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دبي تبحث عن متويل لتوسعة مطار قائم 
وترجئ تشغيل مطار جديد

السعودية حتتل املرتبة األولى عربيًا 
في عدد براءات االختراعات العاملية

العراق مينح »أكسون« مهلة بشأن 
صفقات النفط في كردستان

»فورتشن« األميركية تستطلع 
نسختها العربية في الكويت

دبي ـ رويترز: تبحث دبي سبل جمع متويل 
للتوسع في البنية التحتية للطيران وهي خطة 
تركز علــــى مطارها القائــــم بينما ترجئ خطط 
التشغيل في مطار جديد بتكلفة 34 مليار دوالر 

مصمم ليكون األكبر في العالم.
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
مطارات دبي في مقابلة مع »رويترز« ان اإلمارة 
جتري محادثات مع مستشارين من اخلارج لوضع 
هيكل لدخول أسواق املال. وقال »سيضعون هيكال 
يتيح لنا دخول أســــواق املال بأقل تكلفة ممكنة 
وهو ما لم نستطع عمله ككيان مملوك للحكومة 
كليا«. ويخــــدم مطار دبي نحو 50 مليون راكب 
ســــنويا وصمم مطار آل مكتوم اجلديد الضخم 
خلدمة 160 مليونا إذ تســــعى دبي لدعم موقعها 

كنقطة التقاء ملسارات الطيران بني القارات.
وقال جريفيث الرئيس التنفيذي السابق ملطار 
جاتويــــك ان جمع التمويل ميثل »حتديا كبيرا« 
في مختلف أرجاء العالم في الوقت احلالي ولكنه 
يعتقد ان سجل منو مؤسسة مطارات دبي وخططها 

القوية للتوسع ستساعد املؤسسة.
وتابع »أتصور اننا في وضع جيد جدا كمنشأة 
كبرى اذا استخدمنا هيكال يتيح لنا دخول السوق 

جنيڤ ـ كونا: كشــــف التقرير الســــنوي لـ 
»تسجيل براءات االختراعات في العالم« الصادر 
عن املنظمة الدولية للملكية الفكرية )وايبو( عن 
تصدر السعودية املرتبة األولى عربيا بتسجيل 
147 براءة اختراع العــــام املاضي تلتها اإلمارات 
العربية املتحدة بـ 39 اختراعا. وجاءت مصر في 
املرتبة الثالثة عربيا بتسجيل 33 براءة اختراع 
تلتها املغرب بـ 17 براءة اختراع ثم تونس بثمانية 
فسورية بخمسة اختراعات فالكويت واجلزائر 
بأربعة لكل منهما بينمــــا اكتفت األردن ولبنان 
واليمن بتسجيل براءة اختراع واحدة لكل منها. 
وميثل حلول السعودية على رأس القائمة العربية 
قفزة نوعية بعدما كانت سجلت 81 براءة اختراع 
في عام 2010 ما يعكس تطورا منهجيا في سياسة 
اململكة ورعايتها لالختراعات التي سجلت منها 
45 بــــراءة اختراع في عام 2007. وعلى الصعيد 
العاملي اظهر التقرير ارتفاع عدد براءات االختراعات 
املسجلة عامليا خالل عام 2011 بنسبة 10.7% مقارنة 
بعام 2010 في أسرع معدل منو يتم تسجيله منذ 

مباشرة«. وامتنع جريفيث عن الكشف عن تفاصيل 
اخلطط. وقال »جميع اخليارات محل دراسة. من 
الواضح ان بعض اخليارات ميثل خطوة والبعض 

اآلخر ميثل قفزة كبرى«.
وقالت 3 مصادر لـ »رويترز« ان دبي تخطط 
جلمع متويل عن طريق بيع ديون باالعتماد على 
االيرادات املستقبلية للسوق احلرةـ  دبي أحد أكبر 

متاجر التجزئة في املطارات العاملية.
وتركز خطة التوسع التي تتكلف 8 مليارات 
دوالر على مطار دبي الدولي القائم بالفعل بعد ان 
فقدت خطة افتتاح املطار اجلديد الضخم جزءا من 

احلاحها بسبب حالة عدم اليقني االقتصادي.
وكان من املقرر فتح مطار آل مكتوم اجلديد 
وهو جزء من مجمع دبي ورلد سنترال امام حركة 
الركاب في مارس العام املاضي ولكن من املرجح 
ان تستمر املرحلة التجريبية حتى منتصف أو 
نهاية 2012. وقال جريفيث الذي يدير مؤسســــة 
مطارات دبي منذ 2007 »نأمل ان نتمكن من إعالن 
صالحيته للغرض )الذي شيد من أجله( بحلول 

منتصف او نهاية العام احلالي.
ولكن بدء عمليات املسافرين فعليا أمر اليزال 

قيد البحث في الوقت احلالي.

