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(2/1 األدوية( صناعة يطال الفساد
[نشرموقع هيئةاإلذاعةالبريطانية

يحث عــلــمــيــا ــرا ــري ــق ــى اإلنــتــرنــت ت ــل ع
حد ـــع وض عــلــى االتـــحـــاد األوروبــــــي
والتداول الــمــزّورة األدويــة النتشار

التجاريبها.
البروفسور عــن التقرر ونقل
لندن جــامــعــة  ــن م ــور ــل ــاي ت ديــفــيــد 
ـــــة األدوي مــشــكــلــة أن  ــة  ــدل ــي ــص ــل ل

مشكلة بــاألســاس ــي ه ـــزّورة ـــم ال
انتشار لكن الثالث، العالم في كبيرة

هذهاألدويةأصبحواسعامايعرضالجميعللخطر.
متطورا نظاما هناك أن الصيدلة مجال فــي الخبير وأضـــاف

لفحصاألدويةالمتطورةبدأالعملبه.
مواد على  يحتوي ــزّورة ــم ال ـــة  األدوي بعض أن التقرير ويفيد 
كمية قليلة جدًا تتضمن التي األدوية بعض هناك أن مضيفا سامة،
األدوية المزّورة أكثرية ولكن الدواء، تكون التي الحيوية المواد من
األدويــة أســاس تشكل التي الحيوية الــمــواد على أبــدا تحتوي  ال 

األصلية.
العموم مجلس إلـــى  األربـــعـــاء يـــوم قـــدم ـــذي ال الــتــقــريــر  ـــال  وق
سوق يشجع ــدواء  ال على  الحيازة صعوبة تصاعد  إن البريطاني

األدويةالمزّورة.
في المزورة األدوية تحدثه الذي الضرر أن إلى التقرير وأشار
أوروباوالوالياتالمتحدةال تقاس أهميتهوخطورتهبالضررالذي

تحدثههذهاألدويةفيالعالمالثالثوخصوصاالقارة اإلفريقية.
التي  من األدوية المئة في 30 إن العالمية: الصحة منظمة وتقول

توزعفي بلدانالعالمالثالثهي مزّورة.
المزّورة األدوية نسبة فإن وروسيا، الشرقية أوروبا دول وفي
بريطانيا  مثل تطورا األكثر  الدول  في بينما المئة، في 10 نحو هي

المئة. في من1 أقل هي المزّورة األدوية فنسبة
شراؤها تم بريطانيا في األدوية هذه أكثرية أن التقرير ويشير
تحقق التزال بريطانيا في األدوية تنظيم  هيئة أن  إال اإلنترنت عبر
الضمان نظام  قبل من استعملت  مـــزّورة ــة  أدوي ــاالت ح ثــالث في 
مستقل وبشكل ــر، آخ جانب من البريطاني.  العام االستشفائي
بدراسة التقرير ــك ذل لندن فــي الدولية الشفافية  منظمة سبقت 
الصيدلية والمنتجات األدوية وتقليد الفساد فيها عالجت مفصلة

محذرةمما يسبانه منوقوع آالفالضحاياكلسنةفيالعالم.
أن لها مقرا من برلين تتخذ التي غير الحكومية المنظمة وأعلنت
استئصالالفسادمنقطاعالصحةهو«مسألةحيوية»بالنسبةإلى
كل حلقات في معشش «الفساد أن التقرير في وجاء ماليين الفقراء.
حتى العام» أو القطاع الخاص في الصحية سواء الخدمات سلسلة
يستخدمها ذاتية» «خدمة مراكز إلى تحولت المستشفيات بعض أن
الدولية الشفافية منظمة  المشروع.وأوردت غير  لإلثراء البعض
دولي  قرض من  المئة  في  20 نحو أن إلى مشيرة كوستاريكا مثل
لتجهيز  مخصص يورو)  مليون  33) دوالر مليون أربعين  بقيمة
المنظمة ذكرت كما في صناديق خاصة». «اختفت صحيا البلد هذا
إلى تحولت التي  كينيا فــي اإليـــدز  لمكافحة الوطنية اللجنة مثل 
الخاص لصالحهم الموظفين» كبار بعض يستغله ثروات «مصدر
الختالس خصيصا أنشئت  واجهة» «منظمات خالل  من حصرا
التقرير ويكشف ــدز. اإلي لمكافحة الدولية األســرة تقدمها أمــوال
بعض في الصحية الرعاية وسوء الفساد بين مباشرة عالقة عن
التي في الرشاوى بين الزيادة عالقة هناك إن التقرير وقال البلدان.
تلقيح تقلص وبين الفلبيني  الصحي القطاع في العاملون  يتلقاها

