
أعلنت ش��رك��ة نقل وجت���ارة امل��واش��ي، 
عن حتميل أول شحنة أغنام حية مصدرة 
من استراليا إلى اخلليج العربي، ستصل 
إلى البالد في غضون أسبوعني، بعد فترة 
انقطاع منذ يونيو امل��اض��ي، وج��رى ذلك 
ريثماحصلت شركتها التابعة في استراليا 
)رت���وا( على رخصة تصدير مواشي من 
وزارة الزراعة وامل��وارد املائية الفيدرالية 
االسترالية، ما يجعلها مصدر معتمد في 
والي��ة غ��رب استراليا )ب��ي��رث( لشحنات 
األغنام ملنطقة اخلليج العربي والشرق 

األوسط.
م��ن جهته أوض��ح،ال��رئ��ي��س التنفيذي 
لشركة نقل وجت���ارة امل��واش��ي املهندس 
أسامة خالد بودي، أن منح هذه الرخصة مت 
بعد املرور بسلسلة من اإلجراءات املَُفصلة 
واملراجعات الدقيقةالتي يتم إجراؤها من 
قبل السلطات االسترالية، وقد مت منحنا هذه 
إلرخصة بعد التأكد من مطابقة »املواشي« 
جلميع االشتراطات واملواصفات املطلوبة 
على ناقالت الشركةومزارعها، وإجراءات 
نقل ورعاية املاشية ابتداءا من استراليا 

وانتهاء  في دولة الكويت ودول املنطقة. 
وأك���د ب���ودي، أن دول���ة الكويت كانت 
ف��ي طليعة ال���دول التي التزمت بتطبيق 
نظام ضمان املصدرين لسلسة التوريد 
ESCAS، وال��ذي ك��ان يهدف إل��ى ضمان 
معاملة املواشي املصدرة ألغراض التسمني 
والذبح مبا يتوافق مع املعايير الدولية 
للرفق باحليوان، كما وأن »املواشي« تطبق 
كافة األنظمة االسترالية وال��ت��ي تعتبر 

من إعلى املعايير العاملية في رعاية ونقل 
 . MO.43 و ASEL  املاشية منها نظام

ولفت بودي إلى أن الشركة استوردت 
العام املاضي نحو مليون و280 ألف رأس 
من األغنام إلى الكويت و قطر واإلم��ارات 

وعمان. 
و ذكر أن شركة نقل وجت��ارة املواشي، 
منذ تأسيسها عام 1973م، دأب��ت على أن 
تكون مثاال يحتذى به عامليا كأكبر ناقل 
لألغنام احلية في العالم، حيث نقلت خالل 
أكثر من 45 عاماً ما يزيد عن 80 مليون 
رأس من األغنام االسترالية للمنطقة، على 
اسطولها البحري املعتمد من قبل السلطات 
االسترالية، واضعة نصب عينيها سمعة 
دولة الكويت، و حرصها على االلتزام بكافة 
املواثيق واإلجراءات الدولية لتحقيق أعلى 
مستويات اجلودة و سالمة النقل البحري 

للماشية. 
وأكد بودي، على أن جميع السفن التابعة 
ل� »امل��واش��ي« معتمدة من قبل السلطات 
االسترالية، حيث يتم فحص املواشى قبل 
حتميلها وكذلك يتم فحص السفينة قبل 
إبحارها، ويرافق كل رحلة  طبيب بيطري 
استرالي اجلنسية مرخص من قبل وزارة 
الزراعة االسترالية يرفع تقاريره مباشرة 
إليها، كما يوجد ضمن طاقم كل رحلة بحرية 
م��راق��ب ماشية استرالي اجلنسية تابع 
لشركتنا مهمته مراقبة املاشية من بداية 
الرحلة إلى نهايتها ورصد أية جتاوزات أو 

مالحظات خالل الرحلة البحرية. 
وف���ي م��ح��اول��ة لطمأنة االس��ت��رال��ي��ني 

بخصوص صادراتهم،  أوض��ح ب��ودي،أن 
»امل��واش��ي« تعمل جاهدة للحد من نفوق 
األغنام وعدم تعريض املاشية ألي إجهاد 
وأنها استثمرت ماليني الدوالرات في سبيل 
حتقيق ذل��ك، وقد بدى ذلك جليا باألرقام 
املعلنة واملسجلة لدى الهيئات االسترالية 
بانخفاض نسبة النفوق السنوية لبواخر 
الشركة إلى أن وصلت إلى أقل من %1 خالل 