عام 2005. ووصف مدير عام »وايبو« فرانسيس 
غري في مؤمتر صحافي هذا النمو بأنه »يؤكد اهمية 
الدور الذي يؤديه )نظام معاهدة التعاون( بشأن 
تســــجيل براءات االختراعات في العالم اذ يظهر 
االبتكار كسمة هامة من سمات االستراتيجيات 
االقتصادية للدول«. وأوضح غري تربع الصني 
على رأس قائمة الدول األكثر تســــجيال لبراءات 
االختراع في العالم العام املاضي بزيادة نسبتها 
نحو 33% تلتها اليابان بنسبة 21% ثم كندا بنسبة 
8.3% تلتها كوريا والواليات املتحدة بنسبة %8 
لكل منهما. وفي الوقت ذاته تربعت سويسرا على 
رأس قائمة الدول األوروبية األكثر تسجيال لبراءات 
االختراعات بارتفاع التسجيل بنسبة 7.3% تلتها 

فرنسا بـ 5.8% ثم أملانيا 5.7% فالسويد %4.6.
بينما تراجعت النسبة في هولندا بنسبة %14 
ثم فنلندا واسبانيا بنسبة 2.7% لكل منهما تليهما 
اململكة املتحدة بنسبة 1%. اما االقتصادات الناشئة 
فسجلت معدالت جيدة تقدمتها روسيا بنسبة %20 

ثم البرازيل بنسبة 17% فالهند بنسبة %11.

بغدادـ  رويترز: قال متحدث حكومي عراقي إن 
بالده أمهلت »اكسون موبيل« أياما قليلة لشرح 
موقفها بشأن اتفاقات نفطية مع منطقة كردستان 
العراق والتي تعتبرهــــا احلكومة املركزية غير 
قانونية. وأعلنت حكومة منطقة كردستان العراق 
في نوفمبر توقيع عقود خاصة بســــت مناطق 
تنقيب مع »اكسون« وهي أول شركة نفط كبرى 

تتعامل مع كردستان بشكل مباشر.
وقالت احلكومة املركزية في العراق إن االتفاق 

رمبا يضر بعقد »اكسون« اخلاص بتطوير املرحلة 
االولى من حقل غرب القرنــــة العمالق بجنوب 
العراق. ويقول مســــؤولون إنهم ينتظرون ردا 

من الشركة األميركية.
وقال فيصل عبداهلل املتحدث باســــم حسني 
الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
»جاءت »اكسون« إلى بغداد الشهر املاضي وطلبت 
مزيدا من الوقت لتقدمي رد بشأن الصفقات الكردية 

وقررت احلكومة منحها مهلة نهائية«.

قامت مديرة التســــويق واإلعــــالن في مجلة 
فورتشن األميركية جويل كوين بزيارة إلى الشركة 
الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع والتي 
تعمل على إصدار مجلة »فورتشــــن« بنسختها 
العربية.  واستطلعت جويل خالل الزيارة واقع 
عمل فورتشن العربية في الكويت وكذلك تفاعلها 
مع احمليط االقتصادي الذي تعنى به، وقد أشادت 
باملســــتوى اإلعالمي الذي تقدمه املجلة وأهمية 
القضايــــا االقتصادية التي تناولتها في مختلف 
أعدادهــــا التي مت إصدارها، ممــــا يعتبر تعزيزا 
ملصداقية املجلة عامليا وتأكيدا على النهج اإلعالمي 
الذي تتبناه املجلة وتلتزم به النسخة العربية 
في الكويت على اعتبار أن املصداقية هي املعيار 
األساسي ورأسمال السوق املالي في كافة أنحاء 

العالم. ومبناسبة تواجد مديرة التسويق واإلعالن 
في املجلة جويل كوين وللمرة األولى في بلد عربي، 
قامت املديرة التنفيذية ملجلة فورتشن العربية 
في الكويت جورجيــــت أبومراد بتعريف جويل 
على مختلف القطاعات االقتصادية في الكويت 
وذلك من خالل العديد من الزيارات التي قامتا بها، 
والتي عبرت من خاللها عن سعادتها بتواجدها 
في بلد عربي مثل الكويت وعن مستوى التقدم 
واالهتمام االقتصــــادي والتطور الذي تعمل من 
خالله القطاعات سواء أكانت شركات أو بنوكا أو 
غيرها. وقد شملت الزيارة التعرف على املعالم 
احلضارية والعمرانية للكويت مما جعل جويل 
تعتبر الزيارة ناجحة على املســــتويني العملي 

والسياحي.

