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 هشام عالم: 14 
مبادرة ستحمل 

رؤيتنا في مواجهة 
حتديات تكنولوجيا 

املعلومات

حجم نطاق الترددات 
سيتضاعف بحلول 

العام 2020 ملواكبة 
التطور السريع في 

التكنولوجيا

»هواوي« و»زين« تتعاونان لفتح آفاق جديدة 
في عالم تقنية املعلومات واالتصاالت

ضمن أنشطة »مؤمتر زين للتقنية 2012« من 5 إلى 7 نوفمبر، 
استعرضت شركة »هواوي«، الرائدة عامليا في قطاع توفير حلول 

تقنية املعلومات واالتصاالت، طيفا متنوعا من التوصيات الهامة املتعلقة 
بتوسيع شبكات املعلومات الذكية عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا. تستمد هذه التوصيات زخمها من خبرات »هواوي« العاملية 

التي يقدمها للمنطقة لفيف من أبرز خبراء الشركة على مستوى 
العالم. وتندرج هذه املشاركة البارزة ضمن استراتيجية »هواوي« 

على صعيد ترسيخ تعاونها مع مجموعات رائدة مثل مجموعة »زين«، 
األمر الذي سيسهم بدور حيوي في تعزيز االبتكار التكنولوجي ودفع 
عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية، إلى جانب تقدمي القيمة املضافة 

لألفراد واملجتمع ككل على حد سواء.
وخالل املؤمتر، قام أكثر من خمسة عشر من أبرز املديرين التنفيذيني 

واستشاريي األعمال لدى »هواوي« بعقد جلسات تتناول التطورات 
اجلديدة ضمن االتصال الالسلكي، وجتميع ونقل البيانات عبر 

بروتوكول اإلنترنت )IP(، وتكنولوجيا الشبكات الرئيسية، وحلول 
الطاقة املنسجمة مع البيئة، وأنظمة دعم األعمال )BSS(، وحلول 

احلوسبة السحابية، واخلدمات املدارة، فضال عن تقدمي أجهزة سريعة 
األداء ومتوافقة مع تكنولوجيا اجليل الرابع )G4( للمستهلكني في 

الشرق األوسط. 
وتعليقا على مشاركة »هواوي« في املؤمتر، قال رئيس شركة »هواوي« 
في الشرق األوسط وأحد أبرز املتحدثني في املؤمتر شي ياهنغ: »تدرك 
كل من »هواوي« و»زين« أن أدوات تقنية املعلومات واالتصاالت اليوم 

تتيح لنا ربط قطاعات الصناعة التي طاملا عملت مبعزل عن بعضها 
البعض، وذلك لتعزيز الفرص املتاحة أمام كل من املستهلكني واملشاريع 
وقطاع االتصاالت. كما ميثل هذا املنتدى فرصة فريدة لنا الستعراض 

اخلبرات والتجارب التي طورتها »هواوي« من خالل عملياتها على 
مستوى العالم، مبا يدعم أفضل املمارسات إلى جانب نظرائنا في 

الصناعة على املستوى احمللي«.
بعد انقطاع ملدة عامني إبان بيع شركة »زين أفريقيا« وإعادة الهيكلة 

الناجحة ملجموعة »زين«، قامت الشركة باجلمع بني شركائها في مجال 
الشبكات وتكنولوجيا املعلومات بهدف حتفيز جميع الشركات العاملة 

والشركاء على جتديد االلتزام بالتركيز على العمليات التجارية التي 
ستمنح »زين« األفضلية التنافسية.

جانب من احلضور في املؤمتر في دبي

املجموعة تعقد مؤمترها الثاني لإلبداع التكنولوجي في دبي

هشام أكبر: »غدنا زين« إستراتيجيتنا اجلديدة 
للعبور إلى املرحلة القادمة

عقدت مجموعة »زين« الشركة 
الرائدة في تقدمي خدمات االتصاالت 
املتنقلة في منطقة الشرق األوسط 
أفريقي����ا »مؤمتر زين  وش����مال 
للتكنولوجيا« مبشاركة أكثر من 
39 شركة إقليمية وعاملية، حيث 
الدورة  استضافت دبي فعاليات 

الثانية لهذا التجمع السنوي.
وذك����رت املجموع����ة في بيان 
صحافي أن هذا املؤمتر جاء بغرض 
تبادل أحدث اخلبرات والتقنيات 
التابعة من جهة،  بني ش����ركاتها 
وااللتقاء باملزودين واملوردين من 
شركائها ومراجعة أحدث التقنيات 
ومناقش����ة القضايا املشتركة من 

