب االنفتاح املتزايد
فاكرث باملعر�ض».
واذ �شددت «على ال��دور اال�سرتاتيجي للمعر�ض الرتباطه ب�أداء على افتتاح مطاعم الفران�شايز ،لكن رغم كل ذلك فان هناك العديد
وم�ستقبل االمن الغذائي وال�سياحة والرتفيه» ،اكدت العنجري من اجلوانب التي حتتاج لرعاية وعناية من الدولة ،ومواكبة منا
ان هوريكا الكويت �ساهم عرب دوراته ال�سنوية الثماين يف تعزيز ومن �رشكائنا يف هذا القطاع ،وفق ما �سنف�صله الحقا».

مدير عام هيئة ترويج االستثمار
في هونغ كونغ يزور الكويت

• جانب من احللقة النقا�شية

�سعيا من بنك الكويت امل��رك��زي على اال�ستفادة من
�أبرز املخت�صني يف جماالت العمل االقت�صادي واملايل
واال�ستفادة من اخلربات الدولية لتطوير قدرات الكوادر
العاملة يف بنك الكويت املركزي نظم البنك حلقة نقا�شية
قدمتها فلورن�س �أوك��دي��ن الرئي�س التنفيذي وكبرية
االقت�صاديني يف «�آرابيا مونيرت».
وقد ح�رض احللقة النقا�شية عدد من موظفي بنك الكويت
املركزي حيث ا�ستعر�ضت فلورن�س الر�ؤى امل�ستقبلية

للتحوالت اجليو�سيا�سية و�أثرها على امل�ستقبل االقت�صادي
للمنطقة ،والفر�ص اال�ستثمارية لدول املنطقة يف �ضوء
العالقات الآخ��ذة يف التطور بني دول اخلليج العربي
وال�صني والهند ،وذلك بناء على �أحدث الأبحاث التي قام
بها مركز «�أرابيا مونيرت» املخت�ص بالأبحاث االقت�صادية
يف العامل العربي ،كما تناولت احللقة النقا�شية عددا
من اجلوانب العملية التطبيقية لإعداد ال�سيا�سات الرامية
�إلى تطوير الواقع االقت�صادي واملايل للدول العربية.

ب��د�أ �ستيفن فيليب�س ،املدير
ال��ع��ام ل��دى «�إن��ف�����س��ت هونغ
كونغ» ،هيئة ترويج اال�ستثمار
يف منطقة هونغ كونغ الإدارية
اخلا�صة� ،أم�س جولة ينتقل
فيها ب�ين دب��ي و�أب��وظ��ب��ي يف
الإم��ارات� ،إلى مدينة الكويت
يف الكويت ومن ثم الدوحة يف
قطر ،بهدف الرتويج لهونغ
كونغ ب�صفتها من�صة �أعمال
عاملية تت�سم بالعديد من
املزايا املواتية.
ومن املنتظر �أن يلتقي فيليب�س
م��ع رواد جمتمع الأع��م��ال يف
املنطقة �ضمن جمموعة وا�سعة
من القطاعات التي تتدرج بني
التطوير العقاري �إلى وكاالت
الإع�ل�ان ،وو�سائل التوا�صل

االجتماعي ،و�إدارة �سل�سلة
التوريد ،والطاقة اجلديدة،
وامل�������ص���ارف ،وال���رع���اي���ة
ال�صحية ،واالبتكار ،وجتارة
التجزئة ،ف�ض ً
ال عن ر�ؤ�ساء
الهيئات احلكومية املعنية
باال�ستثمار املايل ،والرتويج
اال�ستثماري ،وت�شغيل املوانئ
وامل��ط��ارات ،ف�ض ً
ال عن ممثلي
التجارة.و�سيغتنم
غ��رف��ة
املدراء التنفيذيون االجتماعات
ل�لاط�لاع ع��ل��ى �أح����دث خطط
التنمية الرئي�سية يف منطقة
خليج قواجندوجن وهونغ كونغ
وم��اك��او ال��ك�برى ،مم��ا ي�ؤكد
ريادة هونغ كونغ على ال�صعيد
الدويل يف خمتلف املجاالت.
و�سي�ستعر�ض فيليب�س والوفد