تال رئيس قسم اجلمعيات 
العموميــــة في وزارة التجارة 
الشــــمري  بــــدر  والصناعــــة 
تقرير الوزارة بشأن مخالفات 
شــــركة ســــكني للمشروعات 
السكنية لبعض بنود قانون 
الشركات التجارية وذلك خالل 
»العموميــــة« التي دعت إليها 
الوزارة أمس مشــــيرا الى أن 
الشركة لم تقدم بياناتها املالية 
للسنوات األربــــع 2007 و2008 
و2009 و2010 وأن مجلـــــــس 
إدارة الشركة انتهــــت فترتـــه 

منـــذ عـــام 2009.
واقترحــــت العمومية التي 
عقدت بنســــبة حضور بلغت 
96% فتــــح بنــــد ما يســــتجد 
من أعمال ومتــــت املوافقـــــة 
عليه وبنــــاء على ذلك متــــت 
انتخاب مجلس  املوافقة على 
إدارة جديد للشركة مكـــــون 
من 5 أعضاء منهم 4 مقاعد في 
الكبــــرى  شركة املشروعات 
التي  العقاريــــة »جرانـــــــد« 
متتلـــــــــك 96% من رأســــمال 
الشركة وأحمد العثمان »مساهم 

بالشركـــة«.
 ٭عاطف رمضان 

أعلن سوق الكويت لألوراق 
التسهيالت  املالية أن شـــركة 
التجارية حصلت على موافقة 
املركـــزي على  الكويت  بنـــك 
بياناتها املالية للســـنة املالية 
املنتهية في 31 ديســـمبر 2011 
حيث جاءت نتائج أعمال الشركة 
لتحقق ربحـــا بلغ 14.1 مليون 
دينار ما يعادل 27 فلسا للسهم 
مقارنة مع ربح بلغ 17.1 مليون 
دينار ما يعادل 33 فلسا للسهم 
خالل السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2010.

أفادت شركة اإلمناء العقارية 
بأن جلنة املناقصات املركزية 
الشـــركة بأنها في  أخطـــرت 
اجتماعها املنعقـــد بتاريخ 19 
2011 قررت ترسية  ســـبتمبر 
املناقصـــة رقـــم 2011/2/2010 
مشروع إنشاء وإجناز وصيانة 
مبنـــى اإلدارة العامة لالطفاء 
الرئيسي مبنطقة مشرف على 
الشركة، بقيمة اجمالية قدرها 
5.9 ماليـــني دينـــار وملدة 30 

شهرا.

أفادت شركة مجموعة كوت 
الغذائية )كوت فود( بأن مجلس 
البيانات  إدارة الشركة اعتمد 
املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2011 حيث جاءت نتائج أعمال 
الشـــركة لتحقق أرباحا بلغت 
4.08 ماليني دينار ما يعادل 56 
فلسا للسهم مقارنة مع أرباح 
بلغت 5.04 ماليـــني دينار ما 
يعادل 69 فلســـا للسهم خالل 
الســـنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010، وأوصى مجلس 
إدارة الشـــركة بتوزيـــع %30 

نقدا.

سجلت شركة أركان الكويت 
العقارية أرباحا بنحو 301 ألف 
دينار في الربع األول املنتهي في 
31 يناير 2012 مقابل حتقيقها 
ألرباح بنحو 283.2 ألف دينار 

في الفترة ذاتها من 2011.
وأضافت الشركة في بيان 
البورصة ان  نشر على موقع 
اجمالي موجوداتها املتداولة بلغ 
نحو 1.4 مليون دينار مقابل 1.6 

مليون في 2011.
فيمـــا بلـــغ اجمالي حقوق 
املســـاهمني نحو 24.6 مليون 
دينـــار مقارنة بنحـــو 24.4 
مليون دينار في الفترة نفسها 

من 2011.