جهة أخرى.
وأوضحت أن فعاليات املؤمتر 
مبثابة فرصة رائعة إلبراز الدور 
اجلديد إلستراتيجيتها اجلديدة 
»غدنا زين«، واستعراض املبادرات 
واملهام اخلاصة التي ستعتمد عليها 
في االنتقال إلى املرحلة اجلديدة، 
مبينة أنها كان����ت حريصة على 
إبراز الهدف الرئيسي الذي تنطلق 
منه هذه اإلستراتيجية لشركائها 
وهو »العميل«. وأكدت املجموعة 
أنها وفي إطار حتقيق هذا الهدف، 
فإنها ستكون حريصة على تطويع 
التكنولوجي����ا خلدم����ة رغب����ات 
واحتياج����ات »العمي����ل«، مبينة 
انها وعلى اجلانب اآلخر ستكون 
حريصة على بناء منصة خدمات 
ثرية ومبتكرة خلدمة هذا التوجه 
احملوري لعملياتها التشغيلية، مع 
العمل في الوق����ت ذاته على رفع 
مستوى جودة وكفاءة شبكاتها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي 
ف����ي مجموع����ة زي����ن والرئيس 
التنفيذي للعمليات هش����ام اكبر 
خالل افتتاحه ألعمال املؤمتر »نحن 
نؤمن في مجموعة زين بأن توظيف 
التكنولوجيا يجب أن يوجه خلدمة 
العميل في املقام األول، وعلى هذا 
األساس أطلقنا اس����تراتيجيتنا 
اجلديدة )غدنا زين(، حيث متثل 
تكنولوجيا املعلومات واحدا من 

اخلبرات والتقنيات بني شركاء 
زين، فهو فرصة رائعة لشركات 
املجموعة حيث س���يفتح املجال 
بشكل كبير أمامها لتبادل اخلبرات 
في القضايا الت���ي تهم قطاعات 
الرئيس���ية وعمليات  الشبكات 
القيمة املضافة  البث وخدم���ات 
والش���بكات الذكية، والعديد من 

األفكار اإلبداعية األخرى«.
وأضاف ع���الم بقوله »لدينا 
مجاالت منو واسعة في خدمات 
نقل البيانات، فاإلحصاءات تكشف 
لن���ا ان حجم خدم���ات البيانات 
تضاع���ف ثمان���ي م���رات خالل 
السنوات األخيرة، وهو ما ميثل 
لنا حتديا من نوع خاص الختراق 
هذا املجال بشكل يخدم توجهاتنا 

االستراتيجية«.
وأوضح بقوله »املستقبل اآلن 
ألجهزة الهواتف الذكية، فيكفي أن 
نعرف أن أكثر من 90% من اجهزة 
النقال املبيعة في الكويت مؤخرا 
هي من األجهزة الذكية، وهو ما 
يضعنا امام طرفي معادلة يجب 
أن نكون جادين في حتقيقها، وهي 
املعرفة الكاملة باحتياجات العمالء 

ومستوى اجلودة واخلدمة«.
وكش���ف ع���الم أن مجموعة 
زي���ن اعتم���دت 14 مب���ادرة في 
استراتيجيتها التشغيلية اجلديدة، 
مبينا أن هذه املبادرات ستحمل 
رؤيته���ا في مواجه���ة حتديات 
تكنولوجيا املعلومات لعملياتها، 
وهي تضع في عني اعتبارها أن 
اإلبداع واالبتكار دائما ما يجذب 

اجلميع«.
يذك���ر أن فعالي���ات املؤمتر 
استضافت معرضا خاصا لشركاء 
مجموعة زين، حيث استعرضوا 
عل���ى هامش الفعالي���ات أحدث 
اخلدمات واملنتجات في صناعة 
أبرز  االتصاالت، وكانت من بني 
الشركات العاملية التي شاركت في 
هذا املعرض شركات نوكيا سيمنز 
نت ورك، واريكسون، وهواوي، 

وزد تي إي.

فنحن نريد أن نكون سباقني في 
مجال أعمالنا بالشكل الذي يحفظ 
لنا ريادتن���ا وتفوقنا ومن دون 
ان يحملنا ذلك أي أعباء وتكلفة 
غير محسوبة، وفي ذات الوقت 
احملافظة على مواقعنا التنافسية 
بني نظرائنا في هذه الصناعة«.