فيالمئة. األطفالضداألمراضبنسبة20
مؤشرات في  االنخفاض الدولية الشفافية منظمة عــزت كما
ينبغي كان التي األموال اختالس إلى كمبوديا في الصحية الرعاية

إنفاقها علىقطاعالصحة العامة.
المستحضرات ــواق أس أيضًا شــوه الفساد إن التقرير: ــال  وق
وهما المزيفة، للعقاقير ســوداء ســوق ظهور  وشجع الصيدلية
أمرانكان لهماتأثيرمباشرعلىاألشخاصالذينكانوايأملونفي

أنتخففهذهالعقاقيرمن آالمهموتؤدي إلى شفائهم.
نوسباوم: ديفد  التنفيذي، الدولية  الشفافية  منظمة مدير  وقال
عليها يعتمدون  التي العقاقير تكون أن يتوقعوا أن الناس حق  «من

حقيقية».
مصلحة يضعون األطباء  بأن االعتقاد حقهم «من أن وأضــاف
االعتقاد حقهم من  أن شيء كل من واألهم ربح.  أي فوق المريض

بأنقطاعالرعاية الصحيةموجود للشفاءالللقتل».

العبيدلي عبيدلي

ubaydli.alubaydli@alwasatnews.com

ـــدة ـــدي ـــج ال ـــدم الــــشــــركــــة ـــخ ـــت ـــس وت
ــم خــدمــة ــدي ــق ــت ل ــة ــدم ــق ــت ــا م ــي ــوج ــول ــن ــك ت
خدماتها تــشــمــل إذ لــعــمــالئــهــا، مــمــيــزة 
ومــركــز ـــال ـــم األع ــاد ــن ــام بـــــإدارة إس ــي ــق ال
الــزبــائــن، ـــات ـــالق ع وإدارة لــالتــصــال 
ـــات ـــدم ـــخ وال ــــال ــــص ــا االت ــي ــوج ــول ــن ــك ت
ـــت ـــام وأق ــــب. ــــدري ــــت ـــة وال ـــاري ـــش ـــت االس
ــــع مـــؤســـســـات ـــــات م ـــــراك الـــشـــركـــة ش
خــدمــات تــقــديــم لــضــمــان مهمة  عالمية 

لزبائنها. عال مستوى ذات
في أعمالها  أولــى «إنفيتا» بــدأت وقد 
البحرين  بنك  ــن  م كــجــزء  2000 ــام ــع ال
بــتــطــويــر ـــوم ـــق ت ـــت ـــان ك إذ  والـــكـــويـــت، 
وبعدها الــمــصــرف، فــي ــال ــص االت مــركــز 
في بــذاتــهــا مستقلة الــشــركــة أصــبــحــت 
زبــائــن تــتــعــدد والـــيـــوم،   .2005 ــام ــع ال
الــمــالــيــة، ــات ــس ــؤس ــم ــن ال ــي ــا» ب ــت ــي ــف «إن

االتصال خدمات ومـــزودي ــــوزارات،  وال
المنطقة. في

فــريــق ــــر شــــركــــة «إنـــفـــيـــتـــا» ــــدي وي
الـــخـــبـــرات في ـــن ــر م ــي ــث ــك ــك ال ــل ــم ــل ي ــم ع
ويملك المختلفة  ــات ــدم ــخ ال مــجــاالت 
ــر ــوي ــط ت ــــي ف ـــزة ـــي ـــم ـــق خــــبــــرة م ـــري ـــف ال
المصرفية، ــات  ــدم ــخ وال الــتــطــبــيــقــات،
ــر ــوي ــط وت ـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ـــدم ـــخ وال
واألمـــــن ــة، ــي ــن ــق ــت ــة ال ــي ــت ــح ــت ــة ال ــي ــن ــب ال
جانب وإلـــى المعلومات مــراكــز وإدارة 
العمليات تفويض في الطويلة الخبرة

مركز االتصال. الرسمية وإدارة
مع ـــة ـــراك ش ـــي ف ــا» ــت ــي ــف ـــت «إن ـــل ودخ
األمــيــركــيــة ـــــوم» ـــــوك ـــــوزم ــــة  «ك ــــرك ش
مــــراكــــز ـــــاء ـــــن ــــــات  ب ــــــدم لــــتــــقــــديــــم  خ
(On-Deman) بــعــد عـــن ــــال ــــص االت
، جــوائــز حــازتــعــدة عالمية تقنية  ــي  وه