»سكني للمشروعات 
السكنية« انتخبت 

مجلس إدارة جديدًا

14.1 مليون دينار 
أرباح »التسهيالت« 

في 2011

ترسية مناقصة
على »اإلمناء« بقيمة 

5.9 ماليني دينار

»كوت فود« تربح 
4.08 ماليني دينار 

وتوزع 30% نقدًا

301 ألف دينار 
أرباح »أركان«

في الربع األول

مبشاركة ممثل سمو األمير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد

أمير قطر يفتتح قمة توصيل العالم العربي 2012

»بيتك لألبحاث«: قطاع اإلنشاءات يقود مشاريع التنمية
في السعودية  باستثمارات بلغت 23.3 مليار دوالر في 2012

توقع تقرير أعدته شركة 
بيتك لألبحاث، التابعة ملجموعة 
بيت التمويل الكويتي »بيتك«، 
أن تواصـــل اململكـــة العربية 
السعودية إنفاقها القوي على 
مشاريع البنية التحتية خالل 
العام احلالـــي، ضمن خطتها 
اخلمسية التي تنتهي في 2014 
والتي رصدت 385 مليار دوالر 
الستثمارها حتى 2014، مشيرا 
إلى أن قطاع اإلنشاءات والبناء 
يقود هذه املشاريع، حيث يتوقع 
أن تصل قيمة االستثمارات في 
القطاع نحو 23.3 مليار دوالر 
في 2012 ونحو 25.5 مليار في 
2013، بعدما سجل منوا بنسبة 

4.7% العام املاضي.
واشـــار التقرير إلى زيادة 
اإلنفاق على قطاع النقل، حيث 
البنية  يقدر حجم مشـــاريع 
التحتية التي يتم تنفيذها في 
قطاع النقـــل حاليا واملخطط 
تنفيذها نحو 24 مليار دوالر، 
الفتا إلى أن هذا اإلنفاق يتوقع 
أن ينعكس ايجابيا على عملية 
التنمية عموما في البالد، مؤكدا 
الوقت ذاته على ضرورة  في 
أن تستمر حكومة اململكة في 
سياسة اإلنفاق السخية تلك 
لتغذية النمو املتوقع لالقتصاد 

خالل السنوات املقبلة.
وذكـــر التقريـــر ان قطاع 
التحتية  اإلنشـــاءات والبنى 
في اململكة العربية السعودية 
سجل منوا قويا إلى حد كبير 

خالل العام 2011، متاشـــيا مع 
االجتاهات التاريخية.

 ويقـــدر النمـــو احلقيقي 
للقطاع في عام 2011 بنســـبة 
4.7% على أساس سنوي فيما 
وصل حجم قطاع الصناعة الى 
79.04 مليار ريال أو ما يعادل 

21.1 مليار دوالر.
وتوقع التقرير أن يستمر 
هذا االجتاه في عامي 2012 و2013 
مع معدل منو قـــوي حقيقي 
يبلغ في متوسطه 5.3%، حيث 
تشـــير البيانات الصادرة من 
البنك األهلي التجاري ان قيمة 
مشـــاريع البناء التي منحتها 
احلكومة السعودية خالل عام 
2010 بلغت 112 مليار ريال أو ما 

يعادل 30 مليار دوالر.
وقدر التقرير حجم مشاريع 
البنية التحتية اجلاري تنفيذها 
في قطاعي النقل واملرافق العامة 
بقيمة 110 مليارات دوالر ويشمل 
املبلغ إضافـــة 30 جيجا  هذا 
الكهربائية  الطاقـــة  إلى  واط 
للبالد، إضافة إلـــى مبلغ 24 
مليار ريال في مشاريع السكك 

احلديدية.
ولفـــت التقريـــر الى انه 
القوي من  النمو  سيتم دعم 
خالل خطة التنمية التاسعة 
للمملكة العربية السعودية، 
التي أعلن عنها في أغسطس 
اململكة بذلك  2010، لتواصل 
تسجيل مستويات عالية من 
املتوقعة، مع  االســـتثمارات 

وجود خطـــط إلحداث نقلة 
نوعية وتشـــييد املســـاكن 
بأسعار ذات تكلفة منخفضة، 
كذلك سيتم االهتمام مبرافق 
التعليـــم والرعاية الصحية 
ومراكز النقل والبنية التحتية 

للمرافق.
وعموما، توقع التقرير أن 
يســـجل النمو في عامي 2012 
و2013 نسبة 5.4% و5.2% على 
التوالي، مما يعكس زيادة في 
اإلنفـــاق احلكومي خالل هذه 
الفترة، ويجري متويل قطاع 
البناء فـــي اململكـــة العربية 
السعودية في الغالب عن طريق 
اإلنفاق العام على البنية التحتية 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، 
التي  وبالتالي املخصصـــات 
تعهدت احلكومة بها في الربع 

األول من عام 2011.

