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في األلمانية للشاحنات مصنع
ريال  150 مليون بكلفة السعودية

لتجميع مصنع ــاء  ــش إن ــن ع ــودي  ــع س مستثمر كــشــف   ]
 150 بكلفة (غــــرب)  جـــدة ــي ف ألــمــانــيــة  شــاحــنــات  وتصنيع 

األلمانية. مان شركة مع بالتعاون ريال مليون
وشركاه علي رضــا  الحاج لشركة التنفيذي المدير ــال وق
نــشــرتــهــا ــات ــح ــري ــص ت ـــي ف ــــا ــن رض ــي ــس ــي ح ــل ـــدودة ع ـــح ـــم ال
المصنع ــة ــام إق «إن (األحـــــد): ـــس أم ــة ــودي ــع ــس ال الــصــحــف 
مشيرا  الجمركية»، الــرســوم  كلفة مــن المئة فــي   12 ستوفر
يسهل ميناء ــود وج ــى  إل يعود  لــه مــقــراً ــدة ج «اختيار أن  ــى  إل
حاجة الــمــصــنــع  سيلبي إذ ــر ــدي ــص ــت وال االســتــيــراد  عملية 

الخليج وإفريقيا». دول أخرى منها أسواق
ــارة ــب ج ــل ــق ــن وزيــــر ال ـــع م ــه ــاع ــم ــت ـــع رضــــا خــــالل اج ـــوق وت
(الــســبــت) األول ـــس أم الـــريـــاض ــي ف ــري  ــص ــري ــص ال عــيــد  ــن  ب
فاينمان ــون ــت أن الــعــالــمــيــة ــــان» «م ــة  ــرك ش ــس  ــي رئ بــحــضــور 
ــاج ــت إن ــدأ ــب ي أن ــة  ــودي ــع ــس ــال ب ــا ــس ــم ــن وال ــا  ــي ــان ــم أل ــري  ــي ــف وس

المقبل. آب أغسطس/ في المصنع

«أالفكو» تجري مفاوضات
لها شركتين تابعتين لبيع

شركة ان  ــد) (األح أمس المالية ــألوراق ل الكويت سوق قال  ]
حاليا تجري  أنها ــادت أف الطائرات وتأجير شــراء  لتمويل أالفكو

لها. تابعتين شركتين لبيع النهائية المراحل في مفاوضات
الشركة ان قــال لكنه ــرى أخ تفاصيل الكويت ســوق يذكر ولــم 

المفاوضات». هذه من االنتهاء التفاصيل «فور ستعلن
التمويل  لصالح بيت 18 طائرة وتؤجر 15 طائرة أالفكو وتملك
إلى  المئة 1.96 في أالفكو سهم وارتفع فيها. مساهم أكبر الكويتي

فلسا. 260

500 مليون  يقدم لمصر البنك الدولي
المصرفي القطاع إلصالح دوالر

يقدم اتفاقين ـــد) (األح ــس أم الــدولــي والبنك مصر  وقعت 
قرضا  دوالر مليون 500 منهما األول  بمقتضى الــمــصــرف
في المصرفي القطاع وإصـــالح المالية السياسات لتنمية
واعتمدت الطرفين بين عليها االتــفــاق تــم خطة ضمن مصر 

عامين. منذ
أ) ش (أ  المصرية ـــط األوس ــرق ــش ال ــاء ــب أن ــة ــال وك ـــرت  وذك
وقعت أبوالنجا فــايــزة ــي ــدول ال للتعاون ــة ــدول ال ـــرة  وزي أن 
مدير ــي، ــاف ي ــل ــوي ــا ن ــم اي ــع م ــن الــجــانــب الــمــصــري االتــفــاق ع

بالقاهرة. البنك مكتب
مليون   37.1 ــي ــان ــث ال االتـــفـــاق بمقتضى  ــك  ــن ــب ال ويــقــدم 
ــة  ــرك ــش ال لــصــالــح ـــري) ـــص م ــه  ــي ــن ج مــلــيــون   214) دوالر
الــبــنــك ــا ــه ــي ـــارك ف ـــش ي الــتــي ــة لــلــتــمــويــل الـــعـــقـــاري ــري ــص ــم ال

االستثمار. ووزارة المركزي
نظيف ــد ــم أح ــري  ــص ــم ال ــــــوزراء ال مــجــلــس  ــس  ــي رئ ــد  ــه وش