طريقة على  كبيرة تغييرات ــت  ــل وأدخ
فقاعدة لزبائنهم.  الشركات استجابة 
تقلل «إنفايتا» تنشئها التي ــال ــص االت
الزبائن لطلبات االستجابة كلفة  ــن م
أنها جانب إلــى االتــصــال، مراكز وإدارة
من للتقليل للشركات  الفرصة  تعطي
في التقنية، للخدمات العالية الكلفة
جــودة مــن فيه تــزيــد الـــذي الــوقــت  نفس 

المقدمة. الخدمات
ضــرورة تؤكد التي  الشركة  ففلسفة
ـــال ـــص ات ـــى ـــل ع ــــات ــــرك ــــش ال تـــبـــقـــى  أن 
ــرا أث ــرك ــت ــة، ت ــي ذك ــن، بــطــريــقــة ــائ ــزب ــال ب
يجعلها مــا ــو وه العمل،  مظاهر  كــل فــي 
من ــد ــدي ــج ال الــجــيــل لـــدى ملحة  ــة  ــاج ح

«إنــفــيــتــا» ــة ــرك ش الـــشـــركـــات. وتـــجـــري
تدريب ــز ــراك م ــي  ف تــدريــبــات لموظفيها 
«هلب ــي  ه عــالــمــيــًا بــجــودتــهــا مــعــتــرف 
قبل ،(HDI) ــوت» ــي ــت ــي ــت ــس إن ـــك  ـــس دي
لــتــقــديــم ــص ــي ــرخ ــت ــى ال ــل ــم ع ــه ــول ــص ح
«إنفيتا» وتــعــمــل لــلــزبــائــن. ــات  ــدم ــخ ال
من ــت ــم ــم ص ــل «ذكــــيــــة»، ــم ــة ع ــئ ــي ـــي ب ف
ــال إلدخ خصيصا إيطالي مهندس قبل
مــوقــع ــــي ف ـــر فـــنـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة ـــاص ـــن ع

العمل.
المصممة ــات ــون ــك ــم ال ــب ــان ج ــــى  وإل
أيــضــا ــب ــات ــك ــم ــة، فــــإن ال ــي ــال ــاءة ع ــف ــك ب
لــلــمــوظــفــيــن ــــــزودة بـــمـــرافـــق خـــاصـــة م
المرافق ــذه ه وتشتمل عملهم لتسهل
ــــزودة م ــة ــي ــه ــي ــرف ــة ت ــق ــط ــن ــا وم ــري ــي ــت ــف ك

الترويح. ووسائل ألعاب بمجموعة
المكاتب ـــإن  ف ذلــــك، ـــى إل ــة  ــاف ــاإلض ب
فــي ـــا الــــشــــركــــة ـــه ـــي الــــتــــي انـــتـــقـــلـــت إل
على تــشــتــمــل  الـــمـــاضـــي،  /أيـــــار  مـــايـــو 
ــاة مــخــصــصــة لــلــتــدريــب، ــاك ــح غــرفــة م
ومــوقــع عــــاٍل، أداء ذات أمــنــيــة وأنــظــمــة 
ـــــودون ي ــــن ــــذي مــخــصــص لـــلـــزبـــائـــن ال
من عــالــيــة بــدرجــه ــــراء مــعــامــالتــهــم إج

الخصوصية والسرية.
ــاء ــض أع ــل االفـــتـــتـــاح ــف ـــي ح شـــــارك ف
ومديرو «إنفيتا»، شركة إدارة مجلس
اإلدارة ــب ــان ج إلـــى ــة،  ــرك ــش ال ومــوظــفــو 

والكويت. البحرين لبنك التنفيذية

«إنفيتا» إدارة  مجلس رئــيــس  وقـــال 
الــشــركــة ــاح  ــت ــت اف «إن حــســيــن، ــداهللا  ــب ع
ــة لــبــنــك ــي ــل ــب ــق ــت ــس ــم يــــؤكــــد الـــــرؤيـــــة ال
التابعة والشركات والكويت البحرين
الــحــديــثــة ــم فـــي الــتــقــنــيــة ــه ــادت ــري لـــه، ل
لتفضل جــدا ــورون ــخ ف نحن واإلبـــــداع.
الــبــحــريــن ــك ــن ب إدارة ــس  ــل ــج م رئـــيـــس 
لرعاية مــراد،  علي مــراد السيد والكويت
«إنــفــيــتــا» لــشــركــة ــوم ــي ــاح حــفــل ال ــت ــت اف
الشركات تــزود مستقلة كشركة رسميا
غير التقنية بــالــخــدمــات المنطقة ــي  ف