وشدد أكبر في رسالته الثالثة 
على أن احتياج���ات العميل هي 
األس���اس الذي ستعمد عليه في 
طرح او تقدمي أي تقنية متطورة، 
فكلما قادت احتياجات ورغبات 
العميل دفة التوجهات في مجاالت 
االستثمارات التكنولوجية، ساعد 
أو باألحرى ساهم ذلك في تعظيم 
وتنويع نشاط الشركة التجاري 
والتسويقي، وهو ما يعزز بشكل 

كبير قاعدة انتشار العمالء.
ومضى في قوله »هدفنا واحد 
ورؤيتنا واحدة، فقد شاركتمونا 
مسيرة النجاح املمتدة على مدار 
العقود الثالثة املاضية، ونحن على 
يقني أن هذه املش���اركة الناجحة 
س���تكون مس���تمرة في املرحلة 
أكبر »احليوية  املقبلة«. وق���ال 
التي ستتس���م بها  والدينامكية 
حرك���ة زين مع اإلس���تراتيجية 
اجلدي���دة، س���تجعلها احلصان 
الرابح، فالرهان كان ومازال على 
قدراتها وإمكانياتها الهائلة، وهو 
ما سينعكس بشكل إيجابي على 
ربحية عملياتها«. وأكد اكبر في 
حديثه على أن هذه الفترة تتطلب 
تضاف���ر املزيد من اجلهد في ظل 
التحديات التي فرضتها التقنيات 
احلديثة على خدمات االتصاالت 
املتنقلة، فإنه طلب في ذات الوقت 
من موظفي املجموعة ومن شركائها 
ضرورة أن يكون حمضهم النووي 
ال� DNA )أسلوب وعمل احلياة( 
موجها بشكل كامل خلدمة العميل 

ثم العميل.
م���ن ناحيته، ق���ال الرئيس 
التنفي���ذي للقط���اع الفن���ي في 
مجموعة زين هش���ام عالم »هذا 
التجمع جاء بغرض تبادل أحدث 

أهم الروافد الرئيس����ية لسلسلة 
املبادرات التي سنعتمد عليها في 

تنفيذ هذه االستراتيجية«.
وأضاف بقوله »هذا االجتماع 
الس����نوي يأتي ضم����ن إطار هذا 
الس����ياق، فهو بخالف أنه يرسخ 
إبداعية  التزامنا بتوفير خدمات 
ومبتكرة، فإنه وعلى جانب آخر 
سيعزز من أهدافنا االستراتيجية 
لهذه املرحلة، وذلك نظرا للتواجد 
الكبير من شركائنا الذين ميتلكون 
أحدث اخلدمات وآخر التقنيات التي 

أفرزتها صناعة االتصاالت«.
وأوضح أكبر »نحن أكثر اجلهات 
حظا نظرا ألن كل شيء من حولنا 
في العالم يتحول إلى »املوبايل«، 
ولهذا نريد من شركائنا أن يوفروا 
لن����ا األدوات الالزم����ة للمحافظة 
على ايقاع عملياتنا بالشكل الذي 
يتواكب مع هذا التغير الكبير في 

جميع أوجه احلياة املختلفة«.
ووجه أكبر حديثه إلى شركاء 
املجموعة وق����ال »لدينا أكثر من 
رسالة نريد أن نسعى إلى حتقيقها 
في هذا االجتماع، األولى أن نكون 
أكثر واقعية في آلية عملنا، وان 
نحاف����ظ على من����ط إيقاعنا في 
التعاطي م����ع التطور الكبير في 

التكنولوجيا«.
وأضاف بقوله »الرسالة الثانية 
أن نكون في الصفوف األولى دائما، 

هشام أكبر يلقي كلمة االفتتاح في مؤمتر زين لإلبداع التكنولوجي في دبي

التوفير االستثماري )احلصاد 
االس���المي( والذي يجمع بني 
توافقه مع الشريعة االسالمية 

وجاذبيته للعمالء.
ولذلك جنح »حصادي« في 
ان يصبح برنامج اجلوائز االول 
في الكويت املتوافق مع احكام 
الشريعة االسالمية والوحيد 
الذي يقدم جوائز اس���بوعية 
وشهرية ذات قيمة تفوق مبالغ 
البرامج االخرى، كما  جوائز 
مت تطوي���ر برنام���ج جوائز 
»حصادي« ليلبي متطلبات 

»املتحد« يعلن الفائز براتب مدى احلياة 
في السحب الشهري  لبرنامج احلصاد اإلسالمي

»نفط الكويت« تنجح في إخالء مخلفات »الروضتني«

الرواتب  االفراد من اصحاب 
ليزيد من فرصهم في احلصول 
على اجلوائز الكبيرة واجلذابة، 
باالضافة الى متتعهم بأحدث 
املزايا املصرفية التي يوفرها 

لهم البنك االهلي املتحد.