االتفاقين. التوقيع على مراسم

 ٪6 إلى سيرتفع التونسي االقتصادي النمو
النوري محمد التونسي الدولي والتعاون  التنمية وزير قال ]
ستة بنسبة التونسي االقتصاد نمو  المتوقع مــن إن  الجويني:
االســتــثــمــارات  ــق ــدف ت زيــــادة نتيجة   2007 ــام ــع ال ــي ف الــمــئــة ــي  ف

والصادرات.
النمو يــحــقــق أن ــع ــوق ــت ي إنـــه  لــلــصــحــافــيــيــن ــي  ــن ــوي ــج ال ــــال  وق
بجذب الهدف هذا تحقيق الممكن ومن المئة في ستة االقتصادي

الصادرات. وزيادة االستثمارات من مزيد
تونس ولكن  مهمة االقتصاد قطاعات كــل إن  قــائــًال: وأردف
المضافة الستيعاب القيمة قطاع إلى أكبر تدفق على جذب تحرص
السوق  إلى يدخلون والذين العمل إلى الساعين من شخص 80 ألف

سنويًا.
الغذائية الصناعات مثل المضافة القيمة بقطاع يسمى ما ويسهم

المحلي لتونس. الناتج إجمالي من المئة بعشرين في
في   5.3 بنسبة االقتصاد  ينمو  أن التونسية الحكومة  وتتوقع
العام  في المئة  في  4.2 مقابل   2006 العام في مجمل بشكل المئة

الخدمات. قطاع نمو بفضل 2005
تونس في الستينات رحبت االشتراكية مع قصيرة وبعد تجربة
معدل وخفض بالنمو االقتصادي لالسراع األجانب بالمستثمرين

المئة. في 13.9 يبلغ الذي البطالة
العقد  خالل وظيفة  ألف 260 األجنبية االستثمارات ووفــرت
التجارية  القطاعات  في منها المئة  في  80 نحو عمل مع الماضي
والنسيج الغذائية الصناعات مثل كثيرة عاملة أيدي إلى تحتاج التي

السيارات. وتجميع

مجردأسئلة

باألسئلة, تبدأ  المعرفة  يقال, كما ]
ــاد ــص ــت االق مــن  الموضوع, ـــان ك ــا ــم ــه وم
ــى إل ــاع ــم ــت االج ــم ــل ـــن ع ــة وم ــاس ــي ــس ـــى ال إل

بــدأ ــوم  ــي ال نــعــرفــه أمــر  ــل  ك الفيزياء, عــلــم
نسأل دعنا النمط, هذا وعلى بسؤال.

هنا من أسئلة اليوم. األسئلة بعض 
تتطلب أسئلة  كلها ولكنها  وهناك,

ــوض ــم ــغ ال ـــن م ـــا ـــن ـــة صــريــحــة. ودع ـــوب أج
شيء, ال إلــى تــؤدي التي التفاهات وكــل والدبلوماسية
وال مجامالت دون مــن  تامة بشفافية أقدامنا ولنثبت
دون ومن المجهر, تحت  الــرد يمكنه من ولكن غمزات.
نسأل, اآلن  فقط دعنا ولكن يعلم, اهللا دوران؟ وال لــف

به. القيام يمكننا الذي للحرية  تعبير أبسط فهذا
الدبلوماسية شوارع المنطقة تتطاير في القمامة لماذا
التنظيف خدمات خصخصة بعد الجذابة المباني بين
بينما ــوارع ــش ال ــي  ف المتسولون يــوجــد ــاذا ــم ل الــعــامــة؟ 
إلــى   2005 ــي  ف الــمــئــة ــي  ف  5.9 ــع ــف ارت الــقــومــي ــل  ــدخ ال

الذين  من  ملحوظ عدد يوجد  لماذا  دوالر؟ مليار 15.9
القومي الدخل معدل  حين  في مدقع  فقر  في يعيشون
بعض  تــعــيــش لــمــاذا دوالرا؟   23.100 الـــفـــردي
البحر يدفن لماذا للسقوط؟ آيلة منازل في العوائل
يشكل ال لماذا البر؟  من  شاسعة  مساحات  ولدينا
مــعــلــومــات ــاز ــه ج مــع ــاون ــع ــت مــجــلــس لــلــشــفــافــيــة ب
الدولة معامالت كل وتعقب لتوثيق مستقل
معظم لماذا الخصخصة؟ صفقات بينها ومن
مــا زالــت اإلســالمــيــة مــشــروعــات الــمــصــارف