البنيـــة  مفاتيـــح قطـــاع 
التحتية

 1-محطـــات توليد الطاقة 
النقـــل والتوزيـــع  وقطـــاع 

الكهربائي:
 كان القطاع الفرعي األكثر 
ديناميكية في اململكة العربية 
السعودية هو محطات توليد 
الكهرباء وقطاع النقل والتوزيع 
الكهربائي، حيث مت منح عقود 
تقدر مبليارات الدوالرات لهذا 

القطاع.
كما ان خطة اســـتثمار 10 
سنوات للبنية التحتية لقطاع 

املمتدة  الفترة  الكهرباء خالل 
من )2008 إلى 2018(، أدت إلى 
نشاط كبير في قطاع الطاقة.

هناك مشـــاريع طاقة جار 
العمل بها أو مخطط لتنفيذها 
يبلغ مجموعها 34 مليار دوالر، 
مع أن غالبية هذه املشـــاريع، 
اي ما يقـــارب مـــن30 مليار 
دوالر لزيادة إضافية للطاقة 

الكهربائية.
2 - البنية التحتية للقطاع 

االجتماعي:
 استثمارات ضخمة في قطاع 
البنية التحتية االجتماعية في 
طور اإلعداد، وهي جزء من خطة 
التنمية التاسعة )2014-2010( 
وحزم املنافع االجتماعية التي 
تبلغ قيمتها اإلجمالية 130 مليار 
دوالر، والتي تعتبر ذات ثقل 
في اإلنفاق على البنية التحتية 

االجتماعية.
 3- قطاع النقل:

 النقل هو أيضا من القطاعات 
املزدهرة، وخصوصا السكك 
احلديدية التي لها نصيب كبير، 
حيث ســـيتم إنفاق 24 مليار 
دوالر على مشاريع يتم تنفيذها 
حاليا أو هي في اخلطط املعدة 
لتنفيذها. وقد احتل مشروع 
قطـــار احلرمني ذو الســـرعة 
العالية مركز الصـــدارة، مع 
منح العقد النهائي لهذا املشروع 
بقيمة 1.4 مليار دوالر لالئتالف 
االسباني، بعد أن مت التوقيع 

عليه في يوليو 2011.

من خالل تدشني برامج وطنية 
واقليميـــة لتطوير احملتوى 

وتعزيز االبتكار.
كما تسعى القمة الى ادراج 
االبتكار في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت كمكون 
السياســـات  فـــي  أساســـي 
احلكومية ووضع استراتيجية 
وطنية متســـقة مع األهداف 
االمنائية العامة مع وجود دعم 
سياسي واضح وتصميم نهج 
االبتكار في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت على 

املستوى االقليمي العربي.

أبواب املعرفة  املتقدم وفتح 
احلديثة وتشـــجيع االبتكار 
العلمـــي واالختراعات لدفع 
التقـــدم والتنميـــة  عجلـــة 
املســـتدامة جلميع الشعوب 

العربية«.
وتهـــدف القمـــة الى بناء 
وحتديـــث البنيـــة التحتية 
وحتقيـــق النفـــاذ الشـــامل 
وحتســـني جـــودة اخلدمات 
وتشجيع االنتشار السريع 
باالضافة الى تركيز اجلهود 
من أجل زيادة احملتوى الرقمي 
العربي على مواقع االنترنت 

وصل ممثل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر اخلارجيـــة ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد امس الى 
مطار الدوحة الدولي في قطر 
الشـــقيقة لتمثيل سموه في 
قمة توصيـــل العالم العربي 

.2012
وكان في اســـتقبال ممثل 
ســـموه علـــى ارض املطار 
الشـــيخ احمد بـــن حمد آل 
ثاني مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون التعاون الدولي ووزير 
املواصالت م.ســـالم االذينة 
وسفيرنا لدى قطر علي الهيفي 

واعضاء السفارة.
وكان أمير قطر الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني قد افتتح 
في الدوحة امس قمة توصيل 