املرافق له �أح��دث التطورات
يف القطاعات املعنية بهونغ
ك��ون��غ ،وخمتلف املحفّزات
ال����ضري��ب��ي��ة ال��ت��ي تقدمها
احلكومة لت�شجيع ال�رشكات
يف هونغ كونغ ،والإنفاق على
البحث والتطوير .ويف معر�ض
تعليقه ،قال فيليب�س« :ك�شفت
احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة م ��ؤخ��ر ًا
عن خطتها الرئي�سية للتنمية
يف منطقة خليج قواجندوجن
وهونغ كونغ وماكاو الكربى.
وحت��دد الوثيقة خمتلف �أدوار
ه��ون��غ ك���ون���غ ،ومكانتها
املرموقة كمركز م��ايل دويل
متميز للنقل والتجارة ،ف�ض ً
ال
ع��ن ري��ادت��ه��ا ك��م��رك��ز دويل
للطريان ،ومركز �أعمال عاملي

لعملة الرينمنبي يف اخلارج،
ومركز ًا دولي ًا لإدارة الأ�صول
وم���رك���ز ًا لإدارة املخاطر.
وت�سهم اخلطة يف دف��ع عجلة
امل�ساعي التي تبذلها هونغ
كونغ لتطوير خدمات مالية
وجتارية ولوج�ستية ومهنية
عالية القيمة؛ وتنمية قطاعات
االبتكار والتكنولوجيا؛ ورعاية
القطاعات النا�شئة؛ وتر�سيخ
مكانتها ك��م��رك��ز للخدمات
القانونية الدولية وت�سوية
امل��ن��ازع��ات يف منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ .وتف�ضي كافة
جماالت العمل هذه �إلى تطوير
هونغ كونغ بو�صفها مدينة
دولية متتاز بقدرة تناف�سية
معزّ زة».

رواد أعمال كويتيون يشاركون في «أسبوع البحرين للشركات الناشئة»
زار وف��� ٌد م��ن رواد الأع��م��ال
الكويتيني البحرين للم�شاركة
يف جولة �شاملة ومهرجان
خم�ص�ص البتكارات ال�رشكات
النا�شئة خالل «�أ�سبوع البحرين
لل�رشكات النا�شئة »2019
الذي قادته ال�رشكات النا�شئة
وركزت من خالله على توفري
جمموعة متكاملة من الدعم
ال�رضوري مل�ساعدة م�ؤ�س�سي
امل�شاريع النا�شئة على النمو
واالزدهار.
و�شكل احلدث فر�صة لت�شجيع
االبتكار والنمو يف منظومات
عمل امل�شاريع النا�شئة يف
مملكة البحرين وعموم املنطقة
وخ��ارج��ه��ا .وبال�رشاكة مع
جمل�س التنمية االقت�صادية يف
البحرين و«متكني» امل�ؤ�س�سة
املعنية بتطوير القطاع اخلا�ص
يف البحرين باعتباره املحرك
الرئي�سي للتنمية االقت�صادية،
�أقيمت فعاليات املهرجان
ع��ل��ى م����دار �أ���س��ب��وع كامل،
و�شملت جمموعة متنوعة من
احلوارات والعرو�ض التقدميية
واجلل�سات العملية.
كما �أتيحت مل�ؤ�س�سي امل�شاريع
النا�شئة ف��ر���ص��ة التوا�صل
مع امل�ستثمرين وحا�ضنات
وم�������س�رع����ات الأع�����م�����ال،

عبد الرحمن :حضور مؤثر للوفد الكويتي
المشارك في الفعاليات

• �صورة جماعية للوفد الكويتي

وامل ��ؤ���س�����س��ات التعليمية.
وت���ه���دف م�����ش��ارك��ة جمتمع
ال�رشكات النا�شئة يف الكويت
�إلى �إلقاء نظرة تتجاوز امل�شهد
التقليدي للأعمال ،حيث ي�سهم
الدعم الذي تقدمه املبادرات
احلكومية الكويتية ،مثل
ال�صندوق الوطني لرعاية
وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف امل�ساعدة على
تر�سيخ هذا التوجه.

ك��م��ا ي��ع� ّ�د ا���س��ت��ح��واذ �رشكة
«روك��ي��ت �إن�ترن��ت» الأملانية
على �رشكة «طلبات» الكويتية
م ��ؤ��شر ًا �إ�ضافي ًا على وجود
منظومة عمل متنامية للم�شاريع
النا�شئة يف الكويت .وميثل
رواد الأعمال الكويتيون الذين
ح����ضروا فعاليات «�أ�سبوع
البحرين لل�رشكات النا�شئة»
ج��زء ًا من «برنامج فكرة» يف
حا�ضنة الأع��م��ال «كيوبيكال