ورق؟ على  حبرا 
أيضًا مترابطة لكنها متفرقة, أسئلة هذه طبعًا,
إلــى تــتــطــرق ــك ش دون  ومــن  االقتصاد, تعني أنــهــا بــمــا
عجب وال الخاصة. الشركات وحوكمة الدولة سياسة
فاألسئلة قبل, مــن العمود هــذا فــي  ذكــر مــا  نكرر كنا  إن 
يقظ مستقبل لتفعيل مهمة لكنها بسيطة, المطروحة
اآلمن, الــطــريــق نسلك أن السهل فمن مــخــدر. مــن  بــدًال 
في شامخة البناء رافــعــات  وجدنا كلما الــرؤوس ونهز 
المستفيد؟» ومن وكيف؟ «لماذا؟ السؤال دون السماء
األسئلة المترشحين  لنسأل اآلن مــن أفضل ــت وق وال
تفكيرهم صالبة من واثقين  كانوا وإن رأيهم, وما أعاله,

االقتصادية. - السياسية  الموضوعات  في
الــســيــاســيــة ــرات  ــي ــي ــغ ــت ال مـــن  نــســخــر  أن  ــل  ــه ــس ال مـــن 
والقول مضت, التي القليلة السنين في واالقتصادية
أن هو األمر في ما  كل  لكن سطحية.  أو  رتوش  مجرد انها
ونحاول االقتصادي, الجانب من السياسية اللعبة نلعب
أننا الــدولــة في والمخضرمين للمترشحين نبرهن أن 
وحرية الحوار  حرية تلزمنا  مالي, رأس مجتمع كأفراد
تلك ــا  ــوص ــص وخ تـــامـــة. بــشــفــافــيــة ــات  ــوم ــل ــع ــم ال ــق  ــدف ت
الدولة أموال صرف قرارات عليها تبنى التي المعلومات

المجاالت. شتى في
في الــــــوارد  ــر ــج ــح ــت ال و ــة ــي ــراط ــروق ــي ــب ال رغــــم  ــى  ــل ع
نيسر أن يمكننا  أال نعلم نحن الدولة, أجهزة  من الكثير 
البيانات توفير في  تردد أو تعتيم  هناك دام  ما االقتصاد
إلى االقتصاد يشطر فالتعتيم المعطيات. من وغيرها
من الشخصية  المصالح لذوي مملوك نصف  نصفين,
يبان مهمل ونصف العامة, بالمصلحة االهتمام دون

للدولة. الحقيقي المعدم الوجه فيه
خليفة عبدالرحمن هشام
hisham.khalifa@alwasatnews.com

في المالية  االحتياطات أن  ذكــر كما
لتغطية ــة ــي ــاف ك ـــي وه ــة ــي ــال ع ـــراق  ـــع ال
الصرف بسعر  للتداول المصدرة العملة 
يريده الذي  بالشكل «المستقر» الحالي 
مع وينسجم العراقي المركزي البنك

العراقية. النقدية السياسة
أن الــصــحــافــيــيــن ــوري ــب ــج ال وأبـــلـــغ 
على يعتمد  ــراق  ــع ال ــي ف الــنــفــط  ـــل  «دخ
التصدير وأن تصديرها يتم التي الكمية
ولكن العراق إلى بالنسبة مستقر غير
مليوني يبلغ اليومي المعدل فإن عمومًا
مختلف ـــن م ــا ــره ــدي ــص ت ــم  ــت ي ــل  ــي ــرم ب

المنافذ».
برميل سعر ــى إل بالنسبة وأضـــاف
فقط نــحــن «لــيــس ــة ــوازن ــم ال ــي  ف الــنــفــط 
جعل على اتفقت جميعا  أوبك  دول وإنما
التقدير  أساس  للبرميل دوالراً  50 معدل
اتفقت أوبك دول كل .2007 موازنة في
تعتبر ذلك عن زاد وما المعدل هذا على

