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الت����ي  الدراس����ة  أظه����رت 
أعدتها دائرة اإلعالم في شركة 
»ابسوس« لألبحاث والدراسات 
على هامش مؤمتر االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات لدول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والذي عق����د في األردن برعاية 
ملكية وبحضور أكثر من 500 
ش����خصية عاملية وعربية من 
خبراء االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات أن املواطن العربي 
يقضي ما يناهز 8 ساعات يوميا 
في متابعة وسائل اإلعالم املرئية 
واملقروءة واملسموعة واستخدام 
الهاتف املتنقل إضافة لإلنترنت 

وألعاب الڤيديو جيم.
وشملت الدراسة 6 دول عربية 
هي األردن ومصر ولبنان واململكة 
العربية الس����عودية والكويت 
ودولة اإلمارات العربية، حيث 
توزعت هذه املدة ما بني متابعة 
التلفزيون والتي جاءت مبعدل 
4 ساعات يوميا تالها استخدام 
الهاتف املتنقل مبتوسط يومي 
قدره ساعة ونصف الساعة ثم 
االنترنت ال����ذي بلغت حصته 
ساعة يوميا فيما توزعت املدة 
الباقية بني االس����تماع للراديو 
وقراءة الصحف واملجالت واللعب 
بالڤيديو جيم وهو ما يش����كل 
30% من ي����وم املواطن العربي 
أو ما يعادل متوس����ط ساعات 
العمل اليومية في الوطن العربي 
املعروف عامليا بضعف إنتاجية 
عماله، فهل تعد ظاهرة املتابعة 
العالية لإلعالم واستخدام الهاتف 
اخلل����وي احد أس����باب ضعف 
اإلنتاجية في العالم العربي أم 
أنها تعتبر نتيجة لتفشي ظاهرة 
البطالة والفراغ عند الش����باب 

العربي.

مطلوب »فيس بوك« عربي

ومن الواضح أن مسلس����ل 
حتطيم األرقام القياسية ملواقع 
التواصل االجتماعي في العالم 
واملنطقة سيتواصل فمع إعالن 
موق����ع »فيس ب����وك« أن عدد 
مس����تخدميه قد جتاوز ال� 500 
مليون إنسان في القارات الست، 
أظهرت نتائج الدراسة أن %32 
من العرب في الدول التي شملها 
االستطالع هم من مستخدمي 
مواقع التواصل االجتماعي التي 

الترتيب العربي في اس���تخدام 
التكنولوجيا بالنسبة للنساء مع 
حضور خجول للمرأة اخلليجية 
التي مازالت حتاول اللحاق بركب 

نظرائها من الرجال. 
حيث كانت األردنيات األول 
عربيا ضمن الدول التي اجري بها 
االستطالع في استخدام االنترنت 
حيث ش���كلن 44.9% من مجمل 
مستخدمي االنترنت في األردن 
مقابل 36.4% للبنانيات اللواتي 
حلل���ن باملركز الثان���ي وحلت 
األردنيات ف���ي املركز األول في 
نس���بة قارئ���ات الصحف عبر 
االنترنت ب���� 39.9% من مجمل 
قراء الصح���ف االلكترونية في 
بالدهن فيما حلت اللبنانيات ثانيا 

بنسبة %33.6.
وعلى صعيد مواقع التواصل 
االجتماعي جاءت األردنيات أوال 
عربيا بنسبة 36.3% من مجمل 
املشتركني وجاءت السعوديات 
ثاني���ا ب���� 32.7%، وحص���دت 
اللبناني���ات لق���ب األكثر قراءة 
بني نساء العالم العربي بنسبة 
59% من مجمل القراء في لبنان 
املركز  فيما احتل���ت األردنيات 
القراءة  الثاني عربيا في نسبة 
حيث شكلت القارئات األردنيات 

..%54.8
ول���م تتوقف املنافس���ة بني 
اللبناني���ات واألردني���ات عند 
استخدامات االنترنت بل امتدت 
لأللعاب االلكترونية والڤيديو 
جيم التي شكلت األردنيات فيها 
نسبة 38.7% من مجمل املستخدمني 
مقابل 34.2% للبنانيات مما يؤكد 
أن اإلرث الثقافي الكبير ومناخ 
احلري���ة واالنفتاح قد جعل من 
املرأة األردنية واللبنانية منوذجا 
العربية لعصر  امل���رأة  لدخول 

»الديجيتال«.
ومن اجلدير بالذكر أن إبسوس 
العاملي���ة للدراس���ات واألبحاث 
تعد واحدة من اكبر الش���ركات 
املتخصصة ف���ي مجال األبحاث 
التس���ويقية واإلعالم في العالم 
والشرق األوسط ومقرها العاصمة 
الفرنس���ية باري���س وقد كانت 
ضمن الرعاة الرس���ميني ملؤمتر 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والذي عقد في عمان مطلع الشهر 

الفائت.