آخر عشر سنوات.
وق��ال أن املاشية املنقولة عبر أسطول 
»املواشي« البحري، حتظى برعاية وإشراف 
بيطري ط��وال فترة الرحلة البحرية من 
استراليا إل��ى الكويت عبر طاقم الرحلة 
ال��ذى يبلغ 70 ف��ردا، وحت��رص »املواشى« 
على سالمة فريق الرعاية البيطرية املرافق 
للرحلة وذل���ك م��ن خ��الل الكشف الطبي 
الدوري لضمان سالمتهم ، كما  يتم فحص 
املاشية فور وصولها إلى الكويت من قبل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
قبل التصريح بخروجها من امليناء، ليتم 
نقلها بواسطة شاحنات مجهزة إلى مزرعة 
»امل��واش��ي« احلاصلة على جائزة أفضل 
ح��ظ��ائ��ر ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ش��رق األوس���ط 
وشمال افريقيا من هيئة اللحوم واملاشية 
االسترالية MLA، حيث يتم فحص ورعاية 

املواشى خالل فترة وجودها باملزرعة .
وبعد ال��ذب��ح حسب تعاليم الشريعة 
اإلسالمية السمحة في مسلخ العاصمة 
وسوق املاشية املركزي التابع ل� »املواشي« 
واملعتمد واملؤهل الذييراعي االشتراطات 
الصحية الكويتية، يتم اعتماد اللحوم 

املذبوحة م��ن قبل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية،ثم تنقل إل��ى مصنع الشركة 
املزود مبختبر اجلودة احلاصل على شهادة 
HACCP للسالمة الغذائية،حيث يقوم 
املصنع بفحص اللحوم قبل توزيعها، وذلك 
لضمان وصول املنتجات إلى املستهلك حتت 

مفهوم »اجلودة احلالل«. 
وتقدم ب��ودي بالشكر اجلزيل إل��ى كل 
مننائب وزي��ر اخلارجية خالد سليمان 
اجل��ارال��ل��ه،  ووزي���ر التجارة والصناعة 
خ��ال��د ن��اص��ر ال���روض���ان، ووك��ي��ل وزارة 
التجارة والصناعة د. خالد علي الفاضل، 
مشيداباجلهود اجل��ب��ارة ال��ت��ي ق��ام بها، 
سفير دولة الكويت السابق  لدى استراليا 
جنيب عبدالرحمن البدر، من خالل مقابلته 
للمسؤولني احلكوميني االستراليني وبعض 
أعضاء البرملان ودعوتهم لزيارة الكويت 
لالطالع على أعمال شركة نقل وجت��ارة 

املواشي. 
وت��ق��دم ب���ودي أي��ض��ا بالشكر اجلزيل  
لسفير استراليا ل��دى الكويت، جوناثان 
غيلبرت، ووزي��ر الزراعة وامل��وارد املائية 

الفيدراليديفيد ليتلبراود. 
وقد نتج عن هذا املجهود اجلبار للسفير 
البدرقيام وزي��ر الزراعة وامل��وارد املائية 
الفيدرالي ديفيد ليتلبراود بزيارة رسمية 
إلى دولة الكويتوااللتقاء مع إدارة شركة 
نقل وجت���ارة امل��واش��ي، وال���ذي اك��د خالل 
زي��ارت��ه دع��م احلكومة االسترالية التام 
الستمرار جتارة املواشياحلية إلى منطقة 

الشرق األوسط طوال العام. 
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أعلنت شركة مايكروسوفت ال��ي��وم ع��ن توافر 
سيرفس جو »Surface Go« أصغر وأخف جهاز 
وزن��اً بني سلسلة عائلة أجهزة سيرفس احملمولة 

وبأسعار مناسبة في الكويت.
يعتبر »Surface Go« أصغر وأخ��ف أجهزة 
مايكروسوفت اللوحية بشاشة قياسها 10 بوصة 
فقط ، بينما يزن اجلهاز حوالي 500 جراًما فقط ، 
ويتميز اجلهاز بخفة ال��وزن واإلنتاجية وسهولة 
ال��وص��ول إل��ى متناول العديد من الناس ، ويوفر 
اجلهاز الصغير نفس القوة وجودة األداء واإلنتاجية 