فائضة. إيرادات
العملة إن العراقي: المسئول وقــال
بالمقارنة منخفضة ليست العراقية
عندما العملة  «وأن الــصــرف سعر مــع 
عملة ــر  ــب ــت ــع ت صــرفــهــا ســعــر  ــر  ــق ــت ــس ي
باستمرار تتراجع كانت إذا ــا أم جيدة
ــي «ف وأضـــــاف ــة». ــئ ــي ــا تــعــتــبــر س ــه ــإن ف
سعر يطلب دائــمــًا االقــتــصــادي الــوضــع 
لــلــوحــدات يــعــطــي لــكــي مستقر  ـــرف  ص

درجـــة ـــرار ـــق ال ــذي ــخ ــت ــة وم ــادي ــص ــت االق
ما ــذا وه الــقــرار التــخــاذ  الثقة مــن  عالية 
ولذلك أكثر أو سنتين  منذ  عليه عملنا
الذي بالشكل مستقر الصرف سعر فإن
وبالشكل العراقي المركزي البنك يريده
النقدية السياسية مع سينسجم الــذي
الصرف اســتــقــرار  الــمــركــزي. للمصرف 
أن نستطيع ــدة. ــي ج العملة  أن  يعني 
ونــجــعــل الــديــنــار ــرف ــص ــع ســعــر ال ــرف ن
ذلك ولكن الـــدوالر مقابل أكثر العراقي
الــوضــع دراســــة ضــمــن ــون  ــك ي أن  يــجــب 
الصرف سعر رفع أما العام االقتصادي
داخل اضطرابات إلى سيؤدي ذلك فإن

السوق.
تواجه التي المشكالت عن وتحدث 
المشكالت أهم  فقال: العراقي االقتصاد 
السائد واالضطراب األمنية المسألة هو
الــجــهــاز أمـــا ــــام. ع ـــراق بــشــكــل ـــع فـــي ال
فهو العراق في واالقتصادي المصرفي
السياسية األوضاع من غيره من أفضل
سياسة بفضل والعسكرية واألمــنــيــة

المركزي. المصرف
التي األجنبية المصارف إن قال كما
العراق داخل للعمل  رخص  على حصلت
اعتقد ــا م عــلــى ــراً ــظ ن تفتح ــم  ل ــــزال  «الت
قد التي األمنية األوضـــاع من  للخشية
من مشاركات هناك ولكن لها تتعرض
مــصــارف ــاءة  ــب ع تــحــت  تعمل  ــارف  ــص م

ثالث منذ رخــص ــت س قدمنا عــراقــيــة.
ولكن منها  ــدة واح وال تعمل لم سنوات
عراقية ــارف ــص م ــع م ــرك ــت اش الــبــعــض 
لعدم إجــازاتــهــم علقت ــر اآلخ والبعض 

التزامها».
المصارف ــذه  ه بين مــن أن وأضـــاف
بي اس  اتش وبنك  الوطني الكويت  بنك 

ومصارف أردنية. (HSBC) سي
يتحدث كــان  ــذي ال الجبوري  أن غير 
البحرين في تدريبية دورة افتتاح عند
أن ذكر العراقي المركزي البنك لموظفي
ومقرها المصرفية  العربية المؤسسة 
قــامــت ــن هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي ــري ــح ــب ال

بغداد. في لها فرع بافتتاح
ــن ــري ــح ــب ال ــد ــه ــع ــم ـــر الــــعــــام ل ـــدي ـــم ال
خليل والمالية المصرفية لــلــدراســات

الدورة أن وأعمال» «مال  أبلغ نورالدين
النقد صــنــدوق قبل  مــن  ترتيبها تــم  قــد 
األميركي الفيدرالي واالحتياطي الدولي
المركزي البنك ــن م موظفين لــتــدريــب
ورقـــابـــة إدارة ــــرق ط عــلــى ـــي  ـــراق ـــع ال

العراق. في المصارف
عملية دورة هي ــدورة ال «هــذه ــال: وق
دورات إلــى خــضــعــوا الــمــشــاركــيــن وإن 
تقريبًا عــامــيــن ــدة ــم ل نــظــريــة تــدريــبــيــة 
لهم. تعقد دورة ــادس س هي هــذه ولكن 
ألنها سابقاتها عن تختلف الــدورة هذه
وسيتم خاللها دراسة بعض عملية دورة
المصارف في تجري التي الرقابة أعمال

بغداد». في
فيها يــتــم  ــي ــت ال ــــدورة ال أن  وأضــــاف 
لـــدورات  ــة  ــداي ب ــي ه مــوظــفــًا   16 ــب ــدري ت