حل موقعا »فيس بوك« و»تويتر« 
في صدارتها، وأوضحت النتائج 
أن 96% م����ن مواق����ع التواصل 
االجتماع����ي التي يس����تخدمها 
العرب هي مواقع أجنبية و%4 
فقط عربية، فهل بات القائمون 
على صناع����ة القرار في العالم 
العربي على وعي بأهمية مواقع 
التواصل االجتماعي ودورها في 
تشكيل اهتمام الشباب العربي 
وضرورة وجود مواقع تواصل 
عربية تساهم في تتجاوز مواقع 
التعارف بني اجلنسني وإيجاد 

شريك احلياة.

اإلشاعات والسوالف

أن االنفتاح اإلعالمي  ويبدو 
وسياسة الش���فافية التي بدأت 
تنتهجها وسائل االعالم العربية 
قد حدت من ظاهرة االعتماد على 
األخبار الشفوية غير موثقة املصدر 
إضافة للتغيرات االجتماعية التي 
طالت املجتمع العربي وقللت من 
حج���م التواصل االجتماعي بني 
الناس. فقد أظهرت الدراسة أن 
نسبة من يعتمدون على األخبار 
الشفوية والتي تشكل اإلشاعات 
معظمها قد جاءت طفيفة بشكل 
عام في معظ���م الدول العربية، 
فبلغت نس���بة من يعتبرون أن 
املعلومات الشفهية التي يتناقلها 
الناس مصدر أساسي ملعلوماتهم 
6.2% في الكويت ولبنان ثم مصر 
5.4% فالسعودية بنسبة %3.8 
واإلماراتيون أخيرا بنسبة %1.7 
ولم يس���تثنى من هذه الظاهرة 
سوى األردن التي سجلت نسبة 
11.6% وه���و ما ميكن تفس���يره 
بأنه يعك���س موروثا اجتماعيا 
الهوية  ف���ي  وثقافي���ا متجذرا 
األردني���ة الت���ي مازالت تعتمد 
التي عادة  على كلمة »سمعت« 
ما يبدأ األردنيون أحاديثهم بها 
وأصبحت من الس���مات املميزة 

للشخصية االردنية.

الفضائيات الخاصة

أدى مناخ احلرية واالنفتاح 
النسبي الذي شهدته دول األردن 
ومص���ر ولبنان في الس���نوات 
األخيرة إلى ظهور عدد من القنوات 

اخلليج في مجال البنى التحتية 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
الواسع  والذي أدى لالنتش���ار 

لالنترنت واستخداماته. 

اإلماراتيون األكثر قراءة

يبدو أن العالم العربي أصبح 
على أعتاب تغيير كبير في املشهد 
الثقافي العربي فقد احتلت لعقود 
طويلة دول ما يعرف ب� »املثلث 
الذهبي« صدارة املشهد الثقافي 
العربي وهي مصر بصفتها األكثر 
إنتاجا أدبيا ولبنان صاحبه ابرز 
دور نشر والعراق الذي عرف بأنه 
األكثر قراءة في العالم العربي، 
إال أن االمارات قد كس���رت هذه 
النظرية بعدما حلت أوال في نسبة 
القراءة ب� 54.2% من عدد السكان 
تلتها لبنان ب� 53.6% فاألردن ب� 
47.6% مع تراجع مصر للمرتبة 
األخي���رة بنس���بة 10.6% خلف 
الكويت والس���عودية ب� %44.8 

و44% على التوالي.
وال يخف���ى على املراقبني أن 
ظاهرة القراءة في دول اخلليج 
العربي ترتكز على فئة الشباب من 
عمر 15-30 عاما مما يرشح هذه 
الدول املعروفة بإنفاقها السخي 
في مجالي الثقافة والتعليم بان 
تصبح مراكز قوى ثقافية جديدة 
في املنطقة فيما حتتاج دول تعتبر 
عريقة أدبيا مثل لبنان واألردن 
لتجديد دماء قرائها حيث يشكل 
كبار السن لفئة 55 عاما فما فوق 
نسبة 19% في لبنان و13.6% في 
األردن فيما تقل هذه النسبة عن 
5% في دول كاالمارات والسعودية 
مما سيؤدي إلى تراجع ترتيب 
هذه الدول لصالح دول اخلليج 

العربي مستقبال.