التي تشتهر بها حزمة سرفيس.
يحتوي »Surface Go« على معالج انتل 
Pentium Gold 4415Y من اجليل السابع ، 
حيث مت اختيار املعالج ليحقق التوازن بني األداء 
والعمر واخلصائص احلرارية لكي يسمح بتصميم 
رقيق ب��دون احلاجة إلى م��راوح تبريد ، كما يوفر 
اجلهاز عمر بطارية يصل إلى تسع ساعات من العمل 

املتواصل.
يقدم اجلهاز أيًضا شاشة PixelSense عالية 
ال��دق��ة ومصممة خصيصاً لتدعم قلم سيرفس 
مبستويات دقيقة تصل إل��ى 4096 من حساسية 
الضغط، باالضافة إلى أنها تتوافق مع قلم سرفيس 
بطريقة تتيح دق���ة وج����ودة ع��ال��ي��ة ف��ي ت��دوي��ن 
املالحظات والرسم والتصميم ، وميتلك أيضاً شاشة 
عرض بنسبة 3:2 أي دقة تصل إلى  1800 × 1200 
بكسل مما تتيح راحة للعني وتباين عالي أثناء العمل 

أو مشاهدة الفيديو أو حترير الصور. 
يتضمن جهاز Surface Go أيًضا على عدة منافذ 

مبا في ذل��ك منفذ  Surface Connect للشحن 
والتوصيل ، وك��ذل��ك منفذ USB-C 3.1  لنقل 
البيانات والفيديو والشحن ، فضالً عن وجود مقبس 
لسماعة ال��رأس وق��ارئ بطاقة MicroSD حلرية 
خيارات توسيع مساحة التخزين ، علماً أن كل هذه 
العناصر مصممة ملساعدتك على أن تكون أكثر 
إنتاجية سواء كنت تدرس في مكتبة أو تعمل على 
منت طائرة أو تشارك احملتوى اخلاص بك في غرفة 

.K4 اجتماعات على شاشة
قال دنيس كليماشيف مدير مجموعة األعمال في 
مايكروسوفت الشرق األوسط وأفريقيا  »يجب علينا 
جميعا أن نلعب دورنا في حتقيق حلم دولة الكويت 
اجلديدة املتمثل في خطة التنمية الوطنية ورؤية 
2035 ، ولقد أسست مايكروسوفت »عائلة سيرفس« 
احلائزة على عدة جوائز لكي تلبي االستخدامات 
 »Surface Go« املتعددة ، وأود التنويه أن جهاز
يحافظ على جميع الصفات املميزة التي أصبح 
املستخدم يعرفها في سلسة عائلة سيرفس ، بينما 
سيساعد وج��ود تطبيقات مثل أوف��ي��س 365 في 
اجلهاز على استخدامه في بيئة العمل أو في املدرسة 
، كما أن ميزات املرونة التي يحتويها توفر الراحة من 
خالل توفير حرية اختيار الوضعية التي يفضلها 
املستخدم أثناء القراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو 
أو العمل ، ويتوافق اجلهاز املتعدد االستخدمات مع 
اجلميع سواء كنت مستهلًكا أو رائد أعمال أو طالًبا 
أو معلًما أو فناناً أو مهندساً ، ويعتبر الرفيق الرقمي 
املثالي من حيث سهولة احلمل والتكلفة البسيطة 

للغاية مما يتيح لك حتقيق املزيد.

 Surface« مايكروسوفت تطرح
Go« في السوق الكويتي

مايكروسوفت

بعد حصول »رتوا« التابعة على رخصة تصدير األغنام  إلى اخلليج

»املواشي«: أول شحنة أغنام حية تصل من استراليا إلى البالد خالل أسبوعني
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اغنام أسامة بودي