ــزي ــرك ــم ــك ال ــن ــب ال ــي ــف ــوظ ــــرى إلـــى م أخ
من تمويلها ويتم البحرين في العراقي
ومــصــرف ــي ــدول ال ــدوق الــنــقــد ــن قــبــل ص

نيويورك. في الفيدرالي االحتياطي
المركزي البحرين مصرف محافظ
البحرين إن كلمة: في قال المعراج رشيد
الــــــدورة هـــــذه ســـعـــيـــدة بــاســتــضــافــة
واستقرار الــعــراق بناء فــي للمساهمة
حاجة يــخــدم نــاجــح اقــتــصــاد  وتــطــويــر 

العراقي. الشعب
على الــرقــابــة ــون ــك ت ـــد  «ق وأضـــــاف 
الرئيسية العناوين عن بعيداً المصارف
ولكن العراق في اليومية الحياة بشأن
الستقرار مهم الصحي المالي النظام
الطويل الــمــدى  على اقتصاد أي ونــمــو 

عنها». مختلفا ليس والعراق

البحرين في يتدرب مصرفي عراقي وفد

موازنة 2007  في النفط لبرميل دوالرًا 50 سعر الحتساب تتفق دول «أوبك»
سلمان عباس - المنامة §1

الجبوري: سلمان أحمد العراقي المركزي البنك محافظ نائب قال ]
اتفقت (أوبك) للبترول المصدرة البلدان منظمة في األعضاء الدول إن
آخذين  للبرميل دوالرًا 50 تبلغ بأسعار مقبولة تقدير موازناتها أن على
األســواق في النفط أسعار ارتفاع أو انخفاض احتماالت االعتبار  في

دوالرًا للبرميل. 60 نحو الحاضر الوقت في تبلغ والتي العالمية

طاهر حسن) سيد (تصوير: [ إلى متحدثًا العراقي المركزي البنك نائب محافظ

ــة الــعــالــمــيــة  ــم ــظ ــن ــم ـــّد ال ـــع وت
الطيران شركات عمالء لعالقات 
عــالــمــيــة  مــؤســســة   WACRA

مجال النقل في الطابع للعاملين
اســتــضــافــة ــم ــت ـــوي، فــيــمــا ي ـــج ال

للمؤسسة ــوي ــن ــس ال ــر ــم ــؤت ــم ال
الطيران شركات إحــدى قبل من 
المعنية. دولــهــا فــي األعـــضـــاء
ـــة طــيــران ـــرك ــــم انـــتـــخـــاب ش وت
الحدث هــذا  الستضافة الخليج
عقد الذي األخير مؤتمرها خالل
فرانسيسكو ـــان س ــة ــن ــدي م فـــي 
ــة ــس ــاف ــن م األمـــيـــركـــيـــة وســــــط
 50 من أكثر بها شاركت  محتدمة
الشركات بين من طيران شركة
الخليج طيران  وكانت  األعضاء، 
في ــدث ــح ال ــد اســتــضــافــت هـــذا ق
العام في وتحديداً سابقة، فترة

.1998
للخدمات الرئيس نائب وقال

ــارق ط الخليج ــران ــي ط بــشــركــة 
الخليج طــيــران «تــعــرب  حــاتــم: 
هـــذا عــــن فـــخـــرهـــا الســـتـــضـــافـــة
لقد أخرى، مرة العالمي المؤتمر
المسافرين نظر وجهات تغيرت
دراماتيكية بطريقة الجويين
فإنه لذلك القريب، الماضي في
إلى بالنسبة بمكان األهمية من
أن العالمية الــطــيــران  ــات  ــرك ش

وأن بعضًا بعضها مــع تجتمع
أفضل ومناقشة الخبرات تتبادل
خاللها مــن يمكننا التي السبل
المسافرين إلى خدماتنا تقديم
ــم األه الــعــامــل يعتبرون ــن ــذي ال

الطيران». شركات عمل الزدهار
هذا يحضر  أن المتوقع  ومــن 
 60 من أكثر يمثلون وفود المؤتمر
وإقليمية، عالمية  طيران  شركة

من لخبراء  استقطابه جانب إلى 
العالمية والمنظمات الحكومات
ــات ــس ــؤس ــم وال والــمــتــخــصــصــة
قضايا ــي ف العاملة  القانونية
ـــــاالت ـــــوك وال ـــل الــــجــــوي ـــق ـــن ال
مناقشة ستتم كما التشريعية،
خالل الــعــمــالء  وقــضــايــا حــقــوق 

