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ـ شركة  وقعت شـــركة دو 
اإلمارات لالتصاالت املتكاملة ـ 
وشركة غلف بريدج انترناشونال 
)جي بي اي(ـ  الشركة اخلاصة 
األولى لتشغيل الكوابل البحرية 
في الشـــرق األوسط – اتفاقية 
شـــراكة تســـتقبل مبوجبهـــا 
البحري  دو كابل االتصـــاالت 
لشركة جي. بي. اي في محطة 
دو اجلديـــدة للكوابل البحرية 
في امارة الفجيرة في اإلمارات 
العربية املتحدة. واعلن الطرفان 
على هامش توقيع االتفاقية ان 
منظومة كوابل »جي. بي. اي« 

البحرية ســـتمنح مشغلي وشركات خدمات االتصاالت في املنطقة 
والعالم خيارات اتصال اكبر وقيمة مضافة واملرونة والقدرة على 
تلبية اي احتياجات مستقبلية. وستربط املنظومة التي تعتمد على 
احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا كوابل االلياف البصرية البحرية 
جميع الدول في منطقة اخلليج مع بعضها إضافة الى ربط مباشر 

وفوري مع اوروبا وآسيا.
وفـــي هذا االطار قال حمد املناعي نائـــب رئيس مجلس االدارة 
التنفيذي لشركة جي. بي. اي معلقا على اعالن االتفاقية »من دواعي 
سرورنا انزال وتشغيل منظومة كوابل »جي. بي. اي« البحرية في 
بلد مهم مثل االمارات العربية املتحدة. ان فرصة الشـــراكة مع دو 
ســـتمكن جي. بي. اي من تلبية الطلب املتزايد لالتصاالت الدولية 
املتوقعة في االمارات العربية املتحدة، خصوصا في ظل استمرارها 

في النمو وتنويع قاعدة اعمالها«.
بدوره قال احمد مكي، الرئيس التنفيذي في جي. بي. اي »االمارات 
العربية املتحدة ســـوق مهم لشركة جي. بي. اي، وهي واحدة من 
البلدان في الشـــرق االوسط التي تتمتع بشبكات اتصاالت كثيفة، 
ومبوقع مهم مـــن الناحية اجلغرافية لقربها وســـهولة ربطها مع 

الكوابل البحرية الدولية االخرى«.

واضاف مكي »ان محطة االنزال 
اجلديدة التي ســــتربط االمارات 
العربيــــة املتحدة مــــع منظومة 
كوابل جي. بي. اي ستعمل على 
حتسني وتطوير االتصاالت في 
املنطقة وتفيد العمالء والشركات 
مــــع اســــتمرار منو  خصوصا 

االقتصاد االماراتي بقوة«.
وعبر عثمان سلطان الرئيس 
التنفيذي لـ »دو« عن اعتزازه 
بهذه الشراكة التي تعتبر اجنازا 
جديدا لـ »دو« في مجال خدمات 
الدوليني  مشـــغلي االتصاالت 
وقال »ان كابل االتصال البحري 
اخلاص بغلف بريدج انترناشونال سيعزز منظومة الكوابل البحرية 
املتصلة بها »دو«، ومينحنا تنوعا في اخليارات ومرونة متكننا من 
مواصلة االرتقاء بنوعية اخلدمات التي نقدمها لعمالئنا، كما سيعزز 
وصولنا الى اسواق رئيسية كأوروبا وآسيا«. واكد ان احملطة اجلديدة 
الستقبال الكوابل البحرية في الفجيرة تعتبر اضافة نوعية حملطة 
الكابل البحري احلاليـــة وتعزز مكانة »دو« كمركز اقليمي حلركة 

االتصاالت الدولية من والى منطقة الشرق االوسط«.
واوضح سلطان ان الكابل البحري اجلديد سيمنح دولة االمارات 
العربية املتحدة خيارات اتصاالت دولية اوسع وسعة اتصال اكبر، 
وهو ما ســـيمكننا في »دو« من تلبية الطلب املتزايد على خدمات 
 )Cloud Services( االتصال احلديثة مثل خدمات االتصاالت املستضافة
وخدمات التعهيد )outsource services(. ومن املقرر ان تبدا منظومة 
كوابل جي. بي. اي العمل في العام 2011 وقد صممت لتعمل ملدة 25 
عاما. علما ان املنظومة تربط جميع دول اخلليج عبر حلقة رئيسية 
متقدمة تزيد من مرونة االتصاالت. وقد صممت منظومة كوابل جي. 
بي. اي لتوفر ســـعة 5 تيرابيت في الثانية على بعض املســـارات، 
وبالتالي سيكون لديها القدرة على تلبية الطلب املتزايد على حركة 

االتصال الصادر والوارد من والى منطقة اخلليج.