إليها.» التي هي بحاجة المسبوقة
لشركة الــعــام المدير علق ذلــك، ــى  إل
«مــع ــول: ــق ــال ب ــس ــرّي «إنــفــيــتــا»هــشــام ال
الــيــوم، رسميا لمقرها الشركة افتتاح
ــــام الــجــيــل أم ــق ــري ــط ــا ال ــت ــاي ــف مــهــدت إن
أكــثــر ــة ــق ــري ــط ب أعــمــالــه ألداء  الــحــالــي 
الــمــتــزايــدة ــات ــدي ــح ــت احــتــرافــا. فــمــع ال
المنطقة ــي ف الــشــركــات تواجهها الــتــي 
ــي ف ـــل زيــــــــــادة حـــصـــصـــهـــم ـــي ـــب ـــــي س ف
ـــات ـــدم ـــخ ــة ال ــل ــس ــل الـــــســـــوق، تـــبـــرز س
مثالية كحلول «إنفيتا» تقدمها الــتــي
مـــواردهـــا ــز ــي ــرك ت ـــود ــي ت ــت ــات ال ــرك ــش ــل ل
االستراتيجي التخطيط  على  وجهودها
الوقت فــي  التجارية، أعمالها وتطوير
لــلــقــيــام أخـــــرى الـــــذي تـــفـــوض أطـــرافـــا
العالقات وإدارة التنفيذية باإلجراءات

الزبائن». مع

الخليج في األولى تعد

العمالء عالقات شركة«إنفيتا»لإلدارة افتتاح
االقتصادي المحرر - الوسط §

مجال في المتخصصة  «إنفيتا» شركة  أخيرًا  البحرين في افتتحت  ]
وإسنادها ألطراف أخرى. العمالء عالقات إدارة خدمات

والتي أطلقت «إنفيتا»، الجديدة الشركة والكويت البحرين ويمتلك بنك
تحت المنامة في الشركة مكاتب في عقد احتفال في رسمي بشكل أخيرًا

مراد. والكويت مراد علي البحرين بنك رئيس مجلس إدارة رعاية
بعد عن العمالء عالقات إلدارة خدماتها تقديم في الشركة  وتختص
 Busines (Process األعمال( وخدمات إسناد إدارة  ،(On-Demand)

. Outsource

الريس هشام

العماني التضخم معدل
يوليو   الى 3.3 ٪ في  يقفز

الــمــركــزي الــمــصــرف ــرت إحـــصـــاءات نــشــرت عــلــى مــوقــع ــه [ أظ
 3.3 الى قفز عمان بسلطنة التضخم  معدل أن االنترنت  على العماني 

حزيران. يونيو/ في المئة في 2.3 من يوليو/ تموز المئة في في
العام.  هذا بالسلطنة التضخم معدل في شهرية زيادة أكبر وهذه  
الغذائية  السلع  أسعار في المئة  في  5.1 بنسبة قفزة الزيادة وقــادت

والتبغ. والمشروبات
المئة  27.9 في بالسلطنة النقدي المعروض نمو البيانات وأظهرت
 10.91) ــال ري مليارات   4.2 الــى أيلول سبتمبر/ حتى العام خــالل

مليارات دوالر).
الى العماني التضخم معدل زيادة تشارترد ستاندرد بنك وتوقع

العام 2006 من 1.9 في المئة في 2005. المئة 2.4 في

االقتصادي المحرر - الوسط §

الثامن ــي ــدول ال «المؤتمر  أعــمــال  الــيــوم تــبــدأ   ]
ــر ــي وغ الــــحــــارة ـــي الــبــيــئــات ــــول الـــخـــرســـانـــة ف ح
البحرينية المهندسين  جمعية وتقوم المواتية». 
 29  -  27 ـــرة ـــت ـــف ال فــــي الـــمـــؤتـــمـــر هـــــذا  ــم  ــي ــظ ــن ــت ب
الخليج  مركز في  2006 الثاني تشرين  نوفمبر/ 

الخليج. بفندق للمؤتمرات الدولي
ــة ــان ــرس ــخ ــل ل ــــارك الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة ــــش وت
ــة ــان ــرس ــخ ال ومــــــوردي ـــزة، أكـــبـــر مــنــتــجــي ـــاه ـــج ال
المملكة ــي ف الــخــرســانــيــة والــمــنــتــجــات ــزة  ــاه ــج ال