العمل. وورش المؤتمر جلسات
العمالء رعاية مديرة وقالت
شــركــة ـــي ف ومـــراقـــبـــة الــخــدمــة
شــارمــا كافيتا الخليج ــران ــي ط
بفرصة حظينا «لــقــد  الــجــاســم:
وقت في الحدث  هــذا استضافة
من الكثير  تــثــار  إذ للغاية مــهــم 
شــركــات ــــدارة ج ــة حـــول ــل ــئ األس
ــرق ــش ــة ال ــق ــط ــن ـــي م ـــران ف ـــي ـــط ال
العالمية المنظمة إن األوســـط.
الطيران شركات عمالء لعالقات 
ــة  ــس ــؤس م لـــيـــســـت   WACRA

للتنافس مــنــتــدى أو ســيــاســيــة 
النــعــقــاد ــون ــك ــي الـــتـــجـــاري، وس
أثر إيجابي البحرين مؤتمرها في
أواصــر ترميم  على للمساعدة 

في األعضاء الشركات بين الثقة
سيساعدنا كما المنظمة، ــذه ه
لمكانة الترويج في المؤتمر هذا
أهمية تزداد التي البحرين مملكة
في ومركز مالي سياحية كوجهة

األوسط». الشرق منطقة
العالمية المنظمة أن يــذكــر
الطيران شركات عمالء لعالقات 
 60 منذ  تأسست قد  WACRA

النقل مجال في العاملين من عامًا
في خاص وتعنى بشكل الجوي،
العاملة للشركات القيمة توفير
عالقة وتسود المضمار، هذا في
ـــن الــــشــــركــــات مــن ـــي ــــة ب ــــراك ش
الممارسات أفــضــل ــادل ــب ت ــل  أج
السائدة االتــجــاهــات ومناقشة
ــم ــدي ــق وت ــــذه الـــصـــنـــاعـــة، ـــي ه ف
إلى خــدمــات  مــن يمكن مــا أفضل 
المنظمة ــذه  ه وتعمل  الــعــمــالء.
الجوي النقل منظمة مــع أيــضــًا
للنقل  العالمية والمنظمة  ATA

.IATAالجوي

الطيران عمالء شركات لعالقات العالمية المنظمة مؤتمر تستضيف البحرين

كافيتا شارما الجاسمطارق حاتم

االقتصادي المحرر - الوسط §

مؤتمر الستضافة الخليج طيران شركة انتخاب تم ]
في الــطــيــران شــركــات عــمــالء لعالقات  العالمية المنظمة 
الثاني تشرين  نوفمبر/  شهر في سيعقد والذي  البحرين 

.2007 المقبل العام من

CABLE, U/G. 240 SQ. MM.

CABLE, U/G.

CABLE, U/G. 300 SQ. MM.

CABLE, U/G.

CABLE, U/G. 70 SQ. MM.

CABLE, U/G.

CABLE, U/G. 300 SQ. MM.