نقي: تداعيات األزمة تتطلب تأسيس مراكز علمية متخصصة في الخليج
انطالق أنشطة معرض »كويت إديو 2010« برعاية أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي 

الحواج: زيادة اإلنفاق الخليجي على التعليم ضرورة في المرحلة الراهنة شعبان: جهات محلية لم تشارك بالمعرض رغم الدعوة لتطوير التعليم

العبادي: 26 جامعة في األردن تعمل وفق ضوابط عالمية تعزز القدرات التنموية والبشرية في المرحلة المقبلة
)أحمد باكير( .. وتكرمي نقي من أحد األجنحة

لقطة جماعية في جناح »األنباء« باملعرض

عبدالرحيم نقي وأحمد شعبان والسفير األردني بالكويت جمعة العبادي خالل افتتاح املعرض

األميركيـــة فـــي الكويـــت دانة 
أبوناعمة أن املعرض كان فرصة 
مهمة لتبادل الرؤى بني اجلهات 
املشـــاركة مقارنة بأداء اجلهات 

األخرى.

نسب اإلنفاق

من جانبه، رأى رئيس اجلامعة 
البحرين د.عبداهلل  األهلية في 
احلواج أن أي حدث من شـــأنه 
تسويق التعليم وزيادة قدراته 
في مجال تكنولوجيا التعليم البد 
أن يتم تدعيمه من قبل احلكومات 
اخلليجية، وهو ما يعني ضرورة 
زيادة نسب اإلنفاق على البحث 

العلمي.
وقال إن مستقبل اقتصاديات 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
مرهون بتعليـــم عالي اجلودة، 
الفتا الى أن املعرض الذي يحوي 
مشاركات من دول العالم املختلفة 
يأتي من اإلميان بضرورة التواجد 
في كل احملافل الدولية واإلقليمية 
ولدمج طلبـــة مجلس التعاون 

اخلليجي في منظومة واحدة.
وقال إن االستثمار في التعليم 
العالي يجب أن يكون نابعا من 
حس ومسؤولية وطنية باعتبار 
االستثمار البشري هو أهم دعائم 
التنمية البشرية. وبني أن نسب 
اإلنفاق على البحث العلمي البد 
من رفعها، الفتا الى أن حكومات 
الدول اخلليجية عليها مسؤوليات 

كبيرة ملواجهة تلك التحديات.

8 كليات

ومن جامعة السلطان قابوس، 
أوضح حسني اخلائط أن اجلامعة 
تشـــارك ألول مرة في املعرض 
وهي فرصة للتعريف بالبرامج 
املطروحـــة، خاصة الدراســـات 
التي تتعلق باملاجستير  العليا 
والدكتوراه برسوم زهيدة، الفتا 
الى أن هناك 8 كليات تتضمنها 
اجلامعة تشمل الطب والزراعة 
والهندســـة والتربية واحلقوق 

وغيرها.

عمر راشد
مبشـــاركة 25 جهة مختلفة 
الدول اخلليجية والعاملية،  من 
افتتحـــت أمس أعمال انشـــطة 
معرض »كويت إديو 2010« الذي 
الكويتي  املركز  تنظمه شـــركة 
العاملي لتنظيم املعارض حتت 
رعاية أمني عام احتاد غرف مجلس 
الرحيم  التعاون اخلليجي عبد 
نقي وبحضور عـــدد كبير من 
السفراء واملهتمني بقطاع التعليم 
في الكويت ودول مجلس التعاون 
خلليجي، وكذلـــك جامعات من 
دول عاملية مختلفة ومبشاركة 
عدد كبير من املدارس احلكومية 

في الكويت.

مراكز علمية

وبهذه املناسبة، أشار أمني عام 
احتاد غرف دول مجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحيم نقي الى أن 
زيادة نسب اإلنفاق على البحث 
العلمي باتـــت مطلبا ضروريا، 
خاصة أن دول مجلس التعاون 
عليها أن تقوم بتأسيس مراكز 
علمية متخصصة وذلك ملساعدتها 
في اتخاذ قرارات اقتصادية تعزز 
تواجدها على املســـتوى احمللي 

واإلقليمي.
ولفت الى أن اجلامعات باتت 
بحاجـــة لتعزيـــز اإلنفاق على 
مراكز البحث العلمي لديها لتلبية 
احتياجات سوق العمل في ظل 
التطورات احلديثة واملتزايدة في 
التعليم على  سوق تكنولوجيا 

املستوى العاملي.
وطالب نقي بالعمل على زيادة 
عدد املعـــارض املتخصصة في 
قطاع التعليم داخل دول مجلس 
التعاون ملـــا لذلك من تأثير في 
تبادل اخلبـــرات واملعارف بني 

الدول اخلليجية.