االش����ت����راط����ات جل���م���ي���ع  »امل������واش������ي«  م���ط���اب���ق���ة  م�����ن   ال����ت����أك����د  ب���ع���د  ال����رخ����ص����ة  ع���ل���ى  ح���ص���ل���ن���ا  ب�������ودي: 
م  غ����ن����ا أل ا م����ن  س  أ ر ن  م���ل���ي���و  80 ع����ن  ي����د  ي����ز م����ا  م����ًا  ع����ا  45 م����ن  ك����ث����ر  أ ل  خ�����ال ن���ق���ل���ت   » ش�����ي ا مل�����و ا «

على خلفية ال����دروس امل��س��ت��ف��ادة من 
ان��خ��ف��اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ف��ي ال��س��ن��وات 
القليلة املاضية، يرّجح أحد رواد القطاع 
أن تسير دول مجلس التعاون اخلليجي 
بخطًى متسارعة نحو التحّول إلى الطاقة 

الشمسية.
Tekom-( ‘وأك����دت ’تيكوم-بوك
Puk(، الشركة التركية امل��وّردة ملكّونات 
نظم الطاقة الشمسية، أن احل��ف��اظ على 
التوّجه الفائق نحو االعتماد على الطاقة 
الشمسية سيكفل ملنطقة اخلليج العربي 
القدرة على حتقيق أهدافها الطموحة لعام 
2030، واملتمثلة في توليد 4.6 جيجاواط 
من الطاقة الشمسية، مما سيجعلها من بني 

الرواد العامليني في مجال الطاقة املتجددة.
وف��ي تعليقه قبيل مشاركة ’تيكوم-
بوك‘ في فعاليات معرض الشرق األوسط 
للكهرباء 2019 التي يستضيفها مركز دبي 
التجاري العاملي في الفترة بني 5-7 مارس 
من العام املقبل، أكد مراد سايجن، مدير عام 
’تيكوم-بوك‘، أن قطاع الطاقة الشمسية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي ينظر 
إليه اآلن على نطاق واسع بوصفه »واعداً 
للغاية«، ومن املرّجح أن يشهد مزيداً من 
التوّسع؛ وقالت: »نظراً العتماد اقتصاداتها 
على النفط بشكل كبير، تأثرت دول مجلس 
التعاون اخلليجي بشّدة جّراء االنخفاض 
الذي شهدته أسعار النفط مؤخراً. وملواجهة 
ذل��ك، نعتقد بأن تلك ال��دول ستتجه خالل 
السنوات املقبلة نحو تركيز استثماراتها 
على قطاع الطاقة املتجددة أكثر من أي 
وق��ت مضى. إن��ه قطاع ينمو باستمرار، 
م��ع إم��ك��ان��ات واع���دة للغاية. وستتخذ 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة على وجه 
اخلصوص إجراءات من شأنها تركيز النمو 
من القطاع العام إلى اخلاص، بحيث يتمكن 
املستثمرون، وشركات التطوير، واملوّردون 
في قطاع الطاقة املتجددة من التعامل مع 
مشاريعهم بعيداً عن أي إجراءات تستغرق 

وقتاً طويالً.
وط���وال ع��دة س��ن��وات م��اض��ي��ة، لعبت 
دول مجلس التعاون اخلليجي دوراً بالغ 
األهمية في التحّول العاملي نحو الطاقة 
املتجددة. وبالنظر إلى الصورة الكبيرة 
من نطاق عاملي، يرّجح أن تتمكن السوق 
ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي من 
حتقيق أهدافها في مجال الطاقة في نهاية 
العقد املقبل، مما سيجعلها العنصر احملّرك 

للسوق«.
واستندت توقعات ’تيكوم-بوك‘ إلى 

النتائج التي توصل إليها أحدث التقارير 
التي أعّدتها مجموعة ’فينشر أون سايت‘ 
لصالح معرض الشرق األوس��ط للكهرباء 
بعنوان »توقعات قطاع الطاقة في منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا«. وتوّقع 
التقرير املتعّمق أن تلعب الطاقة املتجددة 
دوراً رئيسياً في خطط التنويع االقتصادي 

لدول مجلس التعاون اخلليجي.
وبنّي التقرير أنها »تشكل خياراً مربحاً 
لتعزيز سعة توليد الطاقة الكهربائية في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، والتي 
بلغت 2.1 مليار دوالر أمريكي ف��ي عام 
2018، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى 25 
مليار دوالر في ع��ام 2022«؛ وأش��ار إلى 
ازدي��اد وتيرة اعتماد امل��وارد املتجددة بني 
صانعي السياسات، وواضعي القوانني 
واملشغلني. ويضيف التقرير أن مقدار 
االعتماد واالستثمارات التراكمية لدول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي ف��ي امل���وارد 
امل��ت��ج��ددة ق��د يصل إل��ى 16 مليار دوالر 

