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إبرام »زين الكويت« في بداية 
2016 اتفاقية تعاون استراتيجي 
مع »هواوي« لتقدمي خدمات 
تكنولوجي���ة متطورة لقطاع 
األعمال والشركات بهدف العمل 
على دعم عروض اخلدمات لهذا 

القطاع B2B محليا.
بدوره، استعرض الرئيس 
التنفيذي لقطاع الشبكات في 
الكوي���ت« نبيل محمد  »زين 
باألرق���ام والتواريخ مس���ار 
التعاون بني اجلانبني، موضحا 
ان إي���رادات »زي���ن الكويت« 
الس���نوية بلغت مليارا و74 
مليون دوالر، وعدد مشتركيها 
بلغ 2.918 مليون، وانها في ظل 
املنافسة الشرسة في السوق 

تعمل على التميز بخدماتها.

»هواوي«.. المملوكة بالكامل 
لموظفيها

العاملي للعالقات  الرئيس 
العامة واإلعالم في »هواوي« 
جوي تان قدمت بدورها شرحا 
الش���ركة منذ  حول تاري���خ 
انطالقها عام 1987 برأس���مال 
3500 دوالر فقط الى ان أصبحت 
اليوم عمالقا بحجم 61 مليار 
دوالر بعد 29 عاما، وأسهمها 

مملوكة بالكامل ملوظفيها.
حتدثت السيدة  جوي عن 
قيم الشركة مستشهدة بصورة 
لصياد في نهر الكونغو يحمل 
التدفق  ش���باكا كبيرة وسط 
اجلارف ملياه النهر، مش���يرة 
الى انه يرمز الى استراتيجية 
»هواوي« القائمة على ثالثية 
»التركيز واملثابرة واالختراق« 
التي متكنه���ا كما الصياد في 
النهاي���ة من احلص���ول على 

السمكة الكبيرة.
وش���رحت جوي ان شعار 
»هواوي« الذي يشبه الوردة 
قد صمم كرمز ملركزية العميل 
بالنسبة الى الشركة املتواجدة 
في أغلب دول العالم، وهي تلتقي 
في ذلك ايضا مع شريكتها »زين 
الكويت« في طريقهما نحو مزيد 

من النجاح.

ميثل بيئة عمل مثالية مبباني 
الس���كن والبحوث والعيادات 
وأحواض السباحة واحلدائق 
وغيرها التي يضمها، كما زرنا 
الحقا مصنع »هواوي« املتقدم 
وال���ذي يوف���ر للعالم أحدث 

األجهزة.
الوفد  وأقيمت على شرف 
الزائر مأدبة غ���داء، كما عقد 
مؤمتر صحافي استعرض فيه 
مسؤوال اجلانبني ما مت إجنازه 

وما اتفق عليه للمستقبل.

المؤتمر الصحافي

خالل املؤمت���ر الصحافي 
باملناس���بة، ذك���رت الرئيس 
التنفيذي ل���� »زين الكويت« 
الش���ركة  ان  الروضان  إميان 
تسعى لتكون »وجهة شاملة« 
لكل متطلبات العمالء انطالقا 
م���ن ثوابتها الثالث���ة بتقدمي 
األح���دث واألج���دد واألفضل 
للعمالء، مستش���هدة بنجاح 
الشركة قبل أش���هر باختبار 
شبكة اجليل الرابع والنصف 
»4.5G« ذات النطاق العريض 
لتكون أول مشغل يقوم بهذا 
اإلجناز الريادي في الش���رق 

األوسط.
الى  الروضان  كما أشارت 

وشبكات حلفظ ونقل وتبادل 
وحماية املعلومات مبا يرفع من 
جودة وكفاءة اخلدمات واألعمال 
ويساعدها في حتقيق أفضل 

النتائج والعوائد.
في مبنى »هواوي« الفخم 
والنموذجي واألشبه مبدينة 
متكاملة املرافق كان اللقاء، فقام 
الكويت« يرافقه  فريق »زين 
وفد إعالمي رفيع املستوى ضم 
رئيس التحرير الزميل يوسف 
خالد امل���رزوق ومجموعة من 
التحرير واإلعالميني  رؤساء 
بجولة في أرج���اء املقر الذي 