البالتيني الراعي بصفتها السعودية، العربية
على ــام ــع ـــذا ال ه ــي مــؤتــمــر ــون الــتــركــيــز ف ــك ــي وس
بــاســتــخــدام تتعلق مــهــمــة ــل  ــاك ــش وم ــات  ــوع ــوض م
الــمــواتــيــة، ــر ــي وغ الــحــارة ــــواء ــي األج الــخــرســانــة ف
مجلس دول ــي ف ــة ــام ع بصفة ــدة  ــائ ــس ال تــلــك  مــثــل 

الخليجي. التعاون
قــطــاع ـــي ف ــراء ــب ــخ ــل ل ــر فـــرصـــة ــم ــؤت ــم ـــر ال ـــوف وي

للتفاعل ــم  ــال ــع ال أنــحــاء مختلف مــن ــة  ــان ــرس ــخ ال
ــام ــم ــت االه ذات الــمــوضــوعــات حــــول  ــث  ــاح ــب ــت وال
ولــتــســلــيــط ــة الـــخـــرســـانـــة ــاع ــن ـــي ص ــرك ف ــت ــش ــم ال
ــي ــت ــل ال ــاك ــش ــم ــل ل ــرة ــك ــت ــب ـــول م ـــل الــــضــــوء عـــلـــى ح
كيفية ــن ع تــوصــيــات إصــــدار ــك ــذل وك يــواجــهــونــهــا 

األداء. تحسين
لــلــخــرســانــة ــة ــودي ــع ــس ــل ــي ل ــن ــف ــر ال ــدي ــم ــــال ال وق
الــســعــوديــة «تـــشـــارك ــزة ويــلــفــريــد كــريــج: ــاه ــج ال
لــلــمــرة ــر ــم ــؤت ــم ال ــــذا ه ـــي ــة الـــجـــاهـــزة ف ــان ــرس ــخ ــل ل
لقاء ـــى إل نتطلع ــن ــح ون الــتــوالــي، عــلــى  الــثــامــنــة 
آخــر حــــول ــم ــه ــع م قـــــادة الــصــنــاعــة والـــتـــبـــاحـــث
إشراكهم وإلــى  الخرسانة تقنيات فــي الــتــطــورات
الســتــخــدام ــة ــب ــس ــن ــال ب ـــي تــجــاربــنــا خــصــوصــا ف
ــرق ــش ال ـــي ف ـــدة ـــائ ـــس ال ـــي األجـــــــواء الـــخـــرســـانـــة ف
مثالية ــة  ــرص ف ــر ــوف ي ــر ــم ــؤت ــم ال أن  ــا  ــم ك األوســـــط. 
ومن المنطقة ــي ف زمــالئــنــا  ــع م ــات ــالق ع ــاء  ــش إلن لنا 

العالم.» أنحاء مختلف

المؤتمر في عمل ــة ورق كريج ويلفريد وسيلقي
ــة دراس المجتمعين الصناعة ــادة ق على ويــعــرض
الخرسانة الختبار للجدل مثيرة طريقة عن فنية
الــســريــع ــة ــاذي ــف ــن ال يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «اخـــتـــبـــار
 Rapid Chloride Permeability” ــد» ــوري ــل ــك ــل ل

.(Testing” (RCPT

كجزء الــجــاهــزة  للخرسانة السعودية وتــقــوم 
مــنــتــجــات بـــعـــرض ــر ــم ــؤت ــم ـــي ال ــا ف ــه ــت ــارك ــش ـــن م م
ــن خــالل م الــفــنــيــة ــة وإمــكــانــاتــهــا ــرك ــش وخـــدمـــات ال

للمؤتمر. المصاحب بالمعرض المشاركة
للخرسانة للسعودية  التسويق مــديــر  وعــلــق 
ــدا ج ـــرورون ـــس م «إنـــنـــا ــد: ــاه ــج ــــادي م الــجــاهــزة ف
إنه إذ ــارز ــب ال ــي ــدول ال المؤتمر ــذا ه فــي لمشاركتنا 
بالخرسانة تتعلق جــدا مهمة مسائل مع يتعامل
التعاون مجلس منطقة ــي ف التشييد  وصــنــاعــات
ـــط األوس ـــي الـــشـــرق وف ــة ــاص الــخــلــيــجــي بــصــفــة خ

عموما.»