بحلول عام 2020.
ومع توجه جميع دول مجلس التعاون 
اخلليجي ال��س��ت نحو حت��دي��د أول��وي��ات 
مصادر الطاقة املتجددة، تقود دولة اإلمارات 
العربية امل��ت��ح��دة اجل��ه��ود احل��ال��ي��ة عبر 
مشاريع ضخمة مثل مجّمع محمد بن راشد 
آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والذي 
تبلغ قيمته التقديرية 968 مليون دوالر، 
ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في 
سويحان بطاقة 1.2 جيجاواط، والتي 
تعتبر أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية 

في العالم. وفي إطار »استراتيجية الطاقة 
2050«، تسعى دول��ة اإلم���ارات العربية 
املتحدة لتوليد %44 من حاجتها للطاقة 
الكهربائية باالعتماد على مصادر متجددة 

بحلول منتصف القرن.
ويسلط تقرير »توقعات قطاع الطاقة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
الضوء على أه��داف وزارة الطاقة ويورد: 
»ت��درس وزارة الطاقة في اإلم��ارات تلبية 
أهدافها في مجال الطاقة عبر طرح مناقصة 
إلق��ام��ة م��ش��اري��ع كبيرة إلن��ت��اج الطاقة 
املتجددة بقدرة 1000 ميجاواط سنوياً على 
مدار السنوات القليلة املقبلة. ومن املرّجح 
أن تسهم ال��زي��ادة املتوقعة في استهالك 
الطاقة الكهربائية خالل السنوات املقبلة، 
ف��ض��الً ع��ن دم��ج قسم كبير م��ن امل��ص��ادر 
املتجددة، والفحم النظيف، والطاقة النووية 
والنفايات التي ميكن حتويلها إلى طاقة في 
مزيجها اخل���اص ب��ال��ط��اق��ة، ف��ي حتويل 
اإلمارات إلى وجهة رئيسية لتطوير قطاع 

الطاقة في منطقة اخلليج«. 
وت��ع��زي��زاً لطموحاتها، أطلقت دول��ة 
اإلم��ارات العربية املتحدة مختبراً خاصاً 
باختبار أساليب اعتماد الذكاء االصطناعي 
في الطاقة الشمسية. وبالتعاون مع جامعة 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة 
الدولية للطاقة امل��ت��ج��ددة، تعمل وزارة 
التغّير املناخي والبيئية في اإلم��ارات اآلن 
لتحديد مواقع الطاقة الشمسية. وسيكون 
لدى املختبر ثالثة أنظمة رئيسية تتضمن 
خرائط حلظية ملواقع الطاقة الشمسية في 

اإلمارات: نظام احملاكاة للطاقة الشمسية، 
ون��ظ��ام ال��رص��د البيئي امل��ت��ط��ور، ونظام 
رصد البيئة البحرية. ويرجح أن تساعد 
خرائط الطاقة الشمسية ونظم احملاكاة في 
حتديد أفضل املواقع الكفيلة بتوليد الطاقة 

الشمسية في الدولة.
وبدورها، قالت كلوديا كونيتشنا، مديرة 
املعرض - مجموعة ’إنفورما‘ الصناعية 
للمعارض التي تنظم فعاليات معرض 
ال��ش��رق األوس���ط للكهرباء: »ت��زخ��ر دول 
مجلس التعاون اخلليجي بإمكانات هائلة 
مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية 
للطاقة على مدى السنوات اخلمس املقبلة 
بقيمة تصل إل��ى 109 مليار دوالر. وهو 
م��ا يولد اهتماًما غير مسبوق بالسوق 
اإلقليمي ، ينعكس في تواجد أهم العارضني 
املتميزين ف��ي م��ع��رض ال��ش��رق األوس��ط 
للكهرباء. ويتضمن املعرض خمسة أجنحة 
رئيسية مخصصة حت��ت س��ق��ف واح���د، 
من بينها جناح للطاقة الشمسية، والذي 
يعتبر أكبر جتّمع حملترفي ه��ذا القطاع 
التخصصي في الشرق األوسط وأفريقيا، 
ويوفر أكثر منصات القطاع فاعلية لشركات 
التصنيع واملوزعني في العالم ممن يرغبون 