CUT - OUT

06/12/2006

06/12/2006 

06/12/2006 

06/12/2006

06/12/2006

06/12/2006

06/12/2006

06/12/2006 

4,000/-

2,500/-

1,000/-

500/-

500/-

500/-

4,000/-

500/-

50/-

50/-

50/-

15/-

15/-

15/-

50/-

15/-

1

2

3

4

5

6

7

8

TC/LK/PT-2159/11/06

TC/AM/PT-2160/11/06

TC/SB/PT-2161/11/06 

TC/AJ/PT-2162/11/06 

TC/SB/PT-2163/11/06 

TC/AK/PT-2164/11/06

TC/NB/PT-2165/11/06

TC/NB/PT-2166/11/06

øjôëÑdG áµ∏‡
 á«dÉŸG IQGRh

ájõcôŸG ¿RÉıG IQGOEG

á°übÉæŸG ´ƒ°Vƒe
á°übÉæªdG ≥FÉKh áª«b

(kGó≤f)
¿Éª°†dG áª«b

»FGóàH’G
á°übÉæŸG ºbQ

äGAÉ£©dG ºjó≤àd »FÉ¡ædG óYƒªdG

:á«dÉàdG áeÉ©dG äÉ°übÉæŸG ìôW øY ájõcôŸG ¿RÉıG IQGOEG ø∏©J

/Ωƒ«dGïjQÉàdGâbƒdG

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

AÉ©HQC’G

kGô¡X1:30

kGô¡X1:30

kGô¡X1:30

kGô¡X1:30

kGô¡X1:30

kGô¡X1:30

Gô¡X1:30

Gô¡X1:30

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«°VQCG äÓHÉc

á«FÉHô¡c ™WGƒb

¯ájõcôªdG ¿RÉîªdG IQGOEG - Oƒ≤©dG IóMƒH ∫É°üJ’G ,áeRÓdG IAÉØµdG º¡jód ôaGƒàJ øªe á°übÉæªdG √òg ‘ ∫ƒNódG ‘ ÚÑZGôdG ≈∏©a
øe kGQÉÑàYG á°übÉæªdG ≥FÉKh ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d kGô¡X ∞°üædGh IóMGƒdG áYÉ°ùdG πÑbh »ª°SôdG ΩGhódG äÉYÉ°S ∫ÓN (Iôà°S - 15 ºbQ áaôZ)
Éª¡jCG AÉ£©dG áª«b øe %1 hCG √ÓYCG ¬«dEG QÉ°ûªdG »FGóàH’G ¿Éª°†dG ≠∏Ñe AÉ£©dG ™e ≥aôj ¿CG ≈∏Y ,Ω2006 ôÑªaƒf 13 ≥aGƒªdG ø«æK’G Ωƒj
ÜÉ£N hCG ¥ó°üe ∂«°T IQƒ°U »a ∂dPh ,(»æjôëH QÉæjO 100/- øY »FGóàH’G ¿Éª°†dG áª«b π≤J ’CG Öéj ∫GƒMC’G ™«ªL »ah ) πbCG
¿Éjô°S Ióe ∫GƒW ∫ƒ©ØªdG …QÉ°S ¿Éª°†dG Gòg ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,kGó≤f hCG á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdG ióMEG øe ø«eCÉJ á°ü«dƒH hCG ¥ó°üe ¿Éª°V

.á°übÉæªdG ≥FÉKh »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG AÉ£©dG
 ¯.ójDƒªdG êôÑH ™HÉ°ùdG ≥HÉ£dG »a äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ÖJÉµªH ∂dòd ¢ü°üîªdG ¥hóæ°üdG »a äGAÉ£©dG ´OƒJ
¯  ¬àëF’h á«eƒµëdG äÉjôà°ûªdGh äÉ°übÉæªdG º«¶æJ ¿CÉ°ûH (2002) áæ°ùd (36) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ΩÉµMC’ á°übÉæªdG √òg ™°†îJ

 .2002 áæ°ùd (37) ºbQ Ωƒ°SôªdÉH IQOÉ°üdG ájò«ØæàdG
 ¯:á«dÉàdG •hô°ûdG IÉYGôe Öéj Éªc

.á°übÉæªdG ´ƒ°Vƒe •É°ûf ≈∏Y á∏ªà°ûe ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y …QÉéàdG πé°ùdG IOÉ¡°T øe áî°ùf ≥aôJ ¿CG (1
.(02 Ω Ω) ºbQ IQÉªà°S’G ≈∏Y (∫GƒMC’G Ö°ùëH ) äGóMƒdG QÉ©°SCGh á«dÉªLE’G QÉ©°SC’G ¿hóJ ¿CG (2

.πª©dG IQGRh øe IQOÉ°U áfôëÑdG áÑ°ùf äÉÑKE’ áëdÉ°U IOÉ¡°T ≥aôJ ¿CG  (3
.Ωó≤ªdG AÉ£©dG »a øjô©°S øe ôãcCÉH Ωó≤àdG õ¡éª∏d Rƒéj’ (4

á¡édG hCG á°ù°SDƒªdG hCG ácô°ûdG ºàîH äGAÉ£©dG øª°V áeó≤ªdG ( IQƒ°üªdG hCG á«∏°UC’G ) äGóæà°ùªdG ™«ªL ºàN Öéj (5
.äGAÉ£©dG áeó≤e