مشاركات محلية

بدوره أوضح املدير التنفيذي 
في شركة املركز الكويتي العاملي 
لتنظيم املعارض أحمد شعبان أن 

العبادي أن مشاركة األردن من 
خالل جامعة عمان األهلية هذا 
العام تأتـــي تواصال مع حرص 
اجلامعات األردنية على املشاركة 
في املعرض، الفتا الى أن هناك 
حرصا على املشاركة في مثل تلك 
املعارض التعليمية، حيث تتطلع 
اجلامعات األردنية لتوطني وزيادة 
االستثمارات البشرية. وقال إن 
األردن تضم 26 جامعة تتنوع بني 
اجلامعات احلكومية واخلاصة 
وتعتمد على ضوابط ومعايير 
علمية عاملية إلخراج متطلبات 
بشـــرية تلبي احتياجات سوق 

العمل في املرحلة املقبلة.
وبني أن اختيار جامعة عمان 
األهلية يأتي للســـمعة العاملية 
الطيبة التي تتمتع بها اجلامعة 
بني اجلامعات األردنية واإلقليمية 
والعاملية، مســـتدركا بأنه جار 
العمـــل على زيادة مســـتويات 

التعليم املختلفة.
وبدورها، أوضحت مستشارة 
مكتـــب القبـــول فـــي اجلامعة 

اجلهات املشاركة وكذلك التواجد 
احمللي املكثف من شأنه تعزيز 
القدرات التعليمية للمشاركني في 
املعرض وفتح املجال أمام الطلبة 
الزائرين فـــي املعرض للتعرف 

املال  بالتعليم باعتبـــاره رأس 
احلقيقي والوقود الذي من خالله 
تتحقق التنمية البشرية املستدامة 

للشعوب.
وأضـــاف أن عـــدد املعارض 

التعليمية  الفرص  على طبيعة 
للمشاركني.

26 جامعة

ولفت ســـفير األردن جمعة 

التعليم  التخصصية في قطاع 
ال يتعدى اثنني فقط، وبرغم ذلك 
ال جند الدعم الكافي من اجلهات 

املشاركة.
ولفت الى أن تبادل اخلبرات بني 

معرض هذا العام استطاع مواجهة 
الصعوبات التي جابهته بسبب 
العاملية،  املالية  تداعيات األزمة 
مستدركا بأن املعرض الذي يقام 
في السنة الرابعة يشهد مشاركات 
من هولندا وماليزيا وفرنسا، الفتا 
الى أن االهتمام العاملي باملعرض 
خير دليل على قدرته على جذب 
املزيد من املشاركات في املرحلة 

املقبلة.
وقال إن املعرض الذي حضره 
أمني عام احتاد غرف دول مجلس 
التعـــاون اخلليجـــي وعدد من 
السفراء وتستمر انشطته حتى 
اخلميس املقبل سيفتح املجاالت 
أمام املشـــاركني  التكنولوجية 
في القطـــاع احمللي وكذلك على 

املستوى العاملي.
وقال من بني األمور املهمة أنه 
في الوقـــت الذي تهتم فيه دول 
عاملية باملشـــاركة في املعرض، 
جند إعراضـــا من جهات محلية 
عن املشاركة رغم توجيه صاحب 
السمو األمير بضرورة االهتمام 

 عرقاوي: »تآزر للتأمين التكافلي« تطرح
خدمات جديدة لبرنامج التأمين الصحي

أعلنت شركة تآزر للتأمني التكافلي عن إطالقها 
للعديد من التغطيات واخلدمات اجلديدة والتي 
ســـتقوم بإضافتها الى برامـــج التأمني الصحي 

املتنوعة لديها.
وفي هذا اخلصوص صرح مساعد املدير العام 
لتطوير االعمال بالشـــركة إبراهيم عرقاوي بان 
هذه اخلدمات ستشـــمل تغطية عمليات اإلخالء 
الطبي والعودة الى الوطـــن وزيارات التعاطف 
ومصاريف النقاهة وإعـــادة األطفال القصر بعد 
حاالت اإلخالء الطبي وغيرها من اخلدمات والتي 
ســـتتاح لعمالء الشركة في حال احلاجة لها عند 
تواجدهم خارج الكويت سواء في زيارة عمل او 
خالل قضاء إجازاتهم الســـنوية ومببالغ عالية 

للتغطية تصل الى مليون دوالر سنويا.
كما أضاف ان الشركة ســـتقوم بتوفير خط 
ساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع 
ملساعدة عمالء الشركة اثناء تواجدهم باخلارج 
لتقـــدمي اخلدمات اجلديـــدة باالضافة الى تقدمي 
االستشـــارة او اإلحالة الطبية وإمكانية تسوية 
نفقات العالج داخل املستشفى في حال لزمت اقامة 
املريض باملستشفى بشكل مباشر من خالل أكثر 

من 28000 مركز طبي حول العالم.
وأشـــار الى ان هـــذه اخلطوة هـــي جزء من 
إستراتيجية الشـــركة لتقدمي خدمات وتغطيات 
مميزة لعمالئها مما سيساهم في تنوع خدماتها 

إبراهيم عرقاويوزيادة إنتاجيتها املستقبلية.

جانب من توقيع االتفاقية

»جي. بي. آي« توقع اتفاقية شراكة مع »دو«
الستقبال كابل اتصال بحري جديد في محطة دو بالفجيرة 