باالجتماع مع املشترين اإلقليميني«.
وس��ي��م��ت��از ج��ن��اح ال��ط��اق��ة الشمسية 
بالبرنامج التعريفي الشامل الذي تطلقه 
’إنفورما‘ بالتزامن مع فعاليات معرض 
ال��ش��رق األوس���ط للكهرباء، مب��ا ف��ي ذلك 

مؤمتر توليد الطاقة املرتقب.
وأردفت كونيتشنا: »من شأن ذلك تركيز 
االهتمام على أب��رز التطورات الصناعية 
التي تغير مالمح هذا القطاع احليوي في 

كامل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا«. 
وتغطي األجنحة التخصصية األخرى 
ف��ي م��ع��رض ال��ش��رق األوس���ط للكهرباء 
ك��اًل م��ن: توليد الطاقة؛ النقل والتوزيع؛ 
اإلضاءة وتخزين الطاقة وإدارتها. وسيقدم 
املعرض مجموعة متنوعة من فرص التعليم 
والتدريب املهني، حيث ميكن للحضور 
التعرف على أحدث التقنيات في الندوات 
الفنية التي تشرف عليها اجلهات العارضة، 
وتطوير املسيرة املهنية مع ورش العمل 
احلاصلة على اعتماد برنامج التطوير 

املهني املستمر.
جت��در اإلش���ارة إل��ى أن معرض الشرق 
األوسط للكهرباء ينعقد حتت رعاية كرمية 
من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دب��ي، وتستضيفه 

وزارة الطاقة.
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دول مجلس التعاون اخلليجي بصدد تسريع وتيرة 
التحّول إلى الطاقة الشمسية 

معرض الدوات الطاقة الشمسية

ف��ازت “هواوي”، باملركز األول جلائزة امللك خالد 
للتنافسية املسؤولة. ومت اإلع��الن عن ف��وز “هواوي” 
خ��الل احل��ف��ل ال��س��ن��وي ل��ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة ال��ذي 
استضافته العاصمة السعودية الرياض يوم اإلثنني 12 

من الشهر اجلاري في فندق الفيصلية. 
وقد نالت شركة “هواوي” هذا الشرف بحصولها على 
املركز األول من جائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة، 
إق��راراً بتميز ممارساتها املستدامة وريادتها في مجال 
التنافسية املسؤولة وإمكاناتها االستثنائية في مجال 
اإلدارة وإطالق مبادرات املسؤولية االجتماعية والبيئية 

املبتكرة.
وُتعد جائزة امللك خالد للتنافسية املسؤولة التي 
أُطلقت عام 2008 اجلائزة األولى والوحيدة التي ُتعنى 
بالتنافسية املسؤولة وبالدور ال��ذي تلعبه الشركات 
في اململكة. وبفوزها بهذه اجل��ائ��زة، تكون “هواوي” 
أول شركة تقنية حتصد جائزة املركز األول في تاريخ 
هذه اجلائزة. ويأتي فوز “هواوي” باملركز األول في 
هذه اجلائزة املرموقة تكرمياً لها على ال��دور اإليجابي 
الذي لعبته في دفع عجلة تطوير قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت في السعودية والتركيز على سبق توظيف 
التقنيات احلديثة واملتطورة كتقنيات الذكاء االصطناعي 
واجليل اخلامس وانترنت األشياء والسحابة االلكترونية 
التي باتت تلعب دوراً محورياً على صعيد تطوير وتنمية 
أعمال كافة القطاعات مبا يتوافق مع أهداف قيادة اململكة 
الرشيدة للتحّول الرقمي وبرنامج التحول الوطني 
وال��رؤي��ة السعودية 2030. وق��د متيزت “هواوي” 
بتسخير كافة إمكانياتها للتركيز على نشر أح��دث 
تقنياتها املبتكرة في اململكة، وبناء وتطوير البنى التحتية 
وشبكات االتصاالت اآلمنة، وعملت على متكني شركائها 
احملليني وتنمية م��ه��ارات جيل الشباب السعودي في 
مجال التكنولوجيا مبا يتماشى مع طموحات نشر ثقافة 
االبتكار واالبداع وبناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل 
لتقنية املعلومات واالتصاالت في اململكة، يرتقي لتلبية 
احتياجاتها املستقبلية ويعزز من مكانتها الرائدة عاملياً 
من خالل االستفادة القصوة من قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت في مسيرة التنمية والتطوير وبناء اقتصاد 