منتجي أكــبــر أحـــد «بــاعــتــبــارنــا ــال:  ــائ ق وأضــــاف 
فنحن ــــط األوس ــرق ــش ال ــي  ف ــزة ــاه ــج ال الــخــرســانــة 
الخرسانات تقنيات لتطوير بالسعي ملتزمون
بعقد أشـــهـــر ــــدة ع ــذ  ــن م ــا ــن ــم ق ــــد  وق مــنــطــقــتــنــا.  ـــي  ف
من مختلفة ــاء  ــح أن ــي  ف ــرى ــب ك فنية ــــدوات  ن ثـــالث 
نستضيف أن  وننوي السعودية العربية المملكة 
دعم فــي وسنستمر المستقبل، فــي أخـــرى ـــدوات  ن
تنمية ــي ف تــســاهــم ــي  ــت ال ــة  ــط ــش واألن ــودات  ــه ــج ــم ال
القيمة من المزيد إضافة وفــي الخرسانة صناعة

الصناعة.» تقدم أجل ومن عمالئنا لصالح
بتشغيل الجاهزة للخرسانة السعودية وتقوم
وخمس  الــجــاهــزة  للخرسانة تــجــاريــة محطة   19
في بعينها مشروعات لخدمة مخصصة محطات
وقد السعودية. العربية المملكة أنــحــاء مختلف
لــزيــادة طموحة خطة تنفيذ  ــي ف الــشــركــة ــرت  ــاش ب
الطلب تلبي  لكي الــتــوريــد على وقــدرتــهــا طاقتها 

جانب الصناعة. المتزايد من

البحرين في اليوم الخرسانة عن الثامن الدولي المؤتمر إقامة

البحرين وصناعة تجارة غرفة - المنامة §

ــدورة ال اجتماعات فــي  البحرين وصناعة تــجــارة غرفة تــشــارك   ]
ــة ــزراع وال والصناعة  الــتــجــارة لــغــرف الــعــام اتــحــاد  لمجلس   (102)
ــذي ال ــان ــّم ع ـــة ـــي األردن الــعــاصــمــة ــي ف سيعقد الـــذي  الــعــربــيــة  لــلــبــالد 
اجتماع ــي ف ســتــشــارك  كــمــا ــاء، ــالث ــث ال غـــٍد يـــوم لــغــايــة  أعــمــالــه  يستمر 
ــذي ال االتـــحـــاد مجلس ــن ع المنبثقة الــصــنــاعــيــة الــقــطــاعــيــة  الــلــجــنــة 
الكبرى ــرة ــح ال العربية الــتــجــارة منطقة «دور ــوان ــن ع تحت  تنعقد 
بــرئــاســة ــد ــوف ب ــــك وذل ــة»، ــي ــرب ــع ال ــة ــاع ــن ــص ــز تــنــافــســيــة ال ــزي ــع فـــي ت
وعضوية ــل ــن زي عــلــي محمد ــم ــي ــراه إب الــغــرفــة لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
مجلس اإلدارة مجلس وأعــضــاء بوكمال، حسن جهاد المالي األمــيــن
الرئيس نــائــب  و الــتــحــو طــاهــر أحــمــد ــدي، ــم اح محمد  شــريــف  اإلدارة 
خالد الــلــجــان شــئــون  إدارة  مــديــر نــقــي، حسن عبدالرحيم  التنفيذي 

المرباطي. عبداهللا
إلى (102) ــه دورت اجتماعات في  العربية الغرف  اتحاد ويتطرق
نشاطات عــن الــســنــوي التقرير تشمل ــي والــت الــمــوضــوعــات ــن  م ــدد  ع
ــام  ــع ال خــــالل  ــة  ــق ــالح ال والــنــشــاطــات   2006 ـــام ـــع ال خــــالل  ـــاد  ـــح االت
البينية الــعــالقــات تطور  إمــام حائال تقف التي والمعوقات المقبل،
التقيد ـــدم  وع والــشــحــن الــنــقــل كلفة ــاع  ــف ارت ــي ف والمتمثلة  الــعــربــيــة 
إلى باإلضافة الــجــودة مراقبة وإجــــراءات والمقاييس  بالمواصفات
التشريعية ـــر واألط المؤسسية البنى وضــعــف الجمركية  الــعــوائــق
استهالك كلف ــاع ــف وارت المحلية األســــواق ومــحــدوديــة والتنظيمية 

النفطية. العربية غير الدول خصوصا في الطاقة
الــتــجــارة ــة ــق ــط ــن م دور حــــول خــــاص اجـــتـــمـــاع  عــقــد  ــم  ــت ــي س كــمــا 
إطــار ضمن  العربية الصناعة تنافسية تعزيز فــي الكبرى العربية
الــخــاص الــقــطــاع  بــقــيــادة الصناعية للتنمية ــدة  ــدي ج استراتيجية 