قص���ص النجاح هذه كلها 
تالقت مرسخة مبدأ مهما هو 
النجاح«،  ان »النجاح يج���ر 
وما التعاون املثمر بني »زين 
الكويت« و»هواوي« إال منوذج 

ساطع على ذلك.
وإذا كان اجلانبان ينظران 
بفخر ملا أجنزاه معا طيلة عقد 
كامل فهما أيضا يتطلعان الى 
املستقبل برؤى واضحة ورغبة 
في االستمرار في الريادة بتزويد 
العمالء في الكويت بأحدث ما 
في مجال���ي االتصال وتقنية 
املعلومات م���ن برامج ونظم 

والنظام���ني« حي���ث حتتفظ 
باستقاللها اإلداري والتجاري 

حتى العام 2047.
ُتعرف هون���غ كونغ بأنها 
لؤلؤة الشرق األقصى، وهي 
تس���مية مس���توحاة من نهر 
اللؤلؤ، كما ُعرفت الكويت بأنها 
»لؤلؤة اخلليج« بعدما جاب 
أبناؤه���ا أعالي البحار كتجار 
ناجحني مستبقني ظهور النفط 
الحقا، وقدمت الكويت بدورها 
للعالم لؤلؤة متوهجة في عالم 
االتصاالت هي »زين« املتميزة 

بكل معنى الكلمة.

االتصال وتقني���ة املعلومات 
الكامل أجادت  من االندم���اج 
اللعبة واحترفتها  »هواوي« 
فارضة وجودها على اخلارطة 
العاملي���ة بقيم إنت���اج وعمل 
ومنظومة إدارة فريدة خاصة 
بها وضعتها على خط النجاح 

السريع واملتواصل.
أم���ا هون���غ كون���غ التي 
استعادتها الصني من بريطانيا 
بعد 156 عاما من االس���تعمار 
فتس���تمر مبا ه���ي عليه من 
تقدم ومرك���ز مالي عاملي في 
إطار اتف���اق »الدولة الواحدة 

يس���طر أح���د أه���م إجنازات 
التاريخ احلديث بإنشاء مناطق 
اقتصادي���ة ذات قوانني مرنة 
تتبنى مبادئ اقتصاد السوق 
احلر في جن���وب البالد، ولم 
يك���ن هناك من م���كان أفضل 
من »ش���ينزين« الواقعة على 
ضفة نهر اللؤلؤ مقابل هونغ 
كونغ، لتصبح في غضون ثالثة 
عقود واحدة م���ن أجمل مدن 
العالم وأكثرها عصرية بفخامة 
البناء وتطور البنية التحتية، 
هكذا ُشيدت »شينزين« لتكون 
واحة خصبة لرجال األعمال من 
مختلف أرجاء العالم ومصبا 
الستثماراتهم التي أعادت البلد 
األكبر بعدد السكان في العالم 

الى طريق النمو والثراء.
وبعدما ذاع صيت الصني 
كبلد يوفر الس���لع الرخيصة 
وتغزو منتجات���ه املنخفضة 
التكالي���ف أس���واق األرض، 
أُنشئت »هواوي« في العام 1987 
مبغامرة فردية طموحة لتعطي 
الصني وجها جديدا ومكانة على 
قائمة ال���دول ذات الصناعات 
املتقدمة ف���ي مجالي االتصال 
وتقنية املعلومات والسباقة في 

االبتكار العلمي واإلبداع.
وفي عصر يقترب فيه عاملا 

محمد بسام الحسيني
شينزين وهونغ كونغ ـ الصين

على مدى قرون طويلة في 
التاري���خ كان طريق احلرير 
بتشعباته عبارة عن شرايني 
تغذي اقتصاد شعوب الشرق 
من أقص���اه إلى أدناه، وكانت 
القوافل التجارية تشّد الرحال 
من وإلى الصني لنقل الس���لع 

والبضائع.
وخالل رحلتنا الى الصني 
لالحتف���ال مب���رور عقد من 
النجاح والشراكة بني عمالقي 
االتص���االت »زي���ن الكويت« 
و»ه���واوي« خضن���ا جتربة 
مثيرة شعرنا فيها وكأن تاريخ 
»طريق احلرير« يحيا مجددا 
مع فارق مهم يتمثل في إمكانات 
عصرنا الهائلة بدءا من خطوط 
الطيران املفتوحة وصوال إلى 
موضوع الرحلة األساسي وهو 
عالم االتصاالت الذي اختصر 
الزمن وفتح آفاقا شاسعة أمام 