العالم العربي 2012.
وأكد الشيخ حمدـ  في كلمة 
له في اجللســـة االفتتاحية 
ـ أن انعقـــاد القمـــة يأتـــي 
فـــي وقت تواجـــه فيه االمة 
العربية العديد من التحديات 
التي تفرض على  املصيرية 
اجلميع العمل اجلاد والدؤوب 
لتعزيـــز وحمايـــة مصالح 
االمة وامكانياتها للتأثير في 
القضايا  التي متس  االحداث 

املختلفة.
وشـــدد أمير قطـــر على 
ضـــرورة أن تعـــي الـــدول 
العربيـــة انه لم يعد مبقدور 
أحـــد اليـــوم أن يتأخر عن 
مســـيرة التطور واحلضارة 
بعد أن أقامت الشعوب املتصلة 
بالعالم الرقمي بالفعل عاملها 
وحضارتها وقيمها اجلديدة.

واوضح أن الدول العربية 
تواجه حتديا حضاريا علميا 
ومعرفيا، مؤكدا ثقته الكبيرة 
في قدرة اخلبراء واملتخصصني 
والباحثني من الشباب العربي 
على اجتياز هذا التحدي بالعمل 
العلمي املستمر واملتواصل.

ودعا جميع االطراف الفاعلة 
في العالم العربي واملتمثلة في 
احلكومات والقطاع اخلاص 
ومؤسســـات املجتمع املدني 
ومؤسسات التمويل الى تفعيل 
دور قطاع االتصاالت وتقنية 
الفقر  املعلومات في محاربة 
وخلق فرص العمل للشباب 
ودعـــم اقتصـــادات املنطقة 
لتحقيـــق التنمية الشـــاملة 
واملستدامة حتقيقا لالهداف 

االمنائية لأللفية.
وطالب الشيخ حمد بالعمل 
على رأب الفجـــوة املعرفية 
التكنولوجية والرقمية بني 
الـــدول العربيـــة ونظيرتها 
التي اســـتوعبت  املتقدمـــة 
التكنولوجيا واســـتخدمتها 
وأنتجتها وأصبحت أهم مصدر 

للدخل فيها.
وقال في هذا الســـياق ان 
»ذلك لن يتأتى اال من خالل 
مواجهـــة حتديـــات اخلدمة 
الشـــاملة لالتصاالت جلميع 
مواطني الدول العربية ومحو 
األمية التكنولوجية والسعي 
التكنولوجيا عبر  الى تدفق 
احلـــدود وتلمس آفاق العلم 

الشيخ صباح اخلالد في مقدمة احلضور

أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة خالل القمة

..والكويت تشارك في االجتماع الوزاري للقمة
الدوحة ـ كونا: ترأس وزير املواصالت 
م.سالم األذنية الوفد الكويتي الجتماع 
وزراء االتصاالت العرب املشاركني في 

قمة توصيل العالم العربي 2012 الذي عقد 
امس.

وناقش االجتماع املوضوعات املطروحة على 
جدول أعمال القمة امس بالعاصمة القطرية.
كما مت خالل االجتماع مناقشة تقرير فريق 

العمل العربي للتحضير لقمة توصيل 
العالم العربي باالضافة الى مناقشة الوثيقة 
اخلتامية للقمة وإدخال التعديالت املطلوبة 

عليها واملشروعات التي مت تقدميها من قبل 
الوفود املشاركة في االجتماع.

وتهدف قمة توصيل العالم العربي الى 
بناء وحتديث البنية التحتية وحتقيق 

النفاذ الشامل وحتسني جودة اخلدمات 

وتشجيع االنتشار السريع، كما تهدف 
الى تركيز اجلهود من أجل زيادة احملتوى 

الرقمي العربي على مواقع االنترنت من 
خالل تدشني برامج وطنية وإقليمية 

لتطوير احملتوى وتعزيز االبتكار باالضافة 
الى حتسني التعاون اإلقليمي وتدعيمه 

بالسياسات واالستراتيجيات والتشريعات 
املشتركة.

كما تستهدف القمة إدراج االبتكار في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمكون 
أساسي في السياسات احلكومية ووضع 
إستراتيجية وطنية متسقة مع األهداف 
اإلمنائية العامة مع وجود دعم سياسي 

واضح وتصميم نهج االبتكار في مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

املستوى اإلقليمي العربي.