أعمق تكاملية مــرحــلــة إلـــى ــالق  ــط ــالن ل الــرئــيــســي ــاب  ــب ال بــاعــتــبــارهــا 
لتنمية ــة ــروري ــض ال الــمــشــتــركــة الــعــربــيــة ــوق  ــس ال لتحقيق  ــــع  وأوس

األساسية. الصناعية وأركانه العربي االقتصادي الكيان
عمل وأوراق الــــدراســــات ـــن م ــــدد  ع ـــراض ـــع ـــت اس كـــذلـــك  ــم  ــت ــي وس
تنفيذ حـــول  ــروت ــي ب ــي ف الــتــجــاريــة لــلــغــرف  ــة  ــام ــع ال األمــانــة  ــا  ــه ــدت أع
القطاع على  ــك ذل وانعكاس الكبرى العربية الــحــرة التجارة منطقة
النــعــكــاس ــة ــاف ــاإلض ب ــة، ــي ــرب ــع ال ــالد ــب ــي ال الــصــنــاعــي والــتــنــافــســيــة ف
الــحــرة ــارة ــج ــت ال منطقة أداء عــلــى الــعــربــيــة ــة  ــاري ــج ــت ال ــات  ــاس ــي ــس ال
لتسهيل الجمركية غير  المعوقات  ـــة إزال سبل بحث ــى إل بــاإلضــافــة
الــتــجــارة وتــعــظــيــم ــــدول الــعــربــيــة ــاب الــســلــع الــعــربــيــة بــيــن ال ــي ــس ان
ــدورة ال قــرارات  ومتابعة بحث  أيضا االجتماع  وسيتضمن  الثنائية.
 37 االجتماع  ونتائج العربي واالجتماعي االقتصادي للمجلس 78
االجتماع وتقرير المشترك العربي للعمل العليا التنسيق للجنة
عمل لتطوير الفنية واللجنة للمجلس التنفيذية للجنة المشترك
منتدى لعقد ــدادات  ــع ــت االس بحث سيتم كما العربية. الــغــرف  اتــحــاد 
اقــتــراحــات  إلــى بــاإلضــافــة  2007 ــام ــع ال الــعــربــي الصيني الــتــعــاون 
عربي ــدى ــت ــن ــت وم ــوي ــك ــي ال ف ــي دولــــي ــرب ــادي ع ــص ــت لــعــقــد مــنــتــدى اق
عربي ومنتدى رومــا فــي ـــي أوروب عربي ومنتدى تونس فــي ياباني 
االجــتــمــاع نــتــائــج المجتمعون  وســيــنــاقــش  بــرشــلــونــة.  ــي  ف اســبــانــي 
العربي الملتقى ونتائج الروسي العربي األعمال لمجلس السادس 
األول الــيــونــانــي الــعــربــي  الملتقى ــال  ــم أع ونــتــائــج الــتــاســع  األلــمــانــي 
كما المشتركة،  األجنبية العربية التجارية الــغــرف  شــئــون وبــحــث 
لرجال عشر الثاني المؤتمر لعقد ــدادات ــع ــت االس االجتماع سيبحث
والمؤتمر   2007 ــام ــع ال ــروت ــي ب ــي ف ــرب  ــع ال والمستثمرين ــال  ــم األع

العربية. والزراعة والصناعة التجارة لغرف والثالثين التاسع

العربية الغرف اتحاد اجتماعات في تشارك «الغرفة»

االقتصادي المحرر - الوسط §

الــبــطــاقــات تــكــنــولــوجــيــا عـــن ــر ــم ــؤت ــاد م ــق ــع ــن ان ــري ــح ــب [ تــشــهــد ال
ــن ــي ــي ــرف ــص ــم ــة ال ــي ــع ــم ج ــه ــف ــي ــض ــت ــس ــه وت ــم ــظ ــن ـــي ت ـــت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ال