التجارة والتعاون الدوليني.
ليس هناك أفضل من لغة 
األعمال واملصالح املش���تركة 
لتوطيد العالقات بني الشعوب، 
وقد جتس���دت هذه اللغة في 
أوضح صورة أمامنا على أرض 
الواقع ونحن نرافق وفد »زين 
إل���ى كل من مدينة  الكويت« 
»شينزين« الصينية و»هونغ 

كونغ«.
قبل اخلوض في تفاصيل 
الرحلة واألرقام البد من اإلشارة 
الى ان لكل من الكويت و»زين« 
والصني وهونغ كونغ وهواوي 
قصة جميلة تستحق أن تروى 

ولو باختصار.
»ش���ينزين« كانت محطة 
بداية رئيسية لتحّول الصني 
من دولة منغلقة اقتصاديا خالل 
فترة طويلة الى كيان عمالق 
يلعب دور حجر أس���اس في 
العاملي، وبالتحديد  االقتصاد 
اعتبارا من العام 1978 عندما 
ق���رر خليفة ماوتس���ي تونغ 
الزعيم دين���غ جياو بينغ ان 

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق موقعا على جدارية االحتفال مبناسبة مرور عشر سنوات على الشراكة بني »زين الكويت« و»هواوي«الرئيس التنفيذي لـ »زين الكويت« إميان الروضان والرئيس التنفيذي لقطاع الشبكات في الشركة نبيل محمد مع رئيس إدارة مشاريع »زين« في منطقة الشرق األوسط محمد شرارة ونائب املدير العام- مكتب الكويت محمد دياب

جانب من مدينة شينزين الصينية

شركة  مدير  مع  اخلشتي  وليد  الكويت«  »زين  شركة  في  والعالقات  لالتصال  التنفيذي  املدير 
هواوي في الكويت تريفور ليو أمام كيكة االحتفال

جانب من املؤمتر الصحافي الذي جمع بني »زين الكويت« و»هواوي« حديث بني إميان الروضان ومسؤولي »هواوي«

جانب من مأدبة الغداء التي أقامتها »هواوي« على شرف الوفد الزائر في مقر الشركة في مدينة »شينزين« الصينية

في عصر يقترب فيه عاملا االتصال وتقنية املعلومات من االندماج الكامل

شراكة »زين الكويت« و»هواوي« .. طريق حرير جديد
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الذي ض���م رئيس  الرفي���ع 
التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق، وعددا من رؤس���اء 
اليومية  حتري���ر الصح���ف 
واإلعالميني، مش���يرا الى ان 
وجوده���م يؤكد على اهتمام 
الكويت الكبير بتعزيز العالقات 

مع دول شرق آسيا.
على صعيد متصل، تظهر 
االرقام الص����ادرة من هونغ 
كون����غ ان اجمال����ي التبادل 
التجاري بني البلدين بلغ 249 
مليون دوالر اميركي في العام 

.2015

التجارة خالل اجلولة  غرفة 
األخيرة لس����موه قبل ثالثة 

أسابيع الى شرق آسيا.
وعبر املطيري عن سعادته 
بتواجد ش����ركة »زين« عبر 
وفد برئاس����ة السيدة إميان 
الروضان الرئيس التنفيذي 
الكويت، مبناسبة  ل� »زين« 
االحتفال مبرور 10 سنوات على 
شراكتها مع شركة »هواوي« 
العمالقة في مجال االتصاالت، 
مش����يدا بأهداف ونتائج هذا 

التعاون مع الصني.
كما رحب بالوفد اإلعالمي 

الى وجود عدد قليل من الطلبة 
يبلغ 6 طالب فقط وأحدهم 
يتابع دراساته العليا في مجال 

طب األسنان.
ام����ا بالنس����بة لزيارات 
املس����ؤولني، فأش����ار الى ان 
آخره����ا كان محط����ة خاصة 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املب����ارك يرافقه وزيرا 
املالية والتربية، ونائب وزير 
اخلارجية خال����د اجلاراهلل 
واملديرالعام لهيئة تشجيع 
املباش����ر الشيخ  االستثمار 
مشعل اجلابر، وأعضاء في 