  ¯.á°übÉæªdG ≥FÉKƒd kÓªµe ¿ÓYE’G Gòg ôÑà©j
:áeÉg á¶MÓeójDƒªdG êôÑH ™HÉ°ùdG ≥HÉ£dG »a äÉ°übÉæªdG ¢ù∏ée ÖJÉµe ≈dEG Qƒ°†ëdG á°übÉæªdG »a ø«cQÉ°ûªdG ™«ªL øe ≈Lôj

.äÉ°übÉæªdG ¥ÓZEG øe »dÉàdG Ωƒ«dG »a äÉ°übÉæªdG íàØd ∂dPh

االقتصادي المحرر   - الوسط §

على للحصول بطلب التقدم على عزمها عن «بتلكو» أعلنت ]
االتصاالت تنظيم هيئة ستمنحهما اللذين الترخيصين من واحــد

المحلية. الالسلكية الثابتة  الخطوط خدمة لتقديم  البحرين في
الشركة بأن المسقطي إياد بتلكو في اإلنترنت خدمات مدير  وأفاد
وتعتزم الترخيصين، من واحد على  الحصول تأمين على ستعمل

االتصاالت. تنظيم هيئة ومعايير يتماشى مغٍر عطاء تقديم
خدمة لتقديم المقترح الترخيص  أن «نعتقد  المسقطي: ــال وق
لخدماتنا مكمال ســيــكــون  المحلية الــالســلــكــيــة الــثــابــتــة  الــخــطــوط 
باإلضافة البحرين، فــي المتوافرة الحالية والالسلكية الثابتة
 HSDPAو الثالث الجيل شبكات لتدشين عنها المعلن خططنا إلى
.«2007 الــعــام  فــي الالسلكية الــنــقــال الــهــاتــف لــخــدمــات   - 3.5G

الخطوط خــدمــة لتقديم الترخيص «سيعمل المسقطي ـــاف وأض
ومن .GHz  3.5 مداه ترددي طيف على المحلية الالسلكية الثابتة
من إذ  السرعة، فائقة سلكية ال اتــصــاالت توفير الطيف ــذا ه ــأن  ش
لخدمات المستقبل لشبكات رئيسيا فنيا أساسا يصبح أن المؤمل

البحرين». في المتجولة والبيانات  والصوت  الثابتة الخطوط
الثابتة الخطوط خدمة تقديم من  الهدف «أن المسقطي وأوضح
عدد إلى الالسلكية برودباند  خدمة  توفير  هو المحلية  الالسلكية
من لخدماتنا ملفتة إضافة ذاته الوقت  في وتمثل الناس، من أكبر
«بتلكو»  تقدم ويظهر النقالة». الهواتف عبر وبرودباند  ADSL

الثابتة الــخــطــوط خــدمــة لتقديم ترخيص على للحصول بعطاء 
بأفضل زبائنها تــزويــد على الــشــركــة إصـــرار المحلية الالسلكية 
الالسلكية والصوتية والبيانية الثابتة والمنتجات الــخــدمــات
وعدنا الخطوة هــذه «تعزز ــاف  وأض البحرين. بمملكة المتوافرة

لزبائن والبيانية النقالة االتصاالت  خدمات أحدث تقديم باستمرار
فور الحديثة التقنيات جلب خالل  من والتجاري المنزلي القطاعين
بتلكو لمشروع دفعة العطاء  هذا يعطي كما السوق».  في توافرها
الزبائن لجميع  سريعة إنترنت خدمة لتوفير يطمح الذي برودباند 
برودباند خدمة لتوفير الماليين بتلكو  استثمرت لقد معقول. بسعر
في  أميركي دوالر مليار 1.3 البالغة استثماراتها من كجزء البحرين

الماضية. سنة 25 الـ مدى على البحرين اتصاالت شبكة تطوير
ال  كجزء الخطوة  هــذه «تأتي بقوله حديثه المسقطي واختتم  
االتصاالت لخدمات  مبدع مصدر إلى بتلكو لتحويل خطتنا من  يتجزأ
الــمــعــلــومــات». ــاالت ــص ات لتقنية عالميا  ــزا ــرك م الــبــحــريــن  وجــعــل 
بمنح البحرين في االتصاالت تنظيم  هيئة  تقوم أن  المتوقع  ومن 
في المحلية الالسلكية الثابتة الخطوط  خدمة لتقديم الترخيصين

.2007 الثاني كانون يناير/

الالسلكية المحلية الخطوط الثابتة خدمة على رخصة للحصول تتقدم «بتلكو»