 تنافس نسائي

الرغ���م م���ن تأخر  وعل���ى 
األردنيني واللبنانيني من الذكور 
عن معظ���م املراك���ز األولى في 
استخدامات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مقابل تفوق واضح 
لشباب اخلليج العربي في معظم 
قياسات استخدام التكنولوجيا، 
إال أن التنافس كان على أشده بني 
األردنيات واللبنانيات على صدارة 

دول اخلليج العربي بنسبة %48 
مقابل 22% ف���ي مصر واألردن 
ولبن���ان مم���ا يعزي���ه البعض 
للتقدم الكبير الذي تشهده دول 

في هذه البلدان بنسبة 54% مقابل 
23% فقط لدى املواطن اخلليجي 
في دول الس���عودية واالمارات 
والكويت التي تبدو فيها الساحة 

اإلعالمية اقل تنافسية من جاراتها 
في مصر ولبنان واألردن، فيما 
تصدر االنترنت املشهد اإلعالمي 
كمصدر أساسي للمعلومات في 

الفضائية اخلاصة التي ساهمت 
في رفع سقف العمل اإلعالمي لهذه 
الدول وهو ما كرس التلفزيون 
كمصدر املعلومات األول للمواطن 

جانب من املؤمتر الصحافي

في دراسة أعدتها »أبسوس« على هامش مؤتمر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد في عمان

المواطن العربي يقضي ثلث عمره أمام وسائل اإلعالم ومتابعة التلفزيون 
وفي استخدام »الموبايل« واإلنترنت.. ومطلوب »فيس بوك« عربي

32% من العرب في الدول التي شملها االستطالع من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي التي حل موقعا »فيس بوك« و»تويتر« في صدارتها
التلفزيون مصدر المعلومات األول للمواطن في مصر واألردن ولبنان بنسبه 54% مقابل 23% فقط للمواطن الخليجي في السعودية واإلمارات والكويت 

اإلمارات األولى في نسبة القراءة بـ 54.2% من عدد السكان تلتها لبنان بـ 53.6% ومصر األخيرة بـ %10.6 

هل مازال العرب يعتمدون اإلشاعات أو »السوالف« كمصدر موثوق للمعلومات؟

تنافس بين األردنيات واللبنانيات في استخدامات اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

رسم بياني يوضح نسبة أي من وسائل اإلعالم تعتبر مصدرا رئيسيا للمعلومات باملقارنة مع الفئات العمرية املختلفة
حيث سيبرز اإلنترنت كقوة إعالمية كبرى في السنوات املقبلة مع احتفاظ التلفزيون بالصدارة

شريف حمدي
كش���ف رئي���س برنام���ج 
Get2Gether خال���د املن���اع عن 
انطالقة معرض دعم املشاريع 
الصغيرة في الكويت مبشاركة 
145 مشروعا شبابيا حتت سقف 
واحد خ���الل الفترة من 24 إلى 
27 نوفمبر اجلاري، الفتا الى ان 
املعرض يقدم مجموعة مختارة 
من اخلدمات منها التس���ويقية 
واالستش���ارية باإلضاف���ة الى 
دورات تدريبي���ة والعديد من 

املفاجآت واملسابقات.
وشرح املناع تفاصيل البرنامج 
وانطالقته واجلديد الذي سيقدمه 
خالل هذه الدورة مهنئا الشعب 
الكويتي بهذه الكوكبة املميزة من 
الشباب املشارك في امللتقى لهذا 
املوسم، كما أثنى على الشركات 

املساهمة في البرنامج. 
من جهتها عبرت مديرة إدارة 

التس���ويق واملبيعات في مركز 
املؤمترات والرويال سويت لنا 
الرشيد عن سعادتها الستضافة 
هذا احل���دث في دورته الثالثة، 
مؤكدة ان مركز املؤمترات دائما 
الذي  يكون جزءا م���ن احلدث 