البحرينية.
الثاني  تشرين نوفمبر/ و27  26 يومي خــالل  المؤتمر هــذا ويعقد
المتخصصة ،AFS ومــشــاركــة بــدعــم  الــشــيــراتــون فــنــدق  ــي  ف ــاري  ــج ال
اإللــكــتــرونــيــة الــمــعــالــجــة ــال ــج م ــي ف ــم واإلســـنـــاد ــدع ــات ال ــدم تــقــديــم خ
الــبــرونــزي ــي ــراع ال و المنطقة ــي ف االئــتــمــانــيــة والـــقـــروض  للبطاقات 
تطوير ــس ــي رئ قـــال ــر، ــم ــؤت ــم ال هـــذا ــى ــل ع لـــه  تــعــلــيــق  وفـــي  لــلــمــؤتــمــر. 
األوســـط ــرق ــش ال مــؤتــمــر ــوع ــوض م «إن ويــلــيــامــســون: ــن  ــارت م ــال  ــم األع
شركة ــوع ــوض وم مــحــور ــو ه اإللكترونية الــبــطــاقــات  تكنولوجيا  ــن  ع
المعالجة  مجال في واإلسناد الدعم خدمات لتقديم األساسي  AFS

خــدمــات  تــأمــيــن ــًا  ــي ــال ح  AFS تــتــولــى كــمــا ــات». ــاق ــط ــب ــل ل ــة  ــي ــرون ــت ــك اإلل
المنطقة. في مالية ومؤسسة مصرفا 50 من أكثر إلى اإلسناد

مــنــاقــشــة ــى ــل ع ـــام مــنــصــبــا ـــم ـــت ــون االه ــك ــي ــــذا الــمــؤتــمــر، س ــــي ه وف
وعن المصرفي قطاع يشهدها التي والمستقبلية الحالية التطورات
الذكية اإللكترونية الشريحة تلعبه الـــذي العالمي الحاسم ـــدور ال
تؤثر ــي ــت وال ــال ــي ــت االح عمليات ــن ع الــنــاجــمــة الــخــســائــر  تقليص  ــي  ف
الــبــطــاقــات صــعــيــد ــى ــل ع ــة ــي ــح ــرب ــض مـــعـــدالت ال ــف بــشــكــل كــبــيــر فـــي خ
الذكية  للبطاقات  EMV بمعايير االلــتــزام وأهمية للبنوك، االئتمانية
خــالل ــن م الــمــالــيــة لــلــمــؤســســات ــو األربــــاح ــم ــي تــعــزيــز اإليــــــرادات ون ف

بطاقاتها. محفظة

تكنولوجيا مؤتمر انعقاد
البحرين في البطاقات اإللكترونية

سلمان عباس - المنامة §

 175,6 ــى إل البحرين  فــي  العاملة الــمــصــارف ــودات  ــوج م قــفــزت   ]
مقابل الــمــاضــي األول تشرين  / أكــتــوبــر شهر  نهاية ــي ف دوالر  مليار 
أيــلــول  سبتمبر/ شــهــر ــي ف ــودات ــوج ــم ال بلغتها دوالر  مــلــيــار   168,4

البحرين. سوق تشهده الذي المتواصل النمو عاكسة
أن ــزي ــرك ــم ال الــبــحــريــن ــرف ــص ــات صــــدرت عــن م ــان ــي وأوضـــحـــت ب
دينار  مــلــيــارات  7,68 ــى إل زادت التجزئة قــطــاع ــارف ــص م ــودات  ــوج م
ــام  ــع ال مـــن سبتمبر فـــي ديـــنـــار ــارات  ــي ــل م  7,52 مـــن ــي ــاض ــم ال ــر  ــه ــش ال
حــصــة األســد الــجــمــلــة ــاع ــط ـــودات مــصــارف ق ـــوج ـــاري. وتــمــثــل م ـــج ال
ــي وه ــن ــري ــح ــب ال فـــي ــة ــل ــام ــع ال ـــودات الــمــصــارف ـــوج ـــى م بــالــنــســبــة إل
عددها يبلغ  إذ األوســط الشرق  منطقة في والمصرفي  المالي المركز
مصرفا   25 نحو  جنب ــى إل تعمل مالية  ومــؤســســة مصرفا   55 نحو

إسالمية. ومؤسسة مالية مصرفا و30 تقليديا
ـــدات ـــوح «ال مــســمــى بــتــغــيــيــر ــن الـــمـــركـــزي ــري ــح ــب ــــام مــصــرف ال وق
األخــيــرة ـــــة ــة» فـــي اآلون ــل ــم ج ــة الــخــارجــيــة» إلــــى «قـــطـــاع ــي ــرف ــص ــم ال
نشاطها مـــد ــى  ــل ع ــا ــه ــدت ــاع ــس وم ــن ــري ــح ــب ال ـــوق  س فـــي  ــا  ــه ــج دم ــدف  ــه ب

المملكة. في

للمصارف الموحدة الموازنة
في أكتوبر دوالر مليار إلى 175,6  تقفز