الكوي����ت، فالص����ني س����وق 
شاسع، أما بالنسبة القتصاد 
هونغ كونغ فهو يقوم بشكل 
رئيسي على قطاع األعمال، 
ولرجال األعم����ال فيه رغبة 
في املش����اركة في املناقصات 
اخلاصة باملشاريع احلكومية 
والقنصلي����ة  الكويتي����ة، 
تشجعهم على زيارة الكويت 
وتوفر لهم املعلومات خاصة 
عن مش����اريع تطوير اجلزر 

والبنية التحتية.
وع����ن تواج����د الط����الب 
الكويتيني أشار القنصل العام 

التي  الصني وهون����غ كونغ 
تعطي امتي����ازات في الصني 
منها األولوي����ة واإلعفاءات 
الس����وق  والتس����هيالت في 
الصيني ألصحاب املشاريع 
في هونغ كونغ، ونحن نأمل ان 
يطلع كل املستثمرين عليها، 
خاص����ة ان التاجر الكويتي 
معروف بأنه ال يدخل أي مكان 
إال بعد اإلملام بكل التفاصيل 

اخلاصة به.
وأعرب القنصل العام عن 
أمله في االستفادة من الصني 
من قب����ل القطاع الغذائي في 

مس����توى يرضي الطرفني، 
والكويت متواجدة استثماريا 
في هونغ كون����غ عبر هيئة 
االس����تثمار، وهي بوابة الى 
منطقة شرق آسيا، من اليابان 
مرورا بالفلبني ووصوال الى 
الصني، ومؤخ����را تواجدت 
مكاتب أخرى مثل »كيو إيت 
بتروليوم« التي افتتحت لها 
مكتبا هنا سيستمر حتى بعد 
انتقالها الى ڤيتنام، كما أكد 

املسؤولون.
ال����ى  ولف����ت املطي����ري 
وجود اتفاقية »س����يبا« بني 

وق����ال املطي����ري، خالل 
مأدبة عشاء اقامها على شرف 
فريق »زين الكويت« والوفد 
االعالمي الزائر لهونغ كونغ: 
ُسجل في هونغ كونغ دخول 
4700 زائر كويتي خالل العام 
املاضي، وعددا أقل بقليل من 
املواطنني زار مكاو، ومعظم 
من ي����زورون هون����غ كونغ 
يأت����ون ترانزي����ت ألهداف 
جتارية وبدرجة أقل للسياحة، 
مضيفا: منذ ان تسلمت مهام 
عملي هنا فإن هدفنا تعزيز 
العالق����ات واالرتقاء بها الى 

قال قنصل الكويت العام 
في هونغ كونغ ومكاو خالد 
املطي����ري أنه وزم����الءه في 
القنصلية يغطون هونغ كونغ 
ومكاو وان مرجعيتهم وزارة 
اخلارجية نظرا لكونهم يغطون 
إداريتني خاصتني  منطقتني 
لهما قوانينهما اإلدارية الذاتية 
باستثناء القوانني السياسية 
والعسكرية اخلاضعة للصني، 
وه����ذا ه����و الس����بب في ان 
الكويتيني ال يحتاجون تأشيرة 
الى املنطقتني بينما تلزمهم 

تأشيرة لدخول الصني.

حفل  خالل  املطيري  خالد  العام  القنصل  مع  اخلشتي  ووليد  الروضان  إميان 
العشاء في منزله بهونغ كونغ

وليد اخلشتي مع طاقم القنصلية: عدنان الغنيم ومحمد البشارة وحامد العلي

لقطة تذكارية للقنصل العام خالد املطيري والوفد اإلعالمي وفريق »زين«

مشهد عام من هونغ كونغ

 املطيري مع رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

القنصل العام ذكر أن 4700 مواطن زاروا هونغ كونغ العام املاضي وأقل من هذا العدد بقليل زاروا مكاو

املطيري: ندعو التجار الكويتيني إلى االطالع على اتفاقية »سيبا« 
بني هونغ كونغ والصني ملا تتضمنه من امتيازات في السوق الصيني

القنصل املطيري مع مدير التحرير محمد احلسيني