اململكة الرقمي املستدام .
وق��ال تشارلز ي��ان��غ، رئيس “هواوي” ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط أثناء تسلم اجل��ائ��زة: “نشعر بالفخر 
الكبير حيال تلقي هذا اجلائزة املرموقة من قيادة اململكة 
العربية السعودية، ونعتبرها حافزاً جديداً لنا لفتح 
آف��اق ج��دي��دة على صعيد القيام مبسؤولياتنا اجت��اه 

الشعب السعودي ومضاعفة جهودنا لنشر الرقمنة 
واالرت��ق��اء لطموحات العصرنة ف��ي جميع امل��ج��االت 
باالستفادة من أحدث التقنيات، حيث تتمثل استراتيجية 
أعمالنا ورؤيتنا بالعمل املتواصل إلي��ص��ال الرقمنة 
لكل ف��رد ومنزل ومؤسسة في امللكة لبناء مجتمعات 
وقطاعات ذكية مترابطة بالكامل وتتمتع بأحدث قنوات 
التواصل مع العالم الذكي األوسع. وسنعمل باستمرار 
على على توفير مزيد من املنتجات واخلدمات املتطورة 
عالية اجل��ودة لعمالئنا وشركائنا احملليني. كما نعتبر 
هذا الفوز نقطة حتول جديدة لنا على مستوى حتدي 
أنفسنا ومتابعة القيام ب��دور نشط في قيادة مسيرة 
تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت في 
اململكة من خ��الل مد مزيد من جسور التعاون املنفتح 
وتضافر اجلهود مع شركائنا احملليني من القطاعني العام 
واخلاص من أجل بناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل 
يركز بالدرجة األولى على تطوير مواهب ومهارات جيل 
الشباب السعودي، قادة الغد في تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية قيادة دفة 
التحول الرقمي ويسهمون من خاللها بفاعلية في حتقيق 

األهداف الوطنية للمملكة”.
يذكر أن »ه���واوي« أسست مقر شركتها في اململكة 
العربية السعودية في عام 2002، ومتحورت سياسة 
واستراتيجية أعمالها خالل السنوات ال� 17 املاضية على 
التركيز على احتياجيات العمالء مبا يتناسب مع طبيعة 
س��وق اململكة واخلطط احلكومية الطموحة الساعية 
الستيراد أحدث التكنولوجيات لالستفادة منها في تطوير 
البنى التحيتية لدفع عجلة تطوير مختلف القطاعات 
واالرت��ق��اء لطموحات الشعب ال��س��ع��ودي. وحرصت 
»ه���واوي« على استدامة خططها العملية مب��ا يرسخ 
مكانتها كالشركة الرائدة في قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالت��ص��االت في اململكة من خالل تقدمي خدمات عالية 
اجلودة لقطاع صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وإع��ط��اء أول��وي��ة لتوفير احل��ل��ول املبتكرة ف��ي اململكة 
ودفع عجلة االبتكار ومسيرة التحول الرقمي وتطوير 
مواهب ومهارات الشباب السعودي من خالل مبادراتها 
للمسؤولية االجتماعية األكثر متيزاً في اململكة التي تعتمد 
نشر وتبادل املعرفة وبرامج التدريب من خالل البعثات 
التدريبية ملقر الشركة في الصني حتت إشراف أكادميني 
من اجلامعات السعودية وخبراء متخصي من »هواوي«. 
وتأمل الشركة من خالل كافة هذه اجلهود أخذ دورها 
مبسؤولية وفاعلية كاملة في مجال دعم أهداف برنامج 

التحول الوطني 2020، ورؤية اململكة عام 2030.

»هواوي« حتصد املركز األول جلائزة 
امللك خالد للتنافسية املسؤولة

أحد فروع شركة هواوي