يستضيفه.
وش���ددت الرش���يد على أن 
مركز املؤمترات سيواصل دعمه 
للشباب وسيكون سباقا دائما 
باحتضان مثل هذه األنش���طة 

والبرامج.
م���ن جانب���ه أش���اد رئيس 
مؤسس���ة عمار الكويت صالح 
بالبرنامج وفكرته  الرش���يدي 
الفريدة من نوعها، مشيرا إلى 
انه األفضل بني منافسيه، معبرا 
عن امتنانه ملشاركة »عمار« في 

دعم هذا البرنامج.
وأكد على ض���رورة وضع 
إستراتيجية متكاملة لدعم هذه 

املشروعات وضمان تطويرها 
لتسهم في النهوض باالقتصاد 
الوطن���ي، عل���ى أن يتماش���ى 
ذلك م���ع وضع برامج تدريبية 
مكثفة ألصحاب هذه املشروعات 
لتمكينهم من تطوير إمكانياتهم 
الفنية واإلدارية وفق أحدث النظم 
املتبعة ف���ي العالم، إضافة إلى 
إكسابهم اخلبرات الالزمة لتنمية 

مشاريعهم واالرتقاء بها.
ووجه مدي���ر إدارة عمليات 
العاملية  مجموعة »كون���دور« 
حسني احلدران رسالة للحكومة 
مفاده���ا أن الش���باب الكويتي 
يستحق الدعم خاصة ان الكويت 
التي  التنمية  مقبلة على خطة 
حتتاج جليل الشباب في التنفيذ، 
داعيا هذه الكوكبة من الشباب 
العمل  الكويتي ملواصل���ة هذا 
املش���رف وتوظي���ف جهودهم 

بالشكل الصحيح.

تبدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى 27 الجاري

المناع: معرض دعم المشاريع الصغيرة 
ينطلق بمشاركة 145 مشروعًا شبابيًا

استدعاء زيادة رأسمال »المزايا القابضة« األحد

»نابيسكو« توّقع أوامر شراء بـ 4.17 ماليين دينار

»جيران العقارية« ترهن 10 عقارات
مقابل تسهيالت مالية

أفاد سوق الكويت لألوراق املالية بأن شركة 
املزايا القابضة افادته بأنه بناء على موافقة اجلمعية 
العمومية غير العادية املنعقدة بتاريخ 2010/5/26  
على زيادة رأسمال الشركة من 49.947.675 دينارا 
الى 64.931.977 دينارا بنسبة 30% من رأس املال 
املدفوع وبقيمة اس���مية 100 فلس للسهم الواحد 
مضاف اليها عالوة اصدار بقيمة 27 فلسا، فانه مت 
حتديد فترة االستدعاء  لالكتتاب في تلك الزيادة 
تبدأ من يوم األحد املوافق 2010/11/28  الى يوم االحد 
املوافق 2010/12/12 وتكون ملساهمي شركتي دبي 
األولى للتطوير العقاري والواجهة املائية العقارية 
املقيدين في يوم اخلميس املوافق 2010/11/25 وذلك 
مقابل قيام مساهمي شركتي دبي األولى للتطوير 

 العقاري ببيع أسهمهم بسعر 46 فلسا للسهم الواحد 
ومساهمي شركة الواجهة املائية العقارية ببيع 

أسهمهم بقيمة 23 فلسا للسهم الواحد.
وأضاف بيان صادر عن البورصة ان اكتتاب 
الشركة يطرح على املساهمني املقيدين في شركتي 
دبي األولى للتطوي���ر العقاري والواجهة املائية 
العقارية في اليوم الس���ابق على  موعد استدعاء 
هذه الزيادة، وذلك بعد تنازل املساهمني احلاليني 
عن أولوية االكتتاب في زيادة رأس املال لصالح 

الغير.
علما بأن االكتتاب في تلك الزيادة سيكون في 
الش���ركة الكويتية للتمويل  واالستثمار في برج 

العربية الدور 22 شارع احمد اجلابر.