أجرى البنك االهلي املتحد 
في احلادي والثالثني من شهر 
اكتوبر املاضي السحب الشهري 
جلائ���زة راتب م���دى احلياة 
بقيم���ة 250 الف دينار حيث 
ربح اجلائزة الشهرية الفائز 

ناصر فارس املهندي.
ويساعد برنامج احلصاد 
البنك االهلي  االس���المي من 
املتحد على تلبية طموحات 
عمالئ���ه وحتقي���ق احالمهم 
وذل���ك م���ن خ���الل تقدميه 
28جائزة تبل���غ قيمتها 100 
الف دينار كل اس���بوع وذلك 
لثالث اسابيع متتالية خالل 
الشهر ثم تعقبها في االسبوع 
الرابع جائزة ش���هرية كبرى 
تبلغ قيمتها 250 الف دينار، 
تقدم كراتب مدى احلياة، وهو 
ما يزيد من االقبال على حساب 

قال مصدر نفطي مس���ؤول إن شركة نفط 
الكويت تسير في تطبيق سيناريوهني للتحكم 
في البئر رقم 484 في حقل الروضتني في منطقة 
ش���مال الكويت، االول التحكم في رأس البئر 
والسيطرة عليه حيث جنحت الشركة أمس في 
تنظيف املوقع من املخلفات متاما وسيتم البدء 
في احلفر حتت البئر وفتح فتحة في القاعدة 
اخلرسانية للتعامل مع رأس البئر، مشيرا الى 
أن الشركة بدأت احلفر في هذا السيناريو منذ 

أسبوع تقريبا. 
واوضح املصدر ل�»االنباء« أن الشركة سوف 
تقوم بتكسير القاعدة اخلرسانية بعد أسبوع 
ومن ثم سيتم التعامل مع رأس البئر احملترقة 
وتركيب رأس بئر أخرى وحتويل مسار الغاز، 
مش���ددا على ضرورة إبقاء الشعلة مشتعلة 

طوال العمل في موقع البئر.
وبني أن السيناريو الثاني هو حفر بئرين 
مساندين للنزول إلى العمق وضخ الطني الثقيل، 
مش���يرا الى أن معدالت تس���رب غاز كبريتيد 

الهيدروجني وثاني أكس���يد الكربون منعدمة 
االن في موقع احلادث.

وعن الوق���ت الزمني لالنته���اء من إطفاء 
البئر املشتعلة قال املصدر ان عمليات اإلطفاء 
والسيطرة سوف تستغرق شهرين، مبينا أن 
معدالت إنتاج النفط من منطقة الشمال وصلت 

الى معدالتها الطبيعية.
وذكر ان البئر تأتي ضمن مجموعة كاملة 
من اآلبار في منطقة الشمال إلنتاج الغاز احلر، 
الفتة الى ان وقوع البئ���ر في منطقة الطبقة 
اجلوراس���ية العميقة إلنت���اج الغاز يزيد من 

صعوبة العمليات القائمة إلطفائها.
من جهة ثانية، قال املصدر ان الشركة قدمت 
عرضا أمس لألعض���اء املنتدبني ونوابهم في 
الشركات النفطية الزميلة لتعريفهم مبا حدث 
في حقل الروضتني من بداية احلادث الى اليوم 
وذلك من خالل غرف التحكم الرئيس���ية في 

الشركة ونقل حي ملوقع العمل.
أحمد مغربي   ٭

تحميك من تقلبات األسعار
 ”x-change“ بطاقة

بطاقة “x-change” المتعددة العمالت المسبقة الدفع الجديدة من بنك برقان

صّممت بطاقة “x-change” المتعددة العمالت المسبقة الدفع من بنك برقان خصيصًا لتناسب إحتياجاتك المتعددة 
مثل السفر إلى الخارج، تحويل األموال إلى عائلتك أو أوالدك الذين يدرسـون في الخـارج. إنها البطـاقة األولى من نوعها 

التي تؤّمن لك سهولة التسّوق وحجز تذكرة سفرك والفنادق بالعملة التي تختارها وبسعر ثابت للصرف.

بطاقة “x-change” من بنك برقان متوفّرة بالدوالر األميركي، اليورو، الجنيه اإلسترليني، الريال السعودي،
الدرهم اإلماراتي، البيزو الفيليبيني والجنيه المصري.
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