���س�يرف��ي�����س» ،وال����ذي ي�ضم
كل �ستة �أ�شهر ع��دد ًا من رواد
الأعمال لتزويدهم ب��الأدوات
واملوارد التي يحتاجونها لبدء
م�شاريعهم التجارية اخلا�صة.
و�أتاحت فعاليات املهرجان
فر�صة �أمام احلا�رضين لتلقي
مزيد من الن�صائح العملية
وجما ًال للتفاعل مع رواد �أعمال
�آخرين ،وا�ستلهام الأفكار عرب
التوا�صل مع م�رسعات الأعمال

وال��ق��ي��ادات
وامل�ستثمرين
ال��ف��ك��ري��ة .ك��م��ا ���ض��م الوفد
ال��ك��وي��ت��ي �أع�����ض��اء �آخ��ري��ن
مهتمني مبجتمع ال�رشكات
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ،وم��ن��ه��م وزارة
ال��دول��ة ل�����ش��ؤون ال�شباب،
و�رشكة احلمراء العقارية،
وبنك اخلليج واملركز املايل
الكويتي «املركز» وم�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي و«كويت
نت».

قالت باكيزة عبد الرحمن ،مدير تطوير
الأعمال بقطاع ال�رشكات النا�شئة يف جمل�س
التنمية االقت�صادية« :لقد كان �أ�سبوع البحرين
لل�رشكات النا�شئة ثمرة جهود جماعية فعالة،
وكان لزيارة الوفد الكويتي ح�ضور م�ؤثر حيث
عملنا مع ًا من �أجل تعزيز التعاون واال�ستفادة
من الفر�ص املتاحة يف اململكة .و�إننا نتطلع
قدم ًا �إلى موا�صلة تعزيز هذه العالقات الوثيقة
وت��ب��ادل الأف��ك��ار ودع��م النمو والتقدم بني
املنظومتني البحرينية والكويتية».
وبف�ضل امليزات التي تتمتع بها البحرين،
مثل انخفا�ض تكلفة العمليات ،وقوى العمل
امل���اه���رة ،واحل�����ض��ور ال��ق��وي حلا�ضنات
وم�رسعات الأعمال الإقليمية ،و�سهولة الو�صول
�إلى ر�أ�س املال اال�ستثماري ،ف�إن اململكة قادرة
على تقدمي الدعم لل�رشكات الكويتية النا�شئة
التي تتطلع �إلى دفع وترية منو �أعمالها.
بدورها ،قالت مرمي الري�س ،نائب الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة كيوبيكال �سريف�زس يف
الكويت« :ت�سعدنا امل�شاركة يف �أ�سبوع البحرين
لل�رشكات النا�شئة وامل�ساهمة يف متهيد الطريق
لرواد الأعمال الكويتيني لتو�سعة�أعمالهم يف
البحرين .وقد عبرّ �أع�ضاء الوفد امل�ؤلف من 21
�شخ�ص ًا عن �سعادتهم بهذه امل�شاركة والفوائد

التي ح�صدوها ،ونتطلع قدم ًا �إلى تعزيز �أوا�رص
التعاون ب�ين الكويت والبحرين» .وجنح
�أ�سبوع البحرين لل�رشكات النا�شئة يف ا�ستقطاب
جمموعة بارزة من املتحدثني وخرباء القطاع
العامليني الذين ناق�شوا موا�ضيع مثل تقنيات
اجل��ي��ل اجل��دي��د ،و�أث���ر ال����شرك��ات النا�شئة
الإحاللية ،و�أهمية التنوع بني اجلن�سني يف
قوى العمل .وقد مت تنظيم م�سابقات هاكاثون
وفعاليات لتكوين �شبكات الأعمال وم�سابقات
تقدمي �أف��ك��ار الأع��م��ال� ،إ�ضافة �إل��ى «جولة
تعريفية ببيئة ريادة االعمال» �أتاحت مل�ؤ�س�سي
ال�رشكات فر�صة االلتقاء ب�أبرز �أع�ضاء جمتمع
ال�رشكات النا�شئة البحرينية مثل «�ستارت
�أب بحرين» ،وجمل�س التنمية االقت�صادية،
و«متكني» .و�شهد «اجتماع ال�رشكات النا�شئة
لدول جمل�س التعاون اخلليجي» التقاء �أبرز
الالعبني يف قطاع ال�رشكات النا�شئة يف املنطقة
لتبادل اخلربات ومناق�شة التحديات امل�شرتكة
ومقارنة املنتجات واخل��دم��ات .كما �شهدت
الفعالية الرئي�سية «�أنباوند البحرين» م�شاركة
�أكرث من  100متحدث م�ؤثر للحديث عن جماالت
الذكاء اال�صطناعي ،والتكنولوجيا املالية،
والبلوكت�شني ،واال�ستدامة ،واال�ستثمار �أمام
جمهور من خمتلف دول املنطقة.

