
  كونغھونغ 

  
  مايو 15
 كنا اننا إد زميلي و انا فوجئت. --.  كونغ ھونغ في الفندق الى وصلنا ، متعبة غير لكن و طويلة رحلة بعد

 .  االصغيرة تانيا  و ايلين غرفة مع بالمقارنة سيما ال ، نظيفة ورائحتھا واسعة كانت فغرفتنا محظوظين،

 قبل من به موصى  مطعم في العشاء لتناول الجميع مع ذھبنا ، الراحة من قسط على الحصول بعد
  .إليھما الحاجة اشد في كنا باردة وبيرة جيد طعام --  غريغ البروفيسور

 
  مايو 16

 -- األولى شركتنا لزيارة انطلقنا ، الفندق في سريعة فطور وجبة بعد و ، صباحا 6:15 الساعة استيقظنا
 ھونج وديزني ديزني والت شركة عن قليال لنا تحدث الذي ھناك العام المدير مع التقينا .ديزني كونغ ھونغ
 :  ديزني والت حول المعلومات ابرز بعض و كونج

 . المرتفع التشغيل ضغط على تعمل والشركة ، قصوى أھمية تكتسب التكنولوجي واالبتكار اإلبداع -- 

   التشغيلي الدخل من٪  17 و ديزني والت العائدات من٪  27 يشكلون والمنتجعات الحدائق -- 

 الكلية التجربة: " وھما للزوار مقياسين زيادة وھدفھا كونج ھونج ديزني في" اوال يمر" ايضا ناقش و
 " العودة نية" و" الممتازة

 ، والدخل ، والسياحة ، السكان:  الدولي التوسع تقييم عند عدة عوامل االعتبار في تضع الند ديزني
 ، لقائنا وبعد. المحتملين االستثمار وشركاء التجارية العالمة تقارب ، والسياسي االقتصادي واالستقرار

 .  الحديقة في الموجودة االلعاب تجربة في ممتعة ساعات قضينا

 بالمنظر استمتعنا اننا اال  ضبابيا كان الجو ان ورغم. peak	Victoria’s	 التالية محطتنا كانت ، ديزني بعد
 مع العالم في الحانات أعلى احدى في المشروبات لتناول خرجنا ، الليلة تلك من الحق وقت في. الخالب
  .دان صديق

 
  مايو 17

 لنا قدم حيث. O’Rear	David االقتصاديين رئيس مع والتقينا ، كونج ھونج تجارة غرفة بزيارة قمنا اليوم
 الذي العرض ان ورغم. اقتصاديا والصين كونغ ھونغ في يحدث ما بشأن لالھتمام المثيرة األفكار بعض
 المجمل في فكان.  الفكاھة من جانبا عليه أضفى لكنه ، واالحصاءات  البيانية بالرسوم مليئا كان قدمه

 . بالمعلومات وغنيا ممتازا عرضا

 



 تدير والتي ، جامعتنا خريجات احدى مع واجتمعنا SSGA زرنا اليوم ذلك من الحق وقت في
 منصبھا إلى وصلت وكيف المھنية و االكاديمية خلفيتھا عن قليال لنا تحدثت وحيث. لديھم االستثمارات

 ، وظائفھم عن ايضا لنا زمالؤھا تحدث و. آسيا في النجاح اسرار بعض عن لنا تحدثت أنھا كما. الحالي
 .  آسيا في المطاف بھا انتھى وكيف

 السابقين الجامعة خريجي بعض مع العشاء لتناول كونغ ھونغ من االخر الجانب الى عبارة أخذنا المساء في
  .ممتعا وقتا قضينا حيث

 
 

 