ذكرت الش���ركة الوطنية للخدمات البترولية 
)نابيسكو( بتوقيع أمر شراء مناقصة تخص نفط 
الكويت بقيمة 4.171.933 دينارا وملدة 40 أسبوعا. 
وقال بيان صادر عن البورصة ان الشركة أفادته 
بأن املناقصة تخص املجموعات الثالثة والسادسة 

م���ن املناقصة رقم � أر إف كي���و � باإلضافة الى 
املجموعة اخلامسة بخصوص توريد أنابيب حفر 
وتبطني بقياسات مختلفة مع  اكسسواراتها، وكانت 
الشركة قد حازت اقل األسعار في هذه املناقصة 

ومت اإلعالن عنها سابقا.

قال سوق الكويت لألوراق املالية انه قد ورد 
إليه بيان من شركة جيران القابضة )جيران ق(  
يفيد بان إحدى الش���ركات التابعة بنسبة %99 
)شركة جيران اخلليج العقارية(  قد قامت برهن 
مجموعة من موجوداتها التي هي عبارة عن 10 
عقارات  مملوكة للشركة في منطقة الفنطاس بلغت 
تكلفتها مبلغ 4.824.000 دينارا في حني بلغت 
القيمة السوقية لها 6.526 ماليني دينار لصالح 
البنك التجاري الكويتي مقابل  تسهيالت مصرفية 

بأشكال مختلفة صاحلة حتى يوليو 2011 وجتدد 
تلقائيا ملدة  او مدد اخرى مماثلة مببلغ اجمالي 
44.5 مليون دينار وهي عبارة عن تس���هيالت 
 مصرفية منها س���حب على املكشوف وقرض 
ألجله واعتمادات مس���تندية محلية  وخطابات 
ضمان وخالفه، هذه التسهيالت لصالح الشركة 
التابعة االخرى شركة  اخلليج املتحدة لالنشاء 
)شركة مملوكة بنس���بة 100% لشركة جيران 

القابضة( .

»المستقبل الدولية« توّقع عقدًا 
بقيمة 2.4 مليون دوالر

»البترول الوطنية« تغلق
مصفاتين جزئيًا للصيانة

»المملكة القابضة« والوليد بن طالل 
يكتتبان في الطرح األولي لـ »جنرال«

قال بيان صادر عن البورصة ان شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
 )املستقبل( أفادت بان شركة املستقبل الدولية لالتصاالت وهي إحدى 
 الش���ركات التابعة واململوكة بالكامل من قبل شركة »املستقبل« قد 
قامت بتوقيع  عقد مع شركة هوواوي للتكنولوجيا )الصينية( وتقدر 

قيمته االجمالية ب� 2.4 مليون  دوالر.
وذكر بيان الشركة ان العقد يخص تنفيذ وانشاء وتركيب األجهزة 
واملعدات وحيازة مواقع االتصاالت وتنفيذ مقاوالت االعمال املدنية 
لعدد 50 موقعا لشبكات الهواتف املتنقلة لشركة »ڤيڤا« البحرينية 

في مملكة البحرين وان مدة تنفيذ العقد 4 أشهر.

دبي � رويترز: قال مسؤول بش���ركة البترول الوطنية لرويترز 
امس إن الشركة أغلقت عدة وحدات مبصفاتي ميناء األحمدي وميناء 

العبداهلل ألعمال صيانة ستستمر نحو ثالثة أسابيع.
وقال املس���ؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه »كلها عمليات 
إغالق خطط لها مسبقا« مضيفا أن اإلغالق بدأ امس. وتابع: إن مصفاة 

الشعيبة وهي الثالثة اململوكة للشركة تعمل بشكل طبيعي.
وتدير شركة البترول الوطنية املصافي النفطية الثالث بالكويت 

والتي تبلغ طاقاتها اإلجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا.

أعلنت ش����ركة اململكة القابضة في بيان صحافي امس أنها ورئيس 
مجلس إدارتها صاحب السمو امللكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز 
 »GM« آل سعود، قاما باالكتتاب في الطرح األولي لشركة جنرال موترز
مببلغ 500 مليون دوالر والتي متثل نسبة 1% من قيمة الشركة، والتي 
طرحت أس����همها في 18 نوفمبر 2010 وقد متت تغطية االكتتاب بنسبة 
كبيرة. وقالت الش����ركة ان هذه الصفقة كانت حصاد أشهر من املتابعة 

الدقيقة ألداء جنرال موترز التي طرحت أسهمها مؤخرا.